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äkövammaisten Kulttuuripalvelun juhlavuosi tarjoaa tilaisuuden tutkailla mennyttä toimintaa ja saavutuksia. Käsiin on osunut monta mielenkiintoista tekstiä. Yksi niistä on viisikymmenvuotishistoriikkiin kirjoittamani loppukappale yhdistyksen tulevaisuudesta.
Yhdistys oli juuri muuttamassa Helsingin Itä-Pasilasta
Vallilaan Mäkelänkadulle silloisen Näkövammaisten Keskusliiton monitoimitalon naapuriin. Toimitilamuutos ei
ollut kovin järisyttävä uudistus. Paljon enemmän nuorta skribenttiä kiinnosti kysymys yhdistyksen toiminnan
suunnasta. ”Jatkaako yhdistys nimensä mukaisesti palvelujärjestönä vai tuleeko siitä kulttuurinnälkäisten näkövammaisten äänekäs puhetorvi?” Aineksia kumpaankin
tuntui löytyvän.
Kajastus oli silloin vielä yhdistykselle merkittävä tulonlähde, vaikka uusia levikkiennätyksiä ei enää tehtykään.
Hyvin toimitetulla lehdellä nähtiin kuitenkin olevan keskeinen osuus niin yhdistyksen talouden tukijana, näkövammaistietouden välittäjänä kuin kannanottajana. Uumoilimme myös mahdollisuuksia kehittää Kajastuksesta
kansantajuinen kulttuurilehti maassa silloin ilmestyvien
aika elitististen ja julkaisijoihinsa sitoutuneiden kulttuurilehtien rinnalle. Yhdistyksen häivyttämistä näkymättömiin lehdestä ja nimenkin muutosta ehdoteltiin. No, Kajastus on edelleen Kajastus ja yhdistyskin vilahtelee sen
sivuilla tuolloin tällöin. Hyvää ja viihdyttävää lukemista kulttuurinnälkäisille on kyetty tarjoamaan näkövammaisasian ohella, joten ”kansan kulttuurilehti” -ajatus on
ainakin osittain toteutunut.
Kajastuksen ohella yhdistys julkaisi tuolloin kahta näkövammaisille suunnattua koostelehteä nimiltään Saksinauha ja Kulttuurikasetti. Isona ongelmana oli lehtien
olematon ajankohtaisuus. Näkevät saivat kulttuurilehdet
tuoreeltaan luettavakseen, mutta näkövammaiset joutuivat odottelemaan mielenkiintoisia ajankohtaisia artikkeleita joskus kauankin. Jos juttua ei äänilehteen oltu valittu, jäi nälkäinen kuulija nuolemaan näppejään. Pulmaan
ehdotettiin ratkaisuksi lehtien yhdistämistä kuusitoista kertaa vuodessa ilmestyväksi äänilehdeksi, jossa olisi
asiaa niin kirjallisuuden, teatterin, musiikin kuin kuvatai-
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teidenkin aloilta – kulttuuripolitiikkaa unohtamatta. Rahaa tarvittavaan toimittajaresurssiin ei kuitenkaan löytynyt, joten hanke jäi toteuttamatta. Valtion katsottiin olevan velvollinen tukemaan kulttuurilehtiä niiden ääniversioiden tuottamiseksi, mutta asian puolesta ei kovin vahvasti kampanjoitu. Onneksi kulman takana odottivat jo
nopean tiedonsaannin mahdollistavat elektroniset sanoma- ja aikakauslehdet.
Yhdistys kantoi huolta jäsentensä vaitonaisuudesta.
”Kulttuuria kaikille” -hengessä haluttiin mennä yhteiskunnan menoon mukaan, mutta keinoja siihen kaivattiin.
Historiikki kertoo: ”--- yhdis tyksen suunnan veto on jäänyt johtokunnan varaan. Tämän tietäen järjestettiin vuoden 1981 tammikuussa erityinen suunnitteluriihi, jossa
yhdistyksessä aktiivisesti toimivat jäsenet kirjasivat toivomuksiaan. Riihtä puidaan jatkossakin. Monet ihmiset,
vaikuttajayksilötkin, ovat onnellisen tietämättömiä näkövammaisten ongelmista. Heitä hätkähdytettiin kesällä
1981 Jyväskylän Kesässä ja Näköpiiririihessä Joensuussa.
Yhdistys taktikoi kulttuurikentällä lähettämällä asiamiehensä sinne, missä kerma on koolla. Vastaanotto on ollut
hämmentyneen myönteinen. Ehkä joku on joutu nut tekemään pienen korjauksen muuten niin hyvin järjes tetyssä
arvomaailmassaan.”
Näkövammaisille lukutaidon suoneen pistekirjoituksen
aseman koettiin olevan uhattuna. Pisteillä julkaistiin entistä vähemmän luettavaa, koska kasetille lukeminen ja
äänitteiden monistaminen oli helppoa ja edullista tiedonvälitystä. Yhdistys julkaisi silloin ja julkaisee edelleen
Pisteposti-nimistä kulttuurilehteä pisteillä. Lehti elää,
vaikka nykyään myös tietokoneen avulla voi kulttuurijulkaisuja saada sormenpäihin luettavaksi. Kirjoittajan kaipaama kosketus kirjoitettuun kieleen on säilynyt. Historiikin tekijän ennustama näkövammaisten uuslukutaidottomuus ei ole onneksi kokonaan toteutunut.
Unelmissa olivat myös omat äänikirjat. Jos lukuapua
ei ollut, näkövammainen kirjallisuuden ystävä oli Näkövammaisten kirjaston kokoelmien varassa eikä voinut sujuvasti ottaa hyllystä kirjaa lukuelämyksen uusimiseksi tai
tarvitsemansa tiedon tarkistamiseksi. Erityiskirjasto Celian joustavat verkkopalvelut ovat poistaneet nämä ongel-

mat niiltä, jotka pystyvät verkkopalveluja käyttämään.
Kaupallisten äänikirjapalveluiden saavutettavuudessa on
vielä parantamisen varaa. Neljänkymmenen vuoden jälkeen voimme kysyä runoilija Tuula Pennasen sanoin:
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Luoja, miksi löit minut sokeudella?
Kun kerran tiesit
kuinka paljon rakastin kirjaa.

2021

Ja mitä minä olen tehnyt,
että minun on juotava
kahvini ilman tuoksuvaa aamiaislehteä?
Kyllä, minä olen pahalla päällä.
Kävisit itse Mäkelänkadulla katsomassa
Ei ole meillä Eskolaa eikä Salmista,
mutta Kampelan sentään saimme joulun alla.
Ei ole meillä Proustia ja katso,
miten runottomasti meidän on selvittävä.
Mutta vuotuisen Päätalon me saamme.
Minun mielipiteeni myöhästyvät aina.
Ja paljon on, että en ole koskaan kuullut.
Onko se mielestäsi oikein
ja mitä se on sekin sisäistetty herruus?
(Näköpiiri 6-7/1981)
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”Hurjimmatkin
ideat kumpuavat
todellisuudesta”
Kirjailijavieraana Tiina Raevaara
Teksti: Gyöngyi Pere-Antikainen

Kirjailija ja geneetikko Tiina Raevaaran nimi tuli Kajastuksen lukijoille tutuksi viime vuonna hänen
saatuaan näkövammaisjärjestöjen
perustaman Laurin kirja -äänikirjapalkinnon yhdessä äänikirjan lukijan Krista Putkonen-Örnin kanssa
romaanista Kaksoiskierre (esittely
Kajastus 4/2020).

K

aksoiskierteen jatko-osan ilmestyttyä viime keväänä Raevaara oli miltei itseoikeutettu nimi alkukesän kirjailijavieraaksemme. Koronarajoitusten takia etänä lähetettyä iltaa emännöi palkintolautakunnan
puheenjohtajana toiminut Eija-Liisa Markkula.
Ensimmäisen Laurin kirja -palkinnon voitto oli kirjailijalle erittäin mieluisa yllätys, tae siitä, että hänen
teemoiltaan ja toteutustavoiltaan hyvin uudenlainen
kirjansa huomioitiin ja se kelpasi lukijoille. Voittoa he,
yhdessä lukija Krista Putkonen-Örnin kanssa hehkuttavat edelleen tohkeissaan somessa. Kolmentuhannen euron rahapalkkio kuluu perheen uuden kodin
hankintoihin, ”minulla on nyt Keravan kauneimmat
tulppaanit pihassani”, nauraa kirjailija.
Haastattelija muistelee Kaksoiskierre-romaanin kylmäävää kauhua herättänyttä kansikuvaa, joka esittää Viikin kirjasto Koronaa graafisesti niin epäselvästi piirrettynä, että se vaikuttaa rauniolta. Kirjailija kertoo halunneensa häivyttää kaupunginosien ja
rakennusten nimiä ja tunnistetietoja, mutta kustan-

4

taja vaati osan säilytettäväksi. Viikin kirjasto on kirjailijalle läheinen siksikin, että hän geneetikon työnsä ohessa kirjoitti esikoiskirjansa nimenomaan siellä.
Jos genetiikasta, erityisesti kimeerikokeiluista kertovan Kaksoiskierteen hallitseva elementti oli tuli, jatko-osa Polaaripyörteessä se on vesi ja jää. Kirjailija
halusi uuden kirjansa taustaksi täysin erilaisen ympäristön. Hän oli käynyt opintomatkalla Huippuvuorilla
ja elokuisen yöttömän yön kova, säälimätön valo jätti häneen lähtemättömät jäljet.
Tarinan lähtökohtana oleva maanvyörymä, joka
nostaa pintaan ennennäkemättömiä ekskavaatteja ja muita alkueläimiä, on todellisuudesta lainattu. Ikiroudan sulaminen mm. Siperiassa on paljastanut mammuttien luiden lisäksi äärettömän vaarallisia mikrobeja ja taudinaiheuttajia. Sysselmannenin,
eli eräänlaisen kuvernöörintapaisen poikkeuksellisin
ankarin laein ja asetuksin johdetuilla Huippuvuorilla ei kuuluta sairausvakuutuksen piiriin, eikä nykyisin
haudata kuolleita, vaan sairastuneet ja kuolleet ihmiset kuljetetaan mantereelle. Aikaisemmin siellä kuitenkin haudattiin mm. espanjantaudin uhreja ja tällä
saattaisi olla arvaamattomia seurauksia.
Huippuvuoret kuuluvat suvereenisena osana Norjan hallinnon alaisuuteen. Huippuvuorten asema on
kuitenkin poikkeuksellinen, sillä kaikilla sopimusosapuolimailla on oikeus hyödyntää saarten luonnonvaroja ja harjoittaa taloudellista (lähinnä kaivosteollisuus) ja tieteellistä toimintaa. Saarten geopoliittinen merkitys voimistuu voimistumistaan, kun pohjoiset maat tunnistavat arktisten alueiden tärkeyden.
Raevaarasta tuntui Huippuvuorilla oleskellessaan, että vaikka hän oli toisaalta kuin maan äärellä tai reunalla, toisaalta paikka oli äärettömän vankan kiinnostuksen keskipisteenä sekä suurvaltojen että ilmastonmuutoksen tutkijoiden taholta. Raevaara oli
tutkinut suomalaisen maanpuolustuskorkeakoulun
opinnäytetöitä arktiseen alueeseen suhtautumisesta
ja kertoo ihmetelleensä, kuinka suomalaisilta on jos-

Kuva: Ville Juurikkala / Like Kustannus

sain määrin mennyt ohi, mitä arktisilla alueilla todella tapahtuu. ”Sen sijaan norjalaiset pelkäsivät esimerkiksi Krimin valtauksen aikaan, että jokin tekaistu tapaturma sattuisi myös Huippuvuorten läheisyydessä,
tarjoten tekosyytä geopoliittisille siirroille.” Tämä havainto toi romaaniin kohtauksen venäläisen sukellusveneen kanssa.
Romaanin nimi polaaripyörre tarkoittaa tuulipyörrettä, joka muodostuu pyörivän planeetan napa-alueille. ”Pohjoisessa se pitää kylmän ilman yleensä napaalueella, mutta ilmastonmuutoksen vaikutuksesta
pyörre joskus hajoaa ja kylmää ilmaa purkautuu epäsäännöllisesti muuallekin. Esimerkiksi yllättävät poikkeuksellisen kovat pakkaset johtuvat näiden pyörteiden hajaantumisesta liian etelään. Toisaalta Huippu-

vuorillakin on ollut poikkeuksellisen lämpimiä talvia
johtuen polaaripyörteen katkeamisesta.”
”Romaanissa tapahtuu valtavasti, mutta kaikki on
johdettavissa siihen, että ilmasto lämpenee”, korostaa Raevaara. Kauhun elementtejä on miltei liiaksi asti: aivoja syövät ameebat (ilmaisu on napattu eräästä Iltalehden lööpistä), maanvyöryt, sukellusveneet,
jääkarhut ja ihmisten syväjäädytyskokeet, mausteina
murhat ja ihmisten kimurantit suhteet. Raevaara pitää koko keitoksen otteessaan suvereenin luontevasti, eikä jännitys hellitä hetkeksikään.
Lähtö Huippuvuorille oli ennustettu jo Kaksoiskierteen loppuratkaisussa, kun päähenkilö, biokemian ja
genetiikan tutkija Eerika sai joululahjaksi lentoliput
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Huippuvuorille itselleen ja tyttärelleen Tuulikille. ”Tuulikin poikkeuksellinen syntyperä tuo erikoisia mahdollisuuksia käsitellä mitä erilaisempia aiheita”, huomauttaa Raevaara. ”Toisaalta Tuulikin sovittaminen juoniin on
henkisesti haastavaa: lasten ja yhtä lailla myös koirien sijoittaminen vaikeiden ja pahojen tapahtumien sekaan
tuottaa äidille ja koiranomistajalle tuskaa. Tämä näkökulma tulee varmaan rajoittamaan Tuulikin elämän käänteitä jatkossakin”, nauraa kirjailija.

mäinen kirja pohjautuu E. T. A. Hoffmannin Nukkumatti-pienoisromaaniin, toinen Edgar Allan Poen Korppi-runoelmaan ja kolmas Bram Stokerin Dracula-romaaniin.
Trilogian yhdistäviä hahmoja ovat mm. kelloseppä Teodorin liikkeessä työskentelevä Johannes ja Aalo, joka on
fyysisesti todella vähän läsnä, mutta jota etsitään ja kaivataan läpi trilogian. Henkilöiden nimet kantavat vahvaa
symboliikkaa, esimerkiksi Aalo muistuttaa Aino Kailaan
Sudenmorsiamesta ja näin muodonmuutoksesta.

Eerikan uusi työpaikka ihmisten syväjäädytyskokeiden
valvojana nostaa esiin makaaberin ajatuksen: kun luonto
sulaa, ihminen jäätyy. ”Vaikka luonto ympärillä tuhoutuu,
ihminen pitää itseään niin tärkeänä, että hänen pitää herätä henkiin ja elää ikuisesti”, ihmettelee Raevaara.

Yö ei saa tulla -kirjan yhtenä motiivina on silmät: näkeminen tarkoittaa kirjallisuudessa perinteisesti metaforisesti tietämistä. ”Minulla on luontainen tapa kirjoittaa mysteeritarinoita ja joudun hieman taistelemaan vastaan, sillä tarinoista tulisi helposti liian arvoituksellisia, joten pyrin sanomaan enemmän asioita ääneen ja auki”, kuvailee
kirjailija.

Sarjan kolmas kirja on tekeillä. Raevaara käyttää kirjailijana mielellään työskentelymetodia, jossa samat aiheet leviävät samanaikaisesti kahden eri genren kirjoituksiin, eli
kaunokirjallisuus ammentaa tietokirjan aiheista ja tietokirjassa palataan romaanin aihepiiriin. Tämä näyttäytyy
selkeästi esimerkiksi kirjailijan alkutuotannon Hukkajoki-nimisen romaanin kohdalla, joka ilmestyi pian Koiraksi ihmiselle -tietoteoksen jälkeen ja jonka eräänä tärkeänä hahmona on koira. ”Monien uskontojen tuttu motiivi,
jonka mukaan koira opastaa sieluja tuonpuoleiseen, on
valunut tietokirjan sivuilta romaanin juoneen”, kuvailee
kirjailija kertoen, että aikaisemmin villejä eläimiä pidettiin mielenkiintoisempina tutkimuskohteina. ”Nykyään
koiria tutkitaan myös ihmisen näkökulmista, esimerkiksi rotukoirissa esiintyviä ihmisten sairauksia on helpompi
mallintaa koirilla”. ”Tiesittekö muuten, että koira on ainoa
eläin, mukaan lukien myös kädelliset, joka pystyy seuraamaan katseellaan ihmisen katseen suuntaa. Koira on historian varrella näin vahvasti domestikoitunut, leimautunut ihmiseen”, kertoo Raevaara.
Kirjailijan päässä on jatkuvasti hautumassa innostavia kirjaideoita. Ensi vuonna häneltä ilmestyy jälleen tietokirja, joka valmistuu rinnakkain trillerisarjan kolmannen kirjan kanssa. ”Tieteen yleistajuistamista ja kaunokirjallisuuteen sukeltamistarinta rinnan, lisäksi kolumneja kerran kuussa Suomen Kuvalehteen ja Turun Sanomiin, useita blogeja ja satunnaisia tiedeartikkeleita”, luettelee Raevaara. Kirjoittamisen vastapainona hän vaeltelee koiransa kanssa metsässä, pelaa sählyä ja on hurahtanut crossfitiin. ”Rankka urheilu auttaa käsittelemään ahdistusta, sen
avulla oppii käyttämään pahaa oloa hyödyksi, sitten saa
rentoutua. Lisäksi on hauskaa opetella aikuisena uusia,
älyttömiäkin taitoja, kuten vaikka käsillä seisomista, yllättää itsensä ja mennä pelkoja kohti”, hän pohtii.

Korppinaisissa Johannes hakee sidekudosrappiotautiin
sairastuneen Aalon takaisin Yhdysvalloista. Korpit ja naakat käyttäytyvät tai näyttäytyvät koko ajan uhkaavina ja
pelottavina. Raevaara kuitenkin rakastaa varislintuja. Hän
kertoo kokeesta, jossa vapaille variksille näytettiin ihminen, jolla oli kädessään kuollut varis. Varikset yhdistivät
kyseisen ihmisen linnun kuolemaan ja välttelivät häntä
sen jälkeen. Koe uusittiin myös eri naamareilla ja varikset yhdistivät eri kasvot kuolemaan ja pystyivät välittämään tiedon siitä muillekin lajitovereilleen. Kirjan toinen
kattava ajatus on se, että varikset muistavat, kuka tai mikä liittyy kuolemaan. Toinen ajatus puolestaan on kuoleman pysäyttäminen – teema, joka palautuu myöhemmin
Polaaripyörteessä.
Kolmas kirja tapahtuu Romaniassa eriskummallisessa hoitolaitoksessa, jossa Aalo mahdollisesti oleskeli. Tarinan
pohjana on uskomus, jonka mukaan kaikki ihmisen solut
ovat sellaisinaan elinkelpoisia. Tämä teema toistuu myöhemmin tavallaan Kaksoiskierteen kimeeriaiheessa. Tämä perusolettamus luo jatkoa sille uskonnolliselle ajatukselle, että alkio on jo täysi ihminen, sillä on ihmisen arvo
ja oikeudet. ”Maailmassa on aina enemmän elämänhaluisia ihmisiä kuin elinkelpoisia ruumiita ja kun ihmisiä kuolee haluamattaan, esimerkiksi keskitysleirillä, heidän sielunsa jäävät etsimään kotipaikkaa vampyyrin lailla”, hahmottelee Raevaara kirjan ideaa.

Ennen tieteistrillereitään Raevaara julkaisi mm. hyvin erikoislaatuisen trilogian, jonka osat ovat täynnä kirjallisia
viittauksia ja jotka ammentavat vanhojen kauhuklassikoiden motiiveista, mutta joissa, kuten Raevaara tähdentää,
”kaikki hurjimmatkin ideat kumpuavat jossain määrin todellisuudesta”.

Raevaaran kieli on selkeän kirkas ja yksinkertainen. ”Mielestäni sanojen tehtävä tekstissä on muuttua näkymättömiksi, huomaamattomiksi”, sanoo kirjailija, jota Yle haastatteli Agricolan päivänä suomen kielen asemasta. ”En
ole huolissani kielemme tulevaisuudesta. Elävään kieleen
otetaan jatkuvasti vaikutteita ulkopuolelta, eristäytyminen ei ole vaihtoehto. Tutkijat joutuvat käyttämään paljon englantia, mutta toki kaipaisin heiltä aktiivisempaa
kirjoittelua myös suomeksi, jotta suomenkielinen ammattiterminologia kehittyisi englanninkielen vastaavan
mukana. Nuoriso puolestaan leikittelee kielellä aina, se
on vain rikkautta”, pohtii kirjailija.

Yö ei saa tulla, Korppinaiset, Veri joka suonissasi virtaa –jo
kirjojen nimet viittaavat vahvasti kauhugenreen. Ensim-

Tiina Raevaaran kirjailijavierailutallenne on kuunneltavissa osoitteessa www.kajastuslehti.fi tai www.digikajastus.fi
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Selvitys kuvailutulkkauksen
nykytilasta valmistumassa
Teksti: Tanja Rantalainen

Näkövammaisten Kulttuuripalvelun tuottama
ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Kuvailutulkkauksen
tila Suomessa -selvitystyö valmistuu vuoden
2021 loppuun mennessä.

S

elvityksestä vastaa FT Maija Hirvonen. Maija kokoaa ja analysoi parhaillaan
keväällä toteutetun kyselyn vastauksia ja neliosaisen webinaarisarjan antia.
Kuva: Joshua Earle / Unsplash

Kysely kartoitti kuvailutulkkaustoimintaa ja kuvailutulkkauksen toimintaedellytyksiä käyttäjien, kuvailutulkkauksen tekijöiden sekä tuottajien ja tilaajien näkökulmista. Yhteistyössä Näkövammaisten liiton kanssa järjestetyssä webinaarisarjassa
tutkittiin, millainen on hyvä ja hyödyllinen kuvailutulkkaus eri tilanteissa. Sarjan teemat olivat esitysten, kuvien, videoiden ja ympäristön ja liikkumisen kuvailutulkkaus. Webinaarit järjestettiin touko- ja kesäkuussa
2021.
"Tällä hetkellä aineistosta nousee näkyville kolme haastavaa aluetta: Tieto kuvailutulkkauksesta ei saavuta
ihmisiä, tuotantoketju on epäselvä
ja palvelua ei ole saatavilla kaikkialla Suomessa", Maija Hirvonen kertoo.

sia palvelun vastaanottajia ja kuvailutulkkauksen tarjoajia, joilla ei ollut aikaisempaa kokemusta kuvailutulkkauksesta. Heidän vastaustensa
kautta sai hyvän käsityksen nykyisistä palvelutarpeista.
Ne näkövammaiset henkilöt, jotka eivät olleet koskaan käyttäneet kuvailutulkkausta, saattoivat kyselyn vastauksissa olettaa, että kyseessä on
samanlainen Kelan tarjoama palvelu, kuin tulkkauspalvelut esimerkiksi
viittomakielisille ihmisille ovat. Kelalta ei kuvailutulkkausta vielä voi tilata.
"Kuvailutulkkaus on näkövammaisen ihmisen tiedonsaannin kannalta olennainen palvelu. Selvitys tarjoaa myös tietoa siitä, minkälaisissa tilanteissa kuvailutulkkausta erityisesti kaivataan", Maija Hirvonen sanoo.

Tiedonsaannin kannalta olennaista
Sekä kuvailutulkkauksen käyttäjät
että palvelun tuottajat saattavat olla epätietoisia ja tottumattomia. Maija Hirvosen mukaan oli hyvä, että kyselyyn vastasi runsaasti myös sellai-

Tulossa ohjeistuksia ja koulutussuositus

teissa sekä suositus kuvailutulkkauskoulutuksen järjestämisestä.
"Kuvailutulkkausta tarvitaan hyvin
eri alueilla. Videoesitelmän ja teatteriesityksen kuvailutulkkaus eroavat
toisistaan kuin yö ja päivä", Maija Hirvonen sanoo.
Kun raportti kyselyn tuloksista ja fokusryhmätilanteista webinaarien yhteydessä on valmis, Näkövammaisten
Kulttuuripalvelu kokoaa asiantuntijaryhmän tai -ryhmiä valmistelemaan
ohjeita ja suosituksia.
Selvitystyöllä valmistaudutaan siihen, että kuvailutulkkauksen kysyntä
tulee kasvamaan ja kuvailutulkkauksen tuottaminen ja käyttö lisääntymään erilaisten poliittisten toimenpiteiden ja säädösten myötä. Näitä
ovat muun muassa Euroopan Unionin saavutettavuusdirektiivi ja Suomen digipalvelulaki.

Selvityksen perusteella tullaan laatimaan erilaisia ohjeistuksia kuvailutulkkauksen valmistamiseen eri tilan-
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Näkövammaisten Kulttuuripalvelu 90 vuotta:

Integroitumaan!
Juhlajuttu 3
Teksti: Timo Kuoppala

N

äkövammaisten Kulttuuripalvelun historiasta kertovassa juttusarjassa menemme 1970
ja 1980-lukujen taitteeseen. Silloin iskusana oli integraatio. Ajan hengessä julistettiin
kulttuurin kuuluvan kaikille. Näkövammainen on samanlainen kulttuurin kuluttaja kuin kuka tahansa. Vamma ei tee häntä poikkeavaksi. Haluttiin olla mukana.
Pian viisikymmentä vuotta täyttävä Näkövammaisten
Henkinen Työ oli 1970-luvun loppuun mennessä kasvanut pienestä Sokeain Kirjallisuusyhdistyksestä monipuoliseksi toimijaksi, joka tuki uusille urille tähtääviä näkövammaisia ja antoi heille mahdollisuuksia tuottaa ja kuluttaa kulttuurin antimia. Jo 1960-luvun lopulla alkanut
yhteiskunnan avautuminen sai sen ajan aktiivit näkövammaiset ihmiset uumoilemaan uutta otetta elämään. Mukaan meno näkevien meininkeihin edellytti kuitenkin lisää tietoa, fyysisen ympäristön esteiden madaltamista ja
ennen kaikkea asennemuutosta.
Uuden etsintään kannustivat rohkaisevat kuulumiset ulkomailta. C-kasetille valmistettiin äänilehtiä mm. Englannissa ja Ruotsissa. Yhdistyksessäkin oli jo tuotettu Saksinauha-nimistä äänilehteä, mutta nyt lähinnä kirjallisuudesta kiinnostuneille alkoi ilmestyä Kulttuurikasetti-niminen koosteäänilehti, johon luettiin ääneen valikoima artikkeleita mm. Parnassosta, Kulttuurivihkoista ja sanoma-

lehtien kulttuurisivuilta. Ajan debattia heijastelleesta Näköpiiri-lehdestä tehtiin kasettiversiota ja yhdistyksen kopiolaitteilla monistettiin jopa erotiikan saloja paljastavaa
Humus-lehteä.
Vieläkin kummempaa saatiin tietää muilta mailta. Tietokoneen muistista oli mahdollista saada sokean pisteillä luettavaksi sinne talletettua tekstiä. Kun tiedettiin, että sanoma- ja aikakauslehtien valmistuksessa käytettiin
tietotekniikkaa, olivat odotukset lehtien painotiedostojen hyödyntämiseen idullaan. ATK:n apajilla olivat myös
kotimaiset Pelle Pelottomat, jotka kehittelivät mekaanista puhetta tuottavaa syntetisaattoria. Sen arveltiin Kajastuksen palstoilla, aivan oikein, olevan suureksi hyödyksi
myös tiedonhaluisille näkövammaisille.
Näkevien kanssa opintiellä
Ovet yleisiin oppilaitoksiin aukenivat vähitellen. Yliopistoissa opiskelevien näkövammaisten määrä kasvoi nopeasti. Heidän opiskeluolosuhteidensa puolesta toista vuosikymmentä tuloksekkaasti toiminut näkövammaisten
opiskelijayhdistys sulautui osaksi Näkövammaisten Henkisen Työn toimintaa ja jotkut opiskelija-aktiivit saattoivat jatkaa integraation edistämistä yhdistyksen luottamustehtävissä tai silloisen Sokeain Keskusliiton työntekijöinä.
Näkövammaisten ammattivalikoima oli vähitellen laajentumassa, mutta avoimille työmarkkinoille pääsyyn oli
vaikeaa. Työllistymistä kartoitettiin tohtori Urpo Kuoto-
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Näkövammaisten Kulttuuripalvelun logokilpailussa lunastettu Mia Mourujärven Kulttuuria-ehdotus
on saanut juhlan kunniaksi vuosiluvun.

lan yhdistyksen aloitteesta tekemässä kaksiosaisessa tutkimuksessa, jossa kartoitettiin näkövammaisten työhönsijoittumisen tarkoituksenmukaisuutta ja työnantajien
odotuksia työhönsijoittumisessa. Työ oli jatkoa Kuotolan väitöskirjalle ”Näkövammaisten integroituminen yhteiskuntaan”.
Nimi muuttuu
Yhdistyksen nimi muuttui vastaamaan paremmin toimintaa ja ajan odotuksia. Vanha nimi, Näkövammaisten Henkinen Työ, aiheutti monien mielestä aiheettomia uskonnollis-kristillisiä mielleyhtymiä. Kaikki eivät olleet kyllä
tyytyväisiä uuteenkaan nimeen, Näkövammaisten Kulttuuripalveluun. Kulttuuri-sanan saattoi heidän mielestään tulkita laajasti kattavan melkein mitä tahansa inhimillistä toimintaa.
Perinteisiä toimintamuotoja ei integraatiohuumassa hylätty. Oppikirjallisuutta näkövammaisten opiskelijoiden
tueksi tuotettiin edelleen, lukupalvelua järjestettiin ja
harrastajille tarjottiin musiikki- ja kirjallisuustoimintaa.
Niiden katsottiin olevan myös keinoja tuoda esille näkövammaisten elämää ja osaamista. Vuosittain järjestettiin
paraateja, joissa näkövammaiset artistit näyttivät kykyjään ja televisiosta tutut julkkikset viihdyttivät runsaslukuista yleisöä. Yhdistys sai paraateista kohtalaisen hyvän
tuoton.

opetti ensimmäiseksi Radioteatterin näyttelijä Aino Lehtimäki. Luovan ilmaisun opettelusta siirryttiin pian esitysten harjoittamiseen ja kerho esitti toukokuussa 1980 kaksi pienoisnäytelmää, Tsehovin Kirjailijan aamupäivän ja
Canthin Spiritistisen istunnon. Ohjaaja Matti Paavolainen
mietti Kajastuksessa 3/80 teatterin merkitystä näkövammaisille harrastajille: ”Näkevälle itsestään selvät ihmisen
mielenliikkeitä ilmaisevat lukemattomat eleet ja toiminnot sekä ns. puheen oheisviestintä puuttuvat usein sokkojen kokemuspiiristä ja niitä haettaessa moni mukanaolijoista on löytänyt itsestään uusia ulottuvuuksia. Yhteinen yritys ja päämäärä ovat kasvattaneet vastuuntuntoa
ja parantaneet ryhmän sisäisiä kontakteja ja se taas antaa
itse kullekin jatkossa rohkeutta kontaktointiin myös ryhmän ulkopuolella”.
Ensimmäiset näkövammaiset kuvantekijät tulivat esille.
Keramiikkaa päästiin kokeilemaan Inkun ideapajassa. Lähes viidensadan jäsenen yhdistys lähti virkeänä uudelle
vuosikymmenelle.

Uusia harrastusmuotoja löydettiin, kun teatterista kiinnostuneet perustivat teatterikerhon. Näyttämöilmaisua
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LauluMatka syntyi
kielistä, musiikista ja reissuista
Teksti: Gyöngyi Pere-Antikainen
Kuvat: Kari Jokelaisen arkisto

T

utustuin häneen 1980-luvun alussa Moskovassa. Hän oli suomalaisen
opiskelijaryhmän eräänlainen johtohahmo, kaikessa mukana, usein laulamassa ja laulattamassa. Minulla on
vieläkin tallessa paksu mustakantinen vihko, johon monet elämäni varrella kohtaamani ihmiset
olivat kirjoitelleet ajatuksiaan, runojaan, omien
tai muiden laulujen sanoja eri kielillä. Hän kirjoitti siihen minulle, suomen kielen opiskelunsa alkuvaiheessa olleelle tytölle joidenkin senhetkisten biisien sanat, joista mieleeni muistuu
erityisesti Mikko Alatalon Leuhkat eväät. En niistä sanoista tajunnut silloin paljon mitään, mutta
sen kappaleen kuuleminen lennättää minut vieläkin takaisin Moskovan muistoihin.
Hän on Kari Jokelainen, 63-vuotias, vastikään
eläkkeelle jäänyt kielenkääntäjä ja nyttemmin
eurooppalaisen laulukulttuurin eräänlainen
suurlähettiläs.
Kari teki uransa aikana käännöksiä pääosin televisiolle, Ylen, Maikkarin ja aikaisemmin myös
HTV:n kanaville. Hänen nimeensä liittyy sarjojen, elokuvien ja dokumenttien tekstityksiä ja
dubbauksia, hyvänä esimerkkinä Montalbanosarja. Hän kääntää pääosin italiasta, katalaanista, ranskasta ja venäjästä. ”Englanti ei kuulu varsinaiseen käännöskielivalikoimaani, mutta englanninkielisiä ohjelmia on niin valtavasti, että
jokainen kääntäjä joutuu ottamaan niitä jonkin
verran, englanti tunkee melkein paikkaan kuin
paikkaan”, nauraa Kari, luetellen ne kahdeksan
kieltä, joita hän puhuu aktiivisesti, lisäksi kymmenkunta, jotka kuuluvat vähemmän käytettyihin kieliin, kuten hollanti, saksa ja pohjoismaiset kielet. Lisäksi on vielä liuta sellaisia kieliä, joiden kääntäminen vaatii suuria ponnistuksia, mutta onnistuu eri keinoin, muiden muassa pienemmät slaavilaiset kielet, kuten makedonia. Joskus joutuu kääntämään harvinaisia kieliä
kuten swahili, georgia tai indonesia, mutta niiden kääntäminen edellyttää jollain välittäjäkielellä tehdyn käsikirjoituksen, kieltä hyvin osaavan ihmisen tekstiä tarkistamaan tai melkoisia
ponnistuksia netin syövereissä.
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Kari ja Renne selät vastakkain. Rennellä on sylissään kitara ja Karilla pään
ympärillä pantamikrofoni.

Työnsä puolesta Kari on aina ollut vapaa liikkumaan ja matkustelemaan. Hän asuukin Mercè-vaimonsa kanssa osin Kataloniassa, osin
Sotkamossa ja joitakin kuukausia vuodesta asuntoautossa ympäri Eurooppaa. Mercè-vaimo on katalaani. He tutustuivat aikoinaan
Moskovassa, missä Mercè opetti joitakin vuosia katalaanin kieltä.
Myöhemmin hän opetti myös Barcelonan yliopistossa ja on tehnyt
itsekin käännöstöitä Katalonian televisiolle.
Vuosi 2020 osoittautui käänteentekeväksi Karin elämässä. Korona iski pariskuntaan ystäväporukalla vietetyllä naistenpäivän lounaalla. Mercè selvisi helpommalla, mutta Kari joutui pitkän kotona sinnittelyn jälkeen reiluksi kuukaudeksi sairaalaan Barcelonassa. Keuhkokuume, veritulppa, hematooma ja anemia, rankat lääkehoidot, lisähappi ja kunnon aleneminen minimiin... ”Aiemmin ajattelin, että tämä virus on ehkä jokin kausiflunssa, jos kohta kenties
pikkuisen tavallista ärhäkämpi. Enää en ole sitä mieltä. Tauti voi olla tosi rankka. Tappoaikeissa se iski minuunkin”, pohtii Kari, joka sai
vastikään terveen paperit toista vuotta kestäneen toipumisjakson
jälkeen.
Suomeen palattuaan Kari sai sekä henkisesti, että fyysisesti suuresti apua ”lauluterapiasta”. ”Laulamista olen harrastanut niin pienes-

Renne ja Kari lähikuvassa pihlajanmarjojen keskellä.

tä kuin muistan. Kymmenvuotiaana en osannut edes kuvitella, että minusta tulisi jotain muuta kuin iskelmälaulaja, se oli ainoa mahdollinen ammatti”, kertoo Kari. Nelikymppisenä hän otti yksinlaulukursseja Helsingin työväenopistossa, missä opettaja kehotti häntä hakeutumaan
Sibelius akatemian laulunopettajaopiskelijoiden pedioppilaaksi. Hän olikin harjoitusoppilaana muutamia vuosia,
mutta työuran aikana hän ei muuta ehtinyt kuin lauleskella vain kotosalla.
Viimeisen sysäyksen uudelle uralle antoi Sotkamossa toiminut karaokeklubi ja ystävystyminen klubin puheenjohtajan, jatkossa managerina ja tuottajana toimivan Helmi
Kemppaisen kanssa. Klubin ohjelmistoon kuului eurooppalaisia lauluja ja Kari sai ajatuksen laulaa niitä yleisön
edessä alkuperäiskielillä. Aluksi tarkoitus oli järjestää pienimuotoisia yhteislaulunomaisia konsertteja eri tilaisuuksissa. Helmin veljellä, Ristijärvellä ja Kouvolassa asuvalla
Renne Karppisella puolestaan oli Ristijärvellä koronan takia vajaakäytössä ollut äänitysstudio ja valmius harjoitella varsinaisia konserttiohjelmistoja. Renne Karppinen on
koko ikänsä ollut musiikkialalla, hän säveltää, tekee biisejä ja on säestänyt eturivin laulajia kuten Armia ja Dannya,
Kari Tapiota, Reijo Taipaletta ja lukuisia muita. ”Minulle
on suuri kunnia olla näin arvokkaassa seurassa ja toki se
vähän hirvittääkin. Sitten Renne ehdotti, ettei otettaisi
valmiita karaokepohjia, vaan hän tekisi omat taustanauhat ja soittaisi itse livenä. Kokeiltuamme innostuimme siitä kaikki valtavasti ja tavallaan mopo karkasi käsistä.”
Kaverukset saivat syksyllä järjestettyä neljä konserttia
Sotkamossa. Ne olivat harjoitusmielessä järjestettyjä il-

maiskonsertteja, joissa yleisöä sai olla koronarajoitusten
turvavälein 70-100 henkeä. ”Jos kuuntelee ensimmäistä
konserttinauhoitusta, ensimmäisen laulun kohdalla, missä jouduin kävelemään ripeästi laulaessani, kuulee, miten
kovasti hengästyin”, muistelee Kari vuodentakaista kuntoaan. ”Keuhkot ovat laulaessa avainasemassa ja lauluharjoitukset edistivät paranemista ratkaisevasti.”
Kari oli nuorena ollut töissä matkatoimistossa ja aina tykännyt matkustelusta siviilissäkin. Nyt löytyi harrastus,
jossa yhdistyivät ne Karin elämän kolme tärkeintä harrastusta: kielet, matkat ja musiikki.
Ensimmäinen konsertti oli slaavilainen ilta, toinen Keski-Euroopan ilta ”Tonavaa pitkin”, kolmannessa kuljettiin
Välimeren rannikoita Portugalista Kreikkaan ja neljäs oli
pyhitetty pelkästään Italialle. Alussa yksi konsertti sisälsi 15 laulua ilman väliaikaa, nyttemmin jokaiseen ohjelmistoon kuuluu 20 laulua ja väliajan kanssa konsertin kesto on reilut puolitoista tuntia. ”Yhteensä esitämme siis 80
laulua 22 eri kielellä”, korostaa Kari.
Näiden konserttien varsinainen idea piileekin juuri tässä:
kaikki laulut esitetään alkuperäisillä kielillä. Samalla yleisö saa seurata isolta televisioruudulta laulujen sanojen
autenttiset käännöstekstit. ”Yksi ulottuvuus näissä konserteissa on se, että yleisö havainnoi, miten laulu muuttuu siirtyessään kielialueelta toiselle. Alkuperäinen ajatus
saattaa kääntyä ihan päälaelleen!” Esimerkkinä Kari mainitsee suomeksi Ihana aamu -nimisenä tunnetun unkarilaisperäisen laulun, jonka nimi unkariksi on aivan päinvastainen. Olen hieman surumielinen tänään (Kicsit szo-
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morkás a hangulatom). Kari kertoo myös esitettyjen laulujen historiasta ja merkityksestä, kenties kuullaan myös
mielenkiintoisia anekdootteja.
Osa konsertin lauluista on Suomessa hyvin tunnettuja,
osa tuntemattomia. Tunnetuista lauluista hyviä esimerkkejä on Kuolleet lehdet Ranskasta, Keski-Euroopasta Ihana aamu ja Itke en lemmen tähden, Italiasta Maruzzella
ja slaaveilta Partisaanivalssi ja Miljoona ruusua, joka on
”huippuesimerkki siitä, kuinka kaunis alkuperäinen laulu
pilataan mitäänsanomattomalla sanahelinällä suomennoksessa”. Slaavilaislauluista yli puolet on muita kuin venäläisiä. Mukana on myös joitakin kansanlauluja, esimerkiksi vasta ohjelmistoon nostettu ukrainalainen ja useita
sisilialaisia kansanlauluja.
”Jatkossa lienee realistinen aikomus laajentaa reviiriä
suomalais-ugrilaisten sukulaiskielten lauluihin”, väläyttää Kari suunnitelmiaan. Hänen mielessään on kypsymässä myös kauaskantoisempi idea ja haave: mahdollinen teatterinomainen musiikkikuvaelma, joka perustuisi Pjotr
Leštšenkon elämään ja musiikkiin. Venäläinen tangolaulaja, Odessassa syntynyt ja suurimman osan elämästään
Romaniassa elänyt Leštšenko, jonka levytykset ovat kaikki venäjäksi, eli hyvin värikästä elämää. Kari on katsonut
siitä kahdeksanosaisen venäläisen televisiosarjan ja haaveissa olisi ottaa kohtauksia Leštšenkon elämästä hänen
laulujensa välityksellä.
Ihmetellessäni, miten Kari opettelee lauluja myös sellaisilla kielillä, joita hän ei osaa, hän kertoo käyttävänsä hyväkseen Youtubea, etsivänsä sieltä lauluja ja puhetta kyseisellä kielellä, kuuntelevansa tarkalla korvalla ja matkivansa kuin papukaija. ”Yksi laulu on albaniaksi, enkä sillä
kielellä osaa jäsentää lauseita. Tuntemieni kielten kohdalla pyrin jäsentämään sanoja ja lauseita kieliopinkin pohjalta ja se auttaa paljon lauluja opetellessa. Sanat muistaa
paremmin ja tietää tarkalleen mitä laulaa”.
Kielten opiskelu kiehtoo Karia edelleen. Esimerkiksi unkarin opiskelu, jota hän on aika ajoin harrastanut itseopiskeluna, vaikka nykyisin on unohtanut paljon, mutta juuri
tänä kesänä yrittänyt saada sitä takaisin. ”Kun Mercè ratkoo ristisanatehtäviä, minulle merkitsee samanlaista aivojumppaa unkarin kieliopin opiskelu ja suuri haaveeni on osata puhua jonakin päivänä unkaria hyvin. Unkarin kielellä on sydämessäni erityisasema siitä lähtien, kun
vuonna 77 ensimmäisen kerran kävin siellä”.
”Minusta ei tullut iskelmälaulajaa, mutta sen teen, minkä
pystyn vielä viime metreillä”, nauraa Kari. ”Minullehan tämä ei ole työtä, enemmän harrastus, tarkoitus saada esiteltyä eurooppalaista laulukulttuuria alkuperäisillä kielillä, mutta Rennelle tämä on myös leipätyötä”, joten suunnitelmissa on konserttikiertue ympäri Suomea, kunhan
korona antaa myöten.
Karin ja Rennen nettisivut löytyvät osoitteesta www.laulumatka.fi. Sivuilta saa tietoa tulevista konserteista ja sieltä
löytyy trailereita ja valokuvia menneistä konserteista.
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Ranskalainen näytelmäkirjailija Edmond Rostand kirjoitti 1800-luvun
lopulla näytelmän, jonka suosio räjähti tähtiin heti ensi-illassa ja joka
on pitänyt paikkansa Ranskan suosituimpana näytelmänä. Yleisö rakasti
sen herkullista komiikkaa, syvää traagisuutta ja vauhdikkaita joukkokohtauksia. Näytelmä oli Cyrano de Bergerac, ja marraskuussa siihen tarttuu Näkövammaisteatteri ja Kontrapunkti-kuoro.
Teksti: Riikka Hänninen

”Sinussa kauneus, minussa hengen lento”
Cyrano de Bergerac on nuori tulisielu 1600-luvun Ranskassa. Hän käyttää sekä sanan säiläänsä että miekkaansa huikaisevalla taidolla, puolustaa totuutta ja vapautta
ja pilkkaa armotta tekopyhiä vallantavoittelijoita. Hänen
rohkeutensa, taiturillinen sanankäyttönsä ja roihuava karismansa herättävät niin ihastusta kuin vihastustakin,
mutta hänelle tärkeää on vain yksi: nuori neito Roxane.
Cyrano on sydänjuuriaan myöten rakastunut Roxaneen,
muttei kuollakseenkaan voi tunnustaa rakkauttaan, niin
paljon mies häpeää valtavan suurta nenäänsä. Roxane
puolestaan on ihastunut Christianiin, joka on kadettina
samassa komppaniassa kuin Cyranokin. Vaan Christian
ei tohdi vastata Roxanen rakkauteen, sillä vaikka hän on
kaunis, hänen kielensä kerrassaan mykistyy naisten seurassa.
Kun Roxane pyytää Cyranoa rakkauden viestinviejäksi,
saa Cyrano loistavan aatteen: ”Hänen rakkautensa valloitamme kahdestaan!” Cyrano lupaa kirjoittaa Roxanelle rakkauskirjeitä Christianin nimissä ja opettaa tälle Roxanen rakastamia kaunopuheita. Sopan ainekset ovatkin
valmiit, ja se soppa maistuu vuoroin hupaisalta, vuoroin
kuolemankatkeralta.
”Tahdon itsenäni, kokonaan, näin olla rakastettu, tai en
ollenkaan.”
Aluksi Rostand tyytyy pyörittelemään rakastuneita piruparkojaan herkullisen kiusallisissa tilanteissa, jotka saavat katsojan kiemurtelemaan naurusta ja sekaannuksien

Cyrano de Bergerac
valloittaa marraskuussa Iiriksen näyttämön
”Ja nyt joka ukko mässäämään!”
”J
M
Mikään
tummien vesien raskas valitus tämä näytelmä ei
kuitenkaan ole. Se pursuaa hilpeyttä, intohimoa ja rieku
hakkuutta. Kontrapunkti-kuoro muuntautuu milloin paha
riisilaiseksi teatteriyleisöksi, milloin räyhäkkääksi kadetri
ti
tilaumaksi. Joukkokohtauksissa soivat ranskalaiset laulut,
ku
kun kadetit valtaavat paikallisen kahvilan tai keskelle sota
tatannerta puhkeaa villi mässäilyjuhla.
O
Omat epäluuloni heräsivät, kun kuulin, että näytelmä kulke
kee runomitassa. Mieleen tulivat vanhahtavat, kömpelöt
Sh
Shakespeare-käännökset. Turhaan pelkäsin! Rostandin
ki
kirjoitustyyli on elävää, kepeää ja ilmeikästä, ja Pekka Linn
nun käännös soljuu niin jouhevasti, että usein runomitta jopa unohtuu. Kun otin Roxanen repliikkejä omakseni,
m
minä nauroin ja itkin ja yllätyin siitä, kuinka helppoa täm
män näytelmän taikaan on upota.
”F
”Filosofi, fyysikko, riimittäjä, muusikko”
N
Näytelmän Cyranolla on oikeasti elänyt esikuva. Cyrano
d
de Bergerac tosiaan eli 1600-luvun Ranskassa. Hän todella vihastutti aatelisväkeä suorilla puheillaan ja teoillaan,
hä
hääti arvostetun näyttelijä Montfleuryn näyttämöltä aiva
van kuten näytelmässäkin. 30-vuotisessa sodassa häntä
ku
kutsuttiin urheuden demoniksi.

Taiteilija Tommaccon näkemys Gyrano de Bergeracista.
Kuva: Shutterstock.

nolostuksesta. Kun kadetit lähtevät sotaan, saa näytelmä
synkempiä sävyjä. Nauru vaihtuu vereen, kyyneliin ja peruuttamattomiin menetyksiin. Kun totuus paljastuu, on
jo liian myöhäistä.
Miten paljon voimme menettää, kun emme uskalla puhua
tunteistamme ja totuudestamme niin kuin se on? Mikä on
häpeän hinta? Riittääkö meille aito rakkaus, vai takerrummeko me muotoon, jossa sitä tarjoillaan? Ja mikä on syvän rakkauden olemus? Näitä kysymyksiä näytelmä tarjoaa katsojan pohdittavaksi.

O
Oikea Cyrano kirjoitti näytelmiä ja tuohon aikaan suosittu
tuja kirjeitä. Erikoisin kirjallinen tuotanto on kolmen rom
maanin sarja, joita voisi kuvailla scifin, fantasian ja yhteisku
kuntakriittisen pohdiskelun keitoksiksi. Ensimmäisessä
ro
romaanissa Matka kuuhun Cyranon alter ego lentää kuuhun kovasti kuuraketin kaltaisella kulkuneuvolla ja kesh
kustelee siellä mm. Sokrateen kanssa Kuun ja Maan erilaisista yhteiskunnista ja elämän olemuksesta. Kirja löytyy
suomeksi käännettynä ilahduttavasti Celia-kirjastosta.
Oliko oikealla Cyranolla suurta rakkautta, sitä eivät tarinat
kerro. Se kuitenkin tiedetään, että valtaisaa nenää hänellä ei ollut. Näytelmäkirjailija Rostand lienee kuitenkin kiteyttänyt jotakin tämän villin visionäärin luonteesta, kun
kirjoitti Cyranon huudahtamaan:
”Tahdon luoda, nauraa, yksin unelmoida,
olla vapaa, antaa oman äänen soida!”
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Pietarin Päivi
Teksti: Pasi Päivinen
Kuvat. Päivi Nenosen arkisto

Näkövammaisissa löytyy poikkeuksellisen luovia ja lahjakkaita yksilöitä
ihan samalla tavalla kuin näkevissäkin. Yksi heistä on Kiteellä syntynyt ja
nyt jo neljännesvuosisadan Pietarissa talvet viettänyt sekä suomeksi että venäjäksi kirjoittava kirjailija, runoilija, venäjän kielen kääntäjä ja tulkki
Päivi Nenonen. Kesät Nenonen viettää kotiseudullaan Kiteen Puhoksessa, jossa hänen luovuutensa kukkii
kilpaa kauniin Keski-Karjalan luonnon kanssa.
Lukutoukasta kirjailijaksi

P

äivi Nenonen on ollut himolukija lapsesta
saakka.
- Se oli aina semmoinen pieni jouluaatto, kun
niitä äänikirjoja tuli. Niitä oli silleen 4 - 5 kpl
per satsi. Kun tuli aika palauttaa ne postitse takaisin näkövammaisten kirjastoon, me siskon kanssa jätettiin aina yksi, jota sitten kuunneltiin ja kuunneltiin uusia kirjoja odotellessa. Joskus meille tuli riitaakin siitä, mikä kirja jätetään. Minä tykkäsin jännittävämmistä kirjoista
kuin sisko. Yksi lapsuuteni lempikirja oli Daniel P. Mannixin Kettu ja koira, joka ei ole varsinainen lastenkirja, vaan
kuuluu paremminkin biologian osastoon. Se aiheutti minulle eräänlaisen tajunnanräjäytyksen: ymmärsin silloin,
etteivät eläimet ole pieniä söpöjä ihmisiä, vaan ne mieltävät maailman eri tavalla kuin me ihmiset. Lainasin kirjan yhä uudestaan noin neljän vuoden välein aina yliopistoajoille asti.
Nenonen kertoo olevansa nykyisin vielä kovempi äänikirjojen kuuntelija kuin lapsena. Celian kirjatarjonta on
kasvanut merkittävästi ja äänikirjojen suosion kasvun
myötä kaupallisia äänikirjoja on myös tullut jatkuvasti lisää saataville, joten näkövammaisten mahdollisuudet lukemiseen ovat huomattavasti paremmat kuin 1980-luvulla.
- Minulla on jatkuvasti semmoiset 20 - 30 kirjaa lainassa elektronisessa kirjahyllyssäni, Päivi mainitsee leveästi
hymyillen.
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Päivi kirjailijatalossa.

Aktiivisen kirjoittamisen Nenonen aloitti yläasteella
käsin kouluvihkoihin. Kirjoittamisesta tuli tavoitteellista
Päivin siirryttyä opiskelemaan Pietarin yliopistoon vuonna 1996.
- Kävin siellä näkövammaisten kirjastolla skannaamassa
ja äänittämässä kirjoja sekä kirjallisuuslehtiä syntetisaattorilla kuunneltavaksi. Sitten eräänä kesänä se skannerisyntetisaattori pimahti, ja niinä parina viikkona, jotka sen
korjauttamiseen menivät, jäin tyhjän päälle. Silloin aloin
kyhätä kasaan lyhyitä novelleja omasta lapsuudestani venäjäksi ja huomasin tekstiä syntyvän helposti. Siinä vaiheessa, kun kirjaston skanneri saatiin kuntoon, minulla oli jo novellisarja mielessä ja ensimmäinen teksti hyvässä vauhdissa. Kun sitten kiikutin tekeleeni nähtäväksi
ensimmäiseen kirjallisuuslehteen, tekstini hylättiin, mutta toisessa ja tasokkaammassa lehdessä näytettiin vihreää valoa. Päivi Nenonen sai novellisarjallaan Лошадиные

Näkövammaisten kirjastossa.

романы Zvezda -lehden parhaan uuden tulokkaan palkinnon vuonna 2004. Nenonen kirjoitti novelleja vuoteen
2015 saakka, jolloin hän astui romaanikirjailijan saappaisiin.
Ratsailta venäjän kielen kimppuun
Päivi Nenonen suhtautuu häntä kiinnostaviin asioihin antaumuksella. Eläimet ovat olleet hänelle rakkaita lapsesta saakka. Päivin lapsuuden kodissa oli sympaattinen samojedinpystykorva Saku, jonka toimittajakin muistaa hyvin 1980-luvulla Nenosten kodissa vieraillessaan. Hevoset olivat myös erityisen tärkeitä ja Päivi oli intohimoinen
ratsastaja 11-vuotiaasta aina 16-vuotiaaksi, jolloin ratsastus jäi, koska Puhoksesta lopetettiin hevostalli. Lähin talli olisi ollut Joensuussa, jonne oli hieman liian pitkä matka. Energisen nuoren naisen piti saada jotain tilalle ja silloin sattuma puuttui peliin.
- Kouluni teki luokkaretken Leningradiin. En tänäkään
päivänä osaa selittää, mitä minulle siellä tapahtui. En ymmärtänyt mistään mitään, enkä osannut venäjää tai edes
ollut yhtään kiinnostunut siitä maasta. Sitten kävi yhtäkkiä nupissa naps: tuli vain sellainen tunne niin kuin aarrekarttaan olisi ilmestynyt ruksi, että tässä se on. En osaa
sanoa, mikä sen tunteen aiheutti. Se oli ehkä eräänlainen
totaalinen erilaisuuden kokemus, vaikka en koskaan ole
hinkunut erilaisuuden perään.
Joka tapauksessa venäjän kielestä tuli Päiville ratsas-

tuksen korvike ja intohimo.
Nenonen aloitti venäjän opinnot kesällä vuonna 1988.
- Minun piti urakoida Kiteen lukion vuoden opiskellut
venäjän ryhmä kiinni, koska uutta ryhmää ei sinä vuonna tullut.
Pian alkoi myös ystävyyskaupunkitoiminta Kiteen ja
Sortavalan välillä, joka koski ennen kaikkea kouluja.
- Meille lähetettiin nippu sikäläisen keskikoulun oppilaiden kirjeitä tyyliin: ”Hei, joku suomalainen ystävä, minä
olen se ja se, opiskelen siellä ja siellä, harrastan sitä ja tätä”... Minä olin siihen aikaan kova tyttö kirjoittamaan kirjeitä, sillä ratsastusharrastus oli päättynyt, mutta minulla
oli grafomania (kirjoitusvimma) ja johonkin se oli purettava, joten pistin tuulemaan kirjoittelemalla kirjeitä venäjäksi. Taisi se minun innostukseni vähän tarttua toisiinkin
venäjänryhmäläisiin, Päivi muistelee.
- Kun me sitten vuonna 1990 teimme Sortavalan kuudenteen keskikouluun vierailun, meillä kaikilla oli jo omat
kirjekaverimme, joiden luo olimme sopineet menevämme.
Siitä lähtien Sortavalasta tuli Nenoselle muutamaksi
vuodeksi eräänlainen Venäjän-matkojen tienristeys ja välietappi.
- Pohjoisessa oli Kostamus, jossa minulla pian myös oli
kavereita, idässä Petroskoi, josta sain lisää kavereita ja
etelässä Pietari, josta sain kavereita hieman myöhemmin.
Venäjän ”päämajani” oli Sortavalassa erään kirjeenvaihto-
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►

►

kaverini mummon luona. Nadezda Ivanovna -mummo oli
tosi mukava ja minusta tai menemisistäni numeroa tekemätön. Sain hänen luonaan olla oma itseni: tulla ja mennä vapaasti. Sitten eräänä päivänä hänen poikansa kuoli ja tytär haki hänet luokseen Valko-Venäjälle, joten se
majapaikka loppui siihen. Samaan aikaan siirryin opiskelemaan venäjän kieltä ja kirjallisuutta Jyväskylän yliopistoon. Sortavala jäi syrjään reiteiltäni, jotka alkoivat johtaa Pietariin.
Pietari vei puolet Päivistä
Päivi Nenonen lähti opiskelijavaihtoon Pietariin vuonna
1996. Jyväskylän yliopistolla ei ollut opiskelijavaihtoa Pietarin yliopiston kanssa, mutta Nenonen halusi silti Pietariin.
- Jyväskylässä sanottiin, että mene Tarttoon tai Petroskoihin. En noudattanut ohjetta, vaan kävelin Pietarin yliopiston ulkomaalaiskonttoriin ja opiskelupaikka järjestyi.
Kun tulin jättämään graduani ja suorittamaan viimeisiä
kursseja Jyväskylään, ehkä minusta palasi sieltä vain puolikas niin kuin kuvaannollisessa mielessä. Vaihto-opiskeluvuoden jälkeen olen sitten oleskellut talvet Pietarissa
viime talvea lukuun ottamatta. Pietari on se minun juttu:
sillä on oma tyylinsä ja jokin erityinen sielunsa.
Pohjolan Amsterdam vai Pariisi tai sittenkin uusi
Frankfurt vai uusi Detroit?
Päivi Nenosen asuinkaupungilla on poikkeuksellisen mielenkiintoinen historia. Kun Pietari Suuri (Pietari I) vuonna 1703 ryhtyi rakennuttamaan uutta pääkaupunkia, Pietaria, Neva-joen suistoon suomaalle, hänen mielessään
oli luoda uusi Amsterdam, tosin alkuperäistä mahtavampi. Pietari Suuren ihailemat sitkeät alankomaalaiset olivat tuolloin juuri lyöneet korskean Espanjan suurvallan
ja nousseet uudeksi merimahdiksi Euroopassa. Pietarin
haluttiin olevan merenkulun ja kaupan keskus, jossa vallitsi toimeliaisuuden henki. Vasilinsaari rakennettiin täyteen kanavia ja aatelisto pakotettiin järjestämään cocktailkutsujen tapaisia assemblée -tilaisuuksia, joissa eri arvoluokkia edustavat ihmiset tapasivat vapaamuotoisen
seurustelun ja liikeneuvottelujen merkeissä. Uudistukset
jäivät kuitenkin väliaikaisiksi. Vasilinsaaren kanavat alkoivat haista ja jäätyivät talvisin. Ne päätettiin täyttää, joten
”pohjolan Amsterdamia” ei syntynyt.
Venäjän uuden pääkaupungin olemassaolokin vaarantui, sillä vallanperijä, Pietari Suuren poika Aleksei ei olisi halunnut jatkaa isänsä valitsemalla eurooppalaistamisen tiellä. Kuten Venäjän historiaa tuntevat tietävät, Pietari Suuri tappoi Aleksein. Jos Aleksei kannattajineen olisi
päässyt valtaan, olisivat uudistukset tehty tyhjiksi ja pääkaupunki siirretty takaisin Moskovaan. Pelastaakseen perustamansa kaupungin, Pietari Suuren oli siis ”uhrattava”
oma poikansa. Se ei ollut ensimmäinen kerta Venäjän historiassa kun hallitsija murhaa oman poikansa. Iivana IV,
joka tunnetaan paremmin Iivana Julmana, tappoi myös
oman poikansa vajaat 200 vuotta aikaisemmin.
Ivana Julman käynnistämää pelolla ja väkivallalla johtamista oli Pietari Suuren ja sittemmin Stalinin ”luontevaa”
jatkaa. Iivana IV:lle on nyt pystytetty Moskovaan patsas,
jota on kutsuttu kaadettujen Stalinin patsaiden korvik-
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keeksi samoin kuin uusi Vladimir Suuren patsas, jota puolestaan kutsutaan Vladimir Putinin patsaan korvikkeeksi sen ainakin vielä toistaiseksi puuttuessa katukuvasta.
Vladimir Suuri (Vladimir I), jota Putin myös ihailee, oli Kiovan Venäjän hallitsija vuosina 980-1015. Joka tapauksessa Venäjällä olisi ollut kuitenkin jonkinlainen mahdollisuus 1500-luvun jälkimmäisellä puoliskolla valita toinenkin reitti (länsimainen tie), jolle lähti Liettua ja Valko-Venäjä feodaalisine instituutioineen, mutta venäläiset valitsivat Iivana IV:n yksinvaltiuden tien, jota niin Venäjä kuin
Valko-Venäjäkin näyttää kulkevan tänäkin päivänä.
Pietari Suuri oli Venäjän hallitsijana merkittävä uudistaja ja todellinen maailman historiankin jättiläinen, jolle
on vaikeaa löytää vertaista. Hän eurooppalaisti Venäjän
ja toi sen osaksi arvoyhteisöämme, mutta keinot oli peritty Iivana IV:ltä, jota Pietari Suuri ihaili.
Pietari säilyi pääkaupunkina bolševikkivallankumoukseen saakka, jonka jälkeen keskushallinto siirtyi vuonna
1918 Moskovaan. Vanha pääkaupunki kuitenkin kukoisti
1800-luvulla ja sinne rakentui mahtavia palatseja, upeita puistoja sekä kirkkoja. Pietari eurooppalaistui myös
henkisesti, kun hoviväki sekä Venäjän ylimystö puhuivat
yleisesti ranskaa. Tyypillisesti kielitaito hankittiin kotona ranskalaisen tai sveitsiläisen mademoisellen toimiessa lasten opettajattarena. Vaikka ranskaa ei enää puhuta
Pietarissa kuten 200 vuotta sitten, se on silti kauniine palatseineen ja taideaarteineen nykyisin Pariisiin verrattavissa oleva metropoli.
Pietari on vaihtanut nimensä kolme kertaa. Ensimmäinen nimenmuutos tapahtui vuonna 1914, kun sota Saksaa
vastaan vaati venäläistämään saksalaisperäisen nimen ja
kaupungin nimeksi tuli Petrograd, Pietarin kaupunki. Leninin kuoleman jälkeen keisarillinen menneisyys haluttiin
unohtaa ja siitä tuli vuonna 1924 Leningrad, kaksi vuotta Neuvostoliiton perustamisen jälkeen. Pietari pääsi rapistumaan Neuvostoliiton aikana. Minä pääsin käymään
siellä ensimmäisen kerran lapsena Moskovan olympiakesänä 1980 ja näin Neuvostoliiton ajan aiheuttaman rappion. Toisen kerran matkustin sinne, kun nimi oli palautettu taas Pietariksi vuonna 1991. Kaupunki oli edelleen huonossa kunnossa nykyiseen verrattuna. Likaisuus liittyi mitä ilmeisimmin neuvostoajalta jatkuneeseen köyhyyteen
ja paikkojen hoitamattomuus sosialismin perintönä saatuun saamattomuuteen. Loputtomissa jonoissa tungeksivat ihmiset olivat ärtyneitä. Mikään ei toiminut kunnolla,
metroa lukuun ottamatta.
Pietarin alamäki jatkui vielä vuosikymmenen ja käänne alkoi vuosituhannen vaihteessa. Venäjä vaurastui ja ihmiset motivoituivat tekemään enemmän työtä. Pietarista suunniteltiin Venäjän Frankfurtia, merkittävää pankkikeskusta, mutta se ei toteutunut. Siitä puuhattiin myös
Venäjän Detroitia, joka oli 1920-luvulla uuden ajan esikuva koko maailmalle edistyksellisenä teollisuuskeskittymänä, erityisesti autoteollisuudessa (elektro-magneettis-dynaamisena kaupunkina), jonka kaltaista Pietarista
kaavailtiin 2000- ja 2010-luvuilla. Tosin Pietarin alueella
on nykyisin huomattavaa autoteollisuutta, mutta ei siitä ole kuitenkaan Detroitin kulta-ajan kaltaista autokaupunkia tullut. Joka tapauksessa nyt Pietari on sellaisessa kunnossa, että siellä voidaan ainakin haaveilla uudesta
asemasta Euroopan yhtenä talouskeskuksena. Yksi merkki siitä on useiden pilvenpiirtäjien nouseminen Suomen-

lahden rantaan sekä uusien entistä korkeampien pilvenpiirtäjien suunnittelu. Pietari on joka tapauksessa kiistatta jo nyt yksi Europan merkittävimmistä kulttuurikaupungeista. Sen ei enää tarvitse yrittää olla Amsterdam tai Pariisi eikä Detroit tai Frankfurtkaan, sillä se voi olla ylpeästi oma itsensä.
Päivi Nenonen tuntee Pietarin kuin omat taskunsa. Hän
on nähnyt sen muutokset ja havainnoi sitä kiinnostavasti
näkövammaisen kannalta.
- Pietarin keskustan asemakaava on aika looginen ja
maamerkit ovat hyvin näkyvissä. Siitä oli minulle iso apu
silloin, kun opettelin liikkumaan siellä. Pietari ei ole näkövammaiselle suinkaan niin huono paikka, kuin voisi luulla. Ennen vanhaan taloissa vielä oli sellaiset tosi isot numerokyltit, jotka pystyi erottamaan heikollakin näöllä. Ne
ovat sittemmin vaihtuneet minun kannaltani huonompiin. Pietarissa on silti vieläkin näkövammaisen helppo
liikkua, sillä metrossa, busseissa ja raitiovaunuissa on pysäkkikuulutukset.
-Toki Pietarissa on myös suurkaupungin haitat. Arki rullaa kuitenkin omalla painollaan ja olen tottunut elämään
siellä: käyn ruokakaupassa ja hermoilen liikenneruuhkissa kuten muutkin.
Päiviä ei tunnistaisi kaupungin kadulla ulkomaalaiseksi, sillä niin hyvin hän on kotoutunut naapurimaahamme
ja venäjää hän puhuu kuin syntyperäinen pietarilainen.
Kun kysyin, mikä Venäjässä on hänen mielestään parasta,
vastaus tuli kuin apteekin hyllyltä.
- Yleisellä tasolla Venäjässä parasta on runous. Toiseksi parasta on venäläinen kaverimeininki. Sellainen iloinen
ja yleensä hiukan alkoholillinenkin yhdessä oleminen. Illat, kun lauletaan tai lausutaan runoja myöhään yöhön
tai joskus jopa aamuun, tai lähteminen yhdessä luontoon
eväsnyssäköiden kanssa. Venäläisissä pidän erityisesti siitä, että he osaavat elää siinä hyvässä hetkessä ja tehdä
siitä hyvän kaikille, vaikka elämä olisi muuten päin helvettiä.
Korona vauhditti kirjoittamista
Päivi Nenonen on poikkeuksellisesti joutunut viettämään
yhtäjaksoisesti jo yli vuoden Suomessa itärajan sulkeuduttua maaliskuun lopussa 2020. Hän palasi toiseksi viimeisellä junalla Suomeen. Haastattelua tehdessämme
toukokuun lopulla 2021 Päivi ei ole vieläkään päässyt pa-

laamaan Pietariin, koska hänellä ei ole venäjän kansalaisuutta. Koronatilanteen vuoksi käännös- ja tulkkaustyöt
ovat myös tauolla.
- Olen viettänyt Kiteellä kesää jo ihan tarpeeksi ja haluan kotiin. Tämä odottelu alkaa vähitellen käydä jo
hermoille.
Koronatilanteelle emme voi mitään ja toisaalta Päivi
katsoo koronan jopa luoneen olosuhteet täysipainoiselle kirjoittamiselle. Toki hän kirjoittaisi paljon ilman koronaakin, mutta positiivisena ihmisenä hän haluaa kääntää
pandemian mieluummin mahdollisuudeksi kuin rajoitteeksi. Parhaillaan Nenonen viimeistelee viisiosaista nuorille suunnattua fantasiakirjasarjaa, jonka kirjoittamisen
hän aloitti vuonna 2016. Sen aiheet tuntuvat tänä päivänä yllättävän tutuilta.
- Vuonna 2016 kirjoittamassani kakkososassa käytetään
kasvomaskia. Kolmannessa osassa, jonka käsikirjoituksen
loin 2017-2018, vallataan parlamenttitalo ja tuhotaan siellä paikkoja. Neljännessä osassa, jonka kirjoitin 2019, asetetaan miljoonia ihmisiä kahdeksi viikoksi karanteeniin.
Päivi Nenonen ei harrasta ennustamista, eikä hän itsekään voinut uskoa, että hänen tekstinsä ovat käyneet viime aikoina toteen.
Nuorten fantasiasarjan viimeistelyn ohessa Nenonen
on aloittanut uuden tarinan kirjoittamisen. Sekin on fantasiaa, mutta suunnattu enemmän aikuisille lukijoille.
Hän arvioi siitä tulevan kolmiosaisen.
- Minulla ei koskaan aikaisemmin ole ollut kirjoitustyötä aloittaessani näin valmista konseptia päässäni. Tiedän
jo, mitä tästä tulee ja tunne on nyt sellainen, että tästä tulee paras kirjasarjani.
Tänä syksynä Nenoselta ilmestyy vielä suomennos Sergei Dovlatovin Kompromissista, jonka julkaisee kustantamo Idiootti.
- Nyt voi sitten vapaasti veistellä, että vain idiootti julkaisee meikäläisen suomennoksia, Päivi Nenonen toteaa
ja nauraa heleästi haastattelun päätteeksi.

Päivi Nenosen kirjallinen tuotanto
Julkaisut Suomessa:
Suomessa ilmestyneet kirjat:
Eino Karhu: Elias Lönnrot. Kansakuntaa luomassa. suom. Päivi
Nenonen. Juminkeko, 2002
Päivi Nenonen: Takatalvi (runokokoelma) Runogalleria, 2008
Päivi Nenonen: Maleskelulupa (novellikirja) Kirjokansi, 2015
Päivi Nenonen: Sanoja (runokokoelma) Mediapinta, 2017
Julkaisut Venäjällä:
Päivi Nenonen: Lošadinye romany (novellisarja). Zvezda 8/2004.
Päivi Nenonen: Registratsija po mestu žitel’stva (novelli). Zvezda 9/2006.
Päivi Nenonen: Melotš, no prijatno (novellikirja). Oblik, 2008.
Päivi Nenonen: Kynttilän päivä (runokokoelma). Juolukka, 2010.
Päivi Nenonen: Ostyvšij kofe razmyšlenij (runojulkaisu). Interpoezia 2/2010.
Anna Banštšikova, Päivi Nenonen: Utrennie rasskazy (novellikirja). Juolukka, 2012.
Päivi Nenonen: Den’ svetši (runojulkaisu). Zinziver 1 (57)/2014
Päivi Nenonen: Maailman sivu (runokokoelma). PapyRus, 2015.
Päivi Nenonen: I solntse, i les, i doroga. (runojulkaisu). Zinziver
7 (75)/2015.
Päivi Nenonen: Halat, abažur, jaitšnitsa. Toska muzykanta, (kaksi novellia), Zvezda 5/2017
Kulttuurilehti Careliassa kymmeniä runoja ja käännöksiä 20002008.
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Rohkeus-kirja auttaa
jos näkö on heikkenemässä
Näkövammaisten Liiton Minun näköinen mieli -hankkeen Rohkeus-kirja on kirjoitettu erityisesti juuri näkövammautuneille henkilöille sekä
heille, joiden näkö on heikentymässä.
Teksti: Tuula Paasivirta
Kuvat: Tero Kokko

K

irja tuo uutta ymmärrystä näkövammautuneen ihmisen uupumukseen, näköharhoihin
ja kehollisuuteen. Kirjassa kerrotaan mielenkiintoisesti muun muassa, että näköharhoja
voi verrata amputaation aiheuttamaan aavekipuun. Kirjassa on myös paljon käytännön harjoituksia.
Siinä myös kuvataan näkövammaan sopeutumiseen liittyviä vaiheita. Tällaista kirjaa ei ole aiemmin kirjoitettu Suomessa.
Hankkeen hankekoordinaattori Jutta Saanilan ja Kuntoutus-Iiriksen neuropsykologi Liisa Lahtisen kirja on nimeltään Rohkeus - Tietoisuuden työkalut valon ja varjon
leikkiin. Kuvittaja ja taittaja on Jouko Ollikainen.
Kirjan julkaisutilaisuus pidettiin pienessä studiossa nettilähetyksenä Teams -alustalla. Koronapandemian vuoksi paikalla olivat vain kirjoittajat, valokuvaaja, projektin
henkilökuntaa sekä muusikko Riikka Hänninen, joka ensiesitti laulun Näkkärisoppaa. Sähköisen verkkoalustan
kautta oli mukana useita kymmeniä ihmisiä.
Kirjan tarkoitus on osaltaan toimia keskustelunherättäjänä vertaistukea antavissa puhelinringeissä ja se on apuna rinkien kokoonkutsujille. Se tarjoaa tukea näkövammautumisen kriisiin sekä harjoituksia tilanteen hyväksymiseen. Se on monipuolinen tietopaketti, eikä kaihda vaikeitakaan aiheita.
Minun näköinen mieli -hanke
Näkövammaisten liiton Minun näköinen mieli -hankkeen
(2020–2022) tavoitteena on tukea aikuisena näkövammautuneiden ihmisten sopeutumista uuteen elämänvaiheeseen.
Hanke järjestää puhelinrinkejä, joissa jaetaan luottamuksellisesti kokemuksia. Vaikka hankkeessa joiltakin
osin korostetaan vastavammautuneita, ovat sen pariin
tervetulleita kaikki näkövammaiset, näköongelmaisista
syntymäsokeisiin.
Hankkeen tavoite toteutuu muun muassa vahvistamal-
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Rohkeus-kirjan kirjoittajat Liisa Lahtinen ja Jutta Saanila.

la osallistujien mielenterveystaitoja ja kokemusta elämän merkityksellisyydestä. Tavoitteena on tukea henkilöiden avun hakemista oikea-aikaisesti. Hankkeessa järjestetään koulutuksia, sen parissa kirjoitettiin nyt puheena oleva opaskirja ja tehdään podcasteja. Tavoitteena on
pyrkiä tavoittamaan satoja näkövammaisia kansalaisia.
Minun näköinen mieli -hanke toimii yhteistyössä Mieli
ry:n ja Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten kanssa. Hankkeessa on mukana kaksi työntekijää, jotka toimivat Näkövammaisten liitossa.
Hankkeen rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.
Puhelinringit toimivat
Koronatilanne muutti hanketta ja sen konseptia. Maaliskuussa 2020 lähdettiin liikkeelle puhelinringeillä. Asiasta kirjoitti Rauni Laihonen Kajastus 3/2020. Saanila esitteli puhelinrinkejä näin: - Ajattelin, että niillä näkövammaisilla, jotka helposti jäävät kotiin, saattaa olla tietokone
ja puhelin. Matalin kynnys lähteä mukaan olisi heillä vain
vastata puheluun ja päästä sitä kautta ryhmään. Selvittelyn jälkeen totesimme, että niistä ei voi tehdä kovin suuria, mutta viiden hengen ryhmä, jossa on ohjaajakin mukana, toimii todella hyvin. Siitä on muotoutunut todella
hyvä konsepti. Ihmiset pääsevät puhumaan ennalta sovitusta aiheesta, mutta se on vain lähtökohta ja jokainen
voi tuoda esille niitä asioita, jotka kokee tärkeiksi.
Näkkärisoppaa
Näkkärisoppaa kappale on tehty hankkeen ”Rohkeus –
Tietoisuuden työkalut valon ja varjon leikkiin” -kirjan julkistustilaisuuteen, jossa se sai ensiesityksensä. Näin ker-

Rohkeutta! Jutta Saanila, tilaisuuden juontaja Timo Kuoppala ja Liisa Lahtinen.
Pikkukuvassa Riikka Hänninen, joka ensiesitti laulun Näkkärisoppaa

too kappaleen synnystä Saanila, toinen kirjan kirjoittajista: -Kirjaa kirjoittaessa tuli selväksi, että rohkeuteen tarvitaan voimaa. Riikan ja kumppaneiden biisi syntyi siitä ajatuksesta, että kaikesta näkövammaisen arkea häiritsevästä säätämisestä on mahdollista ammentaa voimaa, kun muuttaa
omaa asennetta ja tukeutuu
toisiin. Olen huomannut, että
Riikka on itse oppinut sen tekemään ja tiedän, että sen voi oppia kuka vain.
Uupumuksen erityispiirteet
Kysyn kirjan toiselta kirjoittajalta neuropsykologi Liisa
Lahtiselta, mikä merkitys sinun ja Jutan kirjalla on näkövammaisille? - Nyt on saatu ensi kertaa suomenkielinen
teos, joka käsittelee mielen hyvinvointia yleisesti ja nostaa esiin myös näkövammaisia koskevia erityiskysymyksiä.
Erityiskysymykset ovat Liisa Lahtiselle tuttuja paitsi
omakohtaisen näkövammaisuuden kautta, myös 37-vuoden monipuolisen psykologin ja neuropsykologin työn
tuomalla kokemuksen Näkövammaisten liitossa kaikenikäisten parissa. Psykologina hän tarjoaa keskustelutukea
ja neuropsykologin osaaminen auttaa tuomaan päivänvaloon neurologisten taustasyiden aiheuttamia haasteita toimintakyvyssä.
Näitä faktatietotaitoja Lahtinen on tuonut esiin Rohke-

us-kirjassa. Niitä ovat näköharhat, uni ja uupumus ja monet muut asiat. - Olen iloinen, että kirjan avulla on mahdollisuus lisätä tietoisuutta näkövammaisten uupumuksen erityispiirteistä.
Jutta Saanila on tuonut esille kehollisuutta yhdistettynä näkövammaisuuteen. Tätä Lahtinen pitää hyvänä osana uutta kirjaa. - On tärkeää, että Jutta on huomioinut
kehon ja mielen yhteyden ja kirjassa annetaan konkreettisia työkaluja tähän liittyen. Lahtinen on ilahtunut, että
hän korona-ajan lomautusten ja korvaavien töiden vuoksi
saattoi osallistua projektiin ja kirjan tekemiseen.
Valon ja varjon leikki
Kirjassa elämän varjoisa puoli ja valoisa puoli ei tarkoita
vain näkökykyä, vaan myös elämäntilanteita, mielen maisemia. -Varjoisa puoli on sitä mikä elämässä aiheuttaa
kärsimystä. Mikä on sitä mielen ylivaltaa ihmisellä ja sitä,
että olet ikään kuin jonkin addiktion tai mieltä vaivaavan
ahdistuksen tai masennuksen vallassa, se on siellä varjoisalla puolella, Jutta sanoo.
- Näkövammautumiseen liittyy monia varjoisia asioita,
se on työläs prosessi hyväksyä ja ottaa haltuun uusia taitoja. Ihminen suree vanhojen taitojen tai vanhojen olosuhteiden menetystä.
Miten kirjaa luetaan
Kysyessäni Saanilalta, miten kirjaa kannattaa lukea, hän
miettii hetken ja sanoo: - Ehkä näkövammaiselle lukijalle
sanoisin, että etsi varjoisalta puolelta niitä asioita jotka sinua koskettavat. Työstä valoisalla puolella sinua kiinnostavimmat asiat. Ei ole tarkoituskaan lukea kirjaa kannesta
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kanteen. Se on siinä mielessä käsikirja.
Erityisesti näkevälle lukijalle Jutta tahtoo sanoa: -Jos ei ole ollenkaan
tekemisissä näkövammaisten kanssa, kannattaa lukea kirjan valoisaa
puolta ja käyttää niitä työkaluja, mitkä käy ihan kenelle vaan, ne ei ole ainoastaan näkövammaisille tarkoitettuja. Mutta jos esimerkiksi opiskelee
alalle, kannattaa kaikki varjoisat asiat
tiedostaa elämässä.

Itsekäs ihminen
– vai hyvä tyyppi

Mukaan vaan

iime vuonna suomeksi julkaistussa tuoreimmassa teoksessaan Rutger Bregman jatkaa aiemmasta tutulla ohjelmallaan. Miksipä muuttaa menestyksekästä kaavaa. Edelleen ajatteluumme pesiytyneet yleiset harhat, loogiset epäjatkuvuudet tiedon ja päätöksenteon suhteessa ja suurtakin mainetta saavuttaneet epäilyttävät ”tieteelliset tutkimukset” saavat kyytiä.
Teksti on iskevää, saa lukijan ajoittain
naurahtamaankin.
Vauhdikas eteneminen ja iskevyys
yhdistettyinä välillä eksoottisilta vaikuttaviin esimerkkeihin tuottaa toisaalta elämyksen, joka – ei kai pitäisi, mutta kuitenkin – hieman hassusti
palauttaa mieleen vanhat kokemukset vuosien takaa Valittujen Palojen
äärellä. Tarkoitan tyyliä, joka tunnetaan myös monista elämäntapaoppaista.
Teos tulvii ajankohtaisuutta. Aiheina yhteiskunnalliset ilmiöt moneudessaan, työelämän kysymykset, organisointi ja johtaminen, liiketoimintamallit, hoiva-ala, erityisesti demokratia; avauksia riittää moneen suuntaan.
Joukossa vilahtaa myös sota. Suuri
teema eurooppalaisittainkin, sehän
pitää myöntää, myös erittäin otollinen Bregmanin käsittelytavan kannalta. Hölmöä ja naurettavaa sota
käänteissään on, mutta ei ollenkaan
viihdyttävän huvittavaa.
Britannian jouduttua Saksan ilmahyökkäysten kohteeksi 1940 kävi il-

Jutta rohkaisee: -Voit tulla vielä mukaan hankkeen puhelinrinkeihin ja
muihin koulutuksiin. Puhelinringit
ovat viiden henkilön ja viiden kerran
rinkejä, joissa käsitellään kaikkia ringissä kiinnostavaa aihetta. Se voi olla esimerkiksi tämä Rohkeus-kirja, joka on pohjana ringille jolloin käsitellään siitä kumpuavia asioita.
Rinkeihin voi ilmoittautua Jutta
Saanilalle. Jos kiinnostuit kirjassa
mainituista Patavalmennuksista, ota
yhteyttä omaa paikallisyhdistykseesi ja kysy onko yhdistykseesi tulossa
näitä valmennuksia. Patavalmennus
on neljän tunnin tilaisuus, joissa pääsee kaikkiin näihin kirjassa mainittuihin asioihin, ajatusten, tunteiden ja
kehon tutkailuun ja havainnointiin
kunnolla käsiksi.

Faktalaatikko:
• Näkkärisoppaa kappaleen voit kuunnella youtubesta: https://www.youtube.com/watch?v=Jp0isUbI0cY
• Kirjan saatavuus: https://www.nkl.fi/
fi/rohkeus-kirja. Kirjaa saa Näkövammaisten Liiton sivulta PDF-muodossa
ja Luetus-palvelusta sekä Celinet.fi kirjastopalvelusta Daisy-äänikirjana ja
pistekirjana. Kirja on maksuton.
• Jutta Saanilan ja Liisa Lahtisen tavoitat Näkövammaisten liiton vaihteen kautta 09-396041.
• Kirjoittaja Tuula Paasivirta on heikkonäköinen helsinkiläinen toimittaja ja Rohkeus-kirjan kustannustoimittaja.
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Rutger Bregman: Hyvän historia –
Ihmiskunta uudessa valossa.
Atena, 2020

V

mi, että muun muassa pääkaupungille aiheutetuista vahingoista huolimatta hyökkääjä ei ollut saavuttamassa tavoitteitaan: vastarinnan murentumista, ei myöskään riittävää ilmaherruutta maihinnousun toteuttamiseksi. Britannia oli tuolloin hyökkääjään verrattuna huonosti varustautunut, ja kun Saksa oli aiemmin
miehittänyt jo Ranskankin, britit olivat tilanteessa yksin vailla sotilaallisia vaihtoehtoja ja pakotettuja turvautumaan jo hyökkääjän käytössä
tehottomiksi osoittautuneisiin pommituksiin.
Vaihtoehtojen puuttumiseen tuona ajankohtana Bregman ei silti lainkaan syvenny, jättää tyystin mainitsemattakin. Sen sijaan hän perehdyttää lukijansa ennakko-oletukseen,
jonka mukaan kriisitilanteessa ihminen alkaa käyttäytyä itsekkäästi, mitä ilmahyökkäyksin oli tavoiteltu.
Myöhemmin brittien sodanjohto
saikin käyttöönsä pommitusten tuloksista laaditun raportin, jonka mukaan yleistä moraalin murtumista ei
Lontoossa kaikesta huolimatta tapahtunut. Ryöstelyn sijasta ihmiset
keskittyivät kriisissä pääasiassa toistensa auttamiseen. Bregman saakin
asianosaiset päättäjät näyttämään
emähölmöiltä – kirjoittaja tunnistanee viihdearvon - yhdistämällä pommitusraportin tiedot ja tehty päätös
pommitusten aloittamisesta Saksan
kohteita vastaan.
Viallinen ihmiskuva
Bregmanin kysymys, onko meidän
ihmiskuvamme realistinen, kulkee
mukana läpi tekstin.
Negatiivisen ihmiskuvamme juuria Bregman löytää historiasta, kaunokirjallisuudesta (William Golding:
Kärpästen herra, 1954), eräistä kuuluisista psykologian tutkimuksista ja
uskonnosta. Myös päivittäinen uutisten virta vääristää painotuksillaan ihmiskuvaa.
Tietyt tutkimukset tottelevaisuu-

LUKUNURKK A
Timo Leinonen

Hyvä ihminen

desta ja vaikkapa vankilan hierarkian vaikutuksista käyttäytymiseen Bregman arvioi jo muiden toimesta osoitetun epäilyttäviksi. Hän toteaa näiden kuuluisien ja ajatteluumme voimakkaasti vaikuttaneiden tutkimusten (Stanley Milgram 1961, Yale; Philip Zimbardo 1971, Stanford)
taustoissa, tutkimusasetelmissa ja raportoinnissa manipulaatiota ja tarkoitushakuisuutta. Silti nämä eettisiä
edellytyksiä täyttämättömät ”tutkimukset” ovat Bregmanin mukaan vuosikymmeniä tukeneet kielteistä kuvaamme ihmisestä.
Tutkijan lähdekriittistä taustaa vasten onkin hieman yllättävää, että Bregman nielee empimättä ajatuksen kristinuskon kielteisestä vaikutuksesta ihmiskuvaamme.
Psykologian nimissä esimerkiksi tohtori Lutheria kohtaan esitetyssä arvostelussa ei usein ole näkynyt kiinnostusta häntä ja hänen ajatteluaan kohtaan aikaansa sidottuna kokonaisuutena. Tuomio historian romukoppaan
päätymisestä ei näytä kovin reilulta, kun syytetyn puolustusta ei ole haluttu kuulla.
Ilman muuta tohtori itse on osasyyllinen kohtaloonsa katolisten kanssa käymässään kiistassa muovautuneiden korostustensa vuoksi. Ne ovat olleet omiaan vauhdittamaan hänen matkaansa muiden hylkiöiden joukkoon.
Toistuvasti Lutheria on vaadittu tilille häntä seuranneiden sukupopolvien väärinymmärrysten varaan rakennetusta ajattelusta, kyseenalaisista kasvatuskäytännöistä
erityisesti. Marinoitukoon siis perisynnissään.
Romun seassa saattaa tohtori silti elämäniloisena veikkosena perustellusti ihmetellä, kuinka tässä näin kävi: mihin joutui vapauden raikas ilo?

Toisaalta on ilmeistä, ettei ihminen helposti saavuta parastaan. Miten on mahdollista käydä raakoja sotia, jos ihminen kerran on taipuvaisempi ystävällisyyteen? Entä
kansanmurhat, miksi niitä tapahtuu?
Filosofi Hannah Arendt seurasi Jerusalemissa Adolf
Eichmannin sotasyyllisyyttä koskenutta oikeudenkäyntiä
1961. Eichmann organisoi sodan aikana juutalaisten tunnistamista ja kuljettamista tuhoamisleireille, toiminnastaan hänelle langetettiin kuolemantuomio.
Raporteissaan The New Yorker -lehdelle Arendt ilmaisi käsityksenään, että ytimeltään ihminen on hyvä. Eichmannkaan ei ollut ihmishirviö tarkkailijan mukaan. Mahdollinen paha toteutuakseen vaatii perimmäiseksi tavoitteeksi hyvän. Joskus väitetään tarkoituksen pyhittävän keinot. Vastuuta teoistaan Eichmann ei voinut välttää, vaikka kansallissosialistinen hallinto onnistui väitetyn mukaan uskottelemaan hänellekin, että hänen inhimillisesti ajatellen räikeästi rikollinen toimintansa palveli
muka hyvää päämäärää.
Meistä jokainen tuo esiin juuri sitä, mitä meissä eniten
on ruokittu. Itsekäs käytös Bregmanin mukaan edellyttää, että ihminen opetetaan siihen.
Taisteluista ja sodista tiedetään, ettei tasapainoinen
ihminen ilman raaistavaa sotilaskoulutusta halua riistää
henkeä keneltäkään. Miten joukot motivoidaan taisteluun? Bregman yksinkertaistaa vastauksessaan tyylilleen
uskollisena. Hänen mukaansa joukot eivät taistele ideologian puolesta, vaan toveruuden. Näin on todettu Wehrmachtin osalta. Bregmanin näköpiiristä kuitenkin katoaa armeijoiden ja erilaisten aseellisesti taistelevien joukkioiden ja selkkausten moninaisuus. Asevelvollisarmeijan
piirteet eivät välttämättä sovellu joka tilanteessa.
Bregmanin johtopäätös: ”...ihmisluonnon parhaat piirteet – lojaalius, toverillisuus, uskollisuus – inspiroivat...
lähtemään taisteluun.” Näin kaiutetussa ajatuksessa tuntuu piilevän mato: valikoivuus.
Tarkkakorvaisin meistä voisi tässä kohdin halutessaan
kuulla historian romukopasta rytmikkään jyskeen säestämää ”tiedetään, tiedetään”-huutoa. Vienosti sieltä myös
ehkä tiedusteltaisiin, mitä erinomaista me siinä näemme,
että osoitamme suopeutemme vain ystävillemme.
Tekijä ansaitsee kiitoksen. Huomiot työn organisoimisesta, tai erilaisista palkitsemisjärjestelmistä yrityksissä
ovat paljon muun ohessa tutustumisen arvoisia. Kirjan
lähdeviitteet syventävät lukukokemusta. Onkohan kirjallisuusluettelon pois jättämisessä ajateltu kohdeyleisö lukutottumuksiltaan tietynlaiseksi? Luettelolle olisi tietysti käyttöä.
Tällaista luettavaa tarvitaan. Ihmiskuvassamme on kiistatta tarkistamisen varaa. Historioitsijana Bregman tunnistaa tilanteen vakavuuden ja ihmiskuvan oikaisutarpeen aikamme kohtalonkysymykseksi.
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Lukijan aarrearkusta 11
Toimittanut: Gyöngyi Pere-Antikainen

Hyvät lukijamme

M

ikä olisi parempi tapa juhlistaa 90-vuotista Näkövammaisten Kulttuuripalvelua
kuin kulttuurin eri lajien harrastaminen? Ja kun maailma
jälleen sulkeutuu ympärillämme, minä luen, luen ja luen... Kiitos hyvistä
kirjavinkeistänne, ne laajentavat lukurepertoaariani joskus yllättäviinkin suuntiin, kirjoihin, joita en olisi ilman teitä hoksannut!
Jatkoa odotetaan! Kertoisitteko meille kirjasta, joka on viime aikoina jäänyt erityisesti mieleenne? Koskettava
lukukokemus, merkityksellinen tietokirja, erityisen viisas tai viihdyttävä romaani, säväyttävä elämäkerta...
Kirjallisuuden lajilla ei ole väliä, tärkein on oma elämyksellinen lukukokemuksenne! Pyydämme tiiviin ja
persoonallisen, lauseen-parin pituisen selityksen suosituksenne tueksi. Ja korostakaamme itsestäänselvien klassikoiden sijaan harvinaisempia helmiä!
Odotamme suosituksianne joko sähköpostitse osoitteeseen:
palaute@kajastuslehti.fi
tai vaikka postikortilla osoitteeseen:
Kajastus, Marjaniementie 74, 00930
Helsinki
Lukuilo on jaettu ilo, olkaa hyvät!
Arja Ahtaanluoma: Puolinainen koko tarina
Puolinainen on vaikuttava lukuelämys. Kirja kertoo kirjoittajan omista kokemuksista hänen saatuaan verenmyrkytyksen, minkä seurauksena
häneltä amputoitiin osa molemmista
alaraajoista ja toisesta yläraajasta sekä toinen yläraaja melkein kokonaan.
Sairaalahoidosta, kuntoutuksesta ja
kirjoittajan pärjäämisestä kotiuttamisen jälkeen kerrotaan myös kaunistelematta ja rehellisesti. Sanonpa vain,
että olin kirjaa kuunnellessani ja olen
vieläkin todella kiitollinen voidessani itsenäisesti käydä suihkussa ja vessassa, syödä ja kävellä, vain muutamia itsestään selviä asioita mainitak-
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seni. Nämä eivät kuitenkaan ole kaikille itsestäänselviä. Toisaalta kirjaa
kuunnellessa on vastaan tupsahtanut meille sokeillekin niin tuttuja asioita: tappelu vammaispalveluiden
kanssa milloin mistäkin asiasta, avustajien vaihtuvuus sekä se että joudut
kertomaan samat asiat uudelle avustajalle kerta toisensa jälkeen. Kirja
koukuttaa mukaansa: pystyykö kirjoittaja enää kävelemään, proteesien avulla tai ilman? Entäpä pystyykö
hän ajamaan autoa, mikä oli hänelle ennen niin rakas juttu. Miten kirja päättyy? Miten kirjoittaja selviytyy
henkisesti ja fyysisesti? Entä hänen
läheisensä? Kirja on ahmittava alusta
loppuun. Suosittelen lämpimästi, todella opettavainen, ajatuksia herättävä kirja, joka saa ihailemaan sisukkaita, runsaalla epämukavuudensietokyvyllä varustettuja ihmisiä.
- Marianne Tenhami
Reijo Mäki: Sulhasmies
Jussi Vares on menossa naimisiin vai onko? Jussi tutustuu viehättävään naiseen ja heidän pitäisi mennä
naimisiin. Nainen katoaakin aamuun
mennessä, mutta ei hätää: polttarit
voi järjestää ilman morsiantakin. Tasapainoisessa Vares-dekkarissa naisia katoaa ja kuolee, liivijengeillä on
ongelmia. Virkavalta miettii, onko
syyllinen Vares itse. Tarinassa paljastuu koko ajan jotain uutta tietoa, niin
mielenkiinto pysyy yllä romaanin
ratkaisuun saakka. Lukija saa miettiä loppuun asti, ovatko juonen neljä erillistä linjaa kytköksissä toisiinsa
vai ei. Romaanin vauhti kiihtyy loppua kohti. Jos haluat lukea vauhdikasta dekkaria, tässä olisi tarjolla sellainen.
- Kinga Koski
Delia Owens: Suon villi laulu
Teksti on elävää ja kuvailevaa. Vaikka
tarinan kaari on perinteinen ”ryysyistä rikkauksiin”, tempaisi tarina minut mukaansa ja piti otteessaan. Kirjaa kuunnellessa näin sieluni silmillä
tapahtumat ikään kuin elokuvana ja
odotankin jossain vaiheessa törmääväni uutiseen, jossa kerrotaan elokuvaversion olevan tekeillä. Suosittelen
lämpimästi!
- Tiina Pihkala

Ian Tucker: Olen elänyt ennenkin
Teos, joka saa sinut uskomaan, hämmennyksiin tai kieltämään koko asian. Yhdysvaltalainen lastenpsykiatri kirjoitti kirjan jälleensyntymisestä. Kirjassa kerrotaan, kuinka lääketieteen tohtori Ian Stevenson tutki useita tuhansia kertomuksia ympäri maailman 60-luvulta alkaen, tapauksia, joissa lapset kertovat edellisestä elämästään. Puhumaan opittuaan monet heistä ovat pyytäneet,
että pääsisivät edellisen perheensä
luo takaisin ja ovat uuden perheensä hämmästykseksi kertoneet vaikkapa kuinka he kuolivat. Kertomukset ovat joskus niin yksityiskohtaisia, että on voitu löytää lasten kertoma asuinalue tai jopa perhe, joiden
kanssa he elivät. Kirjassa kerrotaan
myös, kuinka valtavirran tiedemiehet
suhtautuvat asiaan. Päätös siitä, mikä
on totuus, jää sinulle – kuoleeko tietoisuus kun ruumis ja aivot kuolevat?
- Torsti
Nämä suositukseni eivät ole kovin uusia ja ovat jääneet haaviini hakusanaksi kirjoitetuilla kummallisilla substantiiveilla ja olen vain lainannut nämä ilman kummempia odotuksia ja yllättynyt suuresti:
James E. L.: Mister
Erotiikkaa, rakkautta, ihmiskauppaa siitä oli tämä kirja tehty. Tarina tempaisi mukaansa ja sai nuutuneen petielämän kummasti kipinöimään.;)
Sophie Kinsella: Kevytkenkäinen
kummitus
Valloittava kummitustarina, joka sai
nauramaan ja etsimään lisää kirjoja
1920-luvusta.
Tilly Bagshawe: Sidney Sheldonin
Muistojen vuokset
Mitä kaikkea kulissien takana voikaan olla? Kirja piti otteessaan, yllätyskäänteitä ja kulissien kaatumisia
ja silti onnistui vielä loppuratkaisu yllättämään.
- Satunnainen lukija
Vera Miettinen: Eerika
Tämä on dokumentteihin ja asianosaisten haastatteluihin perustuva
elämäkerta Vilja Eerika -nimisestä tytöstä, joka kuoli 8-vuotiaana perheväkivallan uhrina vuonna 2012. Eerikalla oli huonoin mahdollinen on-

tetuiksi paratiisista.
- Minna Kejonen
Elina Backman: Kun kuningas kuolee ja Kun jäljet katoavat
Ulkoilua ja matkustelua murhan merkeissä! Mökkireissulla Hartolan kuningaskuntaan tuli sivussa mukaan
dekkarikin, joka kertoo paikkakunnalta kahdessa aikatasossa, nuoren
tytön hukkuminen koskeen ja siitä
poikinut murhasarja. Romantiikkaakin mukana. Kun jäljet katoavat tapahtuu tässä minun kotinurkilla Viikin arboretumissa ja Lammassaaressa. Kiehtova kuvaus ja juonen käänteet yllättäviäkin. Sama tutkijaporukka jahtaa tälläkin kertaa murhaajaa.
Luin ihan mielelläni.
- Ritva Hanski
Richard Powers: Ikipuut
Aivan liian harvoin kohtaa kirjan,
jonka luettuaan ei ole sama ihminen kuin ennen sen lukemista. Näitä kokemuksia etsiville suosittelen
Richard Powersin monikerroksista
romaania Ikipuut. Se on kertomus
suurista puista ja pienistä ihmisistä.
Kaikkien välille löytyy yhteys.
- Sari Kekkonen

Kuva: Vidisha Sanghyi / Unsplash

ni elämäänsä kuuluneiden aikuisten
suhteen – pahasti päihderiippuvainen äiti, tolkuttomasti valehteleva
väkivaltainen äitipuoli sekä tumpelo,
avuton isä, joka teki ja uskoi kaiken,
mitä äitipuoli halusi. Kirja on synkkä
ja surullinen, mutta koskettava ja tarpeellinen muistutus siitä, ettei Suomessakaan kaikilla mene hyvin.
- Satu Linna
Anneli Kanto: Rottien pyhimys
Kirjassa taiteilijaryhmä
maalaa
1500-luvun alussa Hattulan kirkon täyteen kuvia alkaen luomiskertomuksesta ja päättyen viimeiseen tuomioon. Näistä maalareista
ei ole jäänyt mitään dokumentteja. Kirjailija kuljettaa tarinaa kuva
kuvalta keskiajan ilmapiirissä. Minulla oli ilo tutustua Anneli Kantoon Kulttuuripalvelun verkkokurssilla keväällä. Kävin myös ihailemassa Hattulan kirkossa freskoja, joissa
mm. Aatami ja Eeva peittelivät itseään saunavihdoilla tultuaan karko-

Rachel Billington: Laura
Laura on realistinen kuvaus äkkirakastumisesta, sen huumasta, tuskasta ja peruuttamattomista seurauksista. Kirja on erityisherkku niille, jotka tuntevat Leo Tolstoin Anna Kareninan, koska kirjailija on siirtänyt Annan vaiheet 1980-luvun englantilaiseen elämänpiiriin ja henkilögalleriasta löytyy kiehtovia vastaavuuksia. Naimisissa olevalta, varhaiskeski-ikäiseltä Lauralta ei puutu mitään,
kun hän matkustaa junalla sovittelemaan veljensä avioliittoa ja kohtaa Martinin, itseään nuoremman ITmiehen. Romaanin viimeisellä sivulla
ollaan jälleen rautatieasemalla, mutta Lauran ratkaisu on erilainen kuin
Annan.
- Anne Huttunen
Jan Guillou: Suuri vuosisata
Makustelin Sillanrakentajat-romaanilla vuosia sitten ja yritin lukea
1968-romaania viime vuonna vain
huomatakseni, että koko kirjasarja
on luettava alusta loppuun yhteen
menoon, muuten tarina ei pääse oikeuksiinsa. Tässä oli kesän suururakka: yhdeksän romaania, jokainen käsitteli yhtä 1900-luvun vuosikym-

mentä kolmen norjalaisveljeksen ja
seuraavien sukupolvien kohtaloiden
kautta. Loistava lukuromaanisarja!
Ja vaikka kirjailijan aatteellisuus on
paikka paikoin hieman vieras minulle, ihailen sitä huikeaa tiedon määrää, jolla hän elävöittää uskomattoman monia erilaisia hahmojaan kalastajista insinööreihin, vakoojista
yritysjohtajiin, natseista ja radikaalivasemmistolaisista juppeihin, kuljettaen henkilöitään ympäri Eurooppaa.
Käsittämätöntä! Onneksi viimeinen,
kymmenes osa on jo tulossa!
- Gyöngyi
Matt Haig: Keskiyön kirjasto
Kukapa ei olisi edes joskus jossitellut, miten elämässä olisi käynyt, mihin kohtalo vienyt, jos risteyskohdissa olisi tehnyt toisenlaisia valintoja. Keskiyön kirjasto sijaitsee elämän
ja kuoleman rajamailla ja siellä lukija voi vierailla äärettömässä määrässä mahdollisia elämänpolkujaan. Kepeästi ja vetävästi kirjoitettu romaani, joka sisältää kuitenkin tärkeitä
ajatuksia oman elämän ohjaamisesta
ja hyväksymisestä.
- Irmeli
Ken Follett: Naakat
Naakat on vauhdikas sotajännäri
vuodesta 1944. Normandian maihinnousua valmistellaan ja brittien pitäisi tuhota vanhassa ranskalaisessa linnassa toimiva Saksan armeijan puhelinliikenteen solmukohta. Hankalaa, että sitä linnaa vartioidaan hyvin, eikä tuntemattomia miehiä päästetä sisään. Mutta miten olisi huippuneuvokkaan nuoren Flickin johtama naisporukka? Mainio kirja pitkän
koronakotoilun jälkeiseen seikkailun
nälkään
- Satu Linna
Pierre Lemaitren romaanit
Haluaisin varmistaa, että kaikki ovat
löytäneet Pierre Lemaitren. Hänen
tunnetuin teoksensa Näkemiin taivaassa on saanut myös elokuvaversion. Itse aloitin kirjasta Tulen varjot ja ryhdyin sitten kahlaamaan järjestelmällisesti läpi koko tuotantoa.
Se on onneksi niin laaja, että loppu
ei ihan heti häämötä. Luvassa on siis
vielä paljon tiheää jännitystä, terävää
ihmiskuvausta ja hiukkanen mustanpuhuvaa huumoria.
- Sari Kekkonen
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Rikas köyhä keittiö
Teksti: Sanna Tynkkynen
Kuvat: Ilpo Blåberg

Italialaiset suhtautuvat ruokaan ja
syömiseen intohimoisesti. Ruokien suunnittelu, arvostelu ja siitä keskustelu kiivaastikin väitellen kuuluvat
asiaan. Italialainen gastronomia on
paljon muutakin kuin pasta ja pizza. Köyhä keittiö ”cucina povera” kuvastaa asiaa hyvin, koska se perustuu
yksinkertaiseen ja laadukkaaseen kotiruokaan, joka tukeutuu vahvasti sesonkiraaka-aineisiin. Italialainen
ei syö elääkseen, vaan elää syödäkseen. Tervetuloa tutustumaan yhteen maailman upeimmista keittiöistä, Bienvenuto!

Primo, Pasta e pesto di zucchine.

Historiaa

I

taliassakaan ei voida puhua yhdestä yhtenäisestä
ruokakulttuurista. Valtio on varsin nuori, mutta sen
historia on pitkä. Nykyisen Italian alueella oli vielä
1800-luvulla kymmenkunta ruhtinaskuntaa omina
valtioinaan ja näillä kaikilla oli oma ruokakulttuuri.
Italialaisen gastronomian juuret ulottuvat antiikin aikoihin, mutta löytöretkien aika 1400-1500 -luvuilla antoi sille
nykyisen suuntansa. Ilman Columbusta esimerkiksi italialaiselle ruoalle tyypillinen tomaatti puuttuisi kokonaan.
1500-luvulla Firenzen, Rooman, Venetsian, ja Ferreran hovit olivat italialaisen kulttuurin keskuksia ja niissä ruokakulttuuri lähti kehittymään nykysuuntaansa. Paavi Pius
VI:n henkilökohtainen kokki Bartolomeo Scappi julkaisi
vuonna 1570 Opera -keittokirjan, jossa hän antoi tarkkoja ohjeita juhlaillallisten järjestämisestä. 1700-luvun alussa keittokirjat alkoivat korostaa maan eri alueiden paikallisia ruokakulttuureita, ja ne suunnattiin tavallisille perheen emännille hovikokkien sijasta. Vuonna 1891 julkaistua La scienza in cucina e l’arte di mangiare bene -kirjaa
painetaan edelleen, ja se löytyykin monen gastronomian
harrastajan kirjahyllystä.
Historiallisen Silkkitien päätepiste oli kauppiaiden Venetsiassa, jonne kaukaiset mausteet päätyivät Euroopassa.
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Mausteet olivat jopa niin kalliita, että esimerkiksi pippuria voitiin käyttää maksuvälineenä. Kun perutetaan vielä
kauemmas historiaan, päädytään antiikin Roomaan, jonka kukoistuskautena ylimystö tapasi herkutella eksoottisilla ruuilla orgioissaan. Tuo aika saa jopa kyseenalaisen kunnian silphium-yrtin sukupuuttoon hävittämisessä. Tarinan mukaan keisari Nero oli viimeinen, joka sai sitä maistaakseen.
Nykypäivään mennessä nämä kaikki seikat ovat yhdistyneet omintakeiseksi ruokakulttuuriksi. Jokainen ruokalaji on jäljitettävissä juurilleen, mutta ne muodostavat silti
suuremman kokonaisuuden.
Italialainen keittiö
Italialainen keittiö nojaa kolmeen peruspilariin: alueellisuus, autenttisuus ja omavaraisuus. Vaikka jokaisella kylällä ja perheellä on oma tapansa laittaa ruokaa, on kaikille alueellisille ruokakulttuureille yhteistä laadukkaiden,
paikallisten raaka-aineiden käyttö, perinteiden kunnioittaminen ja rakkaudella valmistettu ruoka. Monella italialaiskylällä on omat erikoisuutensa, jotka ovat saaneet nimensä paikan mukaan, kuten Parman kinkku.

Antipasti, Insalata caprese.

merkiksi maustamisessa. Etelä-Italiassa painotus on öljyssä ja tomaattipohjaisissa kastikkeissa, ja siellä käytetään
enemmän pastaa. 1900-luvun taitteessa Italiasta lähteneet siirtolaiset olivat lähinnä eteläitalialaisia. Siksi parhaiten tunnetaankin juuri Etelä-Italian keittiön antimet,
kuten kuivapasta, tomaattikastike, mozzarella ja pizza.
Italialaisesta ruoasta puhuttaessa ei voi perustellusti täysin ohittaa pizzaa. Sen historia alkaa satojen vuosien takaa Napolin seudulta, missä alkoi 1700-luvulla yleistyä
pizza jonka päällä oli tomaattikastiketta ja yhdestä kahteen täytettä. Alun perin se oli halpaa ja mutkatonta
katuruokaa, jota ovat suosineet raskasta työtä tekevät,
usein vähävaraiset ihmiset. Perinteisimmät pizzat ovat
Marinara ja Margherita. Alueellisia eroja on myös paljon,
esimerkiksi roomalaisen pizzan pohja on ohut ja rapea,
Napolissa paksumpi ja pehmeä. Muualla kuin Roomassa
pizzan pääkaupunkina pidetään Napolia. Pizza Napoletana onkin saanut EU:n tuotesuojan.
Secundo & contorni, Scaloppine al limone e Spinaci filanti con
mozzarella.

Pohjois-Italiassa näkyy Saksan vaikutus. Siellä käytetään
paljon voita ja viiniä ruoanlaitossa ja syödään riisiä ja polentaa. Risotot ovat Pohjois-Italian ruokia. Etelä-Italia pysyi kauan arabivaikutuksen alaisuudessa, mikä näkyy esi-

Italia on kuulu juustoistaan ja lajeja onkin yli 400. Niiden
valmistuksella on pitkät perinteet, esimerkiksi parmesaanin (Parmigiano Reggiano) valmistuksesta on mainintoja
jo keskiajalta. Mozzarella (Mozzarella di bufala) valmistetaan alkuperäisesti vesipuhvelin maidosta ja se on maailman tunnetuimpia juustoja. Lombardian Gorgonzolan
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►

kaupungin mukaan nimensä saanut sinihomejuusto Gorgonzola ja jälkiruoissa käytettävät Mascarpone ja Ricotta
ovat myös monille tuttuja.
Italia on yksi maailman tunnetuimpia viinintuottajamaita. Siihenkin kuuluu paikallisuus, italialaiset ovat ylpeitä
paikallisista viineistään ja niitä ei välttämättä edes tunneta alueen ulkopuolella. Italian tunnetuimpia viinejä ovat
punaviinit barolo, barbaresco ja chianti, kuohuviini prosecco sekä Martini-vermutti. Väkeviä alkoholijuomia juodaan etenkin jälkiruoan yhteydessä ruoansulatusta helpottamaan tarkoitettuina digestiiveinä. Tutuimpia lienevät viinin puristusjäämistä tislattu grappa, mantelilikööri Amaretto, sitruunalikööri Limoncello ja Galliano-yrttilikööri. Ennen ruokaa tarjottavista aperitiiveistä tunnetuimpia ovat Campari sekä hieman miedompi Aperol.
Ruokailemaan kokoonnutaan
Italialaiset kuittaavat aamiaisen yleensä töihin mennessä nopeasti nautitulla espressolla tai cappuccinolla, jonka
seurana on keksejä tai makea voisarvi (cornetto). Italialainen juo cappuccinoa vain aamuisin, muulloin nautitaan
lähinnä espressoa. Tällä tullaan toimeen lounaaseen asti.
Lounas syödään aikaisintaan kello 13, usein myöhemmin. Työpäivinä moni syö lounaalla vain yhden ruokalajin, koska ruokailun pääpaino on illallisessa. Etelä-Italiassa on usein vielä tapana syödä lounasta kotona perheen
kanssa myös kesken työpäivän.
Illallinen nautitaan sananmukaisesti vasta illalla. Ruokailua ei yleensä aloiteta ennen kello 19.30, tavallisesti sitä ryhdytään tarjoilemaan lähempänä iltayhdeksää. Tämä näkyy myös ravintoloiden aukioloajoissa, sillä ne ovat
yleensä kiinni noin iltapäiväkolmesta seitsemään illalla.
Illallinen on tärkeä yhteen kokoontumishetki, johon kuuluu olennaisena osana seurustelu perheen tai ystävien
kanssa. Silloin käydään läpi päivän kuulumisia ja aikaa kuluu jopa useita tunteja. Minimissään nautitaan kolme ruokalajia. On kuitenkin ihan tavallista, että ruokalajeja tarjoillaan viisi.
Ruokailu voidaan aloittaa aperitiivillä, minkä jälkeen syödään alkupalat (antipasti). Primo on aterian täyttävin osa,
esimerkiksi pastaa, keitto tai risotto. Secundo on yleensä
jotain proteiinipitoista, joka tarjoillaan vihanneslisukkeen
(contorni) kera. Kuuluisimpia italialaisia jälkiruokia (dolce)
ovat tiramisu ja pannacotta, mutta etenkin Etelä-Italiassa
syödään usein jäätelöä. Lopuksi nautitaan usein kahvi ja
digestiivi. Italialainen juo aterialla aina joko vettä tai viiniä. Pizzan kyytipojaksi käy myös olut.
Kotona valmistettavan perheillallisen lisäksi myös ulkona syöminen on suosittua. Erilaisten ravintoloiden kirjo onkin laaja ja valinnanvaraa riittää aina ristoranteista
hovimestareineen trattorioihin ja osterioihin eli arkisempiin ruokapaikkoihin. Lisäksi löytyy paljon johonkin erikoistuneita ravintoloita, kuten pizzeriat, pastaa tarjoilevat spaghetteriat, keittoravintola zupperiat, sisäelinruokiin erikoistuneet tripperiat ja friggitoriat joissa saa friteerattuja ruokia.
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Dolce, Pannacotta e casa foresta di mirtilli

Voihan pasta
Pastan alkuperästä on moniakin tarinoita aina venetsialaisen tutkimusmatkailija Marco Polon Kaukoidän tuliaisista Rooman keisareihin, joiden väitettiin syöneen pastaa jo vuosisatoja ennen hänen syntymäänsä. Joka tapauksessa jo 1300-luvun italialaisissa keittokirjoissa on reseptejä pastan ja lasagnen valmistukseen, mutta varsinaisesti sitä kuvataan 1400-luvulla julkaistussa Maestro
Martino:n kirjoittamassa Libro de arte coquinaria -kirjassa.
Italia on pastamaa ja erilaisia pastalajeja on kehittynyt eri
puolilla maata yli 350. Kauppojen pastahyllyillä voikin tulla tuskaannus, mitä mikäkin pasta oikein on? Suomalaisille tutuimpia ovat erilaiset kuivapastat. Tuorepasta voisi olla kivaa vaihtelua, mutta olisiko helpompaa taas napata mukaan se tutuin makaronipussi tai spagettia? Pastan valinta tulisikin aloittaa siitä, millaista kastiketta aikoo sen kanssa tarjoilla. Erilaisilla muodoilla on omanlaisensa tarkoitus.
Pastat voidaan jaotella karkeasti kolmeen luokkaan: nauha-, putkilo- ja kuviopastoihin. Pastan ja kastikkeen täydellinen liitto syntyy helposti, kun opettelee perussäännöt.

Ohuet nauhapastat kuten spagetti ja capellini tulisi yhdistää ohuisiin kastikkeisiin. Monille tuttu pekonista ja
kananmunasta sekoitettava carbonara on hyvä esimerkki. Ohuet nauhapastat voi tarjoilla myös vain öljyn kera.
Öljy maustaa, mutta ei hukuta, hyvinä esimerkkeinä spagetti aglio e olio, johon lorautetaan oliiviöljyä ja raastetaan tuoretta valkosipulia sekä klassinen spagetti cacio e
pepe, joka syntyy ripauttamalla spagetin joukkoon hieman pippuria ja reilusti parmesaania. Tuhdeille kastikkeille sopivat kumppaniksi litteät ja leveät nauhapastat kuten Tagliatelle, pappardelle ja fettuccine. Ne ovat erityisen hyviä tuorepastoina.

Koekeittiön arvio

Putkilopasta, kuten penne, rigatoni ja kotoisa makaroni,
keräävät kastikkeen sisäänsä. Jokainen suupala sisältää
sekä pastaa että kastiketta. Mitä suurempia sattumia kastikkeessa on, sitä suuremman pastamallin se vaatii. Putkilopasta tulee aina valuttaa hyvin ennen tarjoilua, sillä sen
sisään jää helposti keitinvettä, joka laimentaa kastiketta.
Kuviopastat ovat myös silmänruokaa toimien ikään kuin
tarjottimena kastikkeille. Kirjo onkin valtava ja valinnassa voi leikkiä visuaalisella ilmeellä valiten värjättyjä malleja eri muodoissa. Tutuin on varmasti ruuvia muistuttava
kierrepasta fusilli, joka kerää ohuemmat tomaatti-, öljy- ja
kermapohjaiset kastikkeet kurveihinsa. Simpukan mallisen conchiglin sisään mahtuvat isommatkin vihannespalaset. Perhospasta farfalle sopii kauniin muotoilunsa ansiosta myös kylmänä erilaisiin ruokaisiin salaatteihin.

Uhkarohkeasti päätimme vetää vaikeustason tappiin ja
valmistaa tuorepastaa itse. Ihan vain varmuuden vuoksi
piti varmistaa kaapissa olevan kuivapastaa. Sitä ei tarvittu ja omatekoinen pasta vei ainakin minut mennessään.
Esteettisesti ei välttämättä priimaa, mutta itsetehty on itsetehty. Monissa ohjeissa varoiteltiin taikinan vaivaamisen ja kaulinnan olevan raskasta hommaa. Liekö hierojankoulutuksesta ollut hyötyä, koskapa varauduttuani hikiseen urakkaan yllätyin homman helppoudesta. Se on se
kokovartalotekniikka. Pastakonetta en tule hankkimaan,
mutta varmasti kokeilen uudelleen.

Italialaisille ei ole yhdentekevää, kuinka pasta keitetään
ja minkä kastikkeen kanssa se tarjoillaan. Kolmessa tapauksessa tiukimmista säännöistä voi tinkiä: äitikin teki
näin, näin on aina tehty ja minun teki mieli.
Olkoon pasta mitä tahansa, keitetään se runsassuolaisessa vedessä ja sekoitetaan kastikkeen kanssa heti keittämisen jälkeen. Pastan tulee olla al dente (hampaille sopiva),
koska se jatkaa kypsymistä vielä kastikkeen seassa. Annos
tarjoillaan höyryävänä välittömästi, pronto!
PIENI PASTASANASTO
Canneloni: suuria täytettäviä putkia
Cappelini: ohutta, pitkää ”hiusmaista” lankapastaa
Conchiglie: simpukkapasta
Farfalle: perhosen tai rusetin mallisia
Fedelini: ”rakettispagetti”
Fettucine: nauhapasta
Fusilli: kierrepasta
Gnocchi: pastamykyjä, joissa usein mukana myös
perunaa. Myös kuivattua kuviopastaa.
Lasagne: pastalevyjä, sisältää usein munaa
Linguine: litteää nauhapastaa, ”pikkukieliä
Nido: pesäpastaa
Pappardelle: nauhapasta
Penne: vinosti leikattua “kynäpastaa”
Ravioli: pieniä täytettyjä tyynyjä
Rigatoni: suuria uurrettuja putkia
Risoni (myös Orzo) jyväpasta, muistuttaa riisinjyvää
Tagliatelle: nauhapasta
Tortellini: täytettyjä pastanyyttirenkaita, usein
tuorepastana
Vermicelli: erittäin ohutta, pitkää pastaa

Pastaruoat ovat meilläkin monen arkipäivän pelastus.
Niinpä nostimme rimaa ja lähdimme kaivelemaan reseptejä netin syövereistä viiden ruokalajin italialaisen illallisen koostamiseksi.
Antipastiksi valikoitui klassinen tomaatista, mozzarellasta ja basilikasta valmistettava insalata caprese. Oikeastaan sen italialaisemmaksi ei voi pistää. Kylkeen tuoretta
valkosipulipatonkia, ehkä vähän ranskalaista, mutta meidän teki mieli.

Italialaisen keittiön perinteitä kunnioittaen pasta sai seurakseen kesäkurpitsapestokastikkeen. Onhan se kauden
vihannes ja sato on parhaimmillaan. Valmistimme pestoa ensimmäistä kertaa itse ja lopputulos miellytti. Heittämällä jatkoon ja oma mielipiteeni on, että oli parempaa kuin jossain vaiheessa hitiksi noussut avokadopasta.
Secondiksi valmistuivat sitruunaiset porsaanpihvit ja lisukkeeksi jälleen satokasvista hyödyntävä pinaattimozzarellahöystö. Possu maistui, pinaattimmössö ei niinkään. Emme siis vieläkään keksineet tapaa lisätä pinaattia
ruokavalioomme.
Jälkiruoan kanssa pysyimme myös perinteisessä linjassa, unohtamatta sesongin raaka-aineita ja paikallisuutta.
Aterian kruunasikin itsepoimituilla mustikoilla koristeltu
pannacotta. Tässä vaiheessa vatsa oli jo niin täynnä, että varsin makean herkun lusikointi oli suoritus. Olisi varmaan pitänyt venyttää ruokailua pidemmäksi, mutta kellon koputellessa jo iltayhdeksää, täytyi supistaa puoleentoista tuntiin.
Yhteenvetona todettakoon, että italialainen keittiö on
edelleen suosikkejamme. Tarvitsisi vain olla isompi keittiö, että näin monen ruokalajin yhtä aikaa tekeminen olisi
helpompaa. Toisaalta harvemminhan sitä viiden ruokalajin illallista valmistaa. Hatunnosto italialaisille, jotka edelleen kokkaavat tällaisia kokonaisuuksia perheelleen ja ystävilleen. Yhdessä syöminen ja rauhassa ruokailu kunniaan!
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Suvesta suveen,
Runosiskosten vuosi
Teksti: Marianne Tenhami
Kuvat: Eila ja Mari Nurmi

Aino Marjatta Kallion yhdeksäs kirja
Suvesta suveen, Runosiskosten vuosi on ilmestynyt. Se kertoo 1950-luvun maaseutuelämästä Kanervalan
perheessä perheen kahden tyttären suulla. Tekstiä ryydittävät Ainon
runot ja maalaukset sekä Eila ja Mari
Nurmen kuvat.
Aino Marjatta Kallio kotonaan.

P

omarkkulainen Aino Marjatta Kallio juhli
80-vuotissyntymäpäiviään huhtikuussa. Juhlapäivän kunniaksi ilmestyi hänen yhdeksäs kirjansa Suvesta suveen, Runosiskosten vuosi.
Aino halusi koota kirjaansa 20 vuoden aikana
syntyneitä kirjoituksiaan, runojaan ja maalauksiaan. Kirja etenee kuukausi kerrallaan kahden siskoksen Meerin ja
Leenan kertoessa vuorotellen kunkin kuun tapahtumista
vuoden aikana. Kerronnan välissä on Ainon aikaisemmin
kirjoittamia, nyt kirjaan valitsemiaan runoja, hänen maalauksiaan sekä Eila ja Mari Nurmen vuosien varrella ottamia kuvia: kesällä kukkien kuvia ja kuva jäniksestä, kuvia
kirjassa kerrotuista esineistä kuten rukinlavasta ja lumikuvia talvesta.
- Suosittelen: entisajan elämänmenoa haikaileville, kukkien ja lintujen ystäville, kuvista nauttiville sekä runoja
rakastaville, toteaa kirjailija kirjansa alussa.
Luonto tärkeä lapsesta asti
Kirja kuvastaa hyvin pitkälti Ainon omia lapsuusmuistoja
1950-luvun Isojärven rannalta.
- Siinä on paljon omia kokemuksiani. Kirjassa kuvataan
työtapoja, joita tuohon aikaan käytettiin maalaistalon
töissä. Henkilöt olen keksinyt, hän sanoo. Ainon omaan
lapsuudenperheeseen kuuluivat isän ja äidin lisäksi 13
lasta, joista Aino oli nuorin.
- 1950-luvun alussa meitä oli kotona äiti, isä ja viisi nuorinta sisarusta. Veljeni kaatui sodassa ja muut sisarukset
olivat muuttaneet pois kotoa ja perustaneet omat per-
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heensä. Meidän pienviljelijäperhe asui Isojärven rannalla, hän kertoo.
Luonto on ollut lapsesta asti Ainolle tärkeä.
- Juoksin lehmien perässä pitkin polkuja ja olin heinäpellolla. Järvellä isän kanssa aina soudeltiin ja kalastettiin, hän kuvailee.
Eipä siis ihme, että luonto on voimakkaasti läsnä niin Ainon maalauksissa, kirjoissa kuin hänen savesta muotoilemissaan ja maalaamissaan linnuissakin, joita naisen ikkunalaudalla on monia erilaisia.
- Kuuntelin kasetilta, mitä väriä missäkin linnussa on:
minkäväriset siivet ja mitä pilkkuja missäkin kohdassa ja
maalasin savesta muotoilemani linnut sen mukaan, hän
selittää.
Helsingin valot apuna
Aino kävi kotiseudullaan kansakoulun ja lähti 18-vuotiaana Helsinkiin silloiseen Sokeain Ammattikouluun opiskelemaan hierojaksi. Hierojan työnsä ohella hän kävi keskikoulun iltakouluna Helsingin Yksityislyseossa. Silloinen Sokeain Henkinen Työ ry, nykyinen Näkövammaisten
Kulttuuripalvelu ry tuli naiselle tutuksi hänen työskenneltyään yhdistyksessä muutaman vuoden.
- Kirjoitin kirjoituskoneella Kajastuksen tilaajien nimiä
ja osoitteita. Kalkeeripaperi laitettiin sinne väliin niin, että lehden tilaajien nimet ja osoitteet saatiin neljään lehteen. Silloin Kajastuksen tilaajia oli ihan mahdottomia
määriä. Muistelisin, että Uudenmaan alueella oli noin
5000 tilaajaa. Lisäksi kirjoitin tilillepanokortit ja maksujen

Suvesta suveen -kirjan kansi, takakansi, lankakerällä leikkivä kissa ja Ainon
oma nelivärimaalaus. Kaikki
kuvat ovat kirjasta.

tultua merkitsin listaan, kuka on maksanut Kajastuksen tilausmaksun, hän kuvailee työtään. Helsingin valot ja näyteikkunoiden valaistus olivat suuri apu Ainolle, jolle retinitis pigmentosa aiheutti hämäräsokeutta.
- Valot ja näyteikkunoiden valaistus auttoivat minua
paljon liikkuessani Helsingissä pimeään aikaan. Meillä
maalla pimeyden tullessa en nähnyt mitään.
Rakas vapaa-ajan harrastus oli urheilu. 20-30-vuotiaana
Aino osallistui paljon näkövammaisten urheilukilpailuihin Suomessa ja ulkomailla. Parhaiten hän kertoo menestyneensä kuulantyönnössä ja linkopallon heitossa. Muita
lajeja olivat uinti ja juoksu. Vuonna 1962 Aino meni naimisiin sokean, tunnetun säveltäjän ja kuoronjohtajan Raimo
Tanskasen kanssa ja vuonna 1970 heille syntyi poika Jari, jolloin Aino jäi kotiäidiksi. Luontoa oli kova ikävä. Perhe muutti vuonna 1974 Tuusulaan, missä Aino työskenteli
jälleen hierojana ja 1980-luvun alussa Pomarkkuun, missä hierojan työt jatkuivat.
Yritän uhallakin
Aino sokeutui retinitis pigmentosan vuoksi 1990-luvulla.
Sokeutumisestaan huolimatta hän alkoi maalata.
- Olen maalannut noin 30 taulua. Maalasin sormilla vesiliukoisilla sormiväreillä ja akryyliväreillä. Väripurkit merkitsin pistekirjoituksella niin, että tiesin mitä väriä missäkin purkissa on. Kiinnitin maalausalustani styrox-levyn
päälle niin, että se pysyi paikallaan ja muotoilin nuppineuloista haluamani kuvia ennen niiden värittämistä.
Vaaleammat värit oli laitettava ensin ja sen jälkeen tummemmat. Maalasin paljon kukkia, puita ja lintuja, muun
muassa sellaisen missä talitintti istuu puun oksalla. Halusin maalata niitä asioita, joita olin joskus nähnyt, hän kertoo.
Samasta syystä hän on innostunut valokuvauksesta, jota harrastaa avustajansa kanssa. Tuohiruusuja Aino tekee
niin ikään ja on kutonut muun muassa poppanoita, soh-

vatyynyjä, mattoja, puseroita ja sukkia. Lisäksi hän tekee
rasioita korteista ja valokuvista. Suvesta suveen -kirjassa
tehdään samanlaisia rasioita. Kirjan lukemalla selviää rasioiden tekotapa.
- Aina pitää olla jokin työ menossa. Se on hyvää ajan kulua, hän sanoo.
Aino on harrastanut myös yksin-, duetto- ja kvartettilaulua. Näkövammaisten Kulttuuripalvelun silloisen Kamarikuoro Kontrapunktin perustajajäsenenä hän on ollut
tuttu näky erilaisissa seka- ja naiskuoroissa.
Jo kansakoulussa Aino oli ainekirjoituksessa oikein hyvä. Niin hyvä, että opettaja luki hänen aineitaan luokalle ääneen.
- Kyllä sitä sai punastella aina, kun piti kuunnella omaa
tekstiä, hän hymyilee.
Koulussa pidettiin raittiuskirjoituskilpailuja, joista tyttö
sai kahdesti kirjapalkinnon.
- Toisen kirjan nimi oli Yritän uhallakin. Se ilmensi silloin
ja ilmentää edelleenkin hyvin minua: kun kukaan muu ei
kirjojani kustanna, ne pitää itse kustantaa.
1990-luvun lopussa Aino kirjoitti paljon runojaan pistekirjoitukselle sekä vihkosen täynnä suorasanaista tekstiä. Varsinainen kirjojen kirjoittaminen alkoi naisen saatua tietokoneen puhesyntetisaattoreineen.
Suurin osa Ainon runoista on syntynyt yöllä.
- Usein oli noustava yöllä kirjoittamaan runoja, kun jotain tuli mieleen. Yöllä oli nopeaa ja helppoa kirjoittaa.
Suorasanaista kirjallisuutta kirjoittaessa mieleen saattaa tulla joku sana tai idea ja se on heti mentävä kirjoittamaan tietokoneelle, ettei se unohdu. Saunan lauteilla kirjailija kertoo saavansa hienoja ahaa-elämyksiä.
- Siellä ajatuksenjuoksu alkaa luistaa. Sauna rentouttaa.
Näin ajatuskin kulkee paremmin, hän pohtii.
Suvesta suveen, Runosiskosten vuosi (hinta 20 e plus postikulut) ainomarjatta.kallio@gmail.com
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Musiikki kohottaa
arjesta
Teksti: Rauni Laihonen
Kuva: Johanna Raaste

K

onserteissa on tärkeää kommunikaatio taiteen kielellä yleisön kanssa. Jos tunteita herää
tai tulee elämyksiä, tuntee vivahteita, herkkyyttä tai saa jonkin oivalluksen elämästä, silloin musiikki on tullut ymmärretyksi. Yleisö on
kanssatulkitsija taiteelle. Missään tapauksessa ei ole pelkästään kysymys vain taiteilijan näkemyksestä, vaan yleisöä varten taidetta luodaan ja yleisö ottaa vastaan ja kokee sen omalla tavallaan. Omalla taiteilijuudellaan taiteilija osallistuu siihen, että tässä maailmassa on jotain semmoista, joka tuo virikettä ja saa suonen sykkimään. Tulee
elämän tunnetta. Kohottaa arjesta ja luo merkitystä sekä
sisältöä elämään.
Mietin tässä päivänä muutamana, milloin viimeksi sain
nauttia musiikista live-konsertissa. Ainakin puolitoista
vuotta siitä on. Kuin ajatukseni kuultuina sähköpostiin
napsahti tuottaja Johanna Raasteen viesti. Siinä tuli juuri se, jota olin odottanut. Mieliala pompahti heti jonnekin korkealle.
Viestissään Johanna kutsui duo Lauri & Yusuf Irti ikävästä -puistokonserttiin Helsinkiin Oulunkylään tai AlaMalmille. Konsertit koostuivat populaarimusiikin ja klassisen musiikin ennakkoluulottomista kokoelmista, joissa
painoarvo ei ole musiikin genrellä vaan sanomalla ja koskettavuudella. Johanna kirjoitti, kuinka korona on vienyt
ihmiset kauemmaksi toisistaan, ikävöiminen on yhä suurempi osa elämäämme, mutta yhteisöllisyys, yhtenäisyys
ja ystävyys eivät ole kadonneet minnekään.
Olin ollut aikaisemminkin heidän konserteissaan ja tiesin, mitä odottaa. Niinpä suuntasimme ystäväni kanssa
sunnuntaina Ala-Malmin puistoon. Ja toden totta, paviljongilla oli pystypiano ja kitara.
Löysimme varjoisan paikan lähellä paviljonkia ja seisahduimme siihen hetkeksi. Johanna tuli tervehtimään. Häneen tutustuin muutama vuosi sitten laulukursseilla. Sitten kuulin ihan edestäni tutun äänen ja kosketuksen olkapäälläni. Hän sanoi: "Mukava kun pääsit tulemaan".
Tunnistin äänen Yusufiksi. Vastasin: "Kyllä ja tätä on todella odotettu. Kiitos kun järjestitte tämän". Hetken kuluttua kuulin nauravan äänen sanovan: "Hei Rauni, kiva
kun pääsit tulemaan" ja hän kosketti olkapäätäni kevyesti. Tunnistin hänet Lauriksi. Tuli oikein mukava olo. Asetin mukanani tuoman kevyen jakkaran maahan ja istahdin odottamaan esityksen alkamista.
Jo heti konsertin alussa musiikki sykähdytti ja herkistyin kuuntelemaan. Yusufin laulu ja Laurin pianosävelet
kuulostivat yhdessä hyvin sopusointuiselta kokonaisuu-
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delta. Siinä oli tuoreutta, joka ikään kuin uudisti minuakin. Tunsin iloa ja vähän haikeuttakin ja maailma ikään
kuin aukeni nostaen mieleen uusia ideoita. Ajattelin kysyä heiltä heidän ajatuksiaan, minkälaisista asioista tämä
konsertti kumpusi.
Pianisti ja lauluntekijä
Pianisti Lauri Honkavirta ja lauluntekijä Yusuf Albekoglu tutustuivat Studio Lauri Leinosen laulukursseilla. Lauri toimi kursseilla pianistina ja Yusuf osallistui laulajana.
Vaikka heidän musiikillinen taustansa on erilainen, heillä syntyi yhteisymmärrys Yusufin tekemien kappaleiden
esittämisestä. He löysivät musiikillisen yhteyden ja heillä on samanlainen draaman taju. Siitä alkoi yhteistyö, ensimmäinen esiintyminen oli vuonna 2019.
Populaari ja klassinen musiikki
Lauri kertoi, että Yusufin tekemä musiikki on riittävän lähellä sitä, mitä hän kokee omakseen sielussaan. Puhekielessä ja kulttuurissa musiikki jaetaan populaarimusiikkiin ja klassiseen musiikkiin, mutta nimenomaan populaarimusiikin sisällä on hyvin monta erilaista lajia. Samoin klassisen musiikin sisältä löytyy todella paljon erilaista, keskenään poikkeavaa musiikkilajia. Kun laitetaan
vierekkäin Yusufin omia kappaleita, kansanlauluja ja Chydeniusta sekä Chopinia, niin ei olepointia väittää, että ne
ovat samanlaista musiikkia ja sopivat hyvin yhteen, vaan
nimenomaan että ne eivät ole samanlaista, mutta sopivat
silti yhteen. Kun maailma tavallaan on moninainen, niin
samoin konserttikin voi olla moninainen.
Laulamista ja improvisointia
Yusuf aloitti 8-vuotiaana pianonsoiton. Hän alkoi aika pian säveltämään itse ja innostui kovasti siitä, että pystyi
siirtämään päässään olleet melodiat pianolle.
- Teini-iässä musiikki vähän jäi, mutta liftatessani Euroopassa reilu parikymppisenä rupesin soittamaan kitaraa ja laulamaan kaduilla. Saatoin tehdä 9-tuntisia päiviä,
vaikka lämpötila oli pakkasen puolella. Tämä oli yksi parhaita koulujani laulamisen suhteen ja innostukseni laulamiseen oli loputon, muisteli Yusuf. Sveitsissä ollessaan
hän ei saanut koulutusta laulamiseen tai kitaransoittoon.
Hän opetteli kaiken itse.
- Myöhemmin on ilmennyt, että minulla on joitain tekniikkaongelmia johtuen itseopiskelustani. Se ei minua

Pianisti Lauri Honkavirta ja lauluntekijä Yusuf Albekoglu.

kylläkään harmita, sillä aikani Sveitsissä opetti minulle
paljon sekä musiikista että itsestäni, summasi Yusuf.
Työskentely Yusufin kanssa on improvisaatiopohjaista, joka syntyy siinä hetkessä. Kun paljon on treenattu ja yhdessä tehty, niin jotkut asiat alkavat vähitellen hioutua
ja vakiintua. Improvisaatiossa on tavallaan aika vapaata
tajunnanvirtaa ja toistuvia elementtejä voi hyödyntää ja
käyttää.
Improvisointi kosketinsoittimella vaatii hyvät perustaidot. Ihan siis konkreettisesti pitää opiskella periaatteita,
että miten se homma toimii. Taitoa täytyy harjoitella, että
käsi taipuu tiettyihin kuvioihin ja osaa reagoida riittävän
nopeasti. Se mikä on kaikkein tärkein ja kaikkein eniten
musikaalisuutta on rohkaistua, heittäytyä ja uskaltaa tehdä. Uskaltaa luottaa omaan intuitioon, kertoi Lauri.
Parikymppisenä Yusuf alkoi sanoittamaan kappaleita.
Ensimmäisen laulun hän teki suomeksi, mutta sitten syntyi pitkään lauluja englanniksi.
- Palattuani Suomeen puhekieleni vaihtui ja vaivihkaa
myös laulujeni kieli kääntyi suomeksi, sanoi Yusuf.
Uusien kappaleiden kohdalla pianisti joutuu aina miettimään, mikäs tämä biisi on. Ei ole mitään malleja, vaan
omalla panoksellaan hän kaivaa esiin sen, miten tämä biisi toimii parhaimmalla mahdollisella tavalla.
- Oman persoonani kautta siinä toimin. Käytän ilman
muuta jo kaikkea osaamaani ja olemassa olevaa, mutta
luominen on sitä, että sovellan uudella tavalla lukien juuri sen uuden biisin henkeä. Olen kyllä onnellinen taas kerran ja täytyy olla kiitollinen elämälle, että on tullut tämmöinen tilaisuus, että saa ammatikseen olla luova ja toteuttaa tarpeita, iloitsi Lauri.
Tarve luoda uutta
- Olen säveltänyt jonkun verran ja minusta tuntuu siltä,
että uuden luominen on tarve, joka synnyttää itse itsensä

ja yrittää löytää reittinsä ulos maailmaan. Voiko sen tulkita niin, että se on ihmisellä sisäsyntyinen ja rakenteessa
oleva halu luoda jotain uutta maailmaan, uusia ajatuksia,
inspiraatiota ja virikkeitä, pohdiskeli Lauri. Hänen kohdallaan tämä kohdistuu vahvasti taidemuotoon, mikä liittyy
hänen omaan henkilökohtaiseen kiinnostuksen kohteeseensa, joka on ollut lapsesta asti mukana.
- Taiteessa tarvitaan tiettyjä treenattuja taitoja, ja kun
siihen päälle laitetaan jotain itsestä, joka voi olla jotain,
mitä haluaa nostaa esiin ihan omasta sielusta, omasta
elämästä tai tunne-elämän juttuja. Se tulee vilpittömästi ja suoraan ihmiseltä ihmiselle. Siinä se taide on, kiteytti Lauri. Hän kokee tärkeänä elämässä sen ja soisi sen kaikille, että jokainen löytäisi oman tarpeensa ja osaisi kanavoida sen edes johonkin. Hänen mielestään jokainen
ihminen tarvitsee myös sen luovan tekemisen osan elämäänsä. Ei sen tarvitse olla yleisesti tunnustettava taidemuotoa vaan se voi olla ihan mitä vaan.
Yusuf kertoi, että säveltäessään hän pyrkii tekemään
laulusta aina niin hyvän kuin osaa.
- Toisella olkapäälläni on tyyppi, joka huutaa kovaan ääneen: kyllä se on tarpeeksi hyvä, siirry eteenpäin! Toisella olkapäällä taas on viisaampi veijari, joka kuiskaa niin
hiljaa, että äänen hädin tuskin kuulee: pystyt parempaan. Tämä toinen kaveri on onneksi sinnikäs. En mieti,
mitä muut ihmiset ajattelevat sävellyksistäni. Pyrin tekemään laulun, jonka itse haluan tai tarvitsen kuulla, luonnehti Yusuf.
Esiintyjä ja yleisö
Esiintyessään Lauri yrittää vaikuttaa tunnetilaan. - Jos
mulla on joku tunnetila päällä, niin helposti menee koko esitys oman subjektiivisen jutun esittämiseen. Voi itse
asiassa mennä pilalle koko esitys, kun pointtina on löytää
biiseistä se, mikä juuri niissä on se juttu. On tärkeää virit-
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täytyä siihen, mikä on sen teoksen
juju, että on rehellinen sille kappaleelle ja sille hetkelle. Se vaatii empatiaa ja eläytymiskykyä, hahmotti Pianisti. Kuulija pystyy parhaiten ottamaan vastaan musiikkia, kun aktiivisesti kuuntelee ja yrittää ymmärtää,
mitä muusikko haluaa sanoa, ettei
päälleliimaa pelkästään omaa tunnetta. Totta kai jokainen tulkitsee
omasta perspektiivistä ja se vaikuttaa myös siihen, minkälaisen elämyksen saa. Voisi sanoa, että parhaimmillaan yhteisymmärrys on toiminut,
kun konsertin jälkeen kuulija tuntee
saaneensa elämyssuihkun.
Yksinoikeudestaan laulun merkitykseen Yusuf luopuu esittäessään
sävellyksensä. Jokainen saa tulkita hänen laulunsa omalla tavallaan.
Lauluissaan Yusuf yrittää sanoa jotain ja aina tavalla tai toisella se liittyy rakkauteen.
- En ole luontainen esiintyjä. En pidä erityisemmin huomiosta. Haluan kuitenkin esittää laulujani muille. Esiintymistilanteet ovat minulle
joka kerta kuin hyppy tuntemattomaan. Seison kuilun reunalla ja aina
pelottaa. Toisaalta muille laulaessani
musiikki vie minut paikkoihin, minne harvoin yksin soittaessani pääsen. Nautin erityisesti yleisön ja esittäjän välisestä vuorovaikutuksesta.
Näen lavalta, kuinka lauluni saavat
ihmiset tuntemaan tunteita ja heidän tunteensa vuorostaan vaikuttavat minuun. Koen jokaisen esityksen
ainutkertaisena tapahtumana, jossa
annan paljon itsestäni, mutta saan
vähintään yhtä paljon takaisin, luonnehti Yusuf.
Lauri Honkavirta 33, kaksi maisterin
tutkintoa, Virosta pianodiblomi, Sibelius-Akatemiasta vanha musiikki
ja cembalo. Hänellä on Länsi-Uudenmaan musiikkiopistossa Lohjalla pianonopettajan virka. Hän toimii sivutoimisena tuntiopettajana Helsingin
konservatoriossa cembalon opettajana. Hän keikkailee kaikilla soittimilla
ja sooloilla sekä työskentelee erityisesti laulajien kanssa.
Yusuf Albekoglu 39, lauluntekijä, Jyväskylän konservatorio pop/jazz laulu,
friilancemuusikko.
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Yusuf Albekoglu:
Kun vastakohdat kohtaa
Kerran sattumalta kuulin
kahden miehen puhuvan
Sen tappeluksi luulin
aivan pian muuttuvan
Väliin onneksi en mennyt
Salaa jäin kuuntelemaan
Muuten kertoa vois en nyt
teille tätä tarinaa
Kun vastakohdat kohtaa
vasta silloin keskipisteen nään
Ei kaikki aina oo niin selkeää
Ei mikään koskaan mee
niin kuin sen itse kuvittelee
Eikä kukaan koskaan oo
miltä näyttää
Toinen tyytyi hyvin vähään
Antoi enemmän kuin sai
Keskittyi hetkeen tähän
joka päivä perjantai
Toinen halus saada kaiken
Valloittaa koko maailman
Mitä yritti, hän sai sen
tiesi jotain puuttuvan
Muita enemmän sai aikaan
mut aikaa oli vähemmän
Toinen uskoi vielä taikaan
Ei tunnu loitsut riittävän
Nousi pystyyn toista kohti
Lähti vihdoin toimimaan
Toinen taas pysähtyi ja pohti
Tunsi ajan seisovan
Kun vastakohdat kohtaa
Vasta silloin keskipisteen nään
Ei kaikki aina oo niin selkeää
Ei mikään koskaan mee
Niin kuin sen itse kuvittelee
Eikä kukaan koskaan oo
miltä näyttää
Lähdin jo pois kävelemään
Jokin sai minut vielä pääni kääntämään
En uskonut silmiäni
Kun he toisiaan suutelivat
Nuo vastakohdat vasta kohtasivat
Kun vastakohdat kohtaa
vasta silloin keskipisteen nään
Ei kaikki aina oo niin selkeää
Ei mikään koskaan mee
niin kuin sen itse kuvittelee
Eikä kukaan koskaan oo
Miltä näyttää

Teksti: Kirsti-Sisko Salonen
Kuvat: Mauri Karvonen

Viime vuosina on julkaistu useita teoksia,
joissa esitellään tarinoita kummituksista. Ainakin Helsingissä, Porissa
ja Naantalissa järjestetään jopa kummituskävelyitä paikkoihin, joissa
perimätiedon mukaan
liikkuu kummituksia.

K

ummitukset lienevät olleet suosittuja tarinoiden
aiheita yhtä pitkään kuin
ihmiset ovat viihdyttäneet toisiaan kertomuksilla. Myös näkövammaiset koululaiset ovat kertoneet iltaisin kummitustarinoita toisilleen Kuopion sokeainkoulussa.
Koulun entinen oppilas Eeva Korkala muisteli myös opettajana työskennelleen Emil Sihvolan kertoneen
koulurakennuksessa liikkuvasta haamusta, jota tämä oli kutsunut sieluksi. Sihvola oli ollut sodan jälkeen oppilaana samassa koulussa ja asunut
muiden oppilaiden tavoin pihapiirissä sijainneessa asuntolassa. Eräänä iltana asuntolan johtajatar oli tullut isojen poikien huoneeseen kysymään, oliko siellä niin kylmähermoisia poikia, että he uskaltaisivat lähteä
koulun puolelle ottamaan kiinni valkopukuisen hahmon, joka laski portaankaidetta pitkin.
Sihvola oli ollut mukana porukassa, joka oli yrittänyt ottaa kiinni laskettelijan, mutta aina, kun he olivat
olleet saamaisillaan otteen hahmosta, se oli paennut.
Aaveita kartanoissa, linnoissa ja
teattereissa
Historian ja rajatiedon tutkija Mauri
Karvonen on koonnut kansien väliin
35 aavetalon ja niissä eläneiden ihmisten kohtaloita. Tarinat on julkaistu kolmessa osassa, joista uusin on
ilmestynyt kevättalvella. Parhaillaan
Karvonen valmistelee neljättä osaa.
Valintaperusteena hän on pitänyt

Kummitukset elävät
kertomuksissa

Fiskarsin Ravintola Kuparipajan ullakon ikkunassa ihmiset ovat nähneet tumman hahmon katselemassa ulos.

tilojen julkisuutta eli kiinnostuneet
ihmiset voivat vierailla kohteissa.
Niinpä kohteet ovat enimmäkseen
kartanoita, linnoja ja teattereita sekä
hotelleja eri puolilla Suomea.
Hän korostaa, ettei tutki aaveita
vaan aavetarinoita. Hän haluaa peilata tarinoita ja kansanperinnettä historiallisiin tapahtumiin ja löytää vastauksia, miksi juuri tietyistä tapahtumista kerrotaan sukupolvelta toiselle
ja miksi henkilöiden kerrotaan kummittelevan.
Karvonen kertoo vierailleensa parin vuosikymmenen aikana yli sadassa aavetalossa. Hänen arvionsa mukaan havainnoista 95 prosenttiin löytyy luonnollinen selitys.
- Se loppu on selittämätöntä, hän
sanoo.
Hän uskoo, että toiset ihmiset havaitsevat herkemmin yliluonnollisiksi
määriteltyjä tapahtumia kuin toiset.
- Ainahan sitä välillä sattuu, että kuulee tai haistaa jotakin tai silmänurkastaan näkee erilaisia hahmoja, hän kertoo.

Hän kuvailee pysäyttäväksi tapauksen, jolloin yön hiljaisuudessa ovi
avautui, mutta hän ei nähnyt kenenkään liikkuvan.
Kiinnostavia kohteita
Kun kysyn Karvoselta, mikä kohde olisi kiinnostava näkövammaisille vierailijoille, hän vastaa empimättä Fiskars. Fiskarsin Ruukki on perustettu vuonna 1649 Fiskarsin joen rannalle Uudellamaalla. Vehreä ympäristö ja vanhat rakennukset ovat luoneet oivalliset olosuhteet monenlaisille ihmiskohtaloille. Aaveiden joukossa on nähty myös yksi patruunoista, joka historiallisten dokumenttienkin mukaan on kohdellut 1800-luvun
alkupuolella työläisiään julmasti.
Mikäli yöpyminen mahdollisten
aaveiden kanssa kiehtoo, Karvonen
suosittelee Kuopiossa hotelli Puijonsarvea.
Karvosen oma suosikki on entinen
Katajanokan vankila, jossa nykyään
toimii hotelli. Siellä saattaa avautua

omia aikojaan suihku tai televisio tai
oveen koputetaan. Henkilökunta on
kertonut yöaikaan liikkuneista aaveista.
Aavetarinoita toki kerrotaan muissakin hotelleissa, kuten Hämeenlinnassa sijaitsevassa Vanajan linnassa.
Sen rakennutti Carl Wilhelm Rosenlew ylelliseksi metsästyslinnakseen
1920-luvun alkupuolella. Siellä hän
kestitsi politiikan vaikuttajia ja seurapiirejä.
Koska Rosenlew myi linnan vuonna 1941 saksalaiselle asekauppiaalle, se luovutettiin välirauhanehtojen
mukaisesti Neuvostoliitolle vuonna 1945. Linnassa toimi Sirola-opisto
vuosina 1946-94.
Tietoa eri puolilla Suomea toimivista hotelleista löytyy Mauri Karvosen
kirjoista, Aavetaloja ja ihmiskohtaloita sekä Tiina Hautalan Hotellien henget – kummitustarinoita suomalaisista majapaikoista.
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MUSIIKKI
Joose Ojala

Levarilla ja avokelanauhurilla
suoratoistojättejä haastamaan

O

n syksy 2017. Herttoniemeläisen omakotitalon eteisessä hierotaan kauppoja. Lattialla on pienen ompelukoneen kokoinen suorakaiteen muotoinen laatikko, jonka päällä pyörii myötäpäivään kaksi pyöreää kiekkoa. Kiekot sisältävät magneettinauhaa, joka kulkee laitteen etuosassa sijaitsevien äänipäiden läpi kelalta toiselle. Laitteen omistaja, vajaa seitsemänkymmpinen mies
kytkee koneeseen virran ja nauhakelat pyörähtävät liikkeelle. Musiikki, kyllästymiseen asti tuttu Abban kestohitti “Gimme Gimme Gimme” tulvii huoneeseen laitteen sivuilla olevista kiinteistä kaiuttimista. Kyseessä on selkeästi kotiäänitys ja nauhan kuntokaan ei ole paras mahdollinen. Umpituttu biisi ei kuitenkaan ole tehnyt minuun ikinä aiemmin samanlaista vaikutusta. Ääni on lämmin, toistossa korostuvat melko voimakkaasti bassotaajuudet.
Yläpää jää jotenkin eteerisen utuiseksi. Voisin kaivaa taskustani älypuhelimen, avata minkä tahansa pilvipalvelun
ja kuunnella kappaleen viimeisimmän, uusimmalla tekniikalla tehdyn remasteroinnin. En tee niin vaan jään seuraamaan hypnoottisesti pyöriviä nauhakeloja.
Noin kymmenen sekunnin kohdalla musiikki katkeaa
kammottavan rutinan ja paukkeen alle. Myyjä pahoittelee ja kertoo, että laitetta ei ole käytetty hetkeen. Huollon tarve on ilmeinen ja sovimme, että saan laitteen hinnasta 50 prosentin hinnanalennuksen. Tuttu huoltoliike
hoitaisi kuitenkin nauhurin käyttökuntoon, ja myyjältä
saamani hinnanalennus kattaa sopivasti huoltokulut.
Kaivaessani taskustani lompakkoa, mielessäni käy, olisiko
minun, päätoimisen musiikinopiskelijan sittenkin järkevämpi tuhlata vähät rahani vaikkapa uusiin kaiuttimiin ja
äänikorttiin. Voisinhan niiden sekä Spotifyn turvin kuunnella laadukasta musiikkia lähes rajattomasti. Kaupat kuitenkin syntyvät ja lähden kotiini kelanauhurin omistajana. Mukana tulee iso muovikassillinen 1970 - ja 80-luvuilla äänitettyä musiikkia.

li seuraavaa makeista, vaikka ensimmäinen on hädin tuskin koskenut kitalakeani. Mitä isompi karkkipussi, sitä pahempi ongelma. Kun Spotify tuli käyttööni noin kymmenen vuotta sitten, pidin sitä ehdottomasti parhaana asiana, mitä minulle musiikin kuluttajana on tapahtunut vuosikymmeniin tai ehkä koskaan. Ja toden totta, kuukausimaksua vastaan sain kuunnella musiikkia rajattomasti.
Levyjä tallentui spotifykirjastooni satoja. Niitä ei toki tallentamisen jälkeen tullut kuunneltua läheskään aina kokonaisuuksina. Yleensä levyt tuli plärättyä läpi sillä ajatuksella, että kullekin raidalle annoin korkeintaan minuutin armonaikaa. Mikäli kuulemani miellytti, nämä raidat
pääsivät säännöllisesti kuuntelemieni kappaleiden joukkoon, muut jäivät sivuun. Ajatus oli monta kertaa taustalla se, että oikeastaan haluaisin ja minun kannattaisi kuunnella kokonainen levy. Helposti sulavaa kuuntelumusiikkia oli kuitenkin virtuaalisella levylautasellani niin paljon, että pikaista korvakarkkia oli yksinkertaisesti liikaa
ja liian helposti saatavilla. Jos biisit rupesivat kyllästyttämään, uutta musiikkia oli mahdollista löytää käytännössä rajattomat määrät. Sitä oli myös mahdollisuus viskata sivuun yhtä rajattomasti. En ole koskaan ollut Tinderissä. Olen kuitenkin lukenut useita siitä kertovia artikkeleita. Niissä kerrotaan siitä, kuinka ihmiset viskaavat täysin
mitättömistä syistä tai lainkaan ilman syytä vanhan deitin
tylysti sivuun ja siirtyvät seuraavaan. Kehenkään ei jaksa
tutustua ajan kanssa, kun aina voi löytää mielenkiintoisempaa ja “parempaa” seuraa. Huomasin toimivani Spotifyssa musiikkikappaleiden kanssa aivan vastaavalla tavalla. “Ihan kiva, mutta jotenkin ei nyt sytytä. Tsekataan vielä tämä seuraava, josko siinä olisi sitten sitä jotain.” Tällaisen pläräämisen jälkeen turnausväsymys saattoi olla sitä luokkaa, ettei oikein mikään musiikki kuulostanut enää
miltään. Vähän sama juttu kuin festareilla, joilla ahnehtii
kaikki keikat – jossain vaiheessa kyky vastaanottaa uutta
musiikkia yksinkertaisesti päättyy ja kaikki kuulostaa samalta puurolta.
Levoton tyttö ja kuunnelluimpien biisien lista

Sokerihiiren käsi hamuaa karkkipussille
Olen aina ollut perso makealle. Jopa niin perso, että laittaessani karkin suuhuni, minun tekee aivan valtavasti mie-
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Koin suoratoistopalveluiden käyttäjänä kaksi merkittävää herätystä. Ensimmäinen näistä oli Spotifyn kokoama
soittolista, johon se oli koonnut vuoden ajalta kuuntele-

miani kappaleita järjestettynä siten, että eniten kuuntelemani kappale oli listan kärjessä ja vähiten kuuntelemani sen hännillä. Soittolista oli toden totta täynnä minulle
mieleisiä kappaleita. Kuitenkin karu havaintoni oli se, että suhteutettuna musiikkikirjastoni kokoon, kyseinen lista oli otannaltaan naurettavan suppea. Eli vaikka minulla
oli käytössäni enemmän musiikkia kuin koskaan, olin todellisuudessa supistanut musiikin kuunteluani ja antanut
valtavat määrät kuuntelukertoja yksittäisille hyville kappaleille. Hyviähän ne biisit toki olivat ja ovat, mutta hirveästi jäi paitsioon sellaista musiikkia, jolle en edes antanut mahdollisuutta. Oli pakko tunnustaa tosiasiat. Minä
olin se, joka olin kritisoinut monissa keskusteluissa sitä,
että musiikin kuuntelutottumukset olivat siirtyneet pois
albumikokonaisuuksista yksittäisten kappaleiden luukuttamiseen. Kuvittelin olevani tästä massasta jokin poikkeus. Ajattelin, että minä muusikkona, musiikinopiskelijana
ja muka tiedostavampana musiikinkuuntelijana osaisin
väistää tällaiset sudenkuopat. Vähänpä tiesin.
Samoihin aikoihin tämän oivalluksen kanssa löysin netistä artisti Anssi Kelan vuonna 2014 kirjoittaman artikkelin
“Levoton tyttö”. Artikkelissa hän avaa yksityiskohtaisesti luku luvulta tulonmuodostustaan suoratoistopalveluiden osalta hänen samannimisen hittikappaleensa pohjalta. Juttu on hyvä ja suosittelen sen lukemista kaikille. Tärkeimpänä oivalluksena tuli jutusta aivan konkreettisesti selville se, että mikäli kappaleella haluaa tienata rahaa
edes kohtuullisen summan, pitää soittokertoja olla useita
satojatuhansia tai jopa miljoonia. Siinä saavat indieartistit ja kaikenkarvaiset marginaalimuusikot kylmää kyytiä.
Yksittäisistä soittokerroista kun ei rahaa saa käytännössä lainkaan ja ajan hengen mukaisesti joka tuotos pitää
suoratoistopalveluista löytyä, koska se on ainut tapa saada musiikille ylipäätään kuuntelukertoja. Kävi siis selväksi, että musiikin alustapalveluiden liikeidea perustuu nimenomaan siihen, että yksi raita saa maksimaalisesti soittokertoja. Ohjelma ja sen algoritmit on siis valjastettu toteuttamaan kyseistä tavoitetta. Musiikin kuuntelijaa viedään, vaikka hän ei edes sitä itse välttämättä ymmärrä.
Tiedostava voit toki yrittää olla, mutta sokerihiiren käsi
hamuaa karkkipussille niin primitiivisellä voimalla, että se
ajaa lähes kaiken muun edelle. Näin kävi minullekin monien muiden joukossa.
Vanhassa vara parempi vai onko sittenkään?
Sokerikoukusta pääsee eroon noin viikossa, jos itsekuri riittää jättämään karkit kauppaan. Spotifyn kanssa tilanne ei tietysti ole näin mustavalkoinen, koska laajasta
tarjonnasta on löytynyt ja löytyy jatkuvasti uusia helmiä.
Lisäksi suoratoistopalvelut ovat kätevyydessään omaa
luokkaansa muusikon työssä, kun uusia biisejä on otettava haltuun keikoille. Palvelut ovat siis tulleet jäädäkseen. Voimme vain toivoa ja tehdä edunvalvontatyötä
sen eteen, että sopimukset olisivat jatkossa inhimillisempiä myös musiikin tekijöille.

keskittymistä. On myös varmistettava, että nauha rullautuu oikein eikä lähde kierteelle. Nauhat olivat myös oma
lukunsa. Niissä ei juurikaan ollut merkintöjä, joten jokainen nauha oli sukellus tuntemattomaan. Kun nauhan sai
onnistuneesti soittimeen ja koneen käyntiin, musiikin äärelle oli helppo syventyä. Kelanauhan vaatima esivalmistelu on jo itsessään rutiini, joka valmistaa mielen musiikkihetkeä varten. Musiikin soidessa ja nauhurin kelojen
pyöriessä ei tee mieli selata Facebookia.
Nykyään LP-levyt ovat ampaisseet taas myyntitilastoihin
ja vinyylisoitin löytyy jo monista kodeista tai se on kaivettu jälleen vintiltä. LP-levyinä saa nykyään ilahduttavasti
suuria määriä myös aivan uutta musiikkia. En siis liene ainut keskittyneemmän kuuntelukokemuksen pariin halajava. Jos spotify tai CD tökkii, LP-levyt tai vanhat kunnon C-kasetit ovat kokemukseni mukaan varteenotettava vaihtoehto. Kelanauhureiden ja etenkin nauhojen saatavuus on melko huono ainakin jos pysytään vain Suomen rajojen sisällä. Lisäksi kun kelanauha pääsee purkautumaan ja pitkin lattioita on 50 metriä sotkuista vyyhtiä,
vannoutuneemmankin analogiharrastajan hymy saattaa
hyytyä. Jos siis musiikkia haluaa kuunnella nimenomaan
magneettinauhalta, suosittelen enemmänkin C-kasettia
kuin avokelaa, jollet sitten ole valmis laittamaan harrastukseen oikeasti aikaa ja vaivaa.
Kun musiikkia kuuntelee tietokoneelta tai älylaitteelta,
ongelma on monesti se, että samalla laitteella voi tehdä
monenlaista sijaistoimintoa. Tällöin voi käydä niin, että itse musiikin kuunteleminen jää sivuosaan aivan varkain,
kun FB-feedi tai iltalehden etusivu aukeaa näytölle kuin
itsestään. Analoginen laite vaatii valmisteluja, jotta musiikin kuunteleminen onnistuu. Toinen analogisten koneiden etu on se, ettei niillä ole yhtä yksinkertaista hyppiä raidalta toiselle kuin digitaalisilla laitteilla. Kun neulan asettaa levylle, kasetin soittimeen tai nauhan kelalle, musiikkia tulee kuin huomaamattaan ajatelleeksikin
isommissa kokonaisuuksissa. Kuunnellaan nyt tämä nauha tai tämä levypuoli. Ja vaikka Spotifysta puhuinkin tässä kovin kriittisin sanankääntein, suoratoistopalveluista
on paljon hyötyä myös analogisesti musiikkia kuunnellessa. Spotifysta voi etsiä mielenkiintoista musiikkia ja
sitten saman kokonaisuuden voi yrittää löytää vaikkapa
LP-levynä tai kasettina. Olen toiminut myös itse niin, että olen suoraan Spotifysta tallentanut omaan käyttööni
mielimusiikkiani nauhalle ja kuunnellut kappaleet analogisina versioina. Lisäksi shazam ja muut musiikin tunnistuspalvelut ovat kullanarvoisia, kun soivan kappaleen nimi ei ole tiedossa. Turha siis haikailla “vanhoja hyviä aikoja”, kun voimme tässä hetkessä kuoria digitekniikalla kermat vanhoista analogisista kuunteluvälineistä ja nauttia
musiikista.

Olen ihminen, joka rauhoittuu näprätessään jotakin käsillään. Herttoniemestä kotiin raiaamani kelanauhuri vaati tottumattomalta melkoista sorminäppäryyttä. Yksinomaan nauhan pään sijoittaminen kelalle vaatii alussa
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HEIJASTUKSIA

Gyöngyi Pere-Antikainen

A

Eräs viimeinen matka

jamme aikoinaan kovin tutuksi tullutta reittiä. Takapenkillä minä, joka en näe ja hän, joka ei muista, kuljettajanamme kivikasvoisena
rattia puristava veljeni.

Lähikaupungin jälkeen tie kapenee hieman ja mutkittelee kumpuilevassa maastossa. Veljeni jarruttaa tutun ravintolan pihaan. Se on suljettuna.
Lapsuudessani perheemme kävi siellä pari kertaa kuussa, aina sunnuntaina, kunnon patikoinnin päälle. Opin
siellä syömään herkullisia sisälmyksiä, maksaa, munuaista, jopa erästä naudan keuhkoista valmistettua, erittäin
maukasta ruokaa. Kerran söimme siellä ukkosen alla, minä kiukuttelin jostain ja isä lähetti minut ulos, seisoin rakennuksen seinään painautuneena kaatosateessa ja ihailin, peläten samalla, taukoamatonta salamointia. Nyt hän
tuijottaa rakennusta tyhjin katsein.
Pienen metsikön jälkeen eteemme piirtyvät lapsuuteni
maisemien ulkorajat. Vasemmalla kolme valtavaa, pulleaa
tiimalasia muistuttavaa betonista höyrypiippua ja voimalan turbiinit sivurakennuksineen, oikealla alumiinisulattamon laaja, matala rakennuskompleksi. Käännymme ajamaan niiden välistä metsäisää rinnettä ylöspäin. Isä nyökyttelee epävarman oloisesti kysyessäni, tunteeko hän
paikan.
Vanhempani olivat töissä alumiinisulattamossa. Koulussamme oli lähinnä näiden kahden työpaikan työntekijöiden lapsia ja me, sulattamolaiset pidimme itseämme jotenkin parempiosaisina. Muistelen, että myös aikuiset kaveerasivat lähinnä omien kollegoidensa kanssa. Jos vanhemmat lähtivät sulattamon juhliin, isä pukeutui rennosti, mutta ne harvat kerrat, kun he kävivät voimalan tanssiaisissa, hän pukeutui parhaimpiinsa ja vaati myös äitiä
laittautumaan erityisen hienoksi, piti näet pitää huolta
sulattamolaisten maineesta.
Vajaan kilometrin päästä näemme ensimmäisiä asuinkerrostaloja, kaupan, maauimalan ja kapakan. Kapakassa
myytiin myös jäätelöä, makuina vanilja, suklaa, mansikka ja punssi, tötteröt olivat ihanan rapeita ja makeuttamattomia, isompiin mahtui kolme palloa. Me pienet lapset puikkelehdimme hielle ja oluelle haisevien, hellepäivinä pelkissä virttyneissä hihattomissa valkoisissa aluspaidoissa seisoskelevien, äänekkäiden ukkojen seassa.
Maauimalasta pääsi jätskille suoraan kapakan takaovesta,
takaisin maauimalaan pääsi vain uikkarit päällä ja monet
lapset tulivat kapakkaan etuovesta pelkissä uikkareissa livahtaakseen uimalaan maksamatta sisäänpääsymaksua.
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Isääni en koskaan nähnyt kapakassa. Silloin-tällöin hän
lähti työkavereiden kanssa vuorille paistamaan nuotiolla läskiä ja vastaongittuja kaloja. Niinä iltoina hän tuli yömyöhään kotiin, mutta aina käväisi lastenhuoneessa iltasuukkoa antamassa, vaikka olisimme jo olleet unessa.
Muistan, miten erikoiselle hän silloin haisi, savun, ruoan
ja viinin sekoitukselle, pidin siitä tuoksusta kovasti, enkä ymmärtänyt, miksi äiti motkotti aina seuraavat päivät. ”Isin tyttö”, murjotti äiti, ”saa nähdä, mitä sinustakin
tulee!” Kerron isälle tästä, hän kuuntelee kiinnostunutta
teeskennellen.
Asuimme ensin alueen vanhimmassa, sitten uusimmassa
kerrostalossa. Kun innostuin Suomesta 11-vuotiaana, vertailin mielessäni asuinaluettamme Tapiolaan, olihan sielläkin pienkerrostaloja metsänsiimeksessä, kuten meillä. Kun sittemmin olimme muuttamassa Budapestiin, isä
saarnasi usein, miten pääkaupungissa varmasti pidettäisiin parempaa huolta asuintaloista ja ympäristöstä, siellä
ei sotkettaisi seiniä, ei jätettäisi roskia luontoon.
Minä uskoin kaiken, mitä isä puhui. Vasta viimeisenä kesänämme maalla, varhaismurrosikäisenä jouduin hänen
kanssaan kunnon riitaan. Luin koulussa pakollista venäjän kieltä, pidin siitä ja olin kirjeenvaihdossa parin venäläisen lapsen kanssa. Saarnasin isälleni Neuvostoliiton
hienoudesta, maailmanrauha-aikeista ja poliittisesta vilpittömyydestä. Miten isä uskalsi todistella minulle jotain
päinvastaista? Muistan, kävelimme ulkona ja lopuksi hän
sanoi vain, että isona tulisin muistamaan hänen sanojaan
ja ajattelemaan itsekin toisella tavalla, minä katsoin häntä silmiin ja tunsin kenties ensimmäistä kertaa elämässäni säälinsekaista riemua, että hän oli matkalla kohti vanhenemista ja itse vasta nuoreksi puhkeamassa.
Hän oli sukumme välkky, ensimmäinen akateemisesti koulutettu ihminen lähipiirissään, kaivosmiehen vanhin lapsi, josta tuli alansa parhaita insinöörejä. Huippuvirkaan hän ei voinut päästä, kun ei koskaan suostunut
hakemaan kommunistipuolueen jäsenyyttä. Kenelläkään
toisella en silloin nähnyt olleen niin paljon kirjoja, kuin
meillä. Viikonloppuisin kävimme retkillä ja museoissa ja
meille tilattiin toistakymmentä sanoma-ja aikakausilehteä. Rakastin pienenä erästä lasten taidekirjasarjaa: jokainen kirjanen käsitteli kolmea kuuluisaa taidemaalaria tai
kuvanveistäjää, elämäkerran jälkeen tuli kymmeniä sivuja, joiden alaosassa kerrottiin aina yhdestä teoksesta hyvin tarkasti kuvaillen ja lapsilukijan piti liimata sivulle erillisestä taskusta löytyvä, sinne sopiva taideteoksen kuva. Minä en niitä kuvakortteja liimannut kirjaan, vaan leikimme usein isän kanssa niillä eräänlaista korttipeliä, jos-

sa sadoista korteista piti löytää yhteenkuuluvia tiettyjen
kriteereiden, esimerkiksi taiteilijan nimen, aikakauden tai
tyylin perusteella.
Koulun piti olla vaikea minulle, heikkonäköiselle tytölle,
mutta kun isä huomasi minun pärjänneen sittenkin erinomaisesti, hän alkoi treenata minua kunnianhimoisesti.
Alusta muistan monet itkut, kun huonolaatuisen mustekynän kärjestä tippuva muste tahrasi paperia ja isä pakotti minua kirjoittamaan sivun uudestaan ja uudestaan. Viivoitin tuli tutuksi myös rangaistusvälineenä. ”Me olimme
sen ajan kasvatteja”, puolusteli hän myöhemmin heidän
käyttämiään kurinpitokeinoja. Hän kuitenkin pyysi aina
anteeksi jälkikäteen oltuaan meille fyysisesti liian ankara,
muistan meidän joskus jopa itkeneen yhdessä.
Parvekkeeltamme näki autotalleille, joiden edessä isä ja
muut alueen miehet korjailivat lauantai-iltapäivisin Trabantejaan ja Ladojaan. Alakerran avoimista ikkunoista raikui milloin mitäkin musiikkia ja isä sai huollon aina
paljon nopeammin valmiiksi, jos musiikki ei ollut hänelle
mieleen. Jos ikkunoista tulvi hyvää rockia, hän kutsui minutkin autotalliin askartelemaan vaikka koulun vaatimien hyönteisten- tai kasvienkeruulaatikoiden parissa. Autotalli oli ihmeellinen työpaja, täynnä aarteita sadoista
erilaisista napeista nahanpaloihin ja papereihin, joista sai
askarreltua vaikka mitä, vaikka uskomattomia naamiaisasuja. Koulun naamiaisjuhlissa minulla oli aina hyvin erikoinen asu, parhaat olivat se hieno, avautuva ja luettava
kuvakirja ja se valtava, tarkoin piirretty maapallo. Toisaalta autotallissa myös pelotti se auton alla ollut syvä huoltokuilu, johon pelkäsin joskus putoavani.
Rakastin maanantai-iltoja, jolloin televisio ei lähettänyt
mitään ohjelmaa. Silloin pelasimme lautapelejä tai shakkia tai istuin isän vieressä katselemalla hänen kanssaan
yhdessä isoja karttakirjoja tai kuvitettuja hienoja tiedekirjoja eläimistä, avaruudesta, eksoottisista maista. Nojasin oikein kiinni hänen kylkeen ja pitelin käsissäni hänen oikeaa kättään, ihaillen voimakkaan lukulampun valossa sinertävinä kohoavia verisuonia hänen kämmenselässään. Kun nyt kävelen käsikynkkää hänen kanssaan, on
hän pelkkää luuta ja nahkaa, hauraana hoiperteleva vanhus.
Kun valmistauduin koulun kokeisiin tai siihen loppuelämäni suuntaa määritelleeseen tietokilpailuun, isä opetti minua opiskelemaan tehokkaasti. Haimme kirjastosta pikalukuoppaita ja harjoittelimme yhdessä viikkotolkulla. Hän opetti minua kirjoittamaan tekstaten – taito,
josta peruskoulun opettajilta tuli pelkkiä moitteita, mutta josta kehittelin myöhemmin itselleni selkeän, nätin ja
nopean oman kirjoitustyylini. Parasta oli kuitenkin muistiinpanotekniikoiden opettelu. Isä osti minulle isoja, paksuja kierrevihkoja, joiden sivureunalla oli aakkoset portaittain. Kun minun piti tehdä muistiinpanoja eri aihealueista, niitä oli helppo ryhmitellä aakkosjärjestyksen mukaisesti ja alaluokkia vielä erivärisiä kyniä käyttäen. Myöhemmin lukiossa ja yliopistossa monet lainasivat mielellään minun tekemiä muistiinpanoja ennen kokeita. Missä
vaiheessa nuo isot kierrevihot katosivat, mietin kymmeniä muuttojani muistellen. Ja isä, hän ei oikein osaa enää

lukea edes lyhyitä lauseita!
Kiertelemme ison vinon kahdeksikon muotoista pääkatua, jonka ympärille pääosa taloista oli rakennettu. Kahdeksikon pienemmän ympyrän keskellä oli pienempien
lasten iso leikkikenttä, isompi ympyrä puolestaan oli pikkuteinien valtakunta. Isä toi minulle Ranskasta kasettinauhurin, kun olin hädin tuskin kymmenen vuotta täyttänyt. Nauhoittelin radiosta lempibiisejäni, hän opetti editoimaan niitä alkeellisella tavalla, eli leikkelemellä ja liimailemalla nauhoja. Minun olisi nyt pakko nauhoittaa hänen ääntään, kun hän osaa vielä jotain puhua! Nauhurini,
Erica-merkkinen kirjoituskoneeni ja pieni kamerani olivat
kateuden aiheita kaveripiirissäni, sen sijaan muodille, ainakaan pikkuteinien muodille ei isällä ollut silmää: hänen
ulkomailta työmatkoiltaan minulle tuomat farkut ja puserot olivat usein yleisen naurun aiheina.
Kohtaamme vanhan rouvan, lapsuuteni hyvän ystävättären äidin. Hän tunnistaa meidät ja yrittää kovasti keskustella isäni, entisen läheisen ystävän kanssa. Ihmetykseni
on suuri, kun isäni suusta tulvii kohteliaisuusfraaseja yksi
toisensa jälkeen, hän yrittää esittää entistä itseään, vaikka sanojen takaa erottuu selvästi, ettei hänellä ole aavistustakaan, kenelle hän puhuu.
Ajelemme hieman asuinalueen takana kohoavan vuoren
rinteitä pitkin. Näillä rinteillä me lapset kirmailimme koulun jälkeen monet illat, isän ja äidin kanssa tehtiin pitkiä
eväsretkiä, näimme metsäkauriita ja villisikoja, nousimme
itsemurhaajista kuuluisaksi tulleen kallion reunalle, kauhistelimme voimalan ajoittain sankkaa haisevaa savua,
leikimme piilosta toista metriä korkeassa unikkometsässä ja maissipellolla, varastimme kypsiä viinirypäleitä ja äitienpäiväruusuja, kuuntelimme monina öinä neuvostotankkien pelottavaa jyrinää, kun ne ajoivat koulun takaa
läheiseen tukikohtaan. Isän kasvoilla on pieni ymmärryksen häivä hänen katsoessaan korkealta alas sulattamon
keskusrakennusta kohti.
Kun sitten ajamme muutaman kilometrin päässä olevaan
pikkukaupunkiin, koemme katarktisen elämyksen. Kun
mutkan takaa eteemme ilmestyy vanha linna torneineen,
isä purskahtaa itkuun. Viimein jotain todella tuttua! Linnanmuseo jää tällä kertaa kiertelemättä, seisomme hetken vallihaudan puisella sillalla ja kipuamme takaisin autoon. Isän lapsuuden taloa ei enää ole, onneksiko vai valitettavasti, kun isä kysyy nyt omasta äidistään, emmekä
osaa näyttää hänelle muuta kuin hautapaikan. Vielä istahdamme jäätelölle, isä valitsee suklaan, kuten aina ennenkin. Muutama tunti vasta on kulunut, eikä muuta näytettävää oikein enää ole.
Pari päivää myöhemmin istumme isän kanssa pihakeinussa. Hän ottaa minua kädestä ja kysyy: ”Voisitteko, hyvä
rouva, saattaa minut kotiin?” Hänen äänessään kuuluu
kyyneleitä. Yritän selittää hänelle, kuten joka ikinen päivä nykyään, että hän on kotona nyt, tämä on ollut heidän
kotinsa jo parisenkymmentä vuotta. Mutta ei: Alzheimer
vei hänet kauas kotoaan, kauas luotamme.
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HELMIKKO
Riitta-Kaisa Voipio

Ihan heti ei kannata luovuttaa

T

ies mistä juolahti mieleen muisto ajalta, jolloin lapset olivat alakouluikäisiä ja kotona pyöri porukkaa runsaasti. Kerran kymmenvuotiaan huoletonta elämää rellestävät pojat halusivat paukuttaa papatteja, rahaa vain ei löytynyt. Kehotin luopumaan mieliteosta, mutta ajatus ei tullut kuuloonkaan. ”Aina kannattaa yrittää!” kuului tarmontäyteinen kommentti.
Tovin tuumattuaan viikarit päättivät järjestää arpajaiset. He leikkelivät 20 arpalipuketta ja lähtivät niitä kylälle
myymään. Yhden arvan hinnaksi määrättiin viisi markkaa
ja yhteen lippuun kirjoitettiin voitoksi viisi markkaa. ”Aina kannattaa yrittää!”
Parin tunnin kuluttua arpakauppiaat palasivat tyytyväisinä; kaikki olivat menneet. ”Vähän kyllä harmitti, kun se
huoltoaseman ukkeli sai sen voittoarvan”, totesi yksi pojista. Joku setä oli kehunut, että ovatpa pojat melkoisia
velikultia, kun kauppaavat menestyksekkäästi tyhjiä paperilappusia.
Tarinassa on mielestäni vinha opetus, ei kannata heti
luovuttaa ongelman edessä. Jokainen meistä joutuu välillä kiperään tilanteeseen muutenkin kuin rahallisesti, ja
vammaisena kokemus on lähes päivittäinen. Niinpä rehevä mielikuvitus helpottaa arjessa selviytymistä. Myös sitkeästä luonteenlaadusta elämä palkitsee.
Kun pari kertaa on kaatanut kahviin piimää maidon sijasta, rupeaa pohtimaan konstia erottaa purkit. Toiseen
voi kiepauttaa kuminauhan tai liimata palan maalarinteippiä. Ja jos riisi ja karkea suola on tullut pantua samantuntuiseen purnukkaan, voi ne merkata tai sijoittaa eri
hyllylle. Aivotkin saavat töitä merkkaustapoja pähkäillessä.
Huononäköisen käsitöitä harrastavan tielle kasautuu
kosolti ratkaistavia pulmia. Miten tietää lankakerän värin, miten voi pysyä laskuissa raidallisen villapaidanneulomuksen kerrosten kanssa.
Kerät voi merkata jo kaupassa pistekirjoituksella tai jollakin muulla keinolla. Raitoja tehdessä voi heitellä nappeja purkkiin sitä mukaa, kun kerros on neulottu. Pyöreään rasiaan heiteltävät napit tarkoittavat punaisen rannun kerroksia, keltaista taas nelikulmaiseen kilahtelevat.
Liian usein ajattelemme, että ei tämä onnistu, en minä
osaa, sokeana ei kykene mihinkään. Jos elämänsä aikoo
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elää, on hauska oppia yrittämään ja miettimään ratkaisukeinoja. Ei se välttämättä ole aina helppoa, mutta periksiantamattomuutta harjoittelemalla saa maallisesta vaelluksestaan enemmän irti.
Monesti olen kertonut innostavaa esimerkkiä veljeni keksimistä ratkaisuista matematiikanharrastuksessa.
Hän ottaa suurennetun valokopion matikkakirjan sivusta,
kuohuttaa sen hankkimallaan kuohukopiokoneella ja sormin tunnustellen tutkii kaavoja.
Eksponentit, alaindeksit ja muut vinkurat selviävät mainiosti, kun niitä pääsee tarkastelemaan koholla olevista
kirjaimista ja numeroista ynnä matemaattisista erikoismerkeistä.
Kuohukopiokone toimii niin, että siihen syötetyn paperin musta jälki nousee koholle. Materiaali on muovia.
Suurennetun valokopion merkit tuntee hyvin sormenpäillä, mutta normaalikokoinen teksti on käsikopelolle liian pientä.
Napapiirillä asuva sisareni taas hoitaa pihan lumityöt
virittämällä pitkän narun alkutalvesta mattotelineen ja tikapuitten väliin. Kolaa työntäessään hän kippaa painavan
lastin heti köyteen kevyesti törmättyään, jolloin palle alkaa muotoutua itsestään. Jo muutaman tuiskupäivän jälkeen merkkinarun voi ottaa pois, ja lopputalvesta paikassa kohoaa mahtava lumipenkka. Muut rajat pihassa ovatkin selvät.
Eräs sokea ystävä pohti, miten voisi välttää jatkuvan
törmäilyn perintökaapin kulmaan, otsa kun oli tehnyt
sen kanssa tuttavuutta turhan usein. Tuumittuamme asiaa porukalla keksimme levittää matot niin, että niitä pitkin pystyy kulkemaan tarpeeksi kaukaa kaapin yrmeästä
nurkkalaudasta.
Ja edelleen: Näin syksyisin sadonkorjuun tuotteita saa
kuljettaa kuormatolkulla säilöttäväksi. Autoton ja näötön pystyy kuskaamaan peräti kymmenen kiloa marjoja
ostoskärryn kassissa. Puolukkalaatikon sisältö kumotaan
kannelliseen ämpäriin, se kassiin ja sen päälle toinen samanlainen. Kärryä vetäen kuorma kulkee ketterästi kotiin, eikä tarvitse vaivata ketään autonomistajaa.
Vertaisryhmissä voimme jakaa mielin määrin niksejä
arjen pulmiin. Elämästään voi rakentaa myös seikkailun
synkistelyn sijaan.

PISTEITÄ
Jouko Lehtonen

Asiat lähtivät hieman käsistä - onneksi

J

os kaikki valtiot Euroopassa käpertyvät omaan
nationalismiinsa, suurvallat kävelevät koko mantereen yli. Jäljelle jää ulkoilmamuseo. Eurooppa
elää vain menneisyydessä upeiden muistomerkkiensä keskellä. Ei ole ihme, jos moni ajattelee, että ennen kaikki oli paremmin. Tällaista pohtii tuoreessa
kirjassaan Grand Hotel Europa hollantilainen Ilja Leonard
Pfeijffer. “Kun pandemia sulki Venetsian, ongelma ei ollut turismin katoaminen vaan kaikkien vaihtoehtojen katoaminen. Harmillisesti uskon, että tästä ei opita mitään.”
Pfeijfferin 600-sivuinen romaani on myyty 18 maahan.
Kirjailija on 53-vuotias ja taustaltaan antiikin tutkija. Hänellä oli yli kymmenen vuoden ura “vaatimattomana pienenä runoilijana”, kunnes “asiat lähtivät hieman käsistä,
sanottavaa oli liikaa.” Vuonna 2013 julkaistu teos La Superba voitti Hollannin arvostetuimman kirjallisuuspalkinnon Librisin, ja yhtäkkiä Pfeijfferia vietiin festivaaleille ja
messuille pitkin maailmaa. (Suomen Kuvalehti 25-26)
Paljon on sanottavaa ollut myös Mauri Antero Nummisella. Hän on julkaissut teoksen M. A. Numminen: Kaukana väijyy ystävä – muistelmat (Docendo 2020). Nummisen
teos alkaa vuodesta 1965 ja päättyy vuoteen 1989. Numminen ärsytti tai ihastutti 1960-luvulla underground-musiikillaan. Tunnetuin levy on Suomen Talvisota 39-40. Kissa vieköön-slaageri ja jänispukuinen Herra Huu kuuluivat 70-luvun menestyksiin. Muistelmissa Numminen kertoo monista tuttavistaan, mm. Mauno Koivistosta ja Rauli Badding Somerjoesta. Nummisen yhtä aikaa absurdi ja
neutraali olemus kiehtoo kaikkia ikään katsomatta. (Kirjastolehti 3)
Muotoilija ja taidemaalari Maija Isola (1927-2001) oli
oman tiensä kulkija. Hänet tunnetaan erityisesti Marimekon legendaarisen Unikko-painokankaan luojana. Hämeenlinnan taidemuseossa on esillä näyttely hänen maalauksistaan 12.9. saakka. Maija Isola ahmi vaikutteita ulkomailla. Hän asui mm. Oslossa, Pariisissa, Algeriassa ja
Yhdysvalloissa. Pohjois-Carolina, varsinkin läheinen Appalakkien vuorijono teki häneen suuren vaikutuksen. Hänen teoksiinsa ilmaantui unenomaista surrealismia, melankolisuuttakin... Teoksissa voi nähdä kitsimäisyttä, mutta se oli Maija Isolalle tietoinen valinta. Yksittäiset värit
saattavat olla räikeitä, mutta kokonaisuus on aina tasapainossa. Se kertoo hänen laadustaan taiteilijana, painot-

taa amanuenssi Päivi Viherluoto. 18-vuotias Maija kirjoitti sisarelleen: “Mitäpä sitten sanoisin, senkö, että haluan
yrittää elää oikein. Taistella, romantikkojen ja idealistien
tavoin uskoen kauneuteen ja suureen illuusiooni jostakin.” (Antiikki&Design 6)
“Iso Ale laajentaa avaruusbisnestä. Rahtien hinnat ovat
laskeneet huimasti, ja huipputekniikkaa saa kaupan hyllyltä”, kirjoittaa Tiede-lehti, no 3. “Nyt rahtia Maan kiertoradalle voi lähettää jo 17 maasta ja yhteensä 35 paikasta.”
Suomi ja Otaniemi on mukana. Mars-kulkijoissa on Ilmatieteen laitoksen ja Vaisala-yhtiön laitteita. “Monet nykysatelliitit ovat kirjaa pienempiä tai jopa samaa kokoa kuin
kahvimuki...Insinööriopiskelijat voivat rakentaa minisatelliitin yliopiston harjoitustyönä, ja jos tahoittaja löytyy,
pääsee satelliitti myös taivaalle.”
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JONNAN
MUK ANA

Neuloja, puraisuja ja suklaata

Jonna Heynke

T

ietokoneella istuminen on saanut niskan ja hartiat tiukoiksi. Niinpä suuntaan läheiseen fysioterapiakeskukseen. Saan kuulla tutun kommentin: ”Oho! Näyttää todella pahalta!”
Jotta hieronta ei tekisi niin kipeää, fysioterapeutti ehdottaa akupunktiota. No kaikkeahan pitää kokeilla, joten suostun oikopäätä.
Selkään, niskaan, käsiin ja päähän uppoaa pikkiriikkisiä
neuloja. En tunne kipua vaan ihanaa kihelmöintiä. Keho
kuitenkin kokee kipuärsytystä ja laittaa endorfiinipumput täysille. Olo on kuin vahvan särkylääkkeen jälkeen.
Hierontapöytäkin pyörii mukavasti. Niskan ja hartioiden
käsittelystä aiheutuva kipu ei koske minua. Kotonakin
olo on ihanan tokkurainen. Vaatteita vaihtaessani löydän
päälaesta antennimaisesti tököttävän akupunktioneulan.
Seuraavilla kerroilla pyydän hoitajaa unohtamaan neulan
jälleen tuohon ”älä aja tänään autolla” -akupisteeseen.
Sokeana autolla ajoa ei tarvitse miettiä, kun mätkähtää
hoitopöydälle. Myös lempeässä, unettavassa aromahieronnassa ihoon imeytyvät eteeriset öljyt pitävät mielen
mukavan raukeana pitkään.
Rattiin ei pidä hypätä myöskään mutahoitojen jälkeen.
Vaikka mudan hieman pilaantunutta kananmunaa muistuttava tuoksu ei sieraimia hellikään, makaaminen pehmeässä, lämpimässä massassa pyyhkeisiin kiedottuna saa
niin henkisen kuin fyysisenkin kuonan virtaamaan elimistöstä ulos. Ikävän usein kääreet tullaan aukaisemaan liian
aikaisin, joten on siirryttävä lämpimän suihkun alle.
Thaimaassa ei tarvinnut itse edes käyttää pesusientä.
Oli vain istuttava ja annettava kylpylän hoitajan hoitaa
pesupuuhat.
Vaikka nainen painoi tuskin viittäkymmentä kiloa ja
vaikka pyysin todella hellää thai-hierontaa, selkä ja niska joutuivat todella rajuun käsittelyyn. Toisin kuin minua Suomessa hoitanut fysioterapeutti, thaimaalainen
hieroja paineli, venytteli ja hieroi lihaksiani todella voimakkaasti käyttäen kaikin tavoin hyväkseen omaa painoaan. Ensimmäinen kerta tuntui länsimaalaisesta aika erikoiselta. Mutta kun perehdyin lisää thai-hieronnan saloihin, ymmärsin, mistä siinä on kyse. Enkä nyt puhu miehille suunnatuista, epämääräisistä hoitohuoneista vaan
thaimaalaisesta tavasta käsitellä lihaksia.
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Kuva: Tea Heftiba / Unsplash

Niin ikään Thaimaassa tutustuin uudenlaiseen tapaan
hoitaa jalkoja. Annoin purra jalkojeni kuollutta ihoa pois.
Kivun sijaan tunsin valtavaa nautintoa. Korviini kantautui rauhallinen, paikallinen musiikki. Kädessäni oli pullo
sitruunanmakuista vettä. Istuin mukavassa nojatuolissa,
jalat puolisääreen asti akvaariossa. Pienet kalat ahmivat
ihon kuolleita soluja. Ne saivat ruokaa, minä suunnattoman nautinnon. Kalojen nakertelu ei sattunut eikä edes
kutittanut. Suomessakin vastaavat kalajalkahoitolat ovat,
syystäkin, kasvattaneet suosiotaan, joten suosittelen tarjoamaan jalkoja kalojen syötäviksi.
Kuumaa sen olla pitää
Moni tykkää voidella saunassa ihoaan hunajalla. Jos lauteet on suojattu vaikka lakanoilla, voi saunomisesta saada erityisen upean kokemuksen hieromalla ihoonsa turvetta. Aina ihanampaa, jos paikalla on saunottaja, joka hieroo turpeen saunojan iholle. Silloin voi antaa murheensa imeytyä turpeeseen ja leijua höyrynä ilmaan.
Lämpö ja käsien kosketus ovatkin monen hemmottelu-

KULT TUURIN
TUUL AHDUKSIA
Tanja Rantalainen

hoidon kulmakiviä. Eikä kyse ole vain sanahelinästä. Hieronta kuumilla, usein laavaa sisältävillä kivillä saa tiukimmatkin ranteet löystymään. Hoidon ajaksi kädet kiedotaan usein nyyttiin kuuman kiven kanssa.
Kuumuus saa stressin sulamaan myös kylpyammeessa.
Poreilevaan tai suihkuavaan veteen sekoitetaan eteerisiä
öljyjä asiakkaan tarpeen mukaan rentouttavasta laventelista piristävään katajaan. Yhteistä kaikille pore- ja painevesikylvyille on, että ne loppuvat aivan liian pian.
Samoin lämmin parafiini, jolla voidaan pehmittää jäykkiä hartioita, saa vaikuttaa vain viideksi minuutiksi muuttuneen vartin ajan. Parafiinin hiukan öljymäiseen tuoksuun ja kuumaan kosketukseen voisi nukahtaa. Hoitoa
täydennetään vielä kietomalla asiakkaan ympärille lakana ja pyyhe.
Samoin tehdään vartalonaamiohoidossa, jonka aikana oikeasti nukahdin. Thaimaalaisessa kylpylässä käytettyyn hoitosaveen oli sekoitettu runsaasti laventelia, jonka unettava, rauhoittava vaikutus on ollut jo vuosituhansia tunnettu. Edes varpaankärjet eivät jääneet ilman naamiota. Ympärilleni kietaistiin muovinen pussi ja lämmitetty pyyhe. Hoitaja toivotti kauniita unia, himmensi valaistuksen ja laittoi taustalle lempeää, aasialaista musiikkia. Uni otti vallan. Mutta unenkin läpi tunsin laventelin
tuoksun ja lämpimän saven kosketuksen.
Syvästi rentouttavana, ja ruokahalua lisäävänä, koin
myös suklaanaamion. Siinä koko vartalo kasvoista varpaisiin sivellään hoitokäyttöön tarkoitetulla, lämpimällä suklaalla. Kaakaohan hoitaa paitsi sielua myös ihoa. Onnellinen asiakas kääritään lämpimiin pyyhkeisiin, ja naamion
ja sen tuoksun annetaan vaikuttaa parisenkymmentä minuuttia. Onnellinen hymy lienee sulattanut hoitajan sydämen, sillä sain vielä kymmenen ylimääräistä minuuttia.
Olisitpa mies tai nainen, nuori tai vanha, suosittelen tutustumaan vaikkapa kylpylöiden ja kauneushoitoloiden
yhä laajeneviin valikoimiin. Joka lompakolle löytyy jotain, ja lahjakortti kauneushoitolaan on erinomainen lahja synttärisankarille tai ihan muuten vain jollekulle, joka
sinulle on tärkeä.
Jokainen meistä ansaitsee irtiottoja arjesta, stressittömiä hetkiä, jolloin kehon hyvinvointi menee kaiken edelle.

90-vuotias
Kulttuuripalvelu
juhlii

T

oimistolle ei palattu aivan niin huolettoman
koronattomissa tunnelmissa, kuin olisimme
toivoneet, mutta toiminta voitiin käynnistää
kaikesta huolimatta. Näkövammaisteatteri ja
Kontrapunkti-kuoro aloittivat harjoitukset Iiris-keskuksessa, aluksi pienryhmissä. Cyrano de Bergerac
-näytelmän näytökset siirrettiin marraskuulle. Uskomme,
että hyvää kannattaa odottaa ja yhdistyksen 90-vuotisjuhlavuoden juhlanäytelmä jättää yleisöön jäljen.
Syyskuun alussa Kulttuuripalvelun rokotettu väki istahtaa
bussiin ja hetken saa siellä istuakin, kunnes olemme Suomussalmella, Ilmari Kiannon maisemissa, Kainuun henkeäsalpaavan upean luonnon keskellä. Jos Nälkämaan
laulu ei bussissa kajahda, ei sitten missään.
Kysymys on Kulttuuripalvelun 90-vuotisjuhlamatkasta,
jossa paitsi kilistellään juhlamalja, myös nautitaan sellainen annos luonnonkauneutta ja kulttuuria, että tuntuu.
Ohjelmassa on Ilmari Kiannon kirjakokoelmaan ja kirjailijan kotiin, Turjanlinnaan, tutustuminen, Anni Kytömäen
kirjailijavierailu ja päiväretki Hossan kansallispuistoon.
Erityisesti iloitsemme siitä, mistä emme ole pitkään aikaan päässeet ilakoimaan, toistemme seurasta ja yhdessäolosta.
Marraskuussa järjestämme 90-vuotisjuhlan kunniaksi Iiris-keskuksessa vielä iltamat. Sielläkään ei jäykistellä,
vaan juhlitaan kulttuuriohjelman merkeissä ja sen kautta. Yhdistyksen juhlaräppi kajahtaa iltamissa ensimmäisen kerran. Illan aikana kuullaan myös asiallisia ja asiattomia juhlapuheenvuoroja ja paljon haitarimusiikkia.
Syksylle on suunnitteilla myös Google Meet -yhteyden
kautta järjestettäviä teemailtoja mehiläistarhauksesta, esoteriasta ja Raamatusta, lyhytkurssit kuvataiteesta,
teatteri-improvisaatiosta ja tanssityöpaja, keramiikkaryhmän Valo-näyttely ja paljon muuta, josta aina ajantasaisen tiedon löydät nettisivuiltamme www.kulttuuripalvelu.fi
Antoisaa, ihanaa syksyä toivottaa kulttuurituottaja
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KOLUMNI

Kuljen ajan reunalla

Aila Malkki

K

errankin juhannuksena voi kulkea pikkuhameissa ja sortseissa! Olen viime aikoina kovasti kaivannut itselleni juuri sellaisia vapaita vaatteita. On silti mukavaa katsella hoikkia
nuorukaisia nauttimassa elämänsä keväästä.

Kokonaisvaltaista omistautumista tähän hetkeen kaivataan monella alalla. Hutaisten piirretty ei yleensä kestä
tulevaa. Ajattomuus nousee siis ehdottomasti tärkeäksi
kriteeriksi. Samalla se tarkoittaa myös yleispätevää inhimillisyyttä.

On kiinnostavaa, että elämän eri vaiheita verrataan vuodenaikoihin – samoin kuin vuorokauden aikoihin. Ehkä
miellämme elämän kiertokulun ympyräksi, joka viimein
sulkeutuu.

Tässä kaikessa vastaan tulee vääjäämättä täysillä elämisen taito – kyky nähdä tämä hetki, juuri tässä ajassa. Sitä
ei voi elää aivan samanlaisena koskaan uudelleen, mutta
sen voi tavoittaa esimerkiksi herkän mietelmän riveiltä.

Myös seitsemän viikonpäivää muodostavat toistuvan syklin. Ihminen kokee kuka ties turvallisuutta ja jatkuvuutta
säännöllisesti uusiutuvassa ajassa. Lisäksi vuodenajat tarjoavat kätevän kiinnekohdan muistella menneitä tapahtumia liittämällä ne syysmyrskyyn tai heleään kevääseen.

Kuljemme elämässä jokainen omaa polkuamme. Rinnalle saamme kanssakulkijoita. Jokaiselta voi oppia jotakin.
Muutamat jäävät pysyvästi mieleen. Tämä pätee myös
kirjallisuuteen. Palaamme usein suosikkikirjojen pariin
aivan kuin läheisen ystävän luo. Siitä ei millään malttaisi poistua ihan heti.

Suven huumassa ajatustoiminta tuntuu ikään kuin loppuvan tilapäisesti. Mikään aivotyö ei maistu eikä onnistu. Helteellä suuri tuuletin oli pelastukseni, katujen varjoisat puolet ystäviäni. Parhain oivallus tukalassa paahteessa on lähteä piknikille.
Levitän ison viltin nurmelle lehtevän tammen suojaan ja
avaan pian eväskorin. Välillä seurailen pilvien vaellusta ja
melkein torkahdan. Kiire on tuntematon käsite. Ihanan
päivän kruunaa lasillinen kuohuvaa vihreiden viinirypäleiden kera jälkiruokana pähkinäinen sanaristikko.
Rentoutuminen on minulle vaikeaa. Luonnossa se silti onnistuu parhaiten. Näin voin retkellä yhdistää huvin ja hyödyn. Kotona posket punoittavat raittiista ilmasta, ja mieli
hakeutuu aikaisin levolle.
Levollisena tuokiona saattaa myös huomaamatta syntyä
runo tai kaksikin peipon liverrystä kuunnellessa. Sen riemulaulu ylistää kesän kauneutta monesti iloisemmin kuin
mikään muu. Peippojen kuoro tuli ikkunan ääreen ilahduttavan usein menneenä kesänä.
Hellivää poltetta voisi kuvailla niin monin tavoin, etteivät sivut riittäisi. Siksi on paras keskittyä oleelliseen. Metsän seesteinen siimes, koivujen hiipivä humina, varjojen
kepeä leikki ja illan vieno tuuli kohottavat mielen miettimään nöyrästi maailman ainutkertaisuutta. Sen kauniimpaa ei edes ihminen pysty luomaan.
Luonnon väkevyys näkyy niin ikään runouden jatkuvassa suosiossa. Taiturit vaihtuvat aika ajoin, mutta klassikoita ei mikään voita. Niiden salaisuus kätkeytyy ehkä siihen,
että ne kuvaavat aihettaan ajattoman rehellisesti ja täysin sydämin.
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RUUDUKON RATK AISU
ONNEA VOITTAJALLE! Kesäruudukon arvonnassa voitti Kajastuksen vuosikerran Irmeli Leskinen, Rovaniemi. Voit vastata kahdella tavalla: irrota täytetty ruudukko tai kirjoita paperiin keltaiselle riville muodostuva sana, lisää nimi- ja osoitetietosi ja laita vastauksesi 15.10.2021 mennessä osoitteella Kajastus, Marjaniementie 74, 00930 HELSINKI. Kirjoita kuoreen lisäksi sana "Syysruudukko”. Oikein vastanneiden kesken arvomme Digikajastuksen vuodeksi. HUOM! Voit vastata myös
sähköpostitse lähettämällä keltaiselle riville muodostuvan sanan ja osoitetietosi: palaute@kajastuslehti.fi

Vastaaja: .............................................................................................................

SY YSRUUDUKKO

Osoite:

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

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

Näkövammaisten kulttuuritoiminnan hyväksi
AK-Raudoitus Oy
Raudoittajantie 1
Porvoo
p. 0400-489915
050-3581258

Autoilija
Seppo Rajala
Väinönpolku 7
Siikainen
p. 0400-864517

European Wrapping Oy

KAJASTUS
p.0400-668804 Espoo
www.kukkakaari.fi

JM-Louhinta Oy
p.020-7309309,
0400-501701 H:ki
www.toimistosiivous.fi

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

p.044-7234731
www.kustcar.fi
Autohuolto BMW, HONDA,
NISSAN, SUBARU

LVI-TOIVANEN
www.lvi-toivanen.fi

Viitaharjuntie 17
Jyväskylä
p.040-5166843
www.jm-louhinta.fi

KANNATUS

Kuljetusliike
Kari Polvela Oy

Kuljetusliike
Rafael Danielsson
& Kumpp.Ky

Eerolansuorantie 119
Tampere
p.0400-635358

Rehtorinpolku 3 lohja
p.0400-477345
www.kuljetusdanielsson.websites.fi

Kymenlaakson Jäte Oy

p.040-5589982 Lahti
www.kamppailu.fi

Konehuolto
A.UoƟla Tmi

Urheilutie 34
Somero
p.0400-534066
www.hankkija.fi

p.050-4956627
www.lehmontaksipalveluvirta.fi

www.kymenlaaksonjate.fi

MAANRAKENNUS
MAAMYYRÄ OY
p.040-5117069
Perttula
www.maamyyra.fi

Maansiirto
K.T. Hiltunen Tmi
Parrukuja 4 Vantaa
p.040-5340121

Martikainen Mika
Tmi
Liinakkotie 13 Kerava
p.0440-658174
Kaivikoneurakointi

Oulun Betoniporaus Oy
p.040-5894206 H:ki
www.masseter.fi
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p.040-5698962 Nokia
www.nokipirkka.fi

p.08-8155500, 040-5647477 Oulu
www.oulunbetoniporaus.fi

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

Näkövammaisten kulttuuritoiminnan hyväksi
Pajatyö
Keskinen
p.03-3142490,
050-3863601 Ylöjärvi
www.pajatyo.com

p.09-54049111, 09-5404910 Espoo www.perkkaanhuolto.fi

Pihlajatie 18 Rajamäki
p.0400-810729
www.puutbois.fi

Rakennus-Saneeraus
Reino Setälä

Rakennus
Kuuskeri Oy
Jyränkyläntie 24
Venekoski
p.050-5116901

Sistonen LKV
Väinövainiontie 2
Koria
p.040-5650557
Kiinteistövälitys

p.0400-559508 Vantaa www.pohjolansahko.fi

p.040-5672644 Salo
www.rakennusmantyla.fi

Resiinakuja 1
Kuusankoski
p.040-5440375

Sähkösuunnittelu
Jukka Laamanen
p.0400-384880 Haapajärvi
www.slhlaukkanen.fi

Taxi Lenita Lindholm
Tammisaari
p.0400-310580

Seuralankatu 7
Mikkeli
p.0400-657033

p.040-7576057
Jyväskylä

Rullax Ky
Syväsatamantie, varasto 1
Hamina p.0400-5122451
Paperituotteet, kartongit

TILAPALVELU

AKIM & POIKA
Löydä oikeat ratkaisut
rakennustarpeisiisi.
Haluatko ehostaa pihasi?
Meiltä saat ammattilaisten neuvonnan. Kaikkea
kivestä, myös luonnonkivimuurit ja portaat!
p.0400-422032
Tammisaari
www.tilapalvelu.fi

www.tilitoimistojauhiainen.fi

Tmi Esko Haiko
KANNATUS
Tili-Tupa
p.019-751533 Riihimäki
www.Ɵlitupa.com

Kotojärvenkartano 18
Laukkoski
p. 040-5004015
Puutarhaja pihatyöt

Vallikallion
Laatoitus Oy
Hipiäisentie 2 Espoo
p.0400-818605
www.rakentajat.fi

p.0400-522463
Masku
www.vstele.fi

Helsinki
p.0400-408410
www.tuomontupa.fi

Öljysäiliöhuolto
Veli-Matti Ojala
Noormarkku
p.040-352 8102
www.oljysailiohuolto.infosivut.fi
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VINOK AS
Olli Lehtinen

Raketti nimeltä runous

S

okea mies Vinokas ja hänen ystävänsä istuivat
kirjaston lukusalissa. Illan viimeinen runoilija
luki tekstejään. Kiinnostavaa, mutta Vinokkaan
huomion nappasi noin viisivuotias poika. –
Mitä tarkoittaa kaulahaarus? ja sen kaltaisia
kysymyksiä poika kuiskaili isälleen. – Hiljaa nyt, isä lopulta
sähähti. Liikuttavaa kuulla viisivuotiaan huokaavan. Poika
malttoi olla noin kaksi minuuttia hiljaa ja esitti seuraavan
kysymyksen. Isä supatti jotain määräävällä nuotilla ja
poika lähti salista. Hän palasi isänsä viereen muutaman
minuutin kuluttua. Oli saanut tai käynyt ostamassa
jotain, mitä rouskutti tyytyväisenä. Tuskin näkkileipää. –
Lopeta. Häiritset yleisöä, isä sähähti. Äänestä päätellen
keksi putosi pöydälle ja lapsi hiljeni.
Vinokkaan valot himmenivät. Hän oli vähän samaistunut
poikaan. Poika oli käyttäytynyt vilkkaasti. Niin Vinokaskin
oli. Hetkinen, Vinokas peruutteli. Olenhan suhteellisen
vilkas vieläkin. Satun vain olemaan sata vuotta poikaa
vanhempi. Ja olen sokea. Tunnustelen maastoa valkoisella
kepillä ja ovenkarmeja sormilla. Minnekään ei voi tuosta
vaan ampaista. Tänne runotapahtumaan pyysin mukaan
ystävän, jottei jatkuvasti tarvitsisi kysellä ulkopuolisilta.
Olisinko edes vaivautunut, jollei kaveri olisi lähtenyt
matkaan? Sokeus. Ei anna syödä keksiä huoletta.
Vinokas noukki hopeatoffeita taskussaan olevasta
karkkipussista. Hän avasi kääreet rapinasta piittaamatta
ja rutisti makeiset palloksi. Runoilija luki lauseensa ja
kiitti yleisöä. Vinokas nousi tuoliltaan. Pöydänreunaa
tunnustellen hän käveli pojan ja tämän isän luo. Vinokas
painoi karkkipallon littanaksi pöydälle heidän eteensä.
– Tule, lähdetään, isä sanoi. Tiedän, Vinokas ajatteli.
Näytän kummalta. Pojan tuolin suunnalta ei kuulunut
liikettä. – Odottakaa hetki, vinokas sanoi. – Onko tämä
osa runoiltaa? isä kysyi. – Elämä on runoa, Vinokas
vastasi. Hän tarttui karkkitaikinaan ja vaivasi siitä
raketin. Vinokas painoi toffeeraketin pystyyn pöydälle.
Yksityisyrittäjät olivat alkaneet lennättää ihmisiä
avaruuteen. – Noustaanko alukseen? Vinokas kysyi.
– Joo! poika kiljaisi. – Pääsenkö minäkin mukaan? isä
kysyi. – Totta kai. Kiinnittäkää turvavyöt, Vinokas sanoi.
– Minne mennään? poika kysyi. – Minne haluat? Vinokas
esitti vastakysymyksen. Nyt onnistuisi kaikki. – Tuolle
tähdelle, poika sanoi. Hän ehkä osoitti kohti ikkunaa. –
Selvä, Vinokas sanoi ja käynnisti moottorit. – Hassu setä,
isä kuiskasi. Tiedän, mutta en välitä, Vinokas ajatteli.
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Heidän suupielensä venyivät kiihdytyksen voimasta
ylöspäin. – Mikä tähden nimi on? poika kysyi. – Runous,
isä vastasi. – Onko se runous? poika kysyi Vinokkaan
suunnalta. – On se. Laskeudumme sinne juuri, Vinokas
vastasi.
Joku asteli pöydän viereen. – Kirjasto suljetaan, nainen
sanoi. – Hienoja runoja sinulla. Lähdetäänkö kahville? isä
kysyi. – Me ollaan tähdellä! poika huudahti. – Lähdetään
paluumatkalle, Vinokas sanoi. Hänen huokauksensa
suhisi kuin ilmanpaineovi. – Kirjasto suljetaan! mies
huhuili käytävän suunnalta. Ehkä vahtimestari. – Olemme
palanneet Richardinkadulle, Vinokas sanoi. Tuoli nirskahti
Vinokasta vastapäätä. – Tule, mennään, isä sanoi. Poika
teki nopeasti pari silitysliikettä Vinokkaan takinhihalla.
Vinokas heilutti pojalle peukaloa. Niin tervehtivät lentäjät

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.
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LauluMatka
musiikkia, kieliä
ja reissuja
hauskalla
tavalla s.10

