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Oikeus elämään ei ole kaupan

Pääkirjoitus
Timo Kuoppala
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V
altakuntamme ykköslehti varoitti 2. marraskuu-
ta pysyvien oikeuksien kuorman kalleudesta. 
Yhteiskunta joutuu maksamaan hyvän hinnan 
siitä, että ikäihmisten, lasten, vammaisten ja 

muiden väestöryhmien oikeudet toteutuisivat. Helsingin 
Sanomat ei kiistänyt oikeuksia sinänsä, mutta esimerkiksi 
vammaisille tarkoitettujen liikkumisen tukipalveluiden ja 
esteettömän liikenneympäristön rakentamisen aiheutta-
mat kulut tulisi ottaa huomioon lakeja säädettäessä.

Vammaisjärjestöt älähtivät lehden kannanotosta, ei-
kä syyttä. On todella tylsää, että maan keskeinen mieli-
pidevaikuttaja nostaa esille mm. vammaisten henkilöi-
den osallisuuden lisäämisen aiheuttamat kustannukset. 
Saamme jälleen kuulla olevamme kuluja tuottava ihmis-
ryhmä, jonka oikeudet sopii uhrata kansantalouden alt-
tarille.

Idea kaikkien ihmisten yhdenvertaisesta oikeudesta elä-
mään on vähitellen tullut osaksi ajattelua mm. Yhdisty-
neiden Kansakuntien ansiosta. Se on kirjattu toisen maa-
ilmansodan jälkeen annettuun YK:n ihmisoikeuksien ju-
listukseen ja lukuisiin ihmisoikeussopimuksiin. Vuonna 
2006 hyväksyttiin YK:n vammaisten oikeuksien yleissopi-

mus, jonka Suomi pitkän viivyttelyn jälkeen ratifioi vuon-
na 2016. Sopimuksen ratifioineet valtiot sitoutuvat edis-
tämään vammaisten ihmisten oikeuksia osallistua yhden-
vertaisesti elämään ja yhteiskunnan eri toimintoihin. 

Pääkirjoituksessa mainitut asiat ovat keinoja lisätä vam-
maisten ihmisten osallisuutta. Ratkaisut maksavat var-
masti, mutta kulut eivät johda talouttamme turmioon. 
Ne parantavat monin tavoin vammaisten ihmisten hyvin-
vointia ja osa niistä tuo myös säästöjä toisaalla. 

Helsingin Sanomien pääkirjoitus todisti jälleen sen, et-
tä vammaisia ihmisiä edustavilla järjestöillä riittää työ-
tä vammaisten ihmisten oikeuksien puolustamisessa. Ly-
hytnäköisen säästökohteiden seulonnan sijasta valtaleh-
denkin soisi edistävän vammaisten ihmisten oikeuksien 
toteutumista vaikeinakin aikoina. Yhdenvertainen oikeus 
elämään ei ole kauppatavaraa.
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Teksti: Gyöngyi Pere-Antikainen
Kuvat: Ullamarja Eloranta ja Pipsa Sinkko-Westerholm

”Laurin julisti hän parhaaksi lukijaksi 
suuressa Toukolan kylässä,” totesi ro-
vasti Aleksis Kiven Seitsemässä vel-
jeksessä, kirjan loppupuolella, kun 
veljekset olivat havahtuneet lukutai-
don ja sivistyksen tärkeyteen.

PALKINTO PUNAISELLE 
PLANEETALLE

Laurin kirja 
-äänikirjapalkinnon 
julkistamistilaisuus 
Oodissa

Voittajat: lukija Ilkka Villi ja kirjailija Joonatan Tola.

Punaisen planeetan kansi.
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Kilpailun finalisteiksi valikoituivat 9 kustantajan 56 eh-
dokaskirjan joukosta seuraavat seitsemän kirjaa:

Kinnunen Tommi: Ei kertonut katuvansa, lukija Krista Ko-
sonen, WSOY 2020. ”Iholle käyvä kuvaus pakolaisuudes-
ta omassa maassa Lapin sodan kiihdyttämässä ihmisten 
virrassa.”

Liksom Rosa: Väylä, lukija Anna Saksman, Otava 2021.
”Loisteliasta kieltä, nautittavaa kuunneltavaa. Evakkotari-
na, jossa harvemmin esillä ollut näkökulma, eli ihmisen ja 
eläimen kumppanuus.”

Mäki Merja: Ennen lintuja, lukija Vuokko Hovatta, 
Gummerus 2022. ”Nuori tyttö murtautuu evakkomatkal-
laan ulos perinteisistä uskomuksista ja asenteista kohti 
tasa-arvoisempaa Suomea.”

Nousiainen Miika: Pintaremontti, lukija Oskari Katajis-
to, Otava 2020. ”Koskettava teos vakavista asioista, kuten 
lapsettomuudesta huumorin keinoin.”

Rautiainen Petra: Tuhkaan piirretty maa, lukija Toni Ka-
mula, Otava 2020. ”Poikkeuksellinen ja tuore tarina sodan 
ajan vankileiristä ja ihmisyyden säilyttämisen vaikeudes-
ta, vaihtuva näkökulma.”

Tola Joonatan: Punainen planeetta, lukija Ilkka Villi, 
Otava 2021
”Moniääninen kertomus sairaudesta ja selviytymisestä. 
Rankka aihe puhutteli. Taitavaa kerrontaa pilke silmäkul-
massa.”

Valkama Meri: Sinun, Margot, lukija Krista Kosonen, 
WSOY 2021. ”Kiehtova tarina ihmisyyden unelmista, nii-
den hajoamisesta ja uudelleen rakentumisesta sukupol-
vesta toiseen Eurooppaa ravistaneessa myllerryksessä.”

”Voin vilpittömästi todeta, että palkintolautakuntamme 
nautti työstään suuresti. Oli kiehtovaahavaita, miten eri-
laisia ajatuksia ja tunteita sama, objektiivisesti hyvänä kir-
jallisuutena pidettävä kirja lautakunnan jäsenissä herätti. 
Alkuun vaikutti siltä, ettemme ikinä pääsisi yhteisymmär-
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Ä
änikirjapalkinnon ajatus syntyi kolmisen vuot-
ta sitten, kun pieni näkövammaisporukka alkoi 
pohtia, miten lakkautetun äänikirjaraadin jäl-
keen pystyttäisiin vaikuttamaan äänikirjojen 

laatuun. ”Koska hahmottelimme jakavamme palkintoa ai-
na Aleksis Kiven ja suomalaisen kirjallisuuden päivänä, 
nimi luonnistui itsestään selvänä Kiven suurteoksesta. 
Olemme sitoneet palkinnon ympärillä tapahtuvaa työs-
kentelyä monin langoin Seitsemään veljekseen: ehdo-
kasasettelun eräpäivä oli Jukolan viestin viimeinen päi-
vä, raati aloitti konkreettisen karsinnan Laurin päivänä ja 
tänään julistamme palkinnon saajan toistamiseen nimen-
omaan Aleksis Kiven päivänä. Ja koska veljeksiä oli seitse-
män, päädyttiin seitsemään finalistikirjaan, joista voitta-
jaksi nostetaan veljeksistä Laurin kirja, mutta joista hyvän 
veljesparven lailla jokainen voisi olla omalla tavallaan se 
paras”, kertoi palkintolautakunnan puheenjohtajana toi-
minut Gyöngyi Pere-Antikainen juhlapuheessaan.

Näkövammaisten kulttuuripalvelun, Näkövammaisten 
kirjastoyhdistyksen ja Näkövammaisten liiton toisen ker-
ran jakama Laurin kirja -äänikirjapalkinto jaettiin 10.10. 
2022 Keskustakirjasto Oodin Saarikoski-matolla. Paikka-
valinta osoittautui edelliskertaa onnistuneemmaksi: kaa-
reville portaille yleisöksi ilmaantui spontaanisti kirjaston 
kävijöitä tilaisuutta seuraamaan. Ronja Pahaojan soitta-
mat musiikkikappaleet keskiaikaisella teorbi-nimisellä, 
isoa luuttua muistuttavalla kielisoittimella kehystivät juh-
laa tunnelmallisesti. Tilaisuuden valovoimaiseksi juonta-
jaksi saatiin Ylen pitkäaikainen kirjallisuustoimittaja Sep-
po Puttonen.

Näkövammaisille äänikirjat ovat äänitystekniikan ensias-
keleista saakka olleet erittäin tärkeä keino päästä käsiksi 
tietoon, sivistykseen ja kirjallisuuteen. Voi syystä sanoa, 
että jos jotkut, niin näkövammaiset ymmärtävät hyvän 
äänikirjan päälle. ”Hyvältä äänikirjalta vaaditaan paljon 
enemmän, kuin pelkästään teknisesti hyvin luettua ja ää-
nitteenä hyvälaatuista kirjaa. Kun kaikki kriteerit täytty-
vät, lopputulos voi olla paljontehokkaampi, kuin osiensa 
summa, kirjan ja lukijan kohtaamisesta saattaa syntyä ko-
konaisuutena todellinen helmi. Näitä helmiä palkintolau-
takuntamme pyrkii löytämään”, korosti puheenjohtaja. ►



Ronja Pahaoja soitti teorbia.
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rykseen voittajasta, ettemme löytäisi yhteistä nimittäjää 
kompromissiksi. Meidän oli vaikea hyvästellä muutamia 
finalistijoukon ulkopuolelle jääneitä huippusuorituksia, 
saati sitten valita finalisteista se paras! Mikä tahansa kirja 
näistä seitsemästä olisi ansainnut palkintonsa”, iloitsi Pe-
re-Antikainen.

Palkintolautakunta kiinnitti huomiota myös äänikirjojen 
uusiin tuuliin. Esimerkiksi ehdokaslistalla ollut Emmi-Liia 
Sjöholmin Virtahevot edustaa äänikirjojen uutta aaltoa, 
jossa otetaan iso harppaus kohti kuunnelmaa. Raatilaiset 
keskustelivat paljon siitä, missä määrin kuunnelmamai-
suus vastaa hyvää äänikirjaa kohtaan asettamia kriteerei-
tä ja missä vaiheessa äänikirjan ja kuunnelman rajat häi-
lyvät ja murtuvat. Mielipiteet jakautuvat myös näkövam-
maisten keskuudessa, monet nauttivat elävöittäen lue-
tuista äänikirjoista, mutta suurin osa näkövammaisista lu-
kijoista ei edelleenkään kaipaa tekstiin vahvaa tulkintaa, 
kirjan hahmot ja tunnelmat on voitava luoda itse.

Laurin kirja 2022 -äänikirjapalkinnon sai Joonatan Tolan 
esikoisteos Punainen planeetta, kustantajanaan Otava ja 
lukijana Ilkka Villi. Palkintolautakunta perusteli palkintoa 
näin:

”Palkintolautakunnan tavoitteena oli löytää ehyt koko-
naisuus, äänikirja, jossa tekstin ääneen luenta on tuonut 
sisällölle elämyksellistä lisäarvoa. Voittajan kohdalla aset-
tamamme kriteerit täyttyvät hyvin.
 
Joonatan Tolan autofiktiivinen esikoisteos Punainen pla-
neetta käsittelee tuhoisia lähisuhteita absurdin mustan 
huumorin kautta. Se on riipaiseva kertomus taiteilijaper-

heestä ja kolmen sukupolven ketjusta, tunnekylmyyden 
ja empatian puutteen aiheuttamista traumoista, mielen 
sairauksista ja lasten uskomattomasta kyvystä selviytyä. 
Romaani kuvaa ravisuttavasti myös suvun perinteitä, nii-
den asettamia vaatimuksia ja käyttäytymismalleja, joista 
ulospääsy onnistuu joskus vain itsetuhoisin keinoin.
 
Tolan kieli on tarkka ja terävä, jopa kuivan lakoninen. Lu-
kija Ilkka Villi välittää teoksen tunnelman onnistuneesti. 
Luenta, hänen tapansa painottaa valikoituneita sanoja ja 
rytmittää tekstiä tuntuu harkitulta ja hallitulta. Sopivasti 
vähäeleinen lukutapa antaa äänikirjan kuuntelijalle tilaa 
sisäistää tekstiä ja eläytyä juoneen. Vaikka teos käsitte-
lee vaikeita asioita ja raastavia kokemuksia, sitä on help-
po kuunnella.”

”On paljon keskusteltu siitä, mitä äänikirja tekee painetul-
le kirjalle. Mielestäni ei mitään pahaa, vaan pikemminkin 
se tukee sitä. Se ei suinkaan syö kirjamarkkinoita, vaan 
laajentaa lukemista ja kirjojen tunnettavuutta. Itse asias-
sa äänikirjahan palauttaa tarinan kerronnan ihan alkuläh-
teille, sinne nuotion ääreen”, pohti kirjallisuustoimittaja 
Seppo Puttonen. ”Tekstin voima voi vielä korostua, kun 
se menee suoraan korvasta tajuntaan”, huomautti lapse-
na mielellään kuunnelmia kuunnellut Puttonen.  Esimerk-
kinä hän mainitsi lukeneensa kahdesti Sofi Oksasen Puh-
distuksen, mutta vasta kun hän kuunteli sitä äänikirja-
na juoksulenkillä, hän oivalsi, miksi Aliide toi kukkia ta-
loonsa:  Hans oli kuolleena lukittuna talon salapiiloon ja 
kukat peittivät hajun. ”Lukiessani en tajunnut tätä, mut-
ta kun kuulin, se oikein jysähti päähän ja jouduin pysäh-
tymään oivallettuani asian”, Puttonen muisteli. ”Te raati-
laiset olette erittäin hienovireisesti pystyneet aistimaan 
näiden kirjojen sanoman ja kaikki vivahteet. Teillä on ky-
ky arvioida, miten hyvin lukijan ääni soveltuu kirjan hen-
kilöihin”, hän kehui.

Palkintolautakunnan jäsenten kommenteista kuulsi läpi 
ilo mieluisasta ja onnistuneesta projektista. Nina Sääski-
lahti, joka toimii tutkijana Jyväskylän yliopistossa, korosti 
näkövammaisten olevan vaativia äänikirjojen kuuntelijoi-
ta. ”Raadissa mukana oleminen tarkoitti minulle, että ko-
etin omalta osaltani myötävaikuttaa laadukkaiden ääni-
kirjojen tuottamiseen”. Helsinkiläisen, eläköitymässä ole-
van Juha Jahkolan mukaan Oli sykähdyttävää päästä ää-
nikirjojen kautta tutustumaan hyvin erilaisiin todellisiin 
tai kuvitteellisiin maailmoihin. ”Kaikki kirjat eivät vält-
tämättä kosketa, mutta jotkut tulevat iholle ja parhaim-
millaan äänikirja avaa ovia ja ikkunoita, joiden kautta voi 
nähdä sellaisia elämiä ja maailmoja, joita omat silmät ei-
vät näe tai erota”. Sari Karjalainen Espoosta on ollut ää-
nikirjojen suurkuluttaja ’70-luvulta saakka. ”Näitä kirjo-
ja kuuntelin enemmän tunteella ja lukijajohteisesti. Kun 
finalisteja käytiin läpi, jouduin kuuntelemaan kirjat toi-
seenkin kertaan, mitä teen todella harvoin. Kirjat avau-
tuivat aivan uudella tavalla, mikä auttoi voittajan valin-
nassa.  Me huomaamme, jos näkevä ihminen lukee leh-
teä tai kirjaa ääneen olematta siinä läsnä”. Outi Lehtinen 
Tampereelta on hänkin ollut kirjallisuuden suurkuluttaja 
lapsesta asti, hän sai erikoisluvalla siirtyä lasten osastolta 
aikuisten kirjastoon. Näkövammauduttuaan hän koki Ce-
lian äänikirjavalikoiman oikein vau-elämyksenä. ”Suhtee-

►



Palkintoraati, keskellä raadin puheenjohtaja Gyöngyi Pere-Antikainen.
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ni kirjallisuuteen avartui ja syveni, kun päästiin yhdessä 
keskustelemaan ja pohdiskelemaan ehdokaskirjoja”, hän 
kiteytti.

Palkittu kirja sai aplodien lisäksi innokkaat haukut myös 
paikalla olleilta opaskoirilta.

Neljässä finalistikirjassa sota oli vahvasti läsnä. Palkinto-
lautakunta ei tähän tietoisesti pyrkinyt, mutta asia ei vält-
tämättä ollut täysin sattumaakaan, eletty aika on vahva-
na läsnä alitajunnassa.
 
Kirjailija Joonatan Tola kertoi kiitospuheessaan olleensa 
”hullun yllättynyt, kun palkinto myönnettiin Punaiselle 
planeetalle”. Hän ei missään tapauksessa odottanut voit-
toa, ”kun muut finalistit olivat omasta mielestäni parem-
pia. Näitä raadin pohdintoja olisi kiva vaikka äänittää jat-
kossa, voisi julkaista niitä omana podcastina!”, sympaat-
tinen nuori kirjailija tähdensi. Näyttelijä Ilkka Villi valikoi-
tui Punaisen planeetan äänikirjaversioon itsestäänselvä-
nä lukijana, kirjailija halusi tiettyä kuivuutta ja eleettö-
myyttä romaaninsa luentaan. 

Ilkka Villi kertoi tunnustuksen lämmittäneen todella pal-
jon. ”Kiva kuulla, että tämä kuiva soundi miellytti. Tämä 
kirja oli minulle kuin lahja, ensimmäisiltä riveiltä lähtien 
hyppäsin siihen virtaan mukaan, teksti loi itse sen tietyn 
lukutavan. Hirtehinen, kuiva huumori osui sisimpääni. 
Huumori toimii jollain tavalla sisäänpäin, en välttämät-
tä purskahtanut nauramaan lukiessa, mutta monesti kut-
kutti ja piti pitää taukoja ja jäädä maistelemaan tekstiä ja 
välillä myös pudistelemaan päätä. Kiitos kauniista, karmi-
vasta ja koskettavasta kirjasta!”

Romaanin kustannustoimittaja Salla Pulli totesi syyn, 
minkä takia Otavassa julkaistaan monipuolisesti kirjalli-
suutta, olevan pyrkimyksessä saada kirjojen rakastajille 

tilaisuus nauttimaan hyvistä kirjoista. ”Kiitos, Joonatan, 
tarinasta ja sanoista ja kiitos, Ilkka, äänestä, jolla herätit 
tarinan eloon!”

Joskus vieläkin nousee esiin kysymys siitä, onko äänikir-
jojen kuunteleminen lukemista. Näkövammaispiireissä 
saattaa joskus kuulla jopa sellaisia kovin valitettavia mie-
lipiteitä, että vain silmin tai sormin lukeminen on oike-
aa lukemista, äänikirjan kuunteleminen tarjoaa kirjat val-
miiksi pureksittuina ja pelkkien äänikirjojen käyttäjät 
ovat itse asiassa lukutaidottomia. Onneksi jopa neurolo-
gisin tutkimuksin on osoitettu, että lukemisprosessi, eli 
kirjan sisällön omaksuminen tapahtuu aivoissa ja omak-
sumisen tavalla, eli sillä, tapahtuuko se silmien, korvien, 
sormien taikka muun apuvälineen avulla, ei lopputulok-
sen kannalta ole mainittavaa merkitystä. Kuitenkin näi-
den väittelyjenkin takia on ensiarvoisen tärkeä, että ääni-
kirjat eivät maalaa tarinaa valmiiksi kuuntelijoiden pääs-
sä, vaan ne jättävät runsaasti tilaa hengittää, hahmottaa 
itse.

”Laurin kirja -palkinto on merkki siitä, että lukemisen sa-
ralla olemme kohtalaisen hyvin tasa-arvoisia näkevien lu-
kijoiden kanssa, äänikirjojen maailma on yhteinen aar-
teistomme. Tästä on hyvä pitää kiinni, tästä kannattaa 
iloita vuoden jokaisena päivänä!”, iloitsi palkintolauta-
kunnan puheenjohtaja.



Teksti: Timo Kuoppala

Saimme tutustua Helsingin ja sen lä-
hisaarten historian varjoisiin puoliin 
kirjailijaillassa syyskuussa. Vieraam-
me  Eero Haapanen on julkaissut 
kaksi kirjaa salakuljetuksesta Viron ja 
Suomen välillä 1920-luvulta toisen 
maailmansodan loppuaikoihin. 

E
nsin Virosta virtasi Suomeen pirtu, sitten lastit 
vaihtuivat miehittäjiä pakeneviin virolaisiin. Illan 
järjestivät Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ja 
Näkövammaisten kirjastoyhdistys.

Eero Haapasen pirtun rahtaamisesta kertovan Sörkan 
rysäkeisarit -kirjan tapahtumat sijoittuvat Vantaanjoen 
suulle Helsingin Vanhankaupunginlahdelle ja kaupungin 
edustan saarille. Eero kertoo kirjan saaneen alkunsa sat-
tumalta yli 30 vuotta sitten. Hän tutustui Vanhankaupun-
ginlahdella kalastaja Erik Karlssoniin, joka oli jäällä koke-
massa talviverkkoja ja sitä kautta tarinan kerä alkoi aueta.

Haapanen on innokas luontoharrastaja ja oleillut paljon 
alueella sijaitsevassa Kuusiluodon saaressa. Juttusille an-
tautunut vanha kalastaja oli huvilanaapuri yli 10 vuotta, 
aina siihen asti, kun hän 90-vuotiaana kuoli vuonna 2002. 

Karlssonien kalastajasuku oli sipoolaisia, Eero kertoo. 
1800-luvun loppuvuosikymmeninä Helsinki kasvoi valta-
vasti ja tänne muutti myös ruotsinkielisiä kalastajia sisä-
maasta tulleen suomenkielisen väen lisäksi. Muuttoväen 
elämä oli joskus levotonta eikä järjestyshäiriöiltä vältyt-
ty. Eeron penkomat arkistot kertovat juopumistapauksis-
ta ja kansalaissodan synkistä ajoista. Kieltolain astuttua 
voimaan 1919 alkoi pirtupulloja löytyä ihmisten taskuis-
ta ja yrityksiä salakuljettaa kympin pyttyä repussa ilme-
ni myös. 

Karlssonin veljekset olivat pirtun salakuljettajia kielto-
lain vuosina 1920-luvun jälkipuolelta aina kieltolain lop-
puun ja vielä myöhemmin 30-luvulla. Saaristolaiset olivat 
salakuljettaneet pirtua Virosta jo ennen kieltolakia ja tul-
lin haaviin jäi jo 1800-luvulla isoja lasteja. Vasta kieltola-

ki teki tilanteesta todella hankalan varsinkin poliisille. Oli 
ikävää alkaa tutkimaan ihmisten nurkkia ja haistelemaan 
kansalaisten henkeä.

 Isoissa kaupungeissa perustettiin kieltolakia valvo-
maan erillisiä poliisiyksiköitä ja myös tulli valvoi liiken-
nettä saaristossa. Moni jäi kiinni, mutta tilanne meni koko 
ajan huonommaksi. Koska juotiin pirtua, siitä humallut-
tiin nopeasti. Oli myös paljon muuta rikollisuutta ja huo-
noa elämää. Vähittäismyynti oli semmoista, että ei siinä 
kysytty ostajan kuntoa, ikää eikä välttämättä taloudellis-
ta tilannettakaan. Pirtua myytiin velaksi ja ympäri vuoro-
kauden.

Melko pian 20-luvun alkuvuosina vakiintui järjestelmä, 
jossa Suomenlahden keskellä kansainvälisillä vesialueilla 
oli emälaivoiksi kutsuttuja suuria aluksia, jotka olivat pir-
tun tukkumyyntipisteitä. Lastit haettiin kalastajaveneillä, 
avofiskareilla. Ne olivat 2 000-3 000 litraa kantavia keski-
moottoriveneitä. Usein isot lastit varastoitiin saaristoon. 
Ne upotettiin mereen säkeissä, joissa oli hiekkaa. Säkit si-
dottiin yhteen köydellä ”pitkäksi siimaksi”. Näitä varasto-
ja purettiin tilaisuuden tullen mantereelle kuljetettavak-
si ja saatettiin niistä myydä ainetta vähittäin jo saaristos-
sakin.

Pirtun salakuljetuksen vaarallisin vaihe oli tuoda iso las-
ti mantereen rantaan ja laittaa maantiekuljetukseen. Si-
säsaaristossa poliisilla oli mahdollisuuksia yllättää ja ot-

Suomenlahden 
salakuljetus 
oli raakaa pirtubisnestä ja ihmisten 
pelastamista

Kirjailija Eero Haapasta haastatteli Timo Kuoppala,
kuva: Tanja Rantalainen.
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taa tekijät kiinni. Avoimessa ulkosaaristossa ei suurta ris-
kiä yöaikaan ollut. 

Vanhankaupunginlahdeltakin pirtua löytyi. Kieltolaki-
poliisilla on omat päiväkirjansa, joista tietoa löytyy. Pal-
jon on oikeuteen päätyneitä tapauksia, joissa pirtulaste-
ja löytyi liitereistä ja kylmillään olevien huviloiden sisäl-
tä sekä veteen upotettuna että rannoilta lasteja, joille ei 
ikinä löytynyt omistajaa ja jotka vain takavarikoitiin. Sa-
lakuljetukseen käytettyä takavarikoitua kalustoa myytiin 
huutokaupoissa ja poliisit saivat tuotoista osansa.

Eeron mielestä kieltolain vaikutus oli pahimmillaan sii-
nä, että salakuljettajiksi tuli myös tavallisia rikollisia hank-
kimaan helppoa rahaa. Sisällissodan jälkeen asenteet oli-
vat raaistuneet. Salakuljettajilla oli monilla käsiaseita tas-
kussa ja niitä käytettiin pimeässä kiinniottotilanteissa. 
Ammuskeltiin kohti poliisia ja poliisi ampuivat takaisin. 
Toisinaan joku näissä tapauksissa kuolikin. 

Pahimpia olivat salakuljettajien liigojen väliset kahna-
ukset. Jollain lailla salakuljetusreitit ja varastot oli jaettu 
niin, että jotkut porukat hallitsivat määrättyjä alueita ja 
jotkut toiset muita. Hyvin tavallinen juttu oli se, että kun 
salakuljettajat löysivät muiden kätköjä, niin mietittin että 
annetaanko sen olla vai otetaanko tavara itselle talteen ja 
viedään sitten eteenpäin. Yksi Eeron motiivi alkaa tehdä 
kirjaa oli se, että Erik Karlssonin isoveli Torvald, perheen 
vuonna 1909 syntynyt vanhin poika, vuonna 1932 vähän 
kieltolain kumoamisen jälkeen katosi merellä. Hän oli pa-
laamassa Eestiluodon saarelta mantereelle ja hän joutui 
Karlssonin veljesten olettaman mukaan ryöstömurhan 
uhriksi. Tapaus ei koskaan lopullisesti selvinnyt.

Käytännössä kieltolaki päättyi 5. 4. 1932 klo. 10, kun al-
koholiliikkeiden ovet aukenivat. Salakuljetus ei kuiten-
kaan loppunut, vaan jatkui jossakin määrin aina Talviso-
taan saakka. Puolalaista pirtua, Varsovan laulua, välitet-

tiin vielä toisen maailmansodan jälkeenkin. Salakul-
jetuspirtu oli kaupan tavaraa 
halvempaa.

Kieltolain jälkeen monen sa-
lakuljettajan kohtalo oli su-
rullinen. Elämä salakuljettaja-
na kyllä hyvin monien kohdal-
la johti siihen, että kuvaan tu-
li kaikenlainen muukin rikolli-
suus. Itse se salakuljettaminen 
oli jo hommaa, jossa oli mukana 
helposti käsiaseita ja jossa teh-
tiin sitten muutakin ja opittiin ri-
kollinen elämäntapa. Rahaa tuli  
ja meni helposti. Muutama Eeron 
kuvaama salakuljettaja joutui Sör-
kan alamaailmaan, eivätkä he siel-
tä enää nousseet. Heistä tuli vanki-

Vanhankaupunginkoski, kuva Marko Hankkila / Unsplash.
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lakundeja, jotka sortuivat ihan tavallisiin omaisuusrikok-
siin.

Pirtu vaihtui ihmisiin

Toisen maailmansodan sytyttyä salakuljetus sai uuden 
muodon, kun Virosta alkoi tulla Suomeen sotaa ja valtiol-
lisesti vaihtelevia oloja pakenevia virolaisia. Siitä Haapa-
nen kertoo kirjassaan Pako yli Suomenlahden – ihmissa-
lakuljetus Virosta Suomeen 1940-1944.

Ihmissalakuljetuksen Suomen pään etapeiksi tulivat 
Suomenlahden pohjoispuolen ulkosaaret, mm. Eestiluo-
to. Eero kertoo, että siellä oli kolmen kalastajaperheen ta-
lot, joita käyttävät edelleen näiden kalastajasukujen pe-
rilliset kesäpaikkoinaan. Hän jututti siellä kesänviettäjiä 
pirtukirjaa varten, mutta saikin lisäksi aiheen uuteen kir-
jaan. 

Kiinnostavin tuttavuus oli virolainen Alise, joka pari 
vuotta sodan päättymisen jälkeen pakeni Suomeen tu-
levan kalastajapuolisonsa Herbertin noutamana. Herbert 
oli jo kokenut pakolaiskuljetusten hoitaja, sillä hän toi ka-
lastajaveneellään useita ihmisiä Suomeen varsinkin vuo-
den 1943 aikana.

Vaikka Suomi oli jatkosodassa yhteistyössä saksalaisten 
kanssa, suomalaiset sotilaat auttoivat virolaisia pakene-
vaan saksalaisten miehittämästä Virosta eivätkä miten-
kään estäneet salakuljetusta. Helsingin Laajasaloon, Jol-
laksen kartanoon, perustettiin ihan vastaanottokeskus 
virolaisille tulijoille ja myöhemmin sodan loppuvaiheissa 
heitä autettiin siirtymään Ruotsiin.

Suomelle kuuluvissa saarissa Helsingin edustalla on ai-
na asunut virolaisia ja virolaistaustaisia ihmisiä, joten saa-
ret olivat soveliaita tukikohtia. Virosta oli tullut väkeä saa-
rille jo 1800-luvun aikana sotaväenottoja pakoon. Myö-
hemmin väkeä tuli myös kalastajien apulaisiksi, kalasta-
jarengeiksi. Monet virolaiset naiset avioituivat saarelais-
ten kanssa.

Yhteydenpito Viroon jatkui vielä Suomen itsenäistyt-
tyä. Passia vastaava matkakortti tarvittiin kyllä, mutta 
muodollisuudet eivät hidastaneet kanssakäymistä. Valta-
kuntien rajat eivät ”meren kansalle” merkinneet paljoa-
kaan.

Ihmisten salakuljetusta oli jo Talvisodan aikana, mut-
ta liikenne vilkastui huomattavasti Saksan Stalingradissa 
kärsimän tappion jälkeen. Kolmas valtakunta alkoi ottaa 
miehityksen alla olevasta Virosta miehiä sotaväkeen. Mo-
ni lähti kutsuntoja pakoon saatuaan tietoja jo itärintamal-
le joutuneiden kohtaloista. Painetta loi myös virolaisten 
vastarintaliike, joka kannusti miehiä sotimaan Neuvosto-
liittoa vastaan. 

Vuoden 1943 aikana Virosta pakeni Suomenlahden yli 
noin 15 000 ihmistä. Nuorien miesten lisäksi joukossa oli 
saksalaisten kanssa vaikeuksiin joutuneita sekä naisia ja 
lapsia. Jo aiemmin, vuonna 1940, Virosta tuli neuvosto-
miehitystä pakoon varakasta väkeä, mm. laivanvarusta-
jia, joiden omaisuutta Neuvostoliitto vaati takavarikkoon. 
Heistä monet olivat rikastuneet nimenomaan pirtun sala-
kuljetuksella.

Ihmissalakuljetus oli hyvin organisoitua. Suurilta on-
nettomuuksilta vältyttiin. Yhtenä hankaluutena oli Suo-
men valtiollisen poliisin nuiva suhtautuminen virolaisten 
maahantuloon.  Valtiollinen poliisi oli paljon saksalais-
mielisempi kuin armeijan johto, joka otti virolaisia armei-
jan koulutukseen jo keväällä -43. Valtiollinen poliisi laittoi 
tulijoita kuulusteluihin ja epäili heitä vakoilijoiksi. 

Salakuljetuksen luonteesta Eero toteaa, että se oli se-
kä humanitääristä toimintaa että puhdasta bisnestä. Sa-
lakuljetuksesta otettiin maksua, joka maksettiin Viros-
sa miehitysalueella olleella Saksan itämarkka -valuutal-
la. Palkkio oli tuntuva. Se vastasi suurin piirtein vuoden 
palkkaa, mutta maksuna käytettiin myös elintarvikkeita, 
arvoesineitä, vaatteitakin.

Suomalaiset kuuluisuudet, kuten Algot Niska ja Urho 
Kekkonen olivat eri tavoin mukana virolaisten tuomiseksi 
Suomeen. Niska järjesteli kuljetuksia vuonna 1940 ja Kek-
konen oli jo 1930-luvulla kansanedustajana tehnyt työ-
tä virolaisten ja muiden suomensukuisten ihmisten ys-
tävyysyhdistyksissä. Kekkonen nosti eduskunnassa kes-
kusteluun virolaisten pakolaisten tilanteen alkusyksys-
tä 1943. Hän hyökkäsi valtiollista poliisia vastaan, koska 
se laittoi pakolaisia pitkiin kuulusteluihin ja ilmoitti hei-
tä kuljettaneiden kalastajien nimiä ja kuljetusten lähtö-
paikkoja Viroon Saksan turvallisuuspoliisille. Osin Kekko-
sen aktiivisuuden tuloksena ilmoittelu loppui ja Jollaksen 
pakolaiskeskus sai valtiolta tukea.

Ihmisvirta Virosta kääntyi Ruotsiin Neuvostoliiton mie-
hitettyä maan uudestaan 1944. Osa pakolaisista tuotiin 
edelleen Suomen rannikon kautta, koska reitti oli pienil-
le veneille turvallisempi kuin Itämeren suora ylittäminen 
länteen. Tänne ei kuitenkaan ollut turvallista jäädä pi-
demmäksi aikaa. Täällä olivat jo valvontakomission mie-
het oloja tarkkailemassa. Viimeiset ylityksen Suomeen 
tehtiin lokakuussa 1944. Sen jälkeen yksittäisiä yrityk-
siä oli, mutta Suomi alkoi noudattaa tarkasti rauhansopi-
muksen ehtoja ja palautti kiinnijääneet takaisin Neuvos-
to-Viroon.

Eeron tietojen mukaan Viron rannikon valvonnasta tu-
li viimeistään 1950-luvun alussa järjestelmällistä. Viron 
pohjoisrannikko julistettiin rajavyöhykkeeksi, niin että 
siellä asuvatkin rannikkokylien ihmiset joutuivat kulke-
maan lupapapereiden kanssa ja vain luvalla pääsivät su-
kulaiset siellä käymään. Omia venerantoja ei enää saanut 
käyttää. Veneet kerättiin valvottuihin kylien satamiin.

Eero Haapasen kirjailijahaastattelun voi kuunnella tämän 
linkin kautta: http://www.kajastuslehti.fi/kirjailijavieraat/
haapanen.mp3
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Teksti: Timo Kuoppala, kuvat: Tanja Rantalainen

Kymmenkunta etelän ihmistä ja 
joukko Lapin näkövammaisia ottivat 
tuntumaa pohjoisen kirjallisuuteen 
ja elämänmenoon marraskuisena 
viikonloppuna Rovaniemellä. 

K
irjailijoista olivat ohjelman suunnittelijat valin-
neet kohteeksi kaikille tutun Rosa Liksomin ja vii-
me vuosina vähälle huomiolle jääneen Yrjö Ko-
kon. Etelästä tulleille järjestettiin lisäksi opastet-

tu kiertokäynti Lapin maakuntamuseoon, Arktikumiin.
Perjantai-iltapäivä alkoi Rovaniemen teatterissa katso-
malla Rosa Liksomin romaaniin perustuva Everstinna. Esi-
tystä ei kuvailutulkattu, mutta dialogiin perustuvaa to-
teutusta oli helppo seurata pelkästään kuulonvaraisesti 
– varsinkin, kun teatterin yleisötyöntekijä selosti lavastei-
ta ja puvustusta ennen esitystä. Liksom oli mukanamme 
näytännössä ja kertoi jälkeenpäin olevansa toteutukseen 
hyvin tyytyväinen. Esitys on parhaillaan maakuntakiertu-
eella Lapissa. 

Teatterilta siirryimme legendaarisen hotelli Pohjanhovin 
tiloihin Liksomin kirjailijahaastatteluun. Kirsti Reijosen ja 
Timo Kuoppalan jututtamana kirjailija kertoi aluksi miet-
teitään äskeisestä esityksestä, mutta aika nopeasti siir-
ryimme haastattelun pääaiheeseen, Väylä-romaaniin.

Rosa Liksomin Väylä-romaanista kertova kirjailijahaas-
tattelu ilmestyy Kajastuksen seuraavassa numerossa ja 
haastattelun tallenne on silloin kuunneltavissa Kajas-
tuksen nettisivuilta. Me ehdimme parituntisen jutturu-
peaman aikana puhua paljosta muustakin. Antropolo-
gin koulutuksen saanut Liksom kertoi käsityksiään Lapin 
kulttuurista ja elämänmenosta. Hän muun muassa koros-
ti, että lappilaisuuteen usein kytketty seksuaalisuuden 
korostuminen on ollut totta varsinkin menneinä aikoina, 
kun vahva uskonnollisuus kielsi kaiken seksiin liittyvän 
puheen. Mikä oli kiellettyä, se kiinnosti.

Talven kaamosaika ja kesän yöttömät yöt vaikuttavat 
paitsi lappilaisten, niin myös kaikkien arktisten alueiden 
asukkaiden elämään. Liksomin mielestä lappilaiset lähte-
vät kesällä vähän laukalle.

LAPPI-VIIKONLOPPU

Lapin kirjallisuusviikonlopun kunniavieras Rosa Liksom.

Aiheina mm.  Rosa Liksom, Yrjö Kokko, laulujoutsenet, 
kielletyt leikit, Arktikum, luonto ja kulttuuri jne.
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Lauantaiaamuksi oli Pohjanhovin kabinettiin pyydetty 
luento kirjailija Yrjo Kokosta. Hänen tuotantoaan tuntee 
varsinkin vanhempi väki. Sellaiset kirjoja kuin Pessi ja Il-
lusia ja Sudenhampainen kaulanauha luettiin aikoinaan 
paljon. Kokon kirjalla Laulujoutsen – Ultima Thulen lintu 
oli suuri merkitys joutsenen lähes sukupuuttoon vähen-
tyneen kannan elvyttämisessä. Kirjailijasta kertonut Yrjo 
Kokko -seuran Martti Rikkonen totesi, että Kokon herättä-
män julkisuuden ohella joutsenkannan toipumiseen vai-
kutti kyllä myös linnun hyvä lisääntymiskyky rauhoitus-
päätöksen jälkeen.

Reilun vuorokaiden kestänyt Lappi-isku päättyi paikallis-
ten osalta yhdistyksen syyskokoukseen etelän ihmisten 
tutustuessa lappilaisuuteen Arktikumissa. Museo on to-
della vierailun arvoinen paikka, jossa viimeistään paljas-
tuu Lapin luonnon ja kulttuurin monimuotoisuus. Lappiin 
mahtuu niin lohenkalastusta jokivarsissa, Sompion erä-
maita, tuntureita ja rikasta saamelaiskulttuuria. Museossa 
saa myös hyvän kuvan Rovaniemen historiasta Lapin so-
dan tuhoineen kaikkineen.

Näkövammaisten Kulttuuripalvelulla on tapana valita jo-
kin maakunta teemakseen vuoden ajaksi. Ensi vuonna on 
suunnitelmissa suunnata Savoon. 

Näkövammaisten kirjastoyhdistyksen taloudellinen tuki 
mahdollisti tapahtuman järjestämisen.

Hengessä mukana kirjailija Yrjö Kokko ja hänen kirjansa, joka
pelasti Suomen laulujoutsenet. Kokon kuva (1941) Museovirasto/ 
Aarne Pietinen. 

Timo Kuoppala, Kirsti Reijonen ja Rosa LIksom.

Yrjö Kokko -seuran edustaja Martti Riekkinen.
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"Lappi-isku päättyi
ARKTIKUMIIN"

Everstinna-näytös on alkamassa.

Arktikumin iltaa, oikealla kapiokirstuja, alla saamelaisparin hääpuku, keskellä Arktikumin opas Marja Jalkanen, oikealla Timo 
Kuoppala ja Merja Hanski opas Toven kanssa.
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Tanja Rantalainen
Kuvat: Pirkko-Liisa Ojanen 

Lappeenrannan seurakunnan sokea 
rovasti Mikko Ojanen jäi eläkkeelle 
toimittuaan pappina lähes 43 vuot-
ta. Mikko kokee, että eläkkeelle jää-
minen on osittain luopumista, osit-
tain onnea.

L
ukioikäisellä Mikolla oli suuntana oikeustiede tai 
teologia. Abiturienttivuonna ajatus teologian 
opiskelusta kirkastui. Meilahden seurakunnan rip-
pikoululeirillä ja leirien isosena käydyt keskuste-

lut olivat jääneet kytemään. Suutarlan Ari oli ollut tien-
raivaajana, eikä hakeutuminen papiksi sokeana tuntunut 
ongelmalliselta. Samalla vuosikurssilla opiskeli näkövam-
mainen Hannes Tiira. Koska digiaika oli kaukana edessä-
päin, kavereihin oli pakko ottaa kontaktia, jos halusi saa-
da oppimateriaalit. Näkevillä opiskelukavereilla oli luku-
rinki, jossa he lukivat sokeille opiskelutovereilleen muis-
tiinpanoja ääneen. 

Mikko valmistui vuonna 1979 teologian kandidaatik-
si. Tutkinto vastasi nykyistä maisterin tutkintoa ja päi-
vitettiin myöhemmin. Mikko oli kolmannen polven lap-
peenrantalainen ja ollut harjoittelijana Lappeenrannassa 
vuonna 1977, niin että kun siellä oli auki toisen virallisen 
apulaisen paikka, sitä oli luontevaa hakea. Kapitulissa he-
rättiin kuitenkin pohtimaan, miten homma onnistuu so-
kealta. Kirkkolaissa kun mainittiin kelpoisuudesta pappis-
virkaan, että ”papin tulee olla vapaa jäsenten, puheen ja 
aistimien virheistä ja vioista, jotka haittaavat pappisviran 
toimittamista". 

- Eero Vartio sanoi juristin logiikalla että haitta se on 
pienikin haitta, Mikko naurahtaa. 

- Isän kanssa mentiin kapitulin jäsenten puheille. Huo-
palahden seurakunnan kirkkoherra Matti Hakkarainen oli 
tukena ja mukavastihan se ratkesi. Sain pappisvihkimyk-
sen ja 1979, 25-vuotiaana, aloitin yleisessä seurakunta-
työssä ja nuorisotyössä. Seurakunnan tiedotussihteeri Ti-
mo Mikkilä laittoi ilmaisjakelulehteen jutun, että seura-
kuntaan on tullut näkövammainen pappi, niin että kenel-
lekään se ei ollut yllätys, Mikko kertoo. 

Pirkko-Liisa-vaimo löytyi työpaikalta uran alkuvuosi-

na. Työntekijäkokouksessa kerrottiin, että taloon oli tul-
lut diakoniaharjoittelija. Mikon työtoveri, diakonissa Sir-
pa Kaltiainen, oli Pirkkiksen harjoittelun ohjaaja ja lanka-
puhelinten aikaan puhelut menivät ohjaajalle. 

- Minä lähestyin asiaa poikamiehen aktiivisuudella, sil-
lä ajatuksella, että koskaan ei kannata hukata mahdolli-
suuksiaan. Kahviossa tavattiin Pirkkiksen kanssa ja jutel-
tiin. Sanotaan, että jos on akka puhemiehenä, on piru pe-
rämiehenä, mutta kyllä siinä taisi olla Sirpa edistämässä 
asiaa puhelunvälittäjänä, ja hyvin kävi. Asiaa auttoi ehkä 
myös se, että Jorma Vilkon vaimo Raisa oli Pirkko-Liisan 
lapsuudenystävä. Syksyn aikana tutustuttiin, maaliskuus-
sa -82 mentiin kihloihin ja Assi Koiviston ja Jari Komulai-
sen kanssa samana päivänä, 19.6.2982, naimisiin, Mikko 
kertoo.

Sokeana pappina 

Mikon työssä oli nuorisotyöpainotus ensimmäiset 10 vir-
kavuotta. Seurakuntalaiset tulivat hyviksi tutuiksi herkki-
nä vuosinaan, ja rippikoulupappia pyydettiin myöhem-
min mielellään vihkimään ja kastamaan. 

”Niin kauan kuin on 
toivoa, on elämää”

Mikko Ojanen
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- Iso seurakunta vaatii perusahkeruutta. Lappeenran-
nan seurakunnassa on vajaa 20 työntekijää ja 19 000 seu-
rakuntalaista. Työrytmi on tiivis, ja näkövammaisella pa-
pilla pitää itsellään olla homma hallussa. Kun menen ris-
tiäisiin, kysyn, missä malja on, missä sylikummi on. En an-
teeksipyydellen, vaan siihen sävyyn, että näin se homma 
toimii, Mikko kertoo. 

Seurakuntayhtymä, Mikkelin hiippakunnan piispa ja 
tuomiokapituli ovat alkuhankaluuksista huolimatta suh-
tautuneet myönteisesti Mikon työhön. Häntä ei ole vam-
man takia syrjitty. Mikko on ollut sinut senkin kanssa, et-
tä kaikilla on papista mielipide. 

- Papin työ on julkista, kaikki on framilla. Jos pappi jät-
tää pullan kesken, niin juhlaväki miettii miksi. Minulla ei 
ole koskaan ollut ongelmia tämän kanssa, mutta olen 
tehnyt itselleni selväksi, etten halua olla silmänpalvoja. Ei 
ole esimerkiksi ollut mitään syytä olla ottamatta lasillista 
viiniä tai tuopillista olutta tilanteen tullen, koska minulla 
ei ole alkoholiongelmaa, Mikko sanoo. 

Kun Lappeenrantaan 80-luvun lopulla tuli paikallisra-
dio, Mikko teki sinne pakinasarjaa ”Kuumia perunoita – 
Pientä purtavaa hengen ravinnoksi.” Se oli vartin ohjel-
ma, jossa Mikko irrotteli päivänpolttavilla puheenaiheil-
la. Sen hän ajatteli niin, että jos toimii arvojensa mukai-
sesti, ei tee väärin. 

Mikko uskoo myös, että papin hommissa on hyvä, jos 
pitää lörpöttelystä. 

- Silloin kaikki menee hyvin. Juhlan järjestämisessä on 
paineita, ja tuttua pappia kysytään, koska tiedetään, mil-
lainen hän on, hän kuvaa.

Seurakunnassa on joka kevät ollut harjoittelijoita, ja 
Mikko on pitänyt heidän perehdyttämistään kunnia-asia-
na senkin takia, että hän tuntee hyvin seurakunnan his-
toriaa. 

- Yksi keino testata omaa ammattitaitoaan on katsoa, 
oppiiko harjoittelija mitään minun seurassani ja mitä se 
oppii. Panostin siihen, ja onnistuin palautteen perus-
teella hyvin. Jälkeenpäin opiskelijoilta tuli kiitosviestejä. 
Seurakunnan uusien pappien johdattaminen työhön on 
myös ollut mieleistä, Mikko kertoo. 

Kirkkoherran on määrättävä perehdyttäjä uudelle pa-
pille ja siitä on tehtävä kyseisen papin ja perehdyttäjän 
raportti kapitulille.

Pidetyn ja tunnetun seurakuntapapin työ Lappeenran-
nan seurakunnassa oli välillä niin kiireistä, että hautajais-
ten jälkeen ei ehtinyt jäädä muistotilaisuuteen. Tuntui pa-
halta lähteä kanttorin kanssa kesken kaiken. Mikkoa pyy-
dettiin tasaisempaankin aikaan siunaamaan noin 50 ker-
taa vuodessa. Julkisilla ei ehtinyt tehtäviä toimittaa, oli is-
tuttava taksin tai työkaverin kyydissä. 

Työnohjaajana ja sielunhoitajana 

Papin työ ei Mikon sanoin ole tuottavaa, mutta se on pal-
kitsevaa ja antoisaa. Työhön kuuluu jumalanpalvelusten 
ja kirkollisten toimitusten hoitamista ja tilaisuuksissa käy-
mistä. Papeille tarjotaan mieluusti työnohjausta, ja Mikko 
oli niin onnekas, että sai työnohjaajakseen rovasti, perhe-
neuvoja ja kirjailija Matti J. Kurosen. 

- Matti on antanut suoraa palautetta ja pystynyt kerto-
maan, mihin voidaan vaikuttaa. Ihmisten kanssa on help-
po toimia, jos voi puhua suoraan. Joskus kun töissä oli 
hirveä kiire, ja kuvasin Kuroselle toimintaani, hän saattoi 
kysyä, että mitä sä ajattelit, kun sä noin teit? Minä vas-
tasin sitten, että en tainnut ajatella oikein mitään, Mik-
ko nauraa. 

Mikko kävi sittemmin itsekin kaksivuotisen työnohjaa-
jan koulutuksen. Ohjattavissa on ollut pappeja ja muita 
seurakunnan työntekijöitä. Työnohjaus keskittyy työnte-
kijän persoonaan ja siihen, miten hän erilaisissa työtilan-
teissa toimii. Jos ihminen esimerkiksi kohtaa aina saman-
laisia konfliktitilanteita, työnohjauksessa mietitään, mikä 
on ihmisen oma tapa suhtautua, miten hän toimii ja mi-
ten  hän  voisi kehittää  toimintaansa,  ja  muuttaa omaa 

Mikko ja opaskoira Ropo.
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asennoitumistaan tilanteeseen.
- Työjärjestelyihin ei työnohjaaja pysty vaikuttamaan, 

mutta rohkeasti voi antaa eväitä asennoitumiseen. Usein 
myös kysyn ohjattavalta, pystyykö hän ollenkaan rajaa-
maan työtään, mikä sen suhde on muuhun elämään ja mi-
kä on hänen tapansa kohdata muita ihmisiä. Työnohjauk-
seen voi kuulua myös hengellistä ohjausta, Mikko kertoo. 

Mikko itse on aina ollut työajaton työntekijä, ja hänel-
le se on sopinut.  Saarnojen ja puheiden kirjoittaminen 
on sujunut parhaiten hyvissä fiiliksissä, kun on ensin käy-
nyt lenkillä ja katsonut televisiosarjoja. Aamulla Mikko on 
juonut kaikessa rauhassa kahvit, ja lähtenyt sitten soitte-
lemaan työasioita. Hän on saanut kuunnella itseään. 

- Uudet pappispolvet haluavat työaikaa. Ymmärrän sen-
kin. Teologian opiskelijoissa on paljon ammatinvaihtajia, 
joilla on tarve ja halu kehittää työtapoja ja kohdata kirkon 
sanomalla maallistunutta kansaa, Mikko sanoo. 

Mikon ammatillista identiteettiä on muokannut se, kun 
hän on huomannut, että ihmiset kirkon piirissä toimivat 
hyvin erilaisilla tavoilla. Mikko itse ei edusta konservatii-
visinta kristillisyyttä. 

- Jokaisen toiminnassa on oma sisäinen logiikkansa. 
Vaikka työnohjaaja näkee, että tässä on nyt ongelma, jo-
hon pitäisi pikaisestikin tarttua, täytyy keskittyä siihen, 
mitä tämän ihmisen toiminnan taustalla on. Avainkysy-
mys on se, että meillä kaikilla on erilainen temperamentti, 
ja oma tapa tehdä työtä. Joku on kuin pyörremyrsky, joku 
haluaa ensin järjestellä asiat ajan kanssa ja sitten ryhtyä 
puuhaan. Ihmiset oppivat näkemällä, kuulemalla ja teke-
mällä, ja joku aistikanava on vahvin. Ihmisen omalle taval-
le tehdä työtä ei saisi tehdä hirveästi väkivaltaa. Siitä syn-
tyy stressiä, kun joutuu toimimaan itseään vastaan, Mik-
ko kertoo. 

Mikko sanoo, että on ylitunnollisia työntekijöitä, ja sit-
ten niitä, jotka voisivat enemmänkin panostaa työelä-
mään. Kaikissa tapauksissa työpaikan ilmapiiri on olen-
nainen asia, miten se inspiroi ja kannustaa työntekoon. 
Jos työpaikalla on jännitteisyyttä, se näkyy työntekijässä. 

- Työnohjauksessakin ihmisen on itse löydettävä tavat 
toimia. Työnohjaus ei ole sitä, että tulee paikalle, haukkuu 
kaikki työkaverit, rentoutuu ja tuulettaa, vaan sitä, että 
etsii itse aktiivisesti vastauksia ongelmaan, Mikko sanoo.

Yhä yleistyvän työuupumuksen taustalla voi olla se, et-
tä työntekijän on vaikea erottaa työtä ja vapaa-aikaa toi-
sistaan, henkilökohtaisessa elämässä on kuormittava ti-
lanne, tai sitten työn kuormitus on yksinkertaisesti koh-
tuutonta. 

- Aika monet joutuvat toimimaan työelämässä arvojen-
sa vastaisesti, tai temperamenttinsa vastaisesti. Ei ole ai-
kaa tehdä työtä sillä tavalla kuin haluaisi. Armotonta me-
noa -dokumentti hoitotyötä tekevien arjesta oli kirkas esi-
merkki siitä, miten työolosuhteet uuvuttavat ihmistä. Ih-
minen ei väsy työtuntien määrään, vaan siihen, miten työ-
tä pitää tehdä, Mikko sanoo. 

Kun seurakuntatyössä oleville tarjoutui mahdollisuus 
käydä kahden vuoden mittainen sielunhoidon koulutus, 
Mikko lähti siihenkin mukaan. 

- Sielunhoidolla tarkoitetaan osittain terapeuttista lä-
hestymistä, keskusteluapua. Seurakuntapapin työssä pai-
nottuu opetuksellinen puoli, sielunhoito on keskustelu-
avun antamista, Mikko kuvaa. 

Mikon pappisuran loppupäähän ajoittunut korona-pan-

demia oli seurakunnassa rankkaa aikaa. Lapsia ei voitu 
kastaa, vihkitoimitukset olivat kiikun kaakun, hautajaisis-
sa sai pahimmillaan olla paikalla kuusi henkilöä. Rajoituk-
set ottivat henkisesti lujille, ja Mikko oli paljon puheissa 
ihmisten kanssa. Venäjän rajalla asuville Ukrainan sotakin 
on hyvin konkreettinen asia. Turistivirrat ehtyivät jo koro-
na-aikaan. 

- Kaikista taloudellisista menetyksistä huolimatta ajat-
telutapa täällä on se, että venäläiset turistit eivät voi tul-
la Lappeenrantaan luksushyödykkeitä ostamaan ja lomaa 
viettämään, kun Ukrainassa kuolee lapsiakin. Sotilaspap-
pikollegan kanssa on puhuttu kyllä siitäkin, että vaikka 
Ukrainan voitoista riemuitaan, venäläisessä sukellusve-
neessä kuolleet ovat hekin äitien poikia ja vaimojen mie-
hiä. Sota on yhtä suurta kärsimystä, mielettömyyttä ja 
hulluutta, Mikko summaa. 

Eläkeläisenä 

Mikko myhähtää, että kun jää eläkkeelle, omat hautajaiset 
ovat ilman muuta lähempänä kuin ristiäiset, mutta koto-
na on Pirkkis, jonka kanssa viides yhteinen vuosikymmen 
on hyvällä alulla. On kolme lasta, joista tyttäret Saara ja 
Iira asuvat Lappeenrannassa ja poika Elias tekee yhteis-
kuntapolitiikan maisterinopintoja Jyväskylässä. On kol-
me rakasta lastenlasta, 2-vuotias Viola, 3-vuotias Linnea 
ja vuoden ikäinen Daniel, joiden kuulumisilla päivä lähtee 
parhaiten käyntiin.

- Ensimmäiset eläkeviikot tykkäsin olla pitkin poikin. Lu-
eskelin kirjoja, kuuntelin musiikkia ja kävin lenkillä. On sii-
nä joku vapauttava tekijä, kun ei tarvitse juosta mihin-
kään. Katriina, sähköinen järjestelmä, johon meille mer-
kittiin tehtävät, ei enää laula, Mikko hymyilee. 

Eläkkeelle jäämisen ennakkoon ajatellut aikataulut ei-
vät pitäneet paikkaansa. Mikko vietti ensin viisi viikkoa 
jalka kipsissä ja sitten sairaalassa hoidettiin aivoveren-
kiertohäiriötä. Lähtösaarnassaan 20.9.2022 hän koros-
ti kirkon yhteisöllisyyttä ja sen antamaa lohtua ja turvaa. 

- Ajatellaan, että kirkko on olemassa sitä varten, et-
tä joskus tulee se viimeinen puomi ja tilinteon hetki. Yh-
tä lailla kirkko on sitä varten, että saamme kohdata siellä 
toisiamme ja olla toisiamme tukemassa. On tärkeää välillä 
tarkistaa, ovatko kaikki kyydissä. Yhteisöllisyys on kirkos-
sa tärkeää.  Puhuin myös siitä, miten Jeesuksen vertauk-
set haastavat, eivätkä päästä helpolla, mutta samaan ai-
kaan meidän kirkon alasalista nousee kirkkosaliin kahvin 
ja pullan tuoksu, kun kirkkokahveja valmistellaan. Kirkos-
sa saa ja täytyy olla myös harmitonta ja turvallista kaikki 
on hyvin -tunnelmaa. Sanotaan, että niin kauan kuin on 
elämää, on toivoa, mutta minä ajattelen, että niin kauan 
kuin on toivoa, on elämää. Nythän sen näkee esimerkik-
si Ukrainan sodassa, että niin kauan kuin on toivoa, elämä 
säilyy, Mikko Ojanen sanoo. 
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Sorin Sirkus 
panostaa näkövammaisiin 
sirkuksen ystäviin
 

Näkövammaisille sirkuksesta kiinnostuneille ja näkövammaisten 
kanssa työskenteleville on vuosina 2020-2022 opetettu 

sirkustekniikoita Sorin Sirkuksessa. Kajastus kävi harjoituksissa.

Jarmo Humalajärvi ja Ronja Pahaoja.
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Jongleerausta iholla ja kuvailutulkattu 
Joulushow Xyper

Teksti ja kuvat: Tanja Rantalainen 

K
ordelinin rahaston ja Näkövammaisten Kulttuu-
ripalvelun Kulttuuripolku-hanke antoi yllykkeen 
näkövammaisten tavoittamiselle, kun rahoi-
tus toiminnalle oli olemassa. Samaan aikaan sir-

kusopettaja, jonglööri Jarmo Humalajärvi pohti jonglee-
rauksen opettamista ihmisille, jotka eivät näe. Jarmo on 
tekemässä aiheesta yamk-opinnäytetyötä. 

Jonglööri ja Sorin Sirkuksen sirkusopettaja Jarmo Hu-
malajärvi kuuli trampoliinitaiteilija Esa Östbergiltä, että 
tämä oli opettanut sokean vaihtamaan trapetsilta toisel-
le kovassa vauhdissa korkealla ilmassa. Lentäväksi trapet-
siksi kutsuttava laji on Jules Léotardin 1800-luvun lopus-
sa kehittämä klassikko.

Jarmo jäi miettimään millaista luottamusta ja perehdy-
tystä tällainen on vaatinut. Jarmon oma laji, jongleeraus, 
on äkkiseltään ajatellen hyvin visuaalinen. Kulttuuripol-
ku-hankkeen aikana Jarmo on näkövammaisen koulutta-
japarin, Ronja Pahaojan, kanssa kehitellyt erilaisia teknii-
koita ja apuvälineitä jongleeraukseen ilman näköä. Jar-
mon on tarkoitus koostaa aiheesta yamk-opinnäytetyö, 
joka on valmistuttuaan kaikkien luettavissa Theseus-pal-
velussa. 

- Useimmat mieltävät jongleerauksen erilaisten esinei-
den rytmikkääksi heittämiseksi ja kiinniottamiseksi mo-
nimutkaisissa kuvioissa. Jongleeraus on kuitenkin suu-
rempi ja kirjavampi kokonaisuus, josta löytyy yhtenäi-
syyksiä esimerkiksi kutomiseen ja musiikkiin, Jarmo Hu-
malajärvi kuvaa.  Jos letittää hiuksia tai kolmea narun-
pätkää, kyseessä on sama kuvio kuin heitettäessä kolmea 
palloa ilmaan. 

Kiliseviä ja rahisevia palloja

Sosiaalinen sirkus on sirkustoimintaa, jossa sirkus toimii 
välineenä muiden taitojen tai tavoitteiden saavuttami-
seen. Sosiaalisen sirkuksen tarkoitus on tuottaa terveys-
hyötyä tai sosiaalista hyötyä.  Näkövammaisten ihmisten 
kohdalla tavoitteita voivat olla esimerkiksi osallisuus sir-
kustaiteesta ja hienomotoriikan kehittyminen.  Sosiaali-
nen sirkus on osa Sorin Sirkuksen toimintaa.

Sirkustyöpajassa näkövammaisten kanssa työskentele-
ville oli mukana sirkusopettajia, henkilökohtainen avus-
taja ja Näkövammaisten liiton kuntoutuksen työtekijöitä. 
Jarmo Humalajärvi ja Ronja Pahaoja tutustuttivat osallis-
tujat erilaisiin jongleerauksessa käytettäviin välineisiin ja 
tekniikoihin. 

Ensiksi kokeiltiin pallojen liikuttamista kämmenellä. 
Parhaimmat pyörittivät lopulta kädessään neljää palloa. 

Kaikessa näkövammaisten jongleerauksessa on avuksi, 
jos pallon liikkeen kuulee. 

- Noin 50 vuotta sitten kiovalaisessa sirkuskoulussa ke-
hitettiin ns. Kiova-pallot, joiden sisällä oli hiekkaa. Hiekan 
avulla pallojen painoa pystyi säätelemään. Pallomeripal-
lot ovat edullisia ja niiden sisälle saa pienellä askartelulla 
kaikenlaista rahisevaa tai kilisevää materiaalia, Jarmo Hu-
malajärvi kertoo. 

- Sokkopingispalloa on testattu, mutta se on liian kevyt 
ja kovaääninen, kouluttajat nauravat. Jarmo haluaisi kyllä 
kokeilla sokkopingistä eli huispausta, niin kuin jotkut har-
rastajat sitä kutsuvat. 

Sirkuksesta välineitä kuntoutukseen

Keppi, keila ja pallo ovat tyypillisimmät jongleerausvä-
lineet. Kontaktijongleerauksessa esine rullaa käsivarsia 
pitkin kuin rytmisessä kilpavoimistelussa. Näkövammai-
sille suunnitellussa parijongleerauksessa esineet kulke-
vat kädestä käteen antamalla tai pudottamalla. Rullaus-
jongleerausta voi tehdä vaikkapa kilisevillä keiloilla jalkaa 
pitkin istuma-asennossa. Ronja Pahaoja opetti työpajan 
osallistujille tämän hypnoottisen tempun.

Jongleerauksen terveysvaikutukset ovat tutkitut ja kiis-
tattomat. Onnistumisen kokemukset ovat ihmiselle hy-
väksi, ja koordinaatio- ja motoriikkaharjoituksena jong-
leeraus on vaikka vain yhdellä esineellä upea mahdolli-
suus. Näkövammaista jongleeraus voi auttaa tilanhahmo-
tuksessa. 

Näkövammaisten sirkustyöpajoissa on tehty muuta-
kin kuin jongleerattu. Siellä on kokeiltu tasapainovälinei-
tä, yksipyöräistä, rolabolaa, kaaripatjaa ja trapetsin väli-
neitä. Motoriikan ohella on selvästi kehittynyt ilo ja rie-
mu. Näkövammaisten liiton kuntoutusosaston työnteki-
jät vakuuttivat näkövammaisten kanssa työskentelevi-
en työpajassa kuin yhdestä suusta, että sirkuksen keino-
ja voi varmasti tulevaisuudessa hyödyntää näkövammais-
ten kuntoutuksessa. Jarmo Humalajärvelle esitettiin jo 
epävirallinen kutsu Iiris-keskukseen opettamaan työnte-
kijöitä laajemminkin. 

Kuvailutulkattu Joulushow Xyper 

Sorin Sirkuksen kuvailutulkattu Joulushow Soilu vuonna 
2021 oli ensimmäinen Suomessa kuvailutulkattu sirkus-
esitys. Tänä vuonna sirkusta ja eletronista rock-musiikkia 
yhdistelevä Joulushow Xyper kuvailutulkataan 16.12.2022 
ja 5.1.2023. Ennen sitä sirkuksella järjestetään työnteki-
jöille toinen kuvailutulkkausperehdytys, jonka vetää Nä-
kövammaisten Kulttuuripalvelu ry:n kouluttaja Helena 
Ryti. 
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Xyper on energinen, räjähtävä ja sykähdyttävä spektaakkeli täynnä musiik-
kia ja sirkusta. Yleisö saapuu jännittyneenä odottamaan tajunnan räjäyttä-
vää keikkaa alkavaksi. Kannustushuudot kasvavat, mutta alkamassa on ilta, 
jolloin kaikki ei mene suunnitelmien mukaan. Väistämätön on edessä.

Lippuja Joulushow Xyperiin voi ostaa Lippu.fi -verkkokaupasta 
https://www.lippu.fi/artist/sorin-sirkus/joulushow-xyper-2022-3198535/ 

Jarmo Humalajärvi ohjaa
sirkuksen harrastajia 
keilojen ja pallojen
saloihin.

   19



Teksti: Tuula Paasivirta
Kuvat Jussi Mäkelä ja Antti Luoma 

V
uosikymmeniä sitten aurinkoisena heinäkuise-
na päivänä kymmenvuotias tyttö seisoi Musta-
joen kylässä kotitalonsa takana, ison kiven juu-
rella. Hänen isänsä tuli siihen hevoskärryillä ja 

pysähtyi juttelemaan tytön kanssa. Tyttö kysyi isältään: 
- Miten tullaan lähetystyöntekijäksi? Tuolloinen kansa-
koululainen ei enää muista mitä isä vastasi. Tästä tytös-
tä ei koskaan tullut lähetystyöntekijää, mutta myöhem-
min hän oli töissä Suomen lähetysseurassa, Tähtitornin-
mäellä Helsingissä ja lähetystyö on seurannut häntä se-
kä ystävyyssuhteissa että lähetyssihteerin ja lähetystyön 
papin tehtävissä.

Tämän vuoden marraskuun 16. päivä piispa Teemu Laa-
jasalo ojensi samaiselle tytölle Helsingin hiippakunnan 
Tuomiokapitulin istuntosalissa avoimen kirjeen, jolla tyt-
tö sai rovastin arvonimen. Tuo tyttö olen minä,  Vantaan-
kosken seurakunnan vs. diakoniapastori Tuula Paasivirta. 

Oppikouluunko?

Aikanaan ollessani kansakoulun 4.-6. luokilla olisin ol-
lut kovin halukas menemään oppikouluun. Viisas isäni 
kuitenkin ajatteli, että on varminta saada päästötodis-
tus kansalaiskoulusta. En ollut vielä tuossa vaiheessa ko-
vin hyvä koulussa, mutta myöhemmin taitoni kehittyivät. 
Isälläni lie ollut ajatus, että vammaiselle ihmiselle riittä-
vät perusopinnot.

Kansalaiskoulusta yliopistoon

Niinpä sitten kansalaiskoulun jälkeen suuntasin ensin 
kansanopistoon ja kaupalliseen koulutukseen merkantik-
si ja tulin töihin Helsinkiin valtion virastoon.  Olin innokas 
pääsemään eteenpäin, vaikka tuolloin ajattelin enemmän 
sosiaalityötä ja kävin keskikoulun iltakouluna työn ohes-
sa.

Saatuani keskikoulun suoritettua päätin mennä Suo-
men liikemiesten kauppaopistoon kirjastolinjalle. Jo 
kauppaopiston aikana olin vahvasti mukana kristillisten 
opiskelijajärjestöjen toiminnassa. Opiston jälkeen menin 
ensin töihin Töölön kirjastoon, josta siirryin muutamaksi 
vuodeksi töihin Suomen lähetysseuraan. 

Jälleen kerran jatko-opintoja pohtiessani mietin yhte-
nä vaihtoehtona Tampereen yhteiskuntatieteellisiä opin-
toja. Kävin kuitenkin katsomassa valtiotieteellisen pääsy-
kokeet, mutta keskusteltuani erinäisten ihmisten kans-
sa päädyin pyrkimään Teologiseen tiedekuntaan. Sinne 
pääsin opiskelemaan ei-ylioppilaiden kiintiössä vuonna 
1988. Käytännössä aloitin opinnot vasta seuraavan vuo-
den keväällä.

Teologian opiskelija 

Teologian opiskelun aikana olin paljon töissä, siksi opin-
not hieman venyivät. Olin useana kesänä töissä seura-
kunnissa rippikoulun opettajana ja kesäteologina. Lisäk-
si tein ylimääräisen kriisityön harjoittelun Suomen Mie-
lenterveysseuran SOS kriisikeskuksessa, nykyisessä Mieli 
ry:ssä. Mielenterveysseurassa olen muutoinkin ollut töis-
sä kriisityöntekijänä.

Yliopisto-opintojen aikana oli mahdollista pyrkiä opis-
kelemaan lääketieteelliseen tiedekuntaan psykiatrian 
abbrobatur tai cum laude -opinnot. Kunakin vuonna vii-
si teologisen tiedekunnan opiskelijaa sai tämän mahdol-
lisuuden tehdä näitä opintoja 10 opintoviikon laajuisena. 
Tämä jakso sisälsi kuukauden pituisen harjoittelun psy-
kiatrisella klinikalla. Tämä ja useat muut kriisityön opin-
not suuntasivat kiinnostustani mielenterveystyöhön ja 
diakoniaan.

Opiskeluaikana suoritin myös sielunhoidon opintoja se-
kä Palvelevan puhelimen vapaaehtoispäivystäjän koulu-
tuksen. Minulla onkin sekä vapaaehtoisena että kirkon 
työntekijänä yli 30 vuoden kokemus kirkon keskustelu-
avun eri muodoista. 

Valmistumisen jälkeen

Valmistumisen jälkeen olin ensin työssä aiemmin maini-
tussa kriisityön keskuksessa ja vuoden verran kokopäiväi-

Isolta kiveltä rovastiksi

Rovasti Tuula Paasivirta
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senä lähetys- ja aikuistyön sihteerinä Espoonlahden seu-
rakunnassa. 

Tämän jälkeen sain olla kolme kuukautta Näkövam-
maisten liitossa psyykkisen kuntoutustyön harjoittelijana 
aivan vuosituhannen lopussa. Aika pitkälle sain itse luo-
da sisältöä tähän harjoitteluun. Myöhemmin jatkoin mm. 
päivystämällä puhelinpalvelu Linjaarissa, jota ei saman-
muotoisena ole enää olemassa. Pidin myös ihmissuhdelu-
entoja ja ryhmiä Helsingin ja Uudenmaan näkövammais-
ten yhdistyksessä.

Matkalla papiksi

Pappisvihkimystä edeltää ordinaatiokoulutus, joka val-
mentaa pappeja tuleviin tehtäviin. Se sisältää myös saar-
na- ja opetusnäytteen. Nämä näytteet annetaan tuomio-
kapitulin nimeämälle henkilölle. Pappiskandidaatit käy-
vät myös esittäytymässä  ja kuultavana ennen pappisvih-
kimystä Tuomiokapitulin istunnossa. Se on yksi Hiippa-
kunnan päättävistä tahoista.   

Olin jo opiskeluaikana, seurakuntaharjoittelun yhtey-
dessä selvittänyt piispa Eero Huovisen kanssa, että mi-
nut näkö- ja liikuntavammastani huolimatta voidaan vih-
kiä papiksi.  Tämän keskustelun perusteella piispa Huovi-
nen sanoi, että hän kirjoittaa papereihin, että hän on val-
mis vihkimään minut papiksi.  Teologian maisteri lähettää  
ennen vihkimystä piispalle kirjeen ja piispa tapaa kaikki 
kandidaatit henkilökohtaisesti juuri ennen vihkimystä. 
Näissä tilanteissa arvioidaan vielä erikseen, että voidaan-
ko henkilö vihkiä papiksi. Se on piispan päätös ja hän voi 
halutessaan pyytää lisäselvityksiä. 

Sain lähetyssihteerivuodesta hyvää palautetta työstä-
ni. Se  tuki mahdollisuuttani pappeuteen. Vammaisen ih-
misen kohdalla asioita katsotaan hieman tarkemmin kuin 
muiden pappiskandidaattien kohdalla. 

Riemuvuonna 2000 pastoriksi

Vuosituhannen vaihtumisella on ollut minulle aivan eri-
tyinen merkitys, se oli ikään kuin uuden jakson alku mi-
nullekin, koska silloin sain pappisvihkimyksen.

Joulukuussa 1999 Kotimaa-lehdessä oli ollut ilmoitus, 
että Tapiolaan etsitään pappia viran puolitukseen. Mi-
nä rohkeana naisena soitin kirkkoherralle, että kelpaisi-
k o tämmöinen maisteri ja hän kutsuikin minut haastat-
teluun. Jännitin ratkaisua yli joulun. Sen jälkeen Tapiolan 
kirkkoherra Antti Rusama ilmoitti, että on valinnut minut 
tehtävään, koska viran puolittaja saattoi olla muukin kuin 
pappi.

Muistan vielä elävästi, kun piispa Eero Huovinen sitten 
soitti minulle joulun ja uuden vuoden välissä 1999, että 
menet nyt sinne Tapiolan seurakuntaan töihin. 

Ollessani töissä Tapiolan seurakunnassa  sain ulkoisen 
vokaation eli kutsun papin viran sijaisuuteen. Vokaatiol-
la tarkoitetaan ulkoista ja sisäistä kutsua.  Pappiskandi-
daatilla, teologian maisterilla, pitää olla oma sisäinen kut-
su pappistehtävään. Lisäksi täytyi olla vähintään puolen 
vuoden virkasuhde johonkin seurakuntaan eli seurakun-
nan kutsu pappistehtäviin. 

28.5.2000 sain pappisvihkimyksen Tapiolan seurakun-
taan. Näin ollen koko sen riemuvuoden 2000 olin Tapi-
olan seurakunnassa töissä. Myöhemmin olen ollut töissä 

useassa eri seurakunnassa pääkaupunkiseudulla ja olen 
edelleen.

Täydennysopintoja

Olen ollut ahkera täydennysopintojen tekijä. Tein muun 
muassa papiksi pätevöitymistutkinnon eli pastoraalitut-
kinnon kahdessa ja puolessa vuodessa melko hyvin arvo-
sanoin vuonna 2003. Tämän jälkeen olen tehnyt Kirkon 
koulutuskeskuksessa kolme pitkähköä erikoistumiskou-
lutusta, jotka ovat yhteensä runsaat 100 opintopistettä. 
Nämä ovat Jumalanpalveluselämä, kasvatus ja diakonia. 
Lahdessa opiskelin Helsingin yliopiston täydennyskoulu-
tuskeskuksessa kirjallisuusterapiaohjaajaksi.

Muita töitä

Olen pappisvuosina tehnyt muitakin kuin peruspapin töi-
tä. Sinänsä on tärkeää muistaa, että usein papilla on seu-
rakunnassa jokin työala. Minun työalojani seurakunta-
työssä ovat olleet lähetys- ja kansainvälinen vastuu, ai-
kuistyö, jumalanpalveluselämä ja diakonia sekä viestintä.

Virkatehtävien välissä, aikana, jolloin ei ollut virkamää-
räystä, olen tehnyt paljon kirkollisia toimituksia eri seura-
kunnille pääkaupunkiseudulla kuten vihkinyt, kastanut ja 
hautaan siunannut. Tästä työstä piispa Laajasalo minua 
erityisesti kiittelikin. 

Edellisen lisäksi olen ollut muun muassa 10 vuotta Hel-
singin vankilan pastorin sijaisena sunnuntaisin jumalan-
palveluksen toimittajana. Muutoin olen tehnyt viestintä-
tehtäviä ja toimittajan ja kirjallisuusterapiaohjaajan töi-
tä. Vuodesta 2020 alkaen olen toimittanut muun muassa 
Kirkkohallituksen piste- ja äänilehti Saavu kirkkopostia. 

Köyhyysverkosto

2008 minua pyydettiin puhumaan silloisen Takesin (ny-
kyisin Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) seminaariin Ku-
ka kuuntelee köyhää? Olin siellä osittain seurakuntadia-
konian edustajana ja osittain omakohtaisten köyhyysko-
kemuksieni vuoksi. 

Samana vuonna minua pyydettiin mukaan perusta-
maan Kuka kuuntelee köyhää? -verkostoa. Toimin tässä 
verkostossa kymmenisen vuotta vapaaehtoisena viestin-
tävastaavana ja osallistuin muutenkin verkoston toimin-
taan ahkerasti. Tällä verkostolla on ollut viime vuosikym-
menellä kolmevuotinen Köyhän ääni kuuluviin maakun-
nissa -hanke. Vuonna 2018-19 toimin tämän hankkeen 
osa-aikaisena viestintävastaavana.  

Köyhyystyö johti minut yhteistyöhön EAPN-Fi:n (Köy-
hyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto Suomessa) 
kanssa. Olin muun muassa tämän verkoston hallituksen 
jäsenenä neljä vuotta  ja vuodesta 2016 alkaen olen ollut 
samaisen verkoston Terveys ja köyhyys -työryhmän pu-
heenjohtaja ensin kolme vuotta ja sen jälkeen olen edel-
leen työryhmän jäsen.

Luottamustehtäviä ja vapaaehtoistyötä

Olen tehnyt pitkän uran vapaaehtoistyössä ja luottamus-
tehtävissä sekä erilaisissa kirkon tehtävissä että järjestöis-
sä.  Toimintakenttääni ovat olleet useat vammaisjärjestöt,
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joissa olen ollut hallituksen jäsenen tehtävissä. Vammais-
järjestöjen naisverkostossa olen Kirkkohallituksen viral-
linen edustaja. Lisäksi olen useassa eri yhteydessä ollut 
seurakuntaneuvoston jäsen paikallisseurakunnissa. Olen 
ollut mukana myös ammattiyhdistyspolitiikassa. 

Hiippakunnallinen toimikunta

2021 piispa Teemu Laajasalo soitti minulle eräänä päivä-
nä ja pyysi minua jäseneksi Helsingin hiippakunnan tasa-
arvo ja yhdenvertaisuus -toimikuntaan. Tulin siihen teo-
logi Antti Björklundin seuraajaksi. Hän siirtyi Poriin ja sai 
sinne pappisvihkimyksen. Edustan toimikunnassa vam-
maisia henkilöitä. Olin iloinen tästä kutsusta. 

Rovastiksi 

10.11. 2022 piispan sihteeri oli yrittänyt tavoitella minua 
työpuhelimestani ja jättänyt siihen tekstiviestin. Siinä 
hän kertoi, että piispa Teemu Laajasalo haluaa myöntää 
minulle rovastin arvon 16.11. Tuomiokapitulin istunnossa 
ja jätti soittopyynnön.  Päästyäni kotiin soitin piispan sih-
teerille takaisin. Hänen kysyessään, että otanko rovastin 
arvon vastaan, vastasin, että otan sen mielelläni vastaan. 
Olin hyvin yllättynyt asiasta, koska en ole juuri kuullut, 
että rovastin arvoa myönnettäisiin papille, joka on mää-
räaikaisessa virassa. Lienen ensimmäinen tai ensimmäi-
siä vammaisia naispappeja, joka on saanut rovastin ar-
von. Ajattelen, että tällä on erityistä merkitystä sekä pät-
kätyön arvostuksessa että vammaisliikkeelle. Toki myös 
ajattelen, että tämä nostaa myös arvoa sille pitkäjäntei-
selle työlle, jota olen tehnyt pappina muuallakin kuin kir-
kon työn ytimessä. 

Aikanaan jo piispa Huovinen sanoi arvostavansa sitä, 
että diakoniatyö ja mielenterveystyö vuorottelevat työ-
historiassani. 16.11. Tuomiokapitulin istunnossa sain tä-
män rovastin arvon piispa Laajasalolta kirjallisena on-
nittelujen kera. Keskustellessani piispan kanssa tulkitsen 
näin, että hän arvostaa sitä mitä olen tehnyt tasa-arvo-
työssä ja myös sitä, että olen tehnyt todella paljon kirkol-
lisia toimituksia pappisvuosinani.  Tässä kaikessa tärkeä 
sija on läheisten, ystävien, opettajien ja työtoverien tuki. 
On ilo olla ensimmäinen näkövammainen nainen pappi-
na ja yksi harvoja liikuntavammaisia pappisnaisia. 

Minun kanssani samassa tilaisuudessa sai rovastin ar-
vonimen kymmenen muuta hiippakuntamme pappia. 

Piispa Teemu Laajasalo onnittelee.

ETEEN ASETETTU

Rovasti

Rovasti on kirkollinen arvonimi. Piispa voi myöntää rovas-
tin arvonimen kirkollisessa työssä erityisesti ansioituneel-
le papille siten, että kirkolliskokouksen toimikautta vas-
taavan neljän vuoden aikana myönnetään suunnilleen 
yksi arvonimi kutakin alkavaa kolmeakymmentä hiippa-
kunnan pappia kohden.

Perinteisesti teologian tohtorille ei ole myönnetty ro-
vastin arvonimeä. Arvonimen saajan tulee yleensä olla 50 
vuotta täyttänyt. Rovasti-sanan takana on latinan prae-
positus, eteen asetettu.

Vokaatio

Kutsu papin virkaan

Papiksi vihittävän tulee saada kutsu papin virkaan. Kut-
sun voi antaa seurakunta, seurakuntayhtymä, tuomioka-
pituli, kirkkohallitus, lähetysjärjestö tai muu kristillinen 
yhteisö. Henkilö voidaan vihkiä papiksi myös, mikäli hän 
toimii kirkkojärjestyksessä edellytetyllä tavalla teologi-
sen tieteen opettajana yliopistossa tai muussa korkea-
koulussa tai uskonnonopettajana oppilaitoksessa. Kut-
sun tulee olla virkaan tai toimeen, jossa on vähintään 6 
kk päätoimista työtä tai 12 kk osa-aikaista työtä vihkimys-
päivämäärästä lukien. Uskonnonopettajan tehtävään vi-
hittävällä tulee olla riittävästi uskonnonopetusta. Muun 
kuin seurakunnan palvelukseen vihittäessä tehtävien tu-
lee olla riittävän papillisia. Piispa ja tuomiokapituli tutki-
vat vihkimisen edellytykset.

Vokaation antava seurakunta ilmoittaa vokaation antami-
sen yhteydessä papiksi vihittävän perehdyttäjän. Mikäli 
vokaatio ei ole seurakunnan papinvirkaan, tulee pappis-
vihkimystä anovan sopia perehdyttäjästä notaarin kans-
sa. Papiksi vihittävä työskentelee Kutsuttuna kirkon työ-
hön -valmennuksessa perehdyttäjän kanssa keskeisten 
papin virkaan kuuluvien tehtävien äärellä. Ohjeet työs-
kentelyyn annetaan valmennuksen alkaessa.

Pappisvihkimysanomus

Pappisvihkimystä anova lähettää piispalle ja tuomioka-
pitulille pappisvihkimysanomuksen (1-2 sivua). Anomus-
ta käytetään taustamateriaalina tuomiokapitulissa käytä-
vissä haastatteluissa sekä Kutsuttuna kirkon työhön -val-
mennuksessa. 

Anomuksessa tulee käsitellä seuraavia aiheita: vokaatio 
(paikka ja ajankohta), lyhyt esittäytyminen, Jumalakuva, 
oma pappiskutsumus ja sen kehittyminen (sisäinen kut-
su eli vokaatio), näkemys kirkosta ja sen työstä sekä mitä 
virkaan vihittäessä annettava pappislupaus minulle mer-
kitsee (KJ 5:6 §). 

https://evl.fi/sanasto/-/glossary/word/Rovasti
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MINUN MAAILMANI 
– vammaisten elämää taiteessa

Teksti ja kuvat: Tuula Paasivirta

Suomen kello- ja korumuseo Kruu-
nu avautui huhtikuussa uusissa tilois-
sa Espoossa. Sen avajaisnäyttelynä 
oli   Minun maailmani, joka   toi esil-
le vammaisten ihmisten kokemuksia 
yhdenvertaisuudesta ja vammaisen 
aseman yhteiskunnassa. 

N
äyttelyn teokset tarkastelivat aihetta moni-
puolisesti korun ja taiteen keinoin. Teoksiin 
liittyvät tarinat olivat kertojansa kokemuksia. 
Näyttely oli toteutettu yhteistyössä Invalidilii-

ton kanssa.
Museonjohtaja Essi Pullinen sanoo, että näyttely herät-

ti keskustelua ja kysymyksiä. Kello- ja Korumuseo Kruunu 
tarjosi Pullisen sanoin "turvallisen alustan ottaa kantaa 
tai tuoda esiin vammaisen ihmisen kokemusmaailman  
kirjo". Monista näyttelyn teoksista tuli hyvin näkyviin tar-
ve tulla kohdatuksi ihmisenä, ei vammaisena.

Työparina taiteilija ja vammainen henkilö

Näyttelyssä oli mukana yhdeksän työparia; taiteilija on 
toteuttanut tähän näyttelyyn teoksen ja vammainen hen-
kilö on jakanut tarinansa. Kaksi taiteilijaa on tehnyt teok-
set itsenäisesti omiin kokemuksiinsa pohjautuen. Näytte-

Jenni-Julia Wallinheimo-Heimosen kaksi työtä, vasemmalla Geenivalioruusuke.
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lyn korut ja teosten suunnittelu on tehty tiiviissä yhteis-
työssä; lähtökohta on valittu yhdessä, samoin osa taiteel-
lisista ratkaisuista on yhteistyön tulosta.

Tarinansa jakavat henkilöt ovat kotoisin eri puolilta 
Suomea ja heillä on erilainen tausta iän, vamman ja työ-
historian suhteen. Kaikkien nimiä ei julkisteta kunnioituk-
sesta heidän yksityisyyttään kohtaan. Korujen ja teosten 
valmistajat toimivat aktiivisesti korumuotoilun, -taiteen 
ja kuvataiteen parissa.

Tässä jutussa esitellään kaksi tarinaa ja korua taustoi-
neen. Vammaisilla tarinansa jakajilla on molemmilla sat-
tumoisin on sama vamma, OI, luustonhaurastuma, Osteo-
genesis Imperfecta. He suhtautuvat vammaansa osin eri-
lailla ja se on joiltakin osin erilainen. 

Olemme kaikki samanarvoisia

Yhdenvertaisuus on perusoikeus, joka on keskeinen asia 
ihmisoikeuksien toteutumisessa.

Kaikki ihmiset ovat samanarvoisia, vahvistaa Invalidilii-
ton viestintäjohtaja Sinikka Rantala. Meitä tulee kohdella 
samalla lailla samanlaisissa tilanteissa ja olosuhteissa. Ke-
tään ei siis saa syrjiä esimerkiksi sukupuolen, iän, kansa-
laisuuden, terveydentilan tai vammaisuuden perusteella. 
Myös YK:n Yleissopimus vammaisten oikeuksista puhuu, 
käsittelee laajasti asioista. Sen syrjintäkielto tarkoittaa, 
ettei vammaisia henkilöitä saa kohdella eri tavoin hei-
dän henkilökohtaisten ominaisuuksiensa takia. Tämän ja-
kamattoman ihmisarvon Invalidiliitto haluaa nostaa esil-
le näyttelyn tärkeänä ideoijana ja yhteistyökumppanina. 

Vammaisuuden vaikutukset

Minun maailmani -näyttelyssä on mukana henkilöitä, joil-
la on erilaisia fyysisiä vammoja. Vamma on voinut vaikut-
taa heidän elämäänsä hyvinkin syvällisesti – erilaisista 
syistä. "Valitettavan usein syynä on muiden suhtautumi-
nen vammaan, syrjintä, kiusaaminen sekä erilaiset esteet, 
joita rakennamme yhteiskuntaamme, kun emme halua 
huomioida erilaisten ihmisten tarpeita yhdenvertaiseen 
elämään tai emme yksinkertaisesti välitä", toteaa viestin-
täjohtaja Sinikka Rantala Invalidiliitosta. 

- Toivon, että tämä näyttely osaltaan muistuttaa, että 
vamma on vain yksi ominaisuus ihmisessä. Tarinansa ker-
tovat henkilöt ovat naisia, miehiä, äitejä, isiä, oman alan-
sa ammattilaisia. He iloitsevat, surevat, pelkäävät, tekevät 
virheitä, rakastavat, Rantala sanoo.

Belle et rebelle

Taiteilija Marja Arola ja Vammaisten naisten valtakunnal-
linen yhdistys-Rusetti ry:n (tuttavallisesti Rusetti) sihtee-
ri ja jäsen  Pirkko Justander olivat yksi yhdeksästä  työ-
parista. 

Arolan ja Justanderin yhteistyö syntyi korona-ajalle tyy-
pillisesti lukuisten teamspalaverien, sähköpostin ja puhe-
luiden kautta syksyllä 2021. He eivät tavanneet toisiaan 
oikeasi. Koko työryhmä tapasi toisensa teamsissa useaan 
kertaan. 

Pirkko Justander kertoo, että hän otti asiaan ja näyt-
telyyn rusettilaisen näkökulman.  Hän ei kerro niinkään 
omaa tarinaansa, vaan vammaisen naisen elämästä ylei-

semmällä tasolla. Korun tarina sopii Justanderin mukaan 
lukuisten vammaisten naisten elämään. 

Justander halusi pohtia vammaisen tytön kasvattamis-
ta. 

- Vammaista tyttöä kasvatetaan ja vammaista naista 
kannustetaan elämään vailla sukupuolen kokemusta tai 
sen ilmentämistä sekä seksuaalisuutta.  Haluan, että vam-
maiset naiset saavat luvan luopua hoivattavan objektin 
roolista voidakseen elää oman näköistään elämää.

 - Koru kertoo sekä kapinasta että kaipuusta naisen 
elämän koko kirjoon. Kyseessä on rintakoru, 925 hope-
aa, pergamentti, jossa  on makean veden helmet. Se on 
uniikki, kuten näyttelyn muutkin korut. Belle et rebelle 
tarkoittaa kaunis ja kapinallinen. 

Ensin tuntui, ettei aika  riitä tähän prosessiin, mutta sit-
ten hän innostui asiasta. Koru kuvaa joltakin osin myös 
Pirkon sisäistä maailmaa. 

Korussa on liilan punaista ja hopean värejä. Se on rinta-
koru, joita Pirkko vammansa vuoksi kykenee parhaiten it-
se pitämään. Koru tosin ei jäänyt Pirkolle vaan se huuto-
kaupattiin hyvään tarkoitukseen. 

Taiteilija innostui tekemään rinnakkaiskorun, jonka ni-
mi on Hepsankeikka. Sekin oli näyttelyssä mukana. Se oli 
kaulakoru. 

Geenivalioruusuke

Jenni-Juulia Wallinheimo-Heimonen on tekstiili- ja käsi-
tetaiteilija, joka teki itse näyttelyyn kaksi teosta. Esittelen 
toisen tässä taustoineen.  Tarina on lyhennelmä pitkäs-
tä kerronnasta.  Wallinheimo-Heimonen katselee maail-
maa hieman eri tavoin, ei niin totutusta näkökulmasta. 
Hän haluaa puhua alkuperäisvammaista eli ihmisistä, jot-
ka ovat syntyneet vammaisina. Hän kysyykin: 

- Miksei harvinaisia sairauksia suojella luonnon moni-
muotoisuuden perusteella?

Wallinheimo-Heimonen jatkaa aiheesta: -Puolustan tai-
teessani vaihtoehtoisia tapoja olla ihminen. Olen erityi-

Pirkko Justanderin parina oli Marja Arola.
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niiden poistamiseen.
 - Joudun muistuttamaan uteliaita ihmisiä siitä, ettei mi-

nulla syntymävammaisena ole kehossani aistia, joka jat-
kuvasti tarkkailisi, miten elämäni eroaa kuvitteellisesta 
normaalista. Anomalia (epänormaali, poikkeavuus, epä-
muodostuma) ja toiseus leimataan otsaani aina ulkopuo-
lelta. En itse näen itseäni niiden silmälasien läpi. 

- Kaikki tulkitaan vammaisuuteni kautta. Jos kuitenkin 
mietin esimerkiksi hyvinvointiani; kiire, työpaineet, las-
ten harrastusrumba ja nukkuminen vaikuttavat siihen 
huomattavasti enemmän kuin vammaisuuteni, joka pi-
kemminkin auttaa palikoiden sovittamisessa yhteen.

Geenivalioruusukke on palkintokoru mutaatioiden 

kanssa eläville 

Taiteilija kertoo työstään: -Sen värikkäässä sekvenssoin-
tikehässä on auringonsäteitä valaisemassa monimuotoi-
suuden positiivisia ja innovatiivisia puolia. Munasolut 
ovat valoa säihkyviä kristalleja. Voisin kuvitella jakavani 
Geenivalioruusukkeita ihmisille, jotka siirtävä ansiokkaas-
ti vammaiskulttuuria sukupolvelta toiselle eivätkä tuhlaa 
aikaa ominaisuuksiensa piilotteluun. 

Näyttelyn taiteilijat
Ari Pyörälä ja Henrik Gustafsson
Eero Lintusaari ja Arto Peltoniemi
Elina Honkanen ja Markku Poikela
Eeva Väänänen ja Minna Muukkonen
Erja Levikari ja Marja Puustinen
Jenni-Juulia Wallinheimo-Heimonen
Marja Arola ja Pirkko Justander
Ritva Kara ja työpari
Sirja Knaapi
Sanna Nuutinen ja Pirjo Auer
Susana Corneh ja Sara Kaasalainen

Ableismi

Ableismin voi kiteyttää seuraavasti: vammattomuutta pi-
detään normaalina, mistä seuraa, että vammaisuus on 
”ei-normaalia”. Vammaisen ihmisen ikään kuin kuuluu ol-
la ulkopuolinen, erilainen ja ja muita huonompi.
Ableismi kuvaa asenteita ja ennakkoluuloja paremmin 
sitä kaikkia yhteiskunnan tasoja ja toimijoita leikkaavaa 
mekanismia, jolla vammaiset ja heidän asiansa jätetään 
ulkopuolelle, käsittelemättä ja hoitamatta.

Jutun lähteet: Minun Maailmani -näyttelyvihkonen, jonka 
tekijänoikeudet ovat Koru- ja kellomuseolla, Pirkko Justan-
derin haastattelu ja museovierailuni lokakuussa 2022. Jen-
ni-Juulia Wallinheimo-Heinosen ajatukset on koottu esit-
teestä. 

sen kiinnostunut alkuperäisvammaisten kulttuurista; ih-
misistä, jotka ovat syntyneet pikanttien ominaisuuksien-
sa kanssa.

 - Suvussani on isän puolella neljä sukupolvea näkö-
vammaisia ja äidin puolella neljä sukupolvea haurasluisia 
ihmisiä. Rakastan seurata, miten läheiseni ratkovat haas-
teita ja tekevät asioita eri tavalla kuin muut ihmiset. 

 - Elämäntapamme, jota fyysisesti etuoikeutetut ihmi-
set kutsuvat mielellään sopeutumiseksi, rohkeudeksi, sel-
viytymiseksi tai jopa inspiraatioksi, edustaa minulle pit-
källe jalostunutta vammaiskulttuuria.

Vammaisten henkilöiden yllättäviä merkityksiä

Vammaisilla ihmisilläkin on ominaisuuksia, joista voi olla 
muuttuvissa tilanteissa hyötyä. Euroopan avaruusjärjestö 
ESA haki hiljattain vammaisia astronautteja kehittämään 
yleismaailmallisia turvallisuusstandardeja ja teknologiaa, 
joka toimii kaikenlaisilla kehoilla. Sokeudesta on hyötyä 
sumussa tai jos avaruusaseman valot sammuvat. Sisäkor-
vavaurio voi estää tuntemasta matkapahoinvointia. Am-
putoiden alaraajat tai lyhytkasvuisuus säästävät tilaa ava-
ruusaluksessa. Kävelykyky on painottomuudessa tarpee-
ton ja avannepussin vaihtaminen helpompaa kuin WC:n 
käyttäminen.

Perhekokemuksia 

Jenni-Juulia Wallinheimo jatkaa kokemuksistaan. 
  - Uskallan väittää, että olen pelottavan hyvä hoitamaan 
työt ja lapset silloinkin, kun avustaja sairastuu, ruokalä-
hetys ei tule, auto ei käynnisty, tietokone tilttaa, kylkiluu 
napsahtaa, oksennustauti alkaa ja työhuoneen katosta 
suihkuaa vettä näyttelyyn lähtevien teosten päälle. Olen 
virittynyt ongelmanratkaisuun ja selviämiseen pienestä 
saakka. Kipsi ei kelvannut lapsenakaan tekosyyksi olla sii-
voamatta omaa huonetta ja siitä olen vanhemmilleni kii-
tollinen.

Tavallisuudessa ei ole tavoiteltavaa

Käsityö- ja käsitetaiteilija Jenni-Juulia Wallinheimo ei näe 
tavallisuudessa tavoiteltavaa. 

- Jankutan lapsilleni, ettei tavallisuudessa ole mitään 
tavoiteltavaa. Vammaisuus on paljon antoisampaa. Se pa-
kottaa joustamaan, ajattelemaan sosiaalista oikeuden-
mukaisuutta ja keksimään päivittäin tapoja tehdä asioita 
helpommin, fiksummin tai nopeammin. Saavutettavuus 
elämäntapana parantaa jokaisen mahdollisuuksia selviy-
tyä muutoksista. Ableismi taas ei opeta mitään – varsin-
kaan luottamaan, että elämä jatkuu. (ableismi-sana seli-
tetään jutun lopussa). Jenni-Juulia kokee, etteivät tavalli-
set ihmiset ymmärrä heitä. 

- On vaikeaa saada vammattomia ymmärtämään, et-
tä minun elämääni on hyvää ja arvokasta juuri tällaise-
na. Vammaisia ihmisiä ei ole totuttu näkemään vahvoina 
ja samoissa sosiaalisissa rooleissa kuin muita ihmisiä. Syr-
jinnän perusteleminen ja jopa oikeuttaminen toimintara-
joitteisiin vetoamalla on Suomessa yhä valitettavan yleis-
tä jopa sosiaalipalveluissa, vaikka mm. YK:n vammaisso-
pimuksen keskeinen viesti on kiinnittää sopimusvaltioi-
den huomiota yhteiskunnan rakenteellisiin esteisiin ja 
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Teksti: Pasi Päivinen 
Kuvat: Schutterstock

T
ähän päivään mennessä MM jalkapalloturnaus-
ten korruptioon arvioidaan käytetyn vähintään 
140 miljoonaa euroa. Jalkapallon maailmanmes-
taruudesta ei pelata nykyisin enää siellä, missä 

kiinnostus lajia kohtaan olisi suurinta, vaan turnaus pe-
lataan siellä, missä kansainvälinen jalkapalloliitto (FIFA) 
enemmän tai vähemmän lahjusten perusteella itsevaltai-
sesti päättää. Päätösten taustat ovat olleet jo pidemmän 
aikaa sangen hämärät, mutta kansainvälisen jalkapallolii-
ton johto myhäillee tyytyväisenä, kun kassa kilisee iloi-
sesti ja tiettyjen henkilöiden taskuissa kahisee. 

Maailman seuratuimman urheilutapahtuman voi estää 
vain suursota tai mittava luonnonkatastrofi. Toinen maa-
ilmansota aiheutti kahden MM-turnauksen peruuntumi-
sen, eikä jalkapallon maailmanmestaria saatu ratkaistuk-
si 1940-luvulla lainkaan. Maailmanmestaruudesta pelaa-
mista jatkettiin Brasiliassa vuonna 1950 Rio de Janeiroon 
juuri valmistuneen massiivisen Maracanan stadionin toi-
miessa kisojen päänäyttämönä. 

Suuri raha on puhunut jo vuosikymmeniä ja puhuu jat-
kossakin niin huippujalkapallossa kuin muussakin laajas-
ta medianäkyvyydestä nauttivassa huippu-urheilussa, 
esimerkiksi Formula 1 -ajoissa. Urheilu ja politiikka kul-
kevat käsi kädessä. Se on valitettava tosiasia, jota suu-
ret urheilutoimijat pyrkivät kiertämään kaikin mahdolli-

sin keinoin. Jotkin valtiot hivuttavat poliittista agendaan-
sa ja yrittävät häivyttää ihmisoikeusongelmat suurten ur-
heilutapahtumien ”verhon taakse”. Sitä kutsutaan maail-
manlaajuisesti ”sportswashingiksi, urheilupesuksi”. Qata-
rin ohella erityisesti Saudi-Arabia on viime vuosina kun-
nostautunut sportswashing-operaatioissa, joissa valtavi-
en rahasummien pumppaamisella huippu-urheiluun yri-
tetään kääntää yleisön katseet pois taustalla tapahtuvis-
ta ihmisoikeusrikkomuksista. Saudi-Arabia on tunkenut 
valtavia rahasummia Punaisen meren rannalla Queddas-
sa järjestettävään Formula 1 -osakilpailuun sekä golftur-
nauksiin Yhdysvalloissa että englantilaisiin jalkapallon 

Kuningaspelin 
kääntöpuoli
politiikan ja rahan vaikutus 

jalkapallossa

Parhaillaan (20.11.-18.12.2022) pelataan jalkapallon maail-
manmestaruusturnausta Dohassa Qatarissa. Monien mie-
lestä ei pitäisi. Vaikka vierastyöläisten kurjista työoloista, lu-
kuisista kuolemista ja työtapaturmista stadioneiden raken-
nustyömailla sekä heikosta ihmisoikeustilanteesta on uuti-
soitu taajaan, mikään ei ole muuttunut Qatarissa eikä näytä 
muuttuvan. Raha ratkaisee aina ja MM-jalkapalloa pelataan, 
vaikka julkinen meteli yhteiskunnallisista epäkohdista ja kor-
ruptiosta olisi miten kova tahansa. 
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mestaruussarjaseuroihin. Tavoitteena sportswashingissa 
on siis ”pestä” valtion julkisuuskuvaa puhtaammaksi ur-
heilusponsoroinnin ja -tapahtumien kautta todella suu-
rella rahalla. Edesmennyt Oklahomassa Yhdysvalloissa 
syntynyt näkövammainen tunnettu blues-muusikko, J.J. 
Cale kuvaa suuren rahan merkitystä laulussaan Money 
Talks, joka todella puhuu juurikin jalkapallossa!  

Raha näkyy 2022 jalkapallon MM-turnausta isännöiväs-
sä Dohassa kaikkialla. Olen pari kertaa poikennut Dohas-
sa kaupunkia ihmettelemässä sen tarjoamien hyvien len-
toyhteyksien vuoksi pidennetyllä välilaskulla Aasian mat-
koillani, enkä ole voinut olla ajattelematta Qatarin maa-
perällä astellessani sen siirtotyöläisten kohtelua ja ihmis-
oikeustilannetta. Toisaalta korruptio edellisten Venäjällä 
vuonna 2018 pelattujen MM-kisojen kohdalla oli myös-
kin mittavaa, eikä Venäjänkään ihmisoikeustilanne ol-
lut silloin, eikä ole nytkään edes siedettävä ja Krimi oli 
vallattu Ukrainalta neljä vuotta aikaisemmin. Silti sen ki-
saisännyyttä ei evätty tai edes kyseenalaistettu. Satuin 
käymään lopputurnauksen aikaan Pietarissa ja aistin MM-
kisatunnelmaa kaupungin keskustassa, mutta stadionin 
kiersin kaukaa. 

Ammattilaisjalkapallo liikuttaa valtavia rahasummia 
kautta maailman. MM-kisojen ohella korruptio rehottaa 
suurten jalkapallosarjojen piirissä, mutta se ei näytä vai-
kuttavan lajin suosioon, vaikka se olisi miten turmeltu-
nutta hyvänsä ja ulottuisi poliittisen valtapelin syöverei-
hin. Jalkapallo on politiikkaa ja politiikka on jalkapalloa, 
johon liittyy epämiellyttäviä lieveilmiöitä  halusimmepa 
tai emme. 

Jalkapalloa poliittisen valtapelin ja identiteettipolitii-
kan välineenä on käyttänyt avoimesti ja poikkeukselli-
sen räikeästi Italian entinen pääministeri, mediamoguli, 
AC Milanin omistaja, mafiayhteyksistä ja monenlaisesta 
harmaalla alueella toimimisesta sekä lukuisista rikossyyt-
teistä tunnettu Silvio Berlusconi. Hän nousi valtaan vil-
jelemällä puheissaan erityisesti jalkapallotermistöä. Jo-
pa Berlusconin Forza Italia -puolueen nimi on otettu suo-
raan jalkapalloviheriöiltä. 

Jalkapallo oli lempiurheilulajini lapsena ja aloitin jal-

kapallon aktiivisen seuraamisen Espanjan MM-turnauk-
sesta vuonna 1982. En ymmärtänyt silloin mitään jalka-
pallon kulttuurisesta, poliittisesta ja taloudellisesta mer-
kityksestä, vaan pidin sitä ”vain jännittävänä urheilulaji-
na”. Kun ikää ja ymmärrystä karttui, halusin nähdä kunin-
gas jalkapallon todellisen yhteiskunnallisen merkityksen 
ja kävin 1990-luvulla sekä 2000-luvun alussa useilla mer-
kittävillä jalkapallostadioneilla Euroopassa ja Etelä-Ame-
rikassa. Lisäksi istuin urheilubaareissa käyden kiinnosta-
via keskusteluja intohimoisten jalkapalloihmisten kanssa. 
Mitä enemmän opin jalkapallosta politiikan ja talouden 
keppihevosena, sitä vähemmän seurasin jalkapallo-otte-
luita ja olen lopettanut lähes kokonaan ammattilaisjalka-
pallon seuraamisen silmieni avauduttua huippujalkapal-
lon varjopuolista. Hyviä muistoja on kuitenkin jäljellä jal-
kapallo-otteluista ja ennen kaikkea keskusteluista tuttu-
jen ja tuntemattomien kanssa.  

Englantilaisten kylien raiteilta ja kaupunkien 

kujilta stadioneille 

Modernin jalkapallon juuret ovat Britanniassa. Nykyisen 
jalkapallon kaltaista peliä pelattiin Englannin kylissä ja 
kaupungeissa jo keskiajalla. 1800-luvulla yläluokan yksi-
tyisissä oppilaitoksissa jalkapalloa alettiin peluuttamaan 
oppilailla rugbyn ohella, jotta pojat saivat purettua yli-
määräistä energiaansa ja keskittyivät paremmin opiske-
luun. Jalkapallon peliajan, 45 minuuttia puoliaikaa kohti 
ja 15 minuutin tauko, otettiin englantilaisten yksityiskou-
lujen oppituntijärjestelmästä. 

Vuotta 1863 pidetään virallisesti jalkapallon syntymävuo-
tena. Tuolloin Englannin rugbykomitea ja jalkapalloko-
mitea erosivat, jolloin laadittiin myös ensimmäiset jalka-
pallon viralliset säännöt. Ensimmäinen jalkapallojoukkue 
perustettiin vuonna 1857 Nathaniel Creswickin ja William 
Prestin toimesta Koillis-Englannissa Sheffieldissä ja jouk-
kueen nimeksi tuli Sheffield FC. Vielä 1860-luvun lopulle 
saakka palloa sai pelata osittain käsin rugbyn vaikutteista 
johtuen, mutta seuraavalla vuosikymmenellä vain maali- ►



vahti sai pelata palloa käsin ja peli oli jo tuolloin hyvin lä-
hellä nykymuotoista jalkapalloa. Ensimmäinen maaotte-
lu pelattiin Englannin ja Skotlannin välillä vuonna 1872, 
ja jalkapallon säännöllinen sarjatoiminta käynnistyi Eng-
lannissa vuonna 1888. Jalkapallo levisi Britannian impe-
riumin virkamiesten ja erityisesti merimiesten välityksel-
lä varsin nopeasti kaikille asutuille mantereille. Olympia-
laisten ohjelmaan jalkapallo tuli Pariisissa vuonna 1900 ja 
ensimmäiset miesten jalkapallon maailmanmestaruuski-
sat pelattiin Uruguayssa vuonna 1930. 

Vaikka jalkapallo on pelinä sääntöjen osalta muuttunut 
sadassa vuodessa varsin vähän, sen kulttuurinen muutos 
on ollut järisyttävä, siitä on tullut poliittisesti todella mer-
kittävää ja sen taloudelliset sekä yhteiskunnalliset vaiku-
tukset ovat olleet mullistavia.

Elämää suurempi jalkapallo? 
      
Eksistentiaalisen filosofian yhtenä keskeisimpänä vaikut-
tajana pidetty ja Nobelin kirjallisuuden palkinnon vuon-
na 1957 saanut ranskalainen Albert Camus on todennut: 
”Kaikki, minkä olen oppinut filosofiasta ja moraalista, 
olen oppinut jalkapallokentältä.” Luoteis-Englannin jal-
kapalloylpeyden, Liverpoolin, menestykseen taannoin 
manageroinut Bill Shankly lausui jalkapallon historiaan 
jääneet sanat: ”Joku sanoi, että jalkapallo on tärkeämpää 
kuin elämä ja kuolema sinulle; kuuntele – se on tärkeäm-
pää.”

Kuningas jalkapallo on rakentanut suurissa jalkapallo-
maissa kansallista identiteettiä ja yhteiskuntaa. Sillä on 
ollut ja on edelleen vaikutuksia monien valtioiden sisä- 
ja ulkopolitiikkaan, mutta erityisesti kulttuuriin ja talou-
teen. Ei ole liioiteltua sanoa, että se on massojen ”uskon-
to”, jonka katedraaleja ovat mahtavat stadionit. Jalkapal-
lon historiaan on jäänyt yksi erityisen merkittävä tätä sa-
nontaa tukeva tapahtuma, kun edesmenneen legendaa-
risen pelaajan, Diego Armando Maradona Francon kä-
dellä tekemä maali Argentiinan ja Englannin välieräotte-
lussa vuoden 1986 MM-kisoissa Meksikossa vei Argentii-
nan jatkoon ja aina maailmanmestariksi saakka. El Diegon 
maalia kutsutaan Jumalan kädeksi. Diego Maradona, yk-
si kaikkien aikojen taitavimmista ja älykkäimmistä pelaa-
jista, edusti vuosina 1984-1991 SSC Napolia pelaten häi-
käiseviä otteluita Italian Serie A:ssa, ja hänet on julistet-
tu Napolin epäviralliseksi suojelupyhimykseksi. Jalkapal-
lo voi siis olla elämää suurempaa! 

Politiikka on ollut kiinteästi mukana jalkapallossa vä-
hintään 1940-luvulta alkaen. Jalkapallo on ollut erityi-
sesti diktaattorien, kuten Espanjaa 36-vuotta hallinneen 
kenraalikapteeni Francisco Francon ja Portugalin hallitsi-
jan Salasarin, politiikan teon väline. Myös Etelä-Amerikas-
sa sekä Juan Peronin diktatuurin että kenraaleiden joh-
tama sotilasjuntta Argentiinan sotilasvallan aikana käyt-
ti jalkapalloa propaganda-aseena. Espanjalaisen kirjaili-
jan  Manuel Vázquez Montalbánin  mukaan jalkapallo oli 
takavuosina diktatuurien oopiumia kansoille, ja nykyään 
sen sanotaan olevan demokratioiden kovaa huumetta. 
Väitettä tukee, ainakin sen alkuosan kohdalla, Atlético de 
Madridin pitkäaikaisen johtajan  Vicente Calderón totea-
mus Francon sotilasdiktatuurin ajalta: ”Jalkapalloa tarvi-
taan, jotta ihmiset eivät ajattelisi muita, vaarallisempia, 
asioita”. 

Espanjan terrorismia tutkiessani ja Francisco Francon 
sotilasdiktatuurin aikaan perehtyessäni törmäsin mie-
lenkiintoiseen yksityiskohtaan, sillä 1940-luvulta Francis-
co Francon kuolemaan 20. joulukuuta 1975 saakka sorre-
tuimmat vähemmistöryhmät, baskit ja katalaanit, saivat 
puhua omaa kieltään julkisesti jalkapallostadionin lehte-
reillä. Baskin kielen (euskeran) opettaminen ja puhumi-
nen oli jyrkästi kielletty. Sama koski katalaania, vaikka-
kin sen puhujiin ei suhtauduttu yhtä ehdottomasti, mut-
ta joka tapauksessa jalkapallon merkityksestä kertoo pal-
jon se tosiseikka, että Franco salli poikettavan baskin kie-
len ja katalaanin puhumiskiellosta nimenomaan vain jal-
kapallostadioneiden katsomoissa. 

Jalkapallon fanaattisuus ja menestymisen pakko on 
johtanut moniin traagisiin tapahtumiin lähtien kannatta-
jien katsomoissa ja kaduilla tapahtuneista mellakoista ai-
na ihmisten vammautumisiin ja kuolemiin asti. Myös pe-
laajat ovat olleet hengenvaarassa, sillä heitä on kidutet-
tu ja epäonnistuminen kentällä on johtanut jopa kuole-
maan. Esimerkiksi Irakin diktaattorin, Saddam Husseinin, 
mieleltään sairas ja sadistinen vanhin poika, Uday Hus-
sein, kidutti Irakin olympiakomitean puheenjohtajana ja 
maan jalkapalloliiton puheenjohtajana toimiessaan Ira-
kin jalkapallomaajoukkueen pelaajia 1980- ja 1990-luvuil-
la hävittyjen pelien jälkeen maan olympiakomitean tilois-
sa Bagdadissa. Joukkue pelasi taitojensa äärirajoilla, ei-
kä Irakin maajoukkueella ollut todellisuudessa riittämät-
tömällä pelikokemuksella ja puutteellisella taitotasolla 
mahdollisuutta menestyä yhtään paremmin. 

Vuoden 1994 MM-turnauksessa kotijoukkue Yhdysval-
tojen ja Kolumbian ottelun jälkeiset seuraukset kuuluvat 
jalkapallohistorian traagisimpiin. Vahvalla joukkueella ja 
suurilla odotuksilla kisoihin saapunut Kolumbia koki suu-
ren pettymyksen yhden epäonnekkaan pallon kosketuk-
sen seurauksena, joka johti oman maalin syntymiseen, 
sen myötä tappioon Yhdysvalloille ja jatkosta putoami-
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seen sekä kymmenen päivää tapahtumasta Andreás Es-
cobarin, kuolemaan. Andreás Escobar ammuttiin omaan 
autoonsa hänen kotikaupungissaan Medellínissä Etelä-
Kolumbiassa. Hän oli Medellínissä sekä suosittu pelaaja 
että pidetty ihminen. Yleinen käsitys murhan motiivista 
on Kolumbian puolesta vetoa lyöneiden huumeparonei-
den kärsimä suuri vedonlyöntitappio. Toisen ja vähem-
män suositun teorian mukaan Andreás Escobar oli suu-
tuttanut Medellínin huumekartellin Gallónin veljekset, 
koska hän ei piitannut heidän haukuistaan epäonnistu-
neeseen puolustuspeliinsä ja omaan maaliin johtanees-
sa tilanteessa Kolumbian hävittyä ja pudottua MM-kiso-
jen jatko-otteluista. 

Jalkapallo on välillisesti jopa vaikuttanut sodan sytty-
miseen. Honduras ja El Salvador olivat pelanneet vuoden 
1970 MM-turnauksen karsintaotteluissa kotikentillään ta-
san ja ratkaiseva kolmas ottelu pelattiin puolueettomal-
la kentällä kesäkuun 27. päivänä 1969 seuraavan vuoden 
MM-lopputurnausta isännöineen Meksikon pääareenalla, 
Azteca-stadionilla. Ratkaisevan karsintapelin voitti El Sal-
vador maalein 3-2. Ottelun lopputulos ei kuitenkaan ollut 
todellinen syy heinäkuun puolivälissä 1969 käytyyn vii-
si päivää kestäneeseen sadan tunnin sotaan maiden vä-
lillä, vaikkakin sen uskotaan toimineen jossain määrin so-
dan liipaisimena. Ottelulla oli lopulta hyvin vähän osuut-
ta sotaan, ja sen merkitys oli jälkikäteen arvioituna lähin-
nä symbolinen. Joka tapauksessa ns. jalkapallosodassa yli 
2000 ihmistä menetti henkensä molemmilla puolilla ja si-
tä pidetään edelleenkin vakavimpana jalkapallon histori-
aan kytkeytyvänä tapahtumana. 

Jalkapallo yhdistää ja erottaa 

Jalkapallosta sanotaan, että se on maailman puhutuin 
kieli. Osaan siedettävästi romaanisia kieliä ja tapoihini on 
kuulunut vuosikymmenten ajan Välimeren piirissä mat-

kustellessani käydä sekä aamukahvilla paikallisten ihmis-
ten suosimissa kahviloissa että toisinaan iltaisin baareissa 
korvat auki kuunnellen keskusteluja. Toisinaan myös osal-
listun niihin. Vuosituhannen vaihteessa Brasiliassa asues-
sani ja sen naapurimaissa matkustellessani toimin samal-
la tavalla. Espanjassa, Italiassa, Ranskassa, Portugalissa, 
Brasiliassa, Argentiinassa ja Uruguayssa aamukahvipöy-
dissä sekä iltaisin baareissa miehet puhuivat yleensä jal-
kapallosta. 

Skotlannissa opiskellessani ja yliopiston loma-aikoi-
na eri puolilla Britanniaa matkustellessani poikkesin pu-
beihin useita kertoja viikossa ja jalkapallo oli jatkuva pu-
heenaihe sielläkin. Mieleeni on jäänyt kiinnostava kes-
kustelu eräänä arki-iltana hiljaisessa pubissa Liverpoo-
lissa paikallisen ammattiyhdistysliikkeen johtajan kanssa 
jalkapallosta ja Pohjoismaisesta hyvinvointivaltiosta, jot-
ka molemmat olivat hänen intohimojaan. Keskustelu al-
koi kuitenkin jalkapallosta ja siirtyi hyvinvointivaltioon 
ja maailman parantamiseen vasta puolentunnin ”pakol-
listen” jalkapallopuheiden jälkeen jatkuen pubin sulke-
miseen saakka. Ymmärsin suurissa jalkapallomaissa asu-
essani, että minun oli opittava puhumaan jalkapallosta 
sekä kannattamaan jotain seurajoukkuetta, jotta minut 
otettiin vakavasti ja hyväksyttiin porukkaan. Vasta sen 
jälkeen ystävystyminen oli mahdollista.

Jalkapallossa on näkynyt luokkajako ja uskonto vuosi-
kymmeniä. Britanniassa yhteiskuntaluokka ja uskonto on 
vaikuttanut vahvasti siihen, minkä joukkueen kannattaja 
olet. Esimerkiksi pohjoislontoolaista Arsenalia voi uskot-
tavasti kannattaa vain työväenluokkataustainen. Saman 
havainnon olen tehnyt myös kahdessa asumassani kato-
lilaisessa maassa, Brasiliassa ja Espanjassa, yhteiskunta-
luokan vaikutuksen osalta. Espanjassa lisäksi alueellinen 
identiteetti näkyy todella voimakkaasti, sillä maa koostuu 
useista autonomisista alueista, joissa jalkapallo on osa si-
säpolitiikkaa ja sisäpolitiikka osa jalkapalloa. Espanjan au-
tonomisten alueiden joukkueille pääkaupungin joukkuei-
den, etenkin Real Madridin, voittaminen on todella tärke-
ää. Maailman suurin ja seuratuin vuosittainen ottelupari 
sarjatasolla on El Clásico, jossa veriviholliset, FC Barcelo-
na ja Real Madrid, ottavat yhteen. Myös Baskimaan jouk-
kueille, Atletic Bilbaolle ja Eibarille, ottelu Real Madridia 
vastaan koetaan maaotteluna Baskimaan ja Espanjan vä-
lillä, jossa voittoa Real Madridista – Espanjasta – pidetään 
”elämää suurempana”!   

Englantilaistaustainen Charles Miller toi jalkapallon 
Brasiliaan vuonna 1894. Brasiliasta on kehittynyt vuo-
sikymmenten kuluessa totaalisen hullu jalkapallomaa. 
Maajoukkueen menestyminen on pakkomielle, ja se on 
menestynytkin hyvin yltäen ainoana maana viiteen maa-
ilmanmestaruuteen. Silti mikään ei tunnu riittävän brasi-
lialaisille ja jalkapallohulluus on saanut jo vastenmielisiä 
piirteitä, kun suhtautuminen kilpaileviin maihin heidän 
joukkueensa pelattua Brasiliaa paremmin on ollut katke-
roitunutta. Brasilian onnistuessa voittamaan maailman-
mestaruuden tai Etelä-Amerikan maanosamestaruuden 
suhtautuminen on ollut ylimielistä, enkä toivo Brasilialle 
menestystä Qatarissa tai sen jälkeenkään. Soisin Dohassa 
jalkapallon maailmanmestareiden kerhoon liittyvän uu-
den valtion. 

 Brasiliassa koin jalkapallon nivoutuvan vahvemmin 
kulttuuriin kuin missään muualla. Kotini oli maan toisek-
si väkirikkaimmassa kaupungissa, Rio de Janeirossa, jossa 
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varallisuuserot ovat suuret ja yhteiskuntaluokkien jakolin-
jat näkyvät selvästi. Asuin Urcan kaupunginosassa Soke-
ritoppa-kukkulan juurella kaupungin tunnetuimman ran-
nan, Copa Cabanan, naapurissa. Urcassakin on oma ranta, 
joka on pienempi, siistimpi, turvallisempi ja viihtyisäm-
pi kuin turistinen ja ilta-aikaan vaarallinen Copa Cabana. 
Molemmat alueet sijaitsevat eteläisessä Rio de Janeirossa 
aavan ulapan äärellä ja ovat vauraita sekä siistimpiä toi-
sin kuin likainen Guanabaran lahti, jonka ympärillä suu-
rin osa Rio de Janeiron kaupunkia sijaitsee. Uin usein ko-
tirannallani Urcassa sekä läheisillä Copa Cabanan ja Ipa-
neman rannoilla, mutta Guanabaran lahden rantahiekal-
le en astunut jalallanikaan merestä puhumattakaan. Rio 
on monikerroksisuudessaan, vastakohtaisuuksissaan ja 
luonnonkauneudessaan mielenkiintoinen metropoli, jon-
ne pitäisi vielä joskus palata katsomaan kaupunkikuvan 
muutosta, vanhoja kotikulmia ja poiketa myös Maracanán 
stadionilla.

Rio de Janeiro on Brasilian merkittävin jalkapallokau-
punki ja kansallisstadionin, Maracanán, kotipaikka. Siellä  
yhteiskuntaluokat erottuvat neljän suuren jalkapalloseu-
ran, Bota fogon, Flamengon, Fluminensen ja Vasco da Ga-
man, kannattajakunnassa. Kaupungin jalkapalloseurois-
ta Fluminese on tunnettu aristokraattisista juuristaan ja 
joukkueen kannattajista useimmat tulevat varakkaimmis-
ta koulutetuista väestöryhmistä. Seuralla ei ole omaa sta-
dionia, vaan se pelaa Maracanálla. Flamengo on Rion seu-
roista menestynein ja suosituin, eikä silläkään ole omaa 
stadionia. Seuran kannattajat ovat perinteisesti olleet 
alempaan yhteiskuntaluokkaan kuuluvia, mutta toisaalta 
suureen kannattajakuntaan mahtuu kirjava joukko ihmi-
siä ja Maracanán pääkatsomon kalleimmilla paikoilla Fla-
mengon otteluja seuraamassa istuu nykyisin vaurasta vä-
keä, sillä jalkapallon supersuosio ja voimakas kaupallistu-
minen on muuttanut ammattilaisjalkapalloa perinteises-
tä työväenluokan lajista keskiluokan ja ylemmän keski-
luokan suuntaan niin pelin synnyinmaassa Britanniassa, 
jalkapallohullussa Brasiliassa kuin maailman laajuisestikin 
rahan puhuessa yhä kovemmalla äänellä pelaajapalkkioi-
den kohotessa yhä korkeammiksi, edullisten seisomakat-
somoiden poistuessa stadionien remonttien myötä ja ot-
telulippujen hintojen noustessa vähävaraisten ihmisten 
ulottumattomiin. Kun parikymmentä vuotta sitten asuin 
Rio de Janeirossa Maracanálla oli vielä seisomakatsomot 
ja halvimmat otteluliput olivat vähävaraisten saavutetta-
vissa, mutta vuoden 2014 Brasilian isännöimään maail-
manmestaruusturnaukseen remontoitu Maracaná muut-
tui seisomakatsomojen poistumisen myötä myös hengel-
tään keskiluokkaiseksi ja osin elitistiseksi.     

 Vasco da Gama on Rion seuroista toiseksi suurin. 
Sen  perusti joukko kaupunkiin 1900-luvun alussa saa-

puneita varakkaita portugalilaisia kauppiaita ja muu-
ta portugalilaistaustaista eliittiä. Seuran kannattajista 
monet ovat nykyisinkin vähintään keskiluokkaan kuu-
luvia portugalilaisia siirtotyöläisiä tai heidän jälkeläisi-
ään. Joukkue pelaa suurimman osan kotipeleistään Está-
dio Vasco da Gamalla, mutta tärkeimmät ottelut pelataan 
Maracanálla suuremman katsomon ja suurempien lippu-
tulojen vuoksi. Olen ollut paikalla kaikkien neljän Rion 
seuran pääsarjaottelussa, myös kiihkeissä paikalliskamp-
pailuissa. Sain tilaisuuden päästä katsomaan myös harjoi-
tusmaaottelua verivihollisten, Brasilian ja Argentiinan, is-
kiessä yhteen täpötäydellä stadionilla. Silti kokemus Ma-
racanálla paikallispelissä on ainutlaatuinen pikkukaupun-
gin suomalaispojalle niin ennen ottelua, sen aikana kuin 
sen jälkeenkin massiivisessa väentungoksessa infernaali-
sessa metelissä ihmisten ulvoessa ja helikoptereiden pör-
rätessä yläpuolella. Joka tapauksessa, jos maasta ja sen 
kulttuurista haluaa oppia suurissa jalkapallomaissa, ku-
ten Brasiliassa, joko paikallisottelu tai jokin tärkeä peli 
täydellä jalkapallostadionilla on koettava ainakin kerran, 
jotta voisi ymmärtää sikäläisiä ihmisiä ja kulttuuria vähän 
paremmin.

Kotini on ollut 1990-luvun puolivälissä myös Britannian 
pohjoisosassa, Skotlannissa. Jalkapallo on Englannin ta-
voin sielläkin suosituin urheilulaji. Tosin Skotlannin pää-
sarja ei ole Euroopan huipputasoa, mutta jalkapallokult-
tuuri on silti vahva. Törmäsin maassa asuessani yllättä-
en ensimmäisen kerran jalkapallon uskonnolliseen ulot-
tuvuuteen. Muistan elävästi, kun Skotlannin suurimman 
kaupungin, Glasgow’n, kahden suurimman seuran, Celti-
cin (katolilainen) ja Rangersin (protestanttinen) keskinäi-
sissä otteluissa pilkattiin avoimesti vastustajan kannat-
tajien uskonnollista taustaa. Kentällä pelaavien pelaaji-
en uskonnolla ei ole vastaavaa merkitystä, kunhan oma 
joukkue voittaa, ja Britannian kaikissa ammattilaissar-
joissa pelaajat tulevat joka tapauksessa eri puolilta maa-
ta sekä ulkomailta. Kannattajuudella on kuitenkin suuri 
merkitys. Muistan, kun protestanttien kannattaman Glas-
gow Rangersien ääriryhmät lauloivat paikallispeleissä: 
”Me olemme Billy Boys ja uimme polviamme myöten li-
kaisten katolilaisten veressä! Pahimmilta väkivaltaisuuk-
silta on Skotlannissa vältytty, vaikkakin sanasota on ol-
lut rajua. Valitettavasti jalkapallohuliganismi on ollut kui-
tenkin Englannin puolella Britannian pääsaarta valitetta-
van yleistä. 

Vaikka jalkapallo erottaa ja siihen liittyy paljon ikäviä 
lieveilmiöitä, se lopulta kuitenkin yhdistää enemmän. 
Oman kokemukseni perusteella missä tahansa jalkapal-
lomaassa on helppo aloittaa keskustelu tuntemattoman 
kanssa nimenomaan jalkapallosta vaikkapa bussipysäkil-
lä, junassa tai kahvilassa. Yleensä olen saanut aina miel-
lyttävän juttutuokion sekä kylkiäisenä vinkkejä hyvis-
tä vierailukohteista lähiseudulla, toisinaan autokyydin ja 
joskus jopa ystävän. ”Maailman puhutuinta kieltä, jalka-
palloa”, on todellakin kannattanut puhua ja aion puhua 
sitä jatkossakin, vaikka itse peliin suurin mielenkiinto-
ni onkin hiipunut sen ikävien lieveilmiöiden vuoksi. Ehkä 
Qatarin MM-lopputurnauksen välieräottelut ja loppuot-
telu tulee kuitenkin katsottua ja mahdollisesti joku muu-
kin ratkaisupeli. Jännittävää MM-turnausta kaikille jalka-
palloa seuraaville Kajastuksen lukijoille.
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Kikka herää eloon

Jokin aika sitten ensi-iltansa sai elo-
kuva Kikka! Poikkeuksellinen edellä-
kävijä on elokuvan  ansainnut ja kat-
sojat kehuvat sitä vuolaasti. 

Teksti: Pilvi Meriläinen

K
ikkaa näyttelevä Sara Melleri sanoo, että ”oli 
mahtavaa näytellä Kikkaa – meidän versiotam-
me Kikasta. Olin halunnut todella paljon tehdä 
tämän roolin, joten minusta on tuntunut todella 

hyvältä. Halusin tuoda elokuvaan Kikan leikkisyyttä, huu-
moria, valovoimaa, seksuaalista hehkua ja huumoria. Kun-
nioitan Kikkaa ja hänen elämäntyötään.
   Kikka (Kirsi Sirén, o.s. Viilonen, 1964-2005) nousi nopeas-
ti julkisuuteen ja koko Suomen suosioon 1989 singlellään 
Mä haluun viihdyttää.
   Sara Melleri on tutkinut näyttelijänä ja ohjaajana kuu-
luisia naisia ja heidän riippuvuuksiaan sekä julkisuuden 
lieveilmiöitä, ja on aina ollut loputtoman huumaantunut 
muun muassa Kikasta. Hän näki 5-vuotiaana Kikan Mä ha-
luun viihdyttää-musiikkivideon ja se teki häneen suuren 
vaikutuksen.
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   - Kikka on ollut näyttävä diskokuningatar, lasten laulat-
taja, tanssilavojen suosikki, herkkä, räjähtelevä, komplek-
sinen ja ihana – mikään ei ole näyttelijänä niin kiinnos-
tavaa kuin päästä tällaisen ihmisen maailmaan ja saada 
tuoda meidän versiomme hänestä valkokankaalle.
   Kikka! (Suomi 2022) on tiettävästi ensimmäinen suoma-
laisesta naislaulajasta kertova elämäkertaelokuva.
   
”En olisi voinut toivoa parempaa roolia”

Elokuvassa kosmetiikkamyyjä Kirsi Viilonen (Sara Melleri) 
haaveilee tähtiartistin urasta. Kun hän tutustuu DJ ja ra-
diotoimittaja Paulaan (Elena Leeve), päättää hän antau-
tua kokonaan laulajaunelmalleen. Paula tunnistaa Kirsis-
sä tähden ainekset ja yhdessä he hankkivat hänelle le-
vytyssopimuksen. Kikka on syntynyt. Hänestä tulee ko-
ko maan tuntema julkkis ja yksi Suomen myydyimmistä 
naisartisteista.
   - Kikan näytteleminen oli myös haasteellista. Kun näyt-
telen, kamppailen aina monenlaisten tuntemusten kans-
sa. Niin kävi nytkin, koska näyttelin ihmistä, joka on ollut 
edelläkävijä ja josta ihmisillä on oma käsityksensä ja joka 
kosketti ja koskettaa yhä. Minut vapautti se, kun ohjaaja 
Anna Paavilaisen kanssa pyrimme omaan versiomme hä-
nestä, ja kun itse pyrin olemaan rehellinen omassa tulkin-
nassani hänestä, Sara Melleri kertoo.
   Hän nautti suuresti elokuvan tekemisestä. Se oli antoi-
saa ja mieleenpainuvaa.
   - Nautin koko prosessista, myös erityisesti maskeista ja 
vaatteista. Ne ovat minulle tärkeitä ja sydämen asia muis-
sakin töissäni, ihan kaikessa.
   - En olisi voinut toivoa parempaa roolia.

Kikan elämän käsittely tarvitsi uusia katseita

- Kun ohjasin lyhytelokuvaani Kaksi ruumista rannalla 
(Suomi 2019), kuuntelin paljon Kikkaa. Kikka on ollut elä-
mässäni monin tavoin, Kikka!-elokuvan ohjaaja Anna Paa-
vilainen sanoo.
   Hän on ihaillut Kikkaa lapsuudesta lähtien. Mä haluun 
viihdyttää-musiikkivideo oli hänestä ja hänen ystävistään 
energinen ja ihana, mutta samalla jotenkin väärin ja hä-
peällistä. Tapa jolla vanhemmat paheksuivat Kikan pu-
keutumista ja laulujen vihjailevaa sävyä oli hämmentävää 
mutta uteliaisuutta herättävää. Vuosia myöhemmin, Te-
atterikorkeakoulun bileissä Paavilainen tanssi jälleen Kik-

Kikka ja Paula (Sara Melleri ja Elena Leeve). Kaikki kuvat: Sami Kuokkanen, Elokuvayhtiö Komeetta.

Ohjaaja Anna Paavilainen.

32  

►



kaa.  
   - Tehdessäni Kaksi ruumista rannalla-lyhytelokuvaa ja 
kuunnellessani paljon Kikkaa, olin sitä mieltä, etten tekisi 
taiteilijaelämäkertaelokuvaa, koska en juurikaan pidä sel-
laisista. Minusta alkoi kuitenkin tuntua siltä että Kikasta 
on pakko tehdä elokuva. Se ajatus ei jättänyt minua rau-
haan.
   - Meillä oli tuottaja Kaisla Viitalan kanssa suunnitteilla 
toinen projekti, kun hän kertoi minulle lukeneensa Maarit 
Nissilän kirjoittaman elokuvakäsikirjoituksen Kikasta. Se 
näytti Kikan tavalla jolla häntä ei ole totuttu katsomaan. 
Innostuin siitä. Sanoin Kaislalle että halusin ohjata siitä 
elokuvan, ja että meillä ei ole muuta vaihtoehtoa.
   Kun elokuvaa alettiin kuvata keväällä 2021, Kikka oli 
mediassa pinnalla. Hän alkoi saada julkista tunnustusta 
2010-luvulla. Vuonna 2016 hänestä oli tehty teatteriesi-
tys, ja muutamaa vuotta myöhemmin kuunnelma sekä 
lukuisia lehtijuttuja, podcasteja ja Raija Pellin kirjoittama 
elämäkerta Kikka – Mä haluun viihdyttää (Docendo 2020).
   - Kikan artistius puhutteli 2020-luvun ihmistä. Kikka ha-
luttiin aikanaan ja haluttiin edelleen määritellä julkisuu-
dessa. Minua alkoi kiinnostaa, mistä oikeastaan puhu-
taan, kun puhutaan Kikasta. Tuntui, että hänen elämänsä 
käsittely tarvitsi vielä uusia katseita.
 
Keikkakohtausten kuvaaminen merkittävää

Elokuvaa kuvattiin pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja 
muilla paikkakunnilla joilla Kikka keikkaili.
   - Kuvaukset sujuivat hyvin. Kaikki palaset osuivat kohdil-
leen, Sara Melleri iloitsee.
   Hänen mieleensä on jäänyt esimerkiksi se, kun hän ja 
Elena Leeve improvisoivat. Se tuntui kuin omalta taide-
elokuvalta. He tekivät elokuvassa nähtävää montaasia, si-
tä mitä Kikan kiertueella tapahtuu; soittavat Kikan mie-
helle Henkalle (Jakob Öhrman), avaavat skumppapullon, 
rööki palaa, jumpataan – siinä oli elämän koko kirjo, ja sa-
malla ohjaaja Paavilainen antaa ohjeilta.
   - Mieleeni on jäänyt erityisesti myös se, kun kuvasim-
me Tuiskula-kohtausta jossa Kikan kimppuun käydään (se 
tapahtui viihdekeskus Tuiskulassa Nivalassa alkukesällä 
1990, toim. huom.). Olin jännittänyt sitä, vaikka se oli tar-
kasti suunniteltu. Se olikin minulle hyvä kokemus. Avus-
tajat olivat huolehtivia ja empaattisia, ja ottojen välillä 
viestittivät minulle ettei minun tarvitse olla huolissani ja 
että kaikki on hyvin. Ajattelin että kunpa Kikka näkisi tä-
män.   
   Tuiskula-kohtaus ja muut keikkakohtaukset ovat jääneet 
Anna Paavilaisen mieleen. Vaikka juuri Tuiskulan keikka-
tapahtumat olivat ahdistavia, elokuvan keikkakohtaus-
ten kuvaaminen itsessään oli merkittävää. Se oli hänestä 
merkittävää, koska koronapandemian takia julkiset esiin-
tymiset oli kielletty – taide- ja tapahtuma-alaa kuritettiin.
   - Tärkeää oli paitsi se kun Kikka heräsi eloon Saran näyt-
telemänä, myös se kun olimme keikkatilanteissa. Se oli ol-
lut unelmatilanne, taide- ja tapahtuma-alan unelmatilan-
ne. Minuun se vaikutti vahvasti. Aloin itkeä kuvatessam-
me kohtausta, jossa ihmiset jonottavat lippuja. He jonot-
tavat ja odottavat sitä kulttuuritapautumaa tapahtuvaksi.

Elä ja anna toistenkin elää

- ”Elä, tanssi ja rakasta” ja ”elä ja anna toistenkin elää”, 
tämä elokuva viestittää vaikkapa sellaista, Anna Paavilai-
nen toteaa.
   Hän toivoo, että se tarjoaa samanlaisia hepuleita joi-
ta Kikka ja Kikan esiintyminen hänessä edelleen aiheut-
tavat. Ja että elokuvan jälkeen katsojat tuntevat olleen-
sa Kikan keikalla ja pitävät ehkä hetken enemmän itses-
tään ja kehoistaan.
   Sara Melleri toivoo, että elokuva antaa paljon iloa ja 
energiaa sekä uusia näkökulmia Kikkaan.  Hän ajattelee 
usein Kikan riemua, valoa ja itsestä nauttimisen taitoa se-
kä kykyä nauraa itselleen ja olla välittämättä siitä mitä 
muut ajattelevat. Mellerin mukaan se on radikaali ajatus 
tänäkin päivänä. Hän soisi sen kaikille.  
   - Kikka pitäisi liittää suurten suomalaisten kulttuurikaa-
noniin. Olisi hulluutta jos se osa kulttuurihistoriaamme 
olisi pimennossa, Paavilainen muistuttaa.
   - Kikka on historiallinen henkilö, kirkas tähti, kansainvä-
lisiä vaikutteita ottanut laulaja, joka aloitti uuden aallon 
Suomessa. Kikka oli aikaansa edellä. Hän oli poikkeuksel-
lisen valovoimainen ja taitava viihdetaiteilija, joka nautti 
esiintymisestä, mutta hän ei päässyt muuttumaan ja kas-
vamaan toivomallaan tavalla sen ajan Suomessa. Hän on 
ollut tärkeä esikuva ja innoittaja ja on sitä edelleen, Mel-
leri summaa.
   - Kikka ei ollut vain seksipommi eikä hänen elämänsä ol-
lut pelkästään traaginen. Hänen tarinansa elää, ja se on 
inspiroinut näytelmän, kuunnelman, kirjan ja nyt tämän 
elokuvan.

Kikka tanssii!

   33



Teksti: Eija-Liisa Markkula
Kuvat: Hellevi Holopainen

Sylvian joululaulu tapahtuu Sisiliassa, 
erityisesti sen toinen säkeistö, jon-
ka säkeiden lomaan   matkakerto-
mukseni rakentuu. Sisarentyttäreni 
kanssa osallistuimme syys-lokakuun 
vaihteessa Töölöläisen Kulttuuriker-
hon matkaan tuolle niin kutsutulle 
mafi osojen saarelle. 

T
öölöläinen muuten viittaa helsinkiläiseen paikal-
lislehteen, jolla on aktiivinen kulttuuriseura. Ma-
fiosot puolestaan eivät enää ole tätä päivää. Neli-
toistahenkisellä ryhmällämme oli oma bussi käy-

tössään koko ajan, samoin oma opas, jota seura retkillään 
käyttää. Hän on monelle kirjoistaan tutuksi tullut Liisa 
Väisänen, Espanjan, Italian ja Ranskan tuntija. Matkamme 
teemana oli Sisilian loistokausi, 1100–1200 lukujen nor-
mannihallitsijoiden saarella aikaansaama kukoistus, joten 
kohteemme valikoituivat enimmäkseen sen mukaisesti. 
Historian saatossa Sisilian herroina ovat olleet kreikkalai-
set, foinikialaiset, karthagolaiset, arabit ja espanjalaiset 
sekä monet pohjoisesta tulleet valloittajat. Yhtenäinen 
Italia syntyi vasta vuonna 1861 ja sai silloin nimensäkin. 
Sisilia on itsehallintoalue – sen oma parlamentti kokoon-
tuu entisessä normannikuninkaiden palatsissa. Puolus-
tusvoimat, presidentti ja ulkopolitiikka ovat muun Italian 
kanssa yhteiset ja niiden asiat hoidetaan Roomasta käsin.

Ja Etnanpa kaukaa 
mä kauniina nään

Oopperailtamme puitteita. Teatro Massimossa parvilla oli vain aitioita, 
kuva oikealla.
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Miss’ sypressit tuoksuu nyt talvellakin,
Istun oksalla uljaimman puun.

Sisilia on ikivihantaa aluetta, vuodessa saadaan kolme tai 
neljäkin satoa, mikä johtuu maaperään vuosituhansien ai-
kana kerääntyneestä, kosteutta imevästä ja säilyttävästä 
laavasta. Tuohon kun lisätään suotuisa meri-ilmasto, on 
helppo ymmärtää, miksi saari on houkutellut eri kanso-
ja kautta aikojen. Maisemaa hallitsevat monet palmulajit, 
mutta voisi sanoa, että Sisilian symboli on sitruuna, jolla 
maustetaan jopa pastaa, ihanista leivonnaisista ja jälkiru-
oista puhumattakaan. Limoncello-liköörin tuntevat mo-
net suomalaiset. Sitruspuutarhojen ohella saaren vaurau-
den ja hyvän ruoan takaavat lukemattomat oliivilehdot, 
mantelimetsiköt ja viinitarhat. Italialaiset viinit ovat ylei-
sesti ottaen maailmankuuluja, sisilialaiset luomupunavii-
nit erityisesti. Saarella viljellään 32 rypälelajiketta.

Aterioilla on pastaa, pastaa ja taas pastaa, mutta ne yr-
tit! Yksikään pasta-ateria ei maistu samalta! Siinä mis-
sä ranskalaiset ylpeilevät kastikkeillaan, italialaiset bril-
jeeraavat yrttien käytöllä. Sisiliassa merenantimet, ku-
ten miekkakala, ovat runsaina ruokalistoilla. Ryhmäm-
me läksiäisaterialla sattui erikoinen, mutta hyvin italialai-
nen kömmähdys: heille oli ilmoitettu lukumäärämme viit-
tä pienemmäksi, mutta he saivat asian kuitenkin järjes-
tettyä, ja samaa ruokalajia söivät lopulta kaikki. Kuiten-
kin sen jälkeen ilmoitettiin, että jälkiruoka on peruutettu! 
Näin rahallinen tuotto pysyi samana.

Miss’ siintääpi veet, viini on vaahtovin,
Ja sää aina kuin toukokuun

Sisilia on Välimeren suurin saari. Sicilia insula est -lauseel-
la alkoi aikoinaan latinan oppikirjanikin. Asukkaita on 5,2 
miljoonaa, heistä pääkaupungissa, Palermossa, asuu rei-
lu  miljoona. He puhuvat ja nauravat kovalla äänellä. Tor- Arabialaista kennorakennetta Palazzo dei Normannissa.
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vet soivat liikenteessä varsin herkästi ja vauhti on kaiken 
kaikkiaan kovempaa kuin täällä Hämeessä.

Palermo sijaitsee Sisilian luoteiskulmalla, Tyrrhenanme-
ren rannalla. Sää oli koko ajan ihanteellinen. Vaikka mitta-
ri näytti 24–27 astetta, ei ollut helteen tuntua, koska koko 
ajan tuuli jonkin verran ja ilma oli kosteaa meri-ilmaa. Sa-
mettinen pimeä tuli varhain, mutta lämpö säilyi, ja oli iha-
na istuskella ravintolassa taivasalla pelkäämättä, että tuli-
si kylmä tai jostain vetäisi.

Retkemme kohokohta oli oopperaensi-ilta Teatro Mas-
simossa, joka on Euroopan kolmanneksi suurin ooppe-
ra Pariisin oopperan ja Wienin valtionoopperan jälkeen. 
Kyseessä oli Domenico Cimarosan Il matrimonio segreto 
(Salainen avioliitto). Säveltäjä on Mozartin aikalaisia, jo-
ten musiikki oli miellyttävää kuunneltavaa. Tapahtumat 
oli tässä sovituksessa sijoitettu 50-luvun newyorkilai-
seen konditoriaan. Nykykatsoja luokittelisi aiheen käsit-
telyn saippuaoopperaksi, kun taas orkesteri ja laulajat oli-
vat klassisen oopperan huippuammattilaisia. Oopperasa-
lia reunustavilla parvilla oli pelkästään aitioita ja niillä is-
tuvan oopperayleisön pukeutuminen vaihteli hienoista il-
tapuvuista reppureissaajien sortseihin ja t-paitoihin.

Itse näyttelimme oopperaan puvustukseltaan harvi-
naisen jälkinäytöksen. Ulos tullessamme nimittäin vallit-
si rankkasade – lämmintä vettä taivaan täydeltä. Juoksim-
me parhaimpiimme pukeutuneina parin kulman takana 
odotelleeseen bussiin, jonne päästyämme olimme alus-
vaatteitamme myöten uitettuja koiria ja nauroimme kaik-
ki katketaksemme.

Oopperatalon tuntumassa sijaitsi kerrassaan ihastutta-
va kirja- ja musiikkikaupan suuri yhdistelmä; nimi Feltri-
nelli kannattaa panna muistiin. Olen lukenut suomeksi 
Stefania Aucin kirjoittaman Florio-suvun vaiheita kuvaa-
van Sisilian leijonat. Ostinkin sen kakkososineen italian-
kielisinä ystävääni varten. Hän harrastaa italialaista kult-
tuuria, ja lempikirjailijansa on Domenico Starnone, niin-
pä ostin hänelle myöskin kirjailijalta viimeksi julkaistun 
Confidenza-romaanin. Kirjoja on ihan pakko ostaa, vaik-
kei niitä itse näe lukea!

Florioista puheen ollen, matkaan liittyvä suuri unelma-
ni oli päästä käymään Marsalan pikkukaupungissa saaren 
länsirannikolla. Tuo satamakaupunki on antanut nimensä 
kuululle jälkiruokaviinille, jota Florion suku alkoi valmis-
taa arabikulttuurista periytyneen maun mukaisesti. Kaik-
ki unelmat eivät kuitenkaan toteudu. Tämä romahti siksi, 
että olimme jo pari kertaa ehtineet kokea sen, että Itali-
assa bussien aikataulut ja kuljettajat eivät välttämättä mi-
tenkään liity toisiinsa. Niinpä jouduimme ryhmämme oh-
jelman vuoksi luopumaan erityisretkestämme.

Arkkitehtuuri kiinnostaa minua joka paikassa. Täl-
lä matkalla esiin nousivat Pohjoismaissa tuntemattomat 
arabikulttuurin ilmentymät ja tavanomaisimmat ominais-
piirteet. Näihin lukeutuvat kennomaiset kattorakenteet, 
tai kennokuviot yleensäkin, sekä moninaiset puuleikka-
ukset, kuten elämänpuu- ja käpykuviot. Toisaalta arabit 
toivat Eurooppaan savitöiden lasittamistaidon. Valtavan 
upeita mosaiikkikuvia oli tietenkin seinien koristeluissa, 
mutta myös lattioissa, joissa saatettiin esittää suuria ta-
pahtumia, esimerkiksi hevoskilpailuja, tai koko palatsin 
seinustoja saattoi kiertää silloisen maailman tunnettujen 
eläinten kavalkadi.

Ehkä erikoisin vierailemamme kohde oli kapusiini-

Palazzo dei Normannin holvausten ylväitä koristuksia.

Monrealen katedraalissa kruunattiin Sisilian kuninkaat, minkä 
arvokkuutta henkii kattopalkkeja myöten paikan kokonaisvaltai-
nen arabialaishenkinen koristelu.

Tarkastelemassa Monrealen katedraalin erinomaista kohokarttaa.
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munkkien aikanaan ylläpitämät katakombit, jotka sijait-
sevat vain noin yhden kerroksen verran maan alla. Kai-
kenkirjavia kansalaisia 1600–1800 luvuilta on saanut siel-
tä viimeisen leposijansa. Heitä on lähes 7000 kuivattui-
na, ja reilu 1000 muumioituina, kukin omiin aikakauden 
vaatteisiinsa puettuina, seinien vierustojen hyllyille pit-
käkseen tai seinälle pystyyn riippumaan aseteltuina. Esil-
lä oli tiloja, joissa oli altaita ja alustoja ruumiinnesteiden 
valuttamiseen – onneksi en nähnyt, ja kaikesta huolimat-
ta ilma oli raikasta hengittää! Koko tässä laitoksessa va-
lokuvaaminen oli kielletty. Harmi. Tunnustan, että tämän 
kohteen kioski oli aika makaaberi turistiostosperinteeni, 
eli paikallisen ruoan keittokirjan, ostopaikaksi, mutta kir-
ja on runsas ja kattava.

Ja Etnanpa kaukaa mä kauniina nään,
Ah’, tää kaikki hurmaa ja huumaapi pään

Katanian kaupunki sijoittuu kooltaan Tampereen ja Hel-
singin välille, maantieteellisesti Sisilian itäreunalle lähelle 
Etnaa, joka nytkin koko ajan hönkäili kookkaita vesihöy-
rypilviä. Etnan purkaus peitti Katanian laavalla 1660-lu-
vulla, ja parikymmentä vuotta myöhemmin sattunut voi-
makas maanjäristys viimeisteli hävityksen kauhistuksen. 
Kaupunki jälleenrakennettiin laavakivestä, yhtenäisesti 
barokkityyliin. Seuraavalla kerralla haluan mennä Etnan 
rinteille, sinne kulkee köysirata. Toisaalta tulivuoren ym-
päri voi ajaa autolla, jolloin matkan pituudeksi tulee n. 
140 kilometriä.

Kotimatka Münchenin kautta alkoi; emme saaneet vie-
rekkäisiä paikkoja, mikä osoittautui suureksi onnekseni. 

Antiikin kaupungin, Segestan, arkeologisella kaivausalueella on 
saatu esiin muun muassa teatteri hellenistiseltä kaudelta (n. 200 
eaa.)

Piazza Armerinan kaupungissa sijaitsevan roomalaisen huvilan huo-
neen koko lattian peittävä mosaiikkikuva lasten kisailevasta huvinpi-
dosta.( Kuva on käännetty, jotta lapset erottuvat paremmin.)
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Paikkani oli kahden Herran välissä, joita heti informoin 
sokeudestani. Kumpikin heti vakuuttamaan, ettei huolta. 
– toinen italiaksi ja toinen brittienglanniksi. Kuultuaan, 
että olen Suomesta, jälkimmäinen totesi: ”Ullas, Akaslom-
polo!” Hän oli ollut kaksi kertaa Lapissa. Alusta asti panin 
merkille, että hänen äänensä ja englannin ääntämisensä 
olivat Schubertia korvilleni. Ilmeni, että hän oli NATO-up-
seeri, palaamassa Kataniasta oltuaan tutustumassa seu-
raavaan komennuspaikkaansa. Reilu kaksituntinen kului 
liian nopeasti. Jälkimmäiselläkään etapilla emme pääs-
seet vierekkäin. Silloin sisarentyttäreni puolestaan sai 
herraseuraa, sillä Oktoberfesteiltä palaavien suomalais-
miesten seurueita osui hänen lähelleen. He eivät olleet 
viikonloppureissujensa jäljiltä kovin puheliaita. Sen sijaan 
kuorsaus raikui koneen takaosassa.

Ja laulelmat lempeesti lehdoissa soi,
Sen runsaammat riemut ken kertoilla voi!

Mielessäni Italia ja musiikki kuuluvat aina yhteen. Kuun-
nelkaapa vaikka Cecilia Bartolia, Katia Ricciarellia tai so-
keaa Andrea Bocellia.

En voi olla suosittelematta vielä kirjojakin: Kuivan ja piilo-
huumorin ystäville Andrea Camillerin Montalbano-dekkari-
sarja Tuhannet turistit haluavat nähdä, missä tämä sisilia-
lainen komisario asui. Muita: Luigi Pirandellon klassikkono-
velli Sitruunoita Sisiliasta, Stefania Aucin Sisilian leijonat, 
jonka jatko-osa Leijonien talvi (L’inverno dei Leoni) julkais-
taan suomeksi syksyllä 2023, sekä Liisa Väisäsen Kaikki Ita-
liani ja Välimeren helmet.

Erään huoneen lattiaa peittäneessä kuvassa naisten jumppahetki.

Ericen pikkukaupungissa sijaitsevan luostarin seinään rakennettu 
pyöröovimekanismi, jonka kautta vauvan saattoi luovuttaa luos-
tarin orpokotiin.
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Syntinen Syntinen 
herkkuherkku

Teksti ja kuva: Sanna Tynkkynen

Suklaaseen liitetään paljon mieliku-
via. Mayoilta ja atsteekeilta periytyy 
käsitys suklaasta afrodisisena nau-
tintoaineena. Tästä syystä se herätti 
aikoinaan paljon keskustelua kirkon-
miesten ja lääkärien parissa. Siitä pu-
hutaan vieläkin syntisenä herkkuna 
ja toisaalta sen terveysvaikutuksista 
väännetään jatkuvasti. Suklaalla on 
oma paikkansa suomalaistenkin sy-
dämissä, etenkin sata vuotta täyttä-
vän Fazerin Sinisen hahmossa. 

Historiaa

S
uklaan historia alkaa noin 3500 vuoden takaa. 
Etymologian perusteella voidaan arvioida, että 
Mesoamerikan alueella asuneet Olmeekit viljeli-
vät kaakaota ja tunsivat sen käytön. Heidän sa-

nansa, jolla viitataan niin kasviin kuin siitä tehtyyn juo-
maankin, on ”kakaua” tai ”kakawa”. Olmeekkeja seuran-

neiden mayojen ja atsteekkien kaakaon käytöstä on 
säilynyt enemmän todisteita esimerkiksi taiteessa. He 
valmistivat kaakaopavuista nestemäistä ja kitkerän-
makuista juomaa nimeltä xocoatl, johon lisättiin myös 
muun muassa chiliä.

Eurooppalaisten valloittajien saapuessa Uuteen Maa-
ilmaan 1500-luvulla, mayat ja atsteekit käyttivät kaaka-
opapuja pääasiassa valuuttana eivätkä nautintoainee-
na. Kaakaopavuista ja mausteista jauhamalla tehtyä 
juomaa nauttivat vain yhteisön varakkaimmat jäsenet 
ja arvokkaana juomana sillä oli osansa myös rituaalime-
noissa. 

Eurooppaan ensimmäiset kaakaopavut tuotiin vii-
meistään vuonna 1544, kun kekchi-intiaanien valtuus-
kunta saapui tapaamaan Espanjan kruununprinssiä. En-
simmäisen kaakaolastin tiedetään saapuneen Sevillaan 
vuonna 1585. Tämän jälkeen suklaajuoma alkoi saavut-
taa suosiota Espanjan hovissa, jossa sitä alettiin tarjoil-
la kylmänä, ja chilin sijaan sokerilla, kanelilla, manteleil-
la ja pähkinöillä maustettuna.

1600-luvulla juoma levisi Espanjasta muualle Euroop-
paan. Ranskassa se säilyi hovin ilona, mutta Englannis-
sa suklaasta tuli vuosisadan puolivälin jälkeen koko va-
rakkaamman kansanosan nautintoaine kahviloiden al-
kaessa  tarjoilla suklaajuomaa. 

Ensimmäisiä kiinteitä suklaita valmistettiin käsityönä 
Euroopassa 1700-luvulla pääasiassa jauhetusta kaaka-
osta, sokerista ja vedestä. Ne olivat maultaan makeita 
ja kitkeriä sekä rakenteeltaan rakeisia ja helposti mure-
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nevia. Sulavamman, kiiltävän ja kovan suklaamassan val-
mistus mahdollistui vasta teknologisen kehityksen avul-
la 1800-luvun puolella. Massatuotannon myötä suklaasta 
tuli kaikkien saatavilla oleva herkku ja monet nykyisinkin 
suositut tuotemerkit, kuten Toblerone, Mars, Tupla ja Fa-
zerin Sininen, syntyivät 1900-luvulla. 

Suklaan valmistus

Suklaan pääraaka-aine on kaakaopuun pavuista saata-
va kaakao. Kaakaopuuta viljellään 20. leveyspiirien välil-
lä. Kaakaoviljelmien puut kasvavat yleensä suurempien 
puiden suojassa ja  alkavat tuottaa täyttä satoa 6-7 vuo-
tiaina. Suurin osa maailman suklaasta saadaan Forastero-
lajikkeesta. Criollo-lajikkeesta saadaan miedomman ma-
kuista suklaata, mutta se ei ole yhtä satoisa. Kolmas pää-
lajike on edellisten risteytys Trinitario. 

Kaakaon viljelyssä on eettisiä ongelmia, sillä kaikki suk-
laata valmistavat yritykset eivät ole pystyneet takaa-
maan, että tuotteet on valmistettu ihmisoikeuksia rik-
komatta. Viljelyssä on havaittu laajalti käytettävän lapsi-
työvoimaa ja työntekijöiden oloissa on huomattu vaka-
via puutteita. Reilun kaupan sertifikaatin saanut suklaa 
on valmistettu kaakaosta, jonka viljelyssä työntekijöiden 
olot ja tulot noudattavat tiettyjä periaatteita ja lapsityö-
voiman käyttö on kielletty. 

Kaakaohedelmät poimitaan puista, halkaistaan, niiden 
sisällä olevat pavut erotellaan ja fermentoidaan. Fermen-
noinnin aikana tapahtuu kemiallisia reaktioita, joissa syn-
tyvät sokerit ja hapot antavat kaakaolle sen tunnusomai-
sen maun ja värin. Tämän jälkeen papuja kuivataan noin 
viikko, pakataan juuttisäkkeihin ja rahdataan prosessoi-
tavaksi kosteudelta suojattuina ja muista elintarvikkeis-
ta erillään. 

Ennen paahtamista pavut puhdistetaan huolellisesti ja 
yleensä myös kuoritaan. Paahtaminen poistaa kaakaopa-
vuista kitkerän maun. Kuoritut nibsit jauhetaan rasvan 
erottelemiseksi ja tuloksena on kaakaomassaa, josta val-
mistetaan suklaata lisäämällä siihen vaihteleva määrä so-
keria, maitojauhetta ja kaakaovoita sekä mausteita, kuten 
vaniljaa. Maitojauheen sijasta voidaan käyttää myös mai-
toa. Lesitiinin avulla ainekset voidaan sitoa  ja suklaasta 
saada kermaista ja sileää. Halvoissa suklaissa kaakaovoi 
korvataan muilla öljyillä, kuten palmuöljyllä, jonka senkin 
tuotannossa on eettisiä ongelmia.  

Suklaata moneen makuun

Suklaan ruskean värin sävy vaihtelee kaakaopitoisuuden 
mukaan hyvin tummasta heleän vaaleaan. 

Tumma suklaa valmistetaan kaakaomassasta, kaakao-
voista ja sokerista, eikä siihen käytetä maitoa. Tummas-
sa suklaassa on kaakaota 45-100 prosenttia, josta kaakao-
voita on viitisen prosenttia. Korkean kaakaopitoisuuden 
vuoksi maku tuntuu voimakkaana. Tumman suklaan koh-
tuullisen nauttimisen on todettu estävän verisuonien 
tukkeutumia. Kaakao sisältää teobromiinia, jota on sitä 
enemmän suklaassa, mitä tummempaa se on. Teobromii-
ni on myrkyllistä koirille ja siksi suklaata ei tulisikaan an-
taa niille eikä jättää sitä niiden ulottuville. Etenkin joulun 
aikaan eläinlääkäriin tuleekin paljon karvaisia suklaan-

syöjäpotilaita.
Ensimmäisen maitosuklaan kehitti sveitsiläinen Daniel 

Peter vuonna 1876, minkä myötä Sveitsi nousi yhdeksi 
suklaan valmistuksen keskuksista. Maitosuklaata valmis-
tettaessa käytetään edellä mainittujen raaka-aineiden li-
säksi maitojauhetta tai maitoa. 

Valkosuklaa valmistetaan sokerista, maitojauheesta ja 
kaakaovoista ja maustetaan yleensä vaniljalla. Valkoises-
sa suklaassa ei ole lainkaan kaakaomassaa. Valkoista suk-
laata käytetään lähinnä koristeisiin, leivontaan ja jälkiruo-
kiin.

Raakasuklaan valmistuksessa raaka-aineita ei ole kuu-
mennettu yli 46 asteen. Näin siinä säilyvät entsyymit, vi-
tamiinit ja fytoravinteet, jotka tuhoutuvat korkeissa läm-
pötiloissa ja prosessoitaessa. Raakasuklaa ei ole yhtä kiil-
tävää, sileää ja kovaa kuin tavallinen suklaa, koska sitä ei 
ole temperoitu. Se murenee helposti ja tuntuu rakeiselta 
suussa, koska kaakaovoi on kiteytyneessä muodossa. Sii-
hen ei myöskään yleensä lisätä emulgointi- tai muitakaan 
lisäaineita ja valkoinen sokeri pyritään korvaamaan muil-
la makeuttajilla. 

Raakasuklaan ajatellaan sisältävän myös tavallista enem-
män flavonoideja. Tieteellistä näyttöä ei kuitenkaan ole 
tarpeeksi, että tätä voitaisiin pitää faktana. Siitä on löy-
detty suurempia pitoisuuksia prosyanidiinejä, joilla voi 
olla sydän- ja verisuoniterveyttä edistävää ja sokeriai-
neenvaihduntaa parantavaa vaikutusta. On syytä muis-
taa, että suklaan terveysvaikutuksista tehdyt tutkimukset 
ovat usein suklaayhtiöiden rahoittamia. Suklaassa on pal-
jon sokeria ja kovia rasvoja, joten suklaan liika syönti ai-
heuttaa helposti ylipainoa. Jo 50 grammaa suklaata sisäl-
tää 200 kilokaloria ja raakasuklaassa on lähes kaksi ker-
taa enemmän rasvaa. Näin ollen sitäkään ei voida valmis-
tustavastaan huolimatta pitää terveellisenä suurina mää-
rinä nautittuna.
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Fazer

Teollistumisen aika 1800-luvulla toi Suomeenkin pal-
jon ulkomaisia osaajia. Niinpä tänne saapui 1840-luvul-
la myös sveitsiläinen Eduard Fazer. Hän oli kisällinvael-
luksellaan päätynyt Hampuriin, mistä Helsingissä räätä-
limestarina toimiva Ernst Flohr palkkasi hänet turkkurik-
si vuonna 1843. Eduard sai Suomen kansalaisuuden 1849, 
hänet hyväksyttiin turkkurimestariksi Helsinkiin ja hän 
sai porvarinoikeudet. Tämä mahdollisti oman yrityksen 
perustamisen. Varallisuuden kartuttua hän osti 1856 kiin-
teistön Kluuvikadulta,  josta myöhemmin tuli Fazer-yri-
tyksen sydän. 

Eduard ja hänen sveitsiläissyntyinen vaimonsa saivat 
kahdeksan lasta. Hän toivoi kaikille pojilleen hyvän toi-
meentulon ja sosiaalisen arvostuksen tuovia ammatteja. 
Isälle ei ollutkaan mieleen, kun nuorin poika Karl valitsi 
sokerileipurin ammatin ja lähti 18-vuotiaana opintomat-
kalle Pietariin, Berliiniin ja Pariisiin. Hänen haaveenaan oli 
opintojen jälkeen avata oma konditoria Helsinkiin. 

Karl Fazerin Ranskalais-venäläinen Konditoria avat-
tiin Kluuvikadulla 17.9.1891 ja se saavutti nopeasti ikoni-
sen aseman helsinkiläisten parissa. Vuonna 1897 Karl Fa-
zer perusti makeistehtaan Helsingin Punavuoreen samal-
le tontille, jossa hänen veljensä Max Fazerin tukkuliike jo 
oli, ja teki veljensä kanssa sopimuksen makeisten tukku-
jakelusta. Vuoteen 1913 mennessä Fazer oli viisinkertais-
tanut liikevaihtonsa. Toiminnan kasvaessa tuotantoa siir-
rettiin muualle, mutta Kluuvikatu oli ja pysyi Fazerin hen-
kisenä ytimenä 

Karl Fazerin rinnalla työskenteli läheisimpänä työtoveri-
na ja neuvonantajana hänen vaimonsa Berta, joka oli ma-
kutuomarina mukana valmisteiden ja tuotannon suunnit-

telussa, hoiti kirjanpidon ja tilinpäätökset, istui kiireaikoi-
na kassalla, somisti näyteikkunat ja ruokki perheen ohella 
pöydässään aluksi myös yrityksen työntekijät. Karl ja Ber-
ta Fazer saivat neljä lasta. Nimet karamelleille keksittiin 
koko perheen voimin ja uutta tuotetta ja tuotenimeä juh-
littiin aina joukolla. Karl Fazerin poika, Sven, aloitti työt 
tehtaalla 17-vuotiaana. Taitojen ohella myös arvot siirtyi-
vät seuraavalle sukupolvelle. Vuonna 1939 Sven Fazeris-
ta tuli toimitusjohtaja, joka lopullisesti kasvatti Fazerista 
suuren elintarviketeollisuusyrityksen. 

Fazer on edelleen perheyhtiö, jonka palveluksessa työs-
kentelee suvun jäseniä neljännessä polvessa.

Hetki sininen

Karl Fazer aloitti Suomessa suklaan valmistuksen vuon-
na 1894. Suomen edelleen myydyin suklaalevy on tänä 
vuonna sata vuotta täyttävä Fazerin Sininen. Kuten mo-
ni muukin menestystarina, Fazerin Sininenkin sai alkun-
sa sattumalta. 

Karl Fazerin pojalla Svenillä oli englantilainen liiketut-
tava nimeltä Shaller, jonka vävy sairasti vakavaa silmäsai-
rautta. Suhteidensa avulla Sven Fazer sai hänet silmäsai-
rauksiin erikoistuneelle lääkärille. Mies parantui ja kiitok-
sena tästä ystävänpalveluksesta Shaller lahjoitti Fazerille 
hallussaan olleen sveitsiläisen suklaareseptin. Fazerin Si-
nisen valmistusohje pohjautuu siihen ja valmistus tapah-
tuu edelleen samalla reseptillä. Tuore maito on yksi Faze-
rin Sinisen tärkeimmistä raaka-aineista. Alusta lähtien sen 
valmistamiseen on käytetty Arriba-kaakaopapuja, koska 
Karl Fazerin mielestä ne olivat parhaita. Kaakaoon liitty-
vät laatuvaatimukset on myös määritelty tarkasti maun, 
paahtotavan ja papujen luokituksen osalta. Koemaista-
jat tarkistavat paahtoasteen, hapokkuuden, kirpeyden ja 
aromin sekä sen, ettei kaakaossa ole sivumakuja.

Karl Fazer (1866-1932) oli innokas luonnonystävä, met-
sästäjä ja kalastaja. Sininen oli hänelle tärkeä väri, joka 
symboloi Suomen luontoa ja itsenäistä isänmaata. Vuosi-
en mittaan hänestä tuli luonnonsuojelija ja lintujen tun-
tija. Hän perusti omin varoin linnuston suoja-alueita Ah-
venanmaan saaristoon sekä Viipurin läänin Pyhäjärveltä 
1918 ostamansa Touvilan tilan maille. 

Sininen väri, jota Fazer käyttää suklaapakkauksissaan, 
on rekisteröity tavaramerkki. Tämä on ensimmäinen ker-
ta Suomessa kautta aikojen, kun Patentti- ja rekisterihal-
litus on hyväksynyt värin rekisteröitäväksi tavaramerkki-
nä. Fazer saa siis myydä Suomessa yksinoikeudella suk-
laatuotteita noissa tunnetuissa sinisissä pakkauksissa. Vä-
ri ja Karl Fazerin kultainen nimikirjoitus toimivat suklaan 
tunnuksena, ilman että nimeä tarvitsee edes kirjoittaa.

Myös Fazerin sinisen mainosmusiikki on ikoninen. Hetki 
Sininen -kappaleen sävelsi ja sanoitti vuonna 1977 Mart-
ti Pohjalainen ja sen esitti sinivalkoiseksi ääneksikin titu-
leerattu Katri Helena.  

Fazerin Sinisen klassikkomainoksen sävel syntyi mainosmies 
Martti Pohjalaisen intohimosta musiikkiin. Siniseen hetkeen hän 
halusi mukaan sinfoniaorkesterin. Kuva: Fazer.
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Teksti: Sanna Tynkkynen
Kuva: Musage-Podcastin facebook

Kiitos kun kuuntelit, Musage-Pod-
cast...miellyttävä miesääni ja rau-
hoittava loppumusiikki johdattele-
vat kuulijan pois jakson tunnelmista. 
Veli-Matti ”Vellu” Aittola tekee Mus-
age pod- castia, jossa aistitaan, tun-
netaan ja käydään välillä syvälläkin. 

Tuumasta toimeen

V
eli-Matti Aittola sai idean podcastin tekemiseen 
seuratessaan sivusta lastensa youtuben katse-
lua. Nuorempien lasten reaktio oli selkeä EI, kun 
hän pohti, pitäisikö isänkin ruveta tekemään 

youtubevideoita.  Podcastin tekemiseen kuitenkin tuli 
vihreää valoa ja koko perheen tuki.  Idea muhi jonkin ai-
kaa, mutta Vellu ei ole jahkailija. 

- Tartun yleensä toimeen nopeasti.  Idea syntyi kevääl-
lä ja parin kuukauden jälkeen ulos tuli tiiseri ja ensimmäi-
nen jakso. Siitä se sitten lähti.

Vellu on kuunnellut jonkin verran podcasteja. Tietyn ai-
kakauden lapsena hän tykästyi erityisesti Vesa Winbergin 
Kasarin Lapset -podcastiin.  

- Ajattelin, että ei toi voi niin vaikeata olla ja aloin ottaa 
asiasta selvää. Soitin Vesa Winbergille ja hän kertoi, mitä 
vempeleitä on. 

Netistä löytyikin Zoom PodTrak P4 podcast laite. Vellu 
tutkaili, että mikä ihme tämä on ja avustaja tulkkasi ku-
vaakin. 

- Iiro Rantala, joka tekee Podi ilolle -podcastia, käyttää 
tätä laitetta. Laitoin hänelle viestiä ja kyselin vähän. Hän 
kuvaili puhelimessa laitetta ja käsitin, että sehän on lähes 
saavutettava näkövammaiselle.

Kaikki perustoiminnot hoituvat fyysisellä ”potikalla”, 
vain editointi tapahtuu näytön avulla ja sitä Vellu ei pysty 
itse tekemään. Näkövammainenkin kykenee halutessaan 
editoimaan tietokoneella siihen tarkoitetulla ohjelmalla, 
mutta siihen Vellu ei ole halunnut lähteä. Valmiit jaksot 
Vellu siirtää muistikortilla tietokoneelle julkaisua varten. 
Podcast-laitteen hankkimiseen Vellu haki ja sai Näkövam-
maisten Kulttuuripalvelun apurahan. 

Musage

Podcast sai nimensä kahdesta Vellulle keskeisestä asiasta: 
musiikista ja hierontatyöstä (Music & Massage).  Podcas-
tin myötä hän taipui myös someen, koska vuorovaikuttei-
suuden vuoksi hänen oli pakko tehdä Musagelle omat fa-
cebook -sivut. 

- Mä vähän vastustan näitä somejuttuja. Facebookiin 
meneminen oli pakko podcastin takia. Halusin, että vie-
railijat tulevat jotenkin visuaalisiksi ja facebook oli oike-
astaan se ainut tapa. Siellä voi myös ilmoittaa, että nyt 
uusi jakso on tullut ja ihmiset pysyy siinä perässä. 

Vellulle oikea kontakti on tärkeämpi kuin facebooktyk-
käykset.

- Haluan oikeita henkilökohtaisia kontakteja. Olen peri-
aatteen ja vanhan liiton mies. Soittakaa, laittakaa viestiä 
tai watsuppia. 

Vellulla oli alusta lähtien melko selvä käsitys, millainen 
Musage-Podcastista tulee.

- Idea oli, että alan kertoa omasta elämästäni ja sitten 
otan siihen vieraita. Siitä se lähti hahmottumaan. Miksi 
en pistäisi itseäni peliin, kun tässä on tämä viidenkym-
pin rajapyykki vuoden päästä tulossa. Isä olisi aina halun-
nut kirjoittaa elämäntarinansa ylös ja se jäi kirjoittamatta. 
Kerron elämästäni itselleni kuin puhutussa päiväkirjassa.

Podcast on kehittynyt matkalla, vaikka perusidea onkin 
säilynyt alkuperäisenä. Alussa meni pari jaksoa teknisen 
toteutuksen hiomiseen.  Vellu on varsin analyyttinen it-
seään kohtaan.  Hän tarkastelee ääntään testaten samalla 
asioita.  Hän ei haluakaan olla mikään ammattilainen, jo-
ka puhuu sanat hienosti ja suunnitelmallisesti. Välillä pu-
nainen lankakin hukkuu, mutta heittäytyminen ja itsensä 
kuunteleminen on terapeuttista. 

- Olen tehnyt jaksoja yöllä, aamulla, nälkäisenä, janoi-
sena ja ennen yhtä jaksoa kävin juoksemassa kympin len-
kin. Kuuntelin ääntäni ja miten pystyn soljuttamaan sitä 
tavaraa ulos. 

Alusta asti oli selvää, että jaksoja tulee vain jonkin ver-
ran. Vellu ajattelee, ettei tavaraa voi tulla koko aikaa. 

- Se ei saa tulla jollain tavalla raskaaksi. Mulla on vie-
lä paljon asioita päässä, ja ihmisiä, jotka haluan kanssa-
ni siihen mikrofonin luokse. Ne haluan tehdä ja sitten se 
on siinä.

Vellu kokee podcastin itselleen hyväksi formaatiksi. Hä-
nelle on tullut kysymyksiä, voisiko hän tehdä podcastia 
pyydetystä aiheesta tai haastatella jotakuta. 

- Voi olla, että tulevaisuudessa, mutta Musage-Podcast 
on nyt tämä projekti. 

Musage-Podcastin facebook -sivuilla on parisensataa 
seuraajaa ja jaksosta riippuen podcastilla on ollut kuun-
telukertoja jopa 400. Podcastia voi kuunnella spotifysta 
sekä  apple- ja google podcastista. 

Muistakaa juoda ja 
rock’n roll
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Vellu miesluolassaan.
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Kuulokuvia 

Podcast ei ole visuaalinen formaatti. Vellu haluaa kuulo-
kuvilla saada ihmiset näkemään asioita. Hän haluaisikin 
podcastiinsa kuunnelmallisuutta. Välillä tuntuukin, kuin 
istuisi samassa paljussa Vellun ja hänen haastateltavan-
sa kanssa tai saisi ravintolan pöydässä kuunnella heidän 
muisteloitaan.  

- Aistimuksista fiiliksiä ja tarinoita elämän varrelta, Vel-
lu kiteyttää podcastinsa ydinajatuksen.  

Musage podcastin jaksot paketoi Vellun pojan säveltä-
mät intro ja autro, alku- ja loppumusiikki.  Monessa jak-
sossa Vellu käyttää myös äänimaisemaa, joka johdattaa 
kuulijan kulloisenkin aiheen tunnelmiin.

- Halusin, että ihmiset vähän miettii siinä alussa, mitä 
tapahtuu ja taustalla kuuluvat äänet tekevät autenttisen 
tunnelman. 

Taustaäänien avulla kuuntelijat pääsevät miljööseen 
kiinni. Vellu kuvailee myös ympäristöään paljon. 

- Ne on niitä kuulokuvia. Olen miettinyt, että jos olen 
jossain, niin miksi en kertoisi ympäristöstäni. Olisihan se 
aika tylyä, että olen minulle tärkeässä paikassa, mutta en 
kerro mitä siellä on. Kerron myös muistoja esineistä ja ne-
kin puhuvat omaa tarinaansa. En ole yksin siinä tilassa, 
vaan kaverinani on se miljöö.  

  Kaikissa jaksoissa kuulokuvia ei tarvita, vaan vieraan 
kanssa keskustelu on pääosassa. Joskus sattuma puuttuu 
peliin ja ääniä on tullut taustalle juuri oikeaan paikkaan. 

- Se on mageeta, kun jotain tulee kuin tilauksesta ja ne 
osuu just oikeaan kohtaan. En poista niitä tai lisää mitään, 
vaan haluan, että tulee se luonnollinen fiilis. 

 Podcastin toistuva slogan on ”muistakaa juoda ja kuu-
nelkaa rock’n rollia”. 

- Juominen tulee sieltä voicemassagesta. Pitää juoda, 
että pystyy puhumaan. Ihminen tarvitsee hengittämi-
seenkin 1,5 litraa nestettä päivässä. Rock’n rollin kuunte-
leminen taas tulee sieltä musiikkipuolelta. 

  Eli sloganiinkin sisältyy Musage. 

Matka minuuteen

Podcastin tekeminen on auttanut Vellua avautumaan it-
selleenkin enemmän. Se on hänelle myös itsensä voitta-
mista, vapautta ja vauhtia. 

- Tää on matka minuuteen. Jos kirjoittaisin päiväkirjaan, 
kokisin ehkä sen fiiliksen, mutta kun puhun niitä asioita, 
mitä olen nyt jostain menneestä mieltä,  pääsen tosi sy-
välle siihen tunteeseen. 

Vaikka jakson tekeminen olisi ollut kuinka vaikeaa, jäl-
keenpäin sitä kuunnellessaan Vellu kokee vapautumisen 
tunteen.  Hän myöntää olleensa elämässään täydellisyy-
den tavoittelija. Näkövamma on opettanut, että on pakko 
päästää vähän irti. Kuvaillessaan itseään todella hyväksi 
keskinkertaisuudeksi, hän kuulostaakin olevan sinut it-
sensä kanssa. 

- On oikeasti niin terapeuttista, kun kuuntelen puhetta-
ni näistä omista tekemisistä, vaivoista ja vammoista. Au-
keaa ihan eri tavalla.

  Samoin Vellu on huomannut käyvän myös haastatel-
lessaan podcastissa vieraitaan. 

- Kun otan sinne ystäviäni, huomaan, minkälainen suh-
de meillä on. Kuuntelen keskustelua jälkikäteen kolman-
nessa persoonassa. On paljon asioita, joita olen monta 

kertaa miettinyt ystävissäni ja suhteessani heihin. Huo-
maan, kun kuuntelen podcastia, mikä oikeasti on se juttu. 
Tietenkin muutun, kun keskustelen jonkun kaverin kans-
sa, mutta se on valaissut paljon asioita. 

Vellu puhuu podcastissaan erilaisista rooleista, joita hä-
nellä on ollut elämänsä varrella esimerkiksi maalipallon-
pelaajana. 

- On olemassa myös Podcast-Vellu. Se on aika lievä, oi-
keastaan vain siinä alussa ja lopussa ja sitten tietenkin 
nää sloganit. Mutta kun se jutustelu alkaa, en ajattele si-
tä mikrofonia ollenkaan. Podcastissa olen ihan minä it-
se, enhän pystyisi sellaisia asioita puhumaan, jos esittäi-
sin jotain. 

Joistain jaksoista Vellu on saanut palautetta, että oli-
sitte vaan jatkaneet sitä kertomista. Hän kuitenkin kokee, 
että jossain vaiheessa tulee tunne, että on aika luotsata 
tarina loppuun.

- Sitten vain yritän viedä sen lopetusta kohti, jokin lop-
pukaneetti siihen ja autro soimaan. Siinä kohdassa tulee 
taas ne nappulat ja että nyt tehdään podcastia. Muuten 
hyppään ihan täysin siihen juttuun. Ei tarvitse esittää tai 
suorittaa mitään, vaan annan ajatuksenvirran viedä. 

Vellu ei suunnittele etukäteen jakson käsikirjoitusta. 
Hänellä on päässään jonkinlainen suunnitelma, mistä jak-
sossa puhutaan, mutta hän ei tee mitään paperille. 

- On ajatuksia, mistä jutellaan  ja sitten se voi lähteä 
ihan eri suuntaan. Ajatus asiasta, mutta antaa mennä mi-
hin menee. 

Vellu on kokenut podcastin tekemisen erittäin tera-
peuttiseksi. On kuitenkin tärkeää vetää rajat ja tehdä it-
selleen selväksi, mistä asioista haluaa olla kuulijoille 
avoinna. Vaikka podcast on varsin henkilökohtainen, on 
Vellu tyytyväinen, jos joku kuulija saa siitä vertaistukea 
tai samaistumispintaa. 

- Toivon, että Musagen facebook -sivuilla ihmiset kom-
mentoisivat ja uskaltaisivat kirjoittaa sinne pohdintojaan. 
On tullutkin, että tulipas tuosta asiasta muistoja ja just 
toi sama kokemus. Palautetta tulee myös ihan soittoina 
ja saan watsupviestejä tuntemattomiltakin. Sekin on kiva.  

  Vellu toivoo syvästi, että muutkin näkövammaiset läh-
tisivät tekemään podcasteja. Todistettavasti on laittei-
ta, joilla voi tehdä tätä ilman näköäkin. Voi lähteä vaikka 
mustikkametsään tai koiran kanssa juoksemaan. Podcas-
tin nauhoittaminen ei vaadi muuta kuin että alkaa tehdä.

- Olen säästynyt monelta hienolta, sysimustalta hetkel-
tä, kun olen tehnyt podcastia ja kuunnellut itseäni. On to-
della terapeuttista kuulostella omaa puhetta ja ajatuksia, 
ja että siinä on vielä joku ystävä mukana jutustelemassa. 
Sitä ei voi uskoa, miten paljon se kehittää omaa mieltä ja 
itsetuntoa ja  monet pelot väistyvät. Monella vammaisel-
la tai ihan kenellä vaan on paljon sanottavaa. Pitää vaan 
uskaltaa, Vellu kannustaa. 

- Podcast on yksi tapa kommunikoida. Se on kiva, tur-
vallinen pikkukupla, kun ei ole sitä naamaa. Moni näkö-
vammainen miettii, että mihin ne silmät osoittaa ja kat-
sonko kameraan. Tässä ei tarvitse miettiä yhtään mitään, 
antaa tulla vaan. 

Musage podcast vaikenee näillä näkymin ensi keväänä. 
Vellun elämässä tapahtuu silti koko ajan, eikä hän sano 
ehdotonta eitä siihenkään, että hänestä kuultaisiin vie-
lä ääniaalloilla. 
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Halosenniemi toivottaa 
näkövammaiset vieraat 
tervetulleiksi 

Tuusulan Rantatien varrelle valmistui vuosina 1899-1902 Halosenniemi, tai-
teilija Pekka Halosen kahdeksanlapsiselle perheelleen suunnittelema atel-
jeekoti. Näkövammaisten Kulttuuripalvelun ryhmä tutustui talossa Taitelija-
elämää Halosenniemessä -näyttelyyn elokuussa museolehtori Aino Malmi-
sen johdolla. 

Teksti ja kuvat: Tanja Rantalainen

Näkövammaisten ryhmä tutkii Halosenniemen kivijalkaa.
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K
un museolehtori Aino Malminen ensimmäistä 
kertaa näki jyhkeän hirsirakennuksen, Pekka Ha-
losen taiteilijakoti Halosenniemen, kokemus oli 
hänelle voimakas ja tärkeä. Samanlaista vaikut-

tumista hän on nähnyt myöhemmin opastettavissa ryh-
missä. Ensimmäinen kokemus Halosenniemestä on Mal-
miselle se, minkä hän haluaisi saada takaisin, ja minkä 
hän haluaa välittää. 

- Museolehtorina lähestyn opastuskierrosta siitä näkö-
kulmasta, että tärkeintä on elämys, eivät vuosiluvut, Aino 
Malminen sanoo. 

Ennen näkövammaisten ryhmän vierailua Malminen 
mietti, miten välittää suuren, tumman, linnamaisen ta-
lon olemus ihmisille, jotka eivät näe. Kierros aloitettiin ul-
koa, koska luonto oli Pekka Haloselle tärkeä, ja Pitkänie-
men tuulisilla kallioilla tuntee Tuusulanjärven läheisyy-
den. Talon monista ruutuikkunoista avautuu näkymä jär-
velle kolmesta suunnasta. 

- Kävin etukäteen läpi rakennuksen perusmitat ja huo-
nejärjestyksen, ja mietin, miten voin konkretisoida asioi-
ta parhaiten. Tiesin, että talosta on olemassa kohokartto-
ja ja etsin ne käsiini. Tiedostin kaikki vaaranpaikat: putoa-
misvaarat, matalat sisäänkäynnit ja kynnykset. Olin kysy-
nyt, mikä ryhmää erityisesti kiinnostaa, ja haaste oli se, 
että teitä kiinnosti kaikki, arkkitehtuuri, Pekka Halosen 
taide sekä perhe-elämä. Yritin tasapainoilla näiden toi-
veiden välillä, Aino kertoo valmistautumisestaan. 

Aino kuvaili ryhmälle ulkona talon yleisilmeen ja yksi-
tyiskohdat, esimerkiksi suuren ateljeeikkunan 48 ruutua. 
Ryhmä kosketteli talon kivijalkaa ja hirsiä, joissa piilukir-
veen jäljen saattoi tuntea. Hyväjalkainen ryhmä myös 
kiersi talon koon hahmottamiseksi. 

Kuusi kuvaavaa työtä 

- Valitsin kuusi kuvailutulkattavaa työtä, jotka mielestäni 
kuvasivat Pekka Halosen taiteellista tuotantoa parhaiten. 
Istuin maalausten edessä, ja kirjoitin auki, mitä näen ja 
koen. Kotona palasin vielä teksteihini. Ylitin puhdasoppi-
sen kuvailutulkkauksen rajoja sikäli, että maalausten ku-
vailutulkkauksen yhteydessä kerroin myös Halosten per-
he-elämästä. Halusin välittää sitä elämisen tunnetta, mi-
kä maalauksissa oli, Aino sanoo. 

Hän uskoo, että esimerkiksi vuonna 1895 valmistuneen 
häämuotokuvan kohdalla oli tärkeää kertoa työn kon-
teksti. Kaksoismuotokuva Maija ja Pekka Halosesta viittaa 
symbolismin kautta itsensä ulkopuolelle. Voi tulkita, että 
nuoripari on siinä kuvattuna huomattavasti todellisuutta 
iäkkäämpinä, pitkää liittoa jo kauan eläneinä. 

Pekka Haloseen, hänen taiteeseensa ja Halosennie-
meen liittyvät faktat ovat Aino Malmiselle tuttuja, kos-

ka hän on työskennellyt Tuusulan museoiden palveluk-
sessa 2010-luvulta. Hän joutui kuitenkin miettimään sitä, 
miten purkaa kuva kuvailutulkkauksessa rakenteiksi. Mi-
kä on oleellista? Mikä pitää kiinni kuvan sommitelman ja 
antaa sille olemuksen? 

- Lapset rannalla -teos vuodelta 1914 edustaa Halo-
sen 1910-luvulle ajoittunutta värikautta. Hän maalasi sil-
loin puhtaalla paletilla ja etsi aiheita kodin ympäristöstä. 
Vuonna 1912 valmistunut Kuutamo on niin ikään värikau-
den maalauksia. Aiheena olevaa mäntyä Halonen kutsui 
miljoonamännyksi, koska vitsaili maalanneensa sen mil-
joona kertaa. Teoksessa on voimakkaita vaikutteita japo-
nismista, joka kiehtoi kultakauden taiteilijoita kautta lin-
jan, Aino kertoo. 

Aino Malminen kuvailutulkkasi näkövammaisten ryh-
mälle myös Halosen omakuvan 1890-luvulta ja Heikki 
soittaa -maalauksen vuodelta 1903. Pekka Halosen veli 
Heikki jännitti soittamista, mutta uskaltautui tarttumaan 
viuluun perheen parissa. Teos edustaa symbolismia, mies 
piirtyy selkeästi tummasta taustasta. Kuudetta Ainon va-
litsemaa teosta ei ehditty kuvailla ajanpuutteen takia. 
Pyykki kuivuu -maalaus vuodelta 1910 odottaa vielä ku-
vailutulkkaustaan. 

Halosenniemen kiehtovat takat

Aino Malmisella on kuvataidetausta ja hänelle on luon-
taista ajatella taidetta tekemisen kautta. Näkövammaiset 
näyttelyvieraat saivat Halosenniemen kierroksella tun-
nustella grafiikan prässiä ja maalituubia. Kuvataidetta 
harrastavan osallistujan kanssa Ainolla oli yhteinen kieli 
ja he jäivät vielä kierroksen jälkeen keskustelemaan. 

"Miten välittää talon tumma, linna-
mainen olemus ihmisille, jotka eivät 
näe?"

Ateljeen ikkunarivistöä.
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Kun Ainolta kysyy, mitä hän seuraavalla kerralla tekisi toi-
sin, hän sanoo, että varaisi aikaa vähintään kaksi tuntia, 
ehkä enemmänkin. 

- Talo itsessään on omanlaisensa, niemi omanlaisensa, 
ja niin myös taide. Ehkä vielä tiukemmin voisi rajata kä-
siteltävät asiat. Vuosia sitten käytin erään näkövammai-
sen näyttelyvieraan kanssa kaksi ja puoli tuntia pääasias-
sa Halosenniemen takkoihin. 

Useissa Halosenniemen takoissa on metallinen uunin-
luukku, jonka taiteilijan serkku Arttu Halonen on tako-
nut. Taontojen aiheet sopivat tarinan mukaan huoneen 
tunnelmaan. Kulttuuripalvelun ryhmäkin sai tunnus-
tella luukkua, jossa on emakko ja kahdeksan pikkupos-
sua. Seitsemän porsaista on taottu, kahdeksas, piirretty 
luukkuun ehkä rautanaulalla, kun perheeseen syntyi vie-
lä kahdeksas pienokainen. Ateljeen takan luukkuun on 
taottu alaston tyttö ja eteisessä metsäkanaemo toivottaa 
vieraat tervetulleeksi. 

- Näkövammainen, jolle kuvailin takat, lähetti myöhem-
min kiitoskortin. Mies oli ollut onnellinen siitä, että oli 
saanut nähdä talon. Silloin koin onnistuneeni, mutta se 
oli vaatinut aikaa,

Aino on kahden kollegansa kanssa juuri osallistunut 
Helsingin kaupungin taidemuseo HAMin ja Näkövam-
maisten Kulttuuripalvelu ry:n järjestämään kuvailutulk-
kauskoulutukseen, jossa kouluttajina toimivat Eija-Lii-
sa Markkula ja Helena Ryti. Koulutuksessa syntyi ajatus 
tehdä kuvailutulkkauksia Halosenniemen taideteoksis-
ta niin, että ne olisivat QR-koodin kautta kuunneltavis-
sa paikan päällä tai kotimuseon nettisivuilla. Halosennie-
men työntekijät haluavat tehdä talosta näkövammaisille 
entistä saavutettavamman. 

Näkövammaisten ryhmä Halosen ateljeessa.
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Teksti: Joose Ojala

K
ävimme näkövammaisen puolisoni kanssa katso-
massa Juha Hurmeen käsikirjoittaman ja ohjaa-
man Jumalainen näytelmä -teoksen viimeisen 
esityksen Espoon kaupunginteatterissa 21.10. 

Koska esityksestä on kirjoitettu sen varsinaiseen sisäl-
töön keskittyviä arvioita itseäni reilusti lahjakkaampien 
kirjoittajien toimesta, suosittelen tutustumaan oheiseen 
hienosti kirjoitettuun kritiikkiin ennen kuin jatkat luke-
mista pidemmälle.

https://www.kielipuolenpaivakirja.fi /2022/09/huikean-hieno-
nayttelijantyo-antoi-jumalaisen-naytelman-nimelle-tayden-kat-
teen-juha-hurmeen-ensemblen-absurdi-komedia-oli-alyllisesti-
haastavaa-ja-hykerryttavan-hauskaa-teatteria/

(Jos linkki ei toimi, lataa se osoitteesta www.kajastusleh-
ti.fi ja linkit.)

Jouduin katsomaan esityksen valitettavasti ilman kuvai-
lutulkkausta. Siispä en kirjoita teatterikritiikkiä vaan pi-
dän jutun painopisteen lähes yksinomaan sokean katso-
jan teatterielämyksen kuvaamisessa. 

Etukäteistutustuminen näyttelijöihin ja lavaan 

kompensoi puuttuvaa kuvailutulkkausta

Kontaktieni kautta meille mahdollistui etukäteistutustu-
minen lavaan sekä näyttelijöihin. Tämä tapahtui näytel-
mässä Esterin roolin näytelleen Cecile Orblinin asiantun-
tevalla opastuksella. Pääsimme lyhyesti tapaamaan kaik-
ki näytelmässä esiintyneet näyttelijät. He myös ystävälli-
sesti kertoivat hieman roolihahmoistaan sikäli kuin se oli 
mahdollista esityksen juonta liiaksi paljastamatta. Samal-
la pääsimme tutustumaan näyttelijöiden rooliasuihin ja 
yleensäkin esityksen puvustustyyliin, johon oli selvästi-
kin panostettu. Tärkeintä näyttelijätapaamisessa oli mie-
lestäni kuitenkin se, että nyt tiesin, mikä ääni kuuluu ke-
nellekin näyttelijälle. Kuvailutulkkauksen puuttuessa tie-
to oli sitäkin tärkeämpi. Näytelmä sisälsi runsaasti live-
musiikkia. Muusikkona olikin mielenkiintoista kuulla, ku-
ka näyttelijä soitti mitäkin soitinta.

Lavalla emme käyneet, mutta meille kerrottiin lavan kes-
keiset lavasteet sekä niiden sijainnit. Koska ensimmäises-
sä näytöksessä oltiin suomalaisessa väitöstilaisuudessa 
ja toisessa puolestaan Jerusalemissa kaivauksissa, olikin 

mielenkiintoista ja tärkeää saada tietää, miten lava näy-
tösten välissä muuttui.

Ensimmäinen näytös - täysipainoinen teatterikokemus

Ensimmäinen näytös oli helppoa ja nautinnollista seurat-
tavaa esityksen kaikilla tasoilla. Teoksen aloittanut, rok-
kibändin instrumenteille rakennettu Karjalan kunnailla 
-sovitus yhdisteli kekseliäästi rock-estetiikkaa, stemma-
laulua sekä perinteistä autoharpun soittoa. Tässä jo mie-
lestäni kiteytyy varsin hyvin Juha Hurmeen tarkkanäköis-
tä historiantuntemusta popularisoiva ilmaisutapa. Kiitos 
äskeisen esittelykierroksen, näyttelijäntyön seuraami-
nen onnistui melko hyvin myös ilman kuvailutulkkausta. 
Joskin ihmisten reipas liikkuminen lavalla sekä roolihah-
moihin liittyvät erilaiset äänenkäyttötavat saivat aikaan 
sen, että äänet kuulostivat hieman erilaisilta kuin äskei-
sen esittelytilaisuuden varsin rauhallisessa keskusteluti-
lanteessa.

Sisällöllisesti ensimmäisestä näytöksestä päällimmäise-
nä jäivät mieleen Antti Laukkarisen esittämä änkyräkon-
servatiivinen pappa Johan Juvelius, kirjailijankykyihinsä 
vankkumatta uskova, Eetu Känkäsen esittämä Valter Ju-
velius sekä Cecile Orblinin kiihkouskovainen Valterin Es-
ter-sisko. Vaikka näkevien katsojien kirjoitusten mukaan 
ilmeet ja eleet olivat keskeisessä roolissa ilmaisemassa 
näiden hahmojen keskeistä dynamiikkaa, välittyi tunnel-

Juha Hurmeen 
Jumalainen näytelmä
Syntymäsokean katsojan mietteitä

Tomi Alatalo Kasimir Leinoja ja Eetu Känkänen Valter Juveliuksena.
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ma hyvin myös pelkästä puheilmaisusta. Kohtausten välit 
tuntuivat itsestäni ajoittain liian nopeilta ja välillä sai to-
sissaan miettiä, mikä on juuri meneillään olevan kohtauk-
sen rooli kokonaisuudessa. Koska kyseessä kuitenkin oli 
selkeä komedia, päätin nauttia kaikesta mitä pidin haus-
kana tai kiinnostavana riippumatta siitä, ymmärsinkö ai-

van kaikkea juuri tapahtunutta tai sen suhdetta kokonai-
suuteen.

Auttavainen henkilökunta - sujuvan 

teatterikokemuksen tärkein mahdollistaja

 
Väliajalla meidät huomioitiin Espoon kaupunginteatterin 
henkilökunnan toimesta ensiluokkaisesti. Omaa avusta-
jaa meillä ei ollut. Vahtimestari kuitenkin opasti meidät 
omalta paikaltamme kahvioon ja auttoi pöytään valitse-
mamme tarjoilut. Väliajan loputtua meidät opastettiin ta-
kaisin paikoillemme. Tällaisesta palvelusta olen hyvin kii-
tollinen ja haluan mielelläni siitä myös kertoa eteenpäin. 
Avustajan saaminen on usein hankalaa varsinkin kaltai-
selleni avustajaa vähän käyttävälle, koska vakiavustajilla 
on luonnollisesti myös paljon muita töitä.

Toinen näytös: henkilövaihdokset sekä tiivistahtiset 

kohtaukset nostivat sokkokatsojalle hien pintaan

Toinen näytös tarjosikin sitten enemmän haastetta, kun 
siirryttiin seuraamaan kaivuusyndikaatin ja paikallisen 
väestön edesottamuksia Jerusalemissa. Itselleni olivat 
vaikeimpia henkilövaihdokset, kun ykkösnäytöksessä jo 
tutuksi tulleet äänet olivatkin saaneet aivan uuden hen-
kilöllisyyden. Esimerkiksi Johan Juveliusta esittäneestä 
Antti Laukkarisesta kuoriutui selvänäkijä Otto von Bourg. 
Kirjailija L. Onervaa esittänyt Rosa Söderholm muuntau-
tui puolestaan kaivuusyndikaatin operatiiviseksi johta-
jaksi Montagu ”Monty” Parkereriksi. Näitäkin vaihdoksia 
on eittämättä alleviivattu puvustuksella, valaistuksella 
sekä lavasteilla. Kuvailutulkkaus olisi antanut etenkin toi-
seen näytökseen paljon. Esityksestä pystyi kyllä nautti-
maan, jos hyväksyi sen, että osa kohtauksista meni ohi. 
Tasoja tällaisessa esityksessä on eittämättä valtavasti. It-
selleni toisesta näytöksestä jäivät isossa kuvassa mieleen 
ihmisen  pakkomielteet,  vankkumaton  usko  omaan asi-

Sähkökitarassa Tomi Alatalo Kasimir Leinona, Antti Laukkarinen Pappa Juveliuksena, Cécile Orblin Ester Juveliuksena ja Enni Ojutkan-
gas L. Onervana juhlistamassa Valter Juveliuksen tohtorinväitöstä. Kuvat: Espoon kaupunginteatteri.

Enni Ojutkangas L. Onervana.
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aansa sekä ihmisille ominainen musta huumori, joka pus-
kee esiin välillä todella pahoissakin paikoissa. Toinen näy-
tös tarjosi valtavan määrän kohtauksia, josta syystä ko-
konaiskuva jäi hieman repaleiseksi. Osasyy on eittämät-
tä myös puuttuneella kuvailutulkkauksella. Hieno sees-
teinen hetki oli mielestäni Habib Bayn kertomus islamin-
uskon synnystä. Vasta jälkikäteen luin toisesta teatteriar-
viosta kohtauksen sisältäneen arvostelijan mielestä vai-
kuttavaa mimiikkaa. Hyvinpä välittyi tunnelma pelkän 
puheilmaisunkin välityksellä. Myös näytelmän päättänyt 
loppulaulu niputti mielestäni hyvin yhteen koko esityk-
sen sanoman. Muutenkin musiikin kokonaisuutta esitys-
tä yhdistävänä liimana ei voi kylliksi korostaa. Musiikissa 
parasta olivat näyttelijöiden monipuolinen instrumentti-
valikoima, kekseliäät sovitukset sekä hienosti esityksen 
tunnelmaan sopiva varta vasten sävelletty Iida Savolai-
sen originaalimusiikki.

Teatterin äänisuunnittelu: näkevän lisämauste, sokean 

”elinehto”

 
Kun miettii teatteriesityksen kaikkia elementtejä ja niistä 
rakentuvaa kokonaiskuvaa näkevän katsojan vinkkelistä, 
puheilmaisun lisäksi tarjolla ovat lavasteet, erilaiset vaih-
tuvat rooliasut, ilmeet ja eleet sekä valaistus. Kun miet-
tii äänisuunnittelun roolia suhteessa kokonaisuuteen, sen 
koko potentiaalia ei omasta näkökulmastani hyödynnet-
ty riittävästi. Lisäksi kun valtaosa näkevien kokemista ais-
tiärsykkeistä jää pois, tulee kiinnittäneeksi huomiota sel-
laisiin äänisuunnittelun yksityiskohtiin, jotka näkevä kat-
soja todennäköisesti sivuuttaa. Äänisuunnittelua voisi 
hyödyntää kekseliäämmin etenkin mallinnettaessa näyt-
telijöiden lavaliikkumista sekä erilaisia lavasteisiin raken-
nettuja huoneita, joiden akustiikka oikeassa elämässä oli-
si hyvin alleviivaava. Tästä hyvä esimerkki on ensimmäi-
sen näytöksen kellarikohtaus, jossa Valter kertoo ystävil-
leen löytämistään Liiton arkkiin liittyvistä teksteistä. Kel-
lari oli kyllä lavastettu näkeviä varten, mutta näyttelijöi-
den ääntä ei oltu mitenkään kaiutettu kellariakustiikkaa 
ajatellen. Vaikka tiesinkin kellarilavasteen olemassaolos-
ta, kohtaus tuntui itsestäni feikiltä, koska en saanut sii-
hen liittyvää tietoa millään käytettävissäni olevalla aistil-
la. Samoin lavaliikkumisesta olisi saatu sokealle katsojal-
le ja miksei kaikille elämyksellisempi kokemus, jos laval-
la olisi olut useita stereomikrofonipareja, joiden avulla ih-
misten liikkumista ja todellista sijaintia lavalla olisi voitu 
simuloida kaiuttimista. Samoin musiikin suhteen teatte-
rin äänentoisto tarjosi varsin kädenlämpöisen lopputu-
loksen. Rokkiestetiikalla soitetut kohdat olisivat saaneet 
olla raa’empia ja akustiset puolestaan vielä luonnollisem-
pia kuin nyt olivat.

Kuvailutulkkaus: tietoa vaan ei välttämättä tunnetta

On todella arvostettavaa, että näkövammaiset huomioi-
daan ja heille kuvaillaan rooliasuja sekä muitakin visu-
aalisia elementtejä. Huomaan kuitenkin toistuvasti, et-
tä kokemus on todellisempi, jos se tulee itselleni saavu-
tettavassa muodossa. Esimerkiksi kuunnelmasta tuttu ta-
pa jossa näyttelijä ikäänkuin tekstin osana kuvailee omaa 

tai vastanäyttelijän ulkonäköä tekee mielikuvasta itselle-
ni todellisemman, koska tieto tulee itse teoksesta, ei mis-
tään erillisestä tulkkauksesta. Ikävä kyllä teatteri- ja elo-
kuvataiteen saavutettavuudesta puhuttaessa asian syno-
nyymi tuntuu olevan yksinomaan kuvailutulkkaus. Minä 
taas ajattelen, että itse teosta rakennettaessa olisi hyvä 
konsultoida esimerkiksi näkövammaisia tulevia katsojia. 
Näin jo itse käsikirjoitukseen ja vaikkapa äänisuunnitte-
luun voitaisiin integroida asioita, jotka merkittävästi hel-
pottaisivat näkövammaisten mahdollisuutta seurata esi-
tystä ja nauttia siitä.

Haluan mainita syntymäsokeat katsojat vielä erillisenä 
ryhmänään. Tämä siksi, että syntymäsokeus empiirisen 
kokemukseni mukaan vaikuttaa siihen, mitä seikkoja täl-
lainen katsoja painottaa miettiessään kokemusta jälkeen-
päin. Esimerkiksi kuvaukset puvustuksesta, valoista ja vä-
reistä katoavat abstraktina mössönä mielestäni nopeas-
ti, koska omassa kokemusmaailmassani niille ei ole konk-
reettisia vastineita eikä referenssejä. Äänisuunnittelusta 
ja näyttelijöiden puheilmaisusta puolestaan pystyn heti 
palauttamaan mieleeni kokonaiskuvan, jossa on runsaas-
ti muistiini tallentuneita välähdyksiä esityksessä koke-
mistani asioista. Uskon, että taitava kuvailutulkkaus tar-
joaakin syvempiä elämyksiä etenkin niille sokeille, jotka 
ovat aiemmin nähneet joko täysin tai edes jotakin. Syn-
tymäsokean kohdalla taas painottuu se, mitä esitys pys-
tyy hänelle sellaisenaan tarjoamaan. Ja nyt näistä asiois-
ta kirjoittaessani puhun nimenomaan tunnetason koke-
muksista. Totta kai kuvailutulkkaus antaa esityksestä kai-
kille sokeille aina enemmän tietoa ja helpottaa juonen 
seuraamista. Tunnetasolla minuun ovat kuitenkin aina ve-
donneet eniten sellaiset teatteriesitykset, sarjat ja eloku-
vat, joiden seuraaminen ei edellytä erillistä tulkkaamis-
ta. Tässä teoksessa kuvailutulkkaus olisi varmasti tarjon-
nut esityksestä enemmän tietoa, mutta se tuskin olisi sy-
ventänyt minulle kokonaisuudesta jäänyttä tunnejälkeä.

Jutun kirjoittaja, muusikko Joose Ojala. Kuva: Timo Junttila.
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Teksti: Kirsti Reijonen

T
ässä tarinassa Saku löytää si-
säistä voimaa ja uskallusta 
tarttua uusiin haasteisiin ja 
muuttaa elämänsä suuntaa, 

joka on tontullekin ainutkertainen. 
Muutos ei olekaan aina huono asia, 
kuten usein tuumaillaan. Muutos tar-
vitsee energiaa – vanhaan jääminen 
tuntuu turvalliselta. Unelmoidaan! 
Se saa hymyilemään :)
  Olipa kerran puutarhatonttu Saku, 
joka tiesi olevansa menninkäisten, 
peikkojen ja tonttujen sukua. Saku ei 
kuitenkaan ollut tavannut kuin muu-
taman kaltaisensa puutarhatontun.

Saku seisoa törötti syyssäässä eng-
lantilaisessa puutarhassa sateen ro-
pinassa terhakkaana ja lempeän nä-
köisenä, kuten puutarhatontun kuu-
luukin. Mielessään Saku muisteli 
nuoruuttaan Irlannissa miettien iha-
nia luonnon värejä: raikkaat vihreän 
sävyt ja auringon säteiden tuottama 
värileikki. Nuoruuden muistoissa au-
rinko lämmitti aina, toisin oli Englan-
nissa. Sakusta tuntui siltä kuin vettä 
sataisi joka päivä. Saku päästi mie-
lensä vaipumaan synkkyyteen: pelk-
kää ropinaa, ropinaa ja lisää ropinaa, 
ankeutta kasvien lakastuessa talven 
tuloa kohti. 

Sakun mieleen oli iskostunut: Tääl-
tä on päästävä muualle. Todellisuu-
dessa tuo ajatus sai Sakun hymyi-
lemään, joten joku tarkkasilmäinen 
saattoi huomata pilkettä silmäkul-
massa. Puutarhatontun yksi tehtävä 
on piristää ihmisiä olemuksellaan.

Saku suunnitteli unelmansa toteu-
tusta ja keräsi kehoonsa energiaa 
saadakseen jäykistyneen vartalonsa 
liikkeelle. Varaenergiaakin täytyi va-
rastoida, sillä tulevan matkan pituus 
oli arvoitus. Saku toivoi päätyvänsä 
unelmiensa Irlantiin. Puutarhatonttu 
piristyi ja valmisteli itseään tulevaan 
seikkailuun, sillä avoin mieli on hyvä 
olla matkassa reissuun lähtijällä.

Lopulta Saku tunsi olevansa valmis 
karistamaan Englannin tomut jalois-
taan. Hän kuunteli vielä hetken ym-
päristön ääniä. Sitten Saku lähti kohti 
satamaa, jossa oli joinakin öinä käy-
nyt tarkkailemassa laivojen lastausta 

ja liikennettä.
Saku piiloutui rahtialukseen. Näin 

alkoi seilaus jäniksenä, kuten tällai-
sissa yhteyksissä tuumataan sanoa. 

Laivan ruumassa oli pimeää. Oudot 
äänet ja tuoksut, kardemummaa, ka-
nelia, neilikkaa, ympäröivät Sakun. 
Hän nuuhki tuoksuja huumaantu-
neena torkkuen pieni hanuri tiukas-
ti vierellään. Hanurin sävelet tuotti-
vat iloa kaikille, jotka vain osasivat 
kuunnella. 

Laivan saavuttua satamaan Saku 
mietti jännittyneenä: ”Onkohan tä-
mä minun Irlantini?” Maihin päästyä 
näkyi kalastusaluksia, villapaitoja ja 
sadeasuja. Sadeasujen näkeminen 
tuotti Sakulle kylmänväristyksiä. Pi-
an selvisi, että hän oli saapunut Nor-
jaan. 

Saku ystävystyi paikallisten trollien 
eli peikkojen kanssa. Yön pimeydes-
sä Sakun hanurista soivat iloiset sä-
velet. 

Vuoroveden liikettä, eläinten ja lin-
tujen tuloa ruokailemaan oli muka-
va seurata vuonon kuivilta kallioilta. 
Joskus suuren aallon tullessa oli tä-
pärällä, ettei joutunut meren nielai-
semaksi.

Norja oli mukava maa, mutta Sa-
kusta tuntui siltä, ettei tämä paikka 
kuitenkaan tuntunut ihan oikealta 
kodilta. Peikot olivat kertoneet joulu-
tontuista ja Saku toivoi saavansa tu-
tustua ihan oikeaan joulupukkiin ja 
tonttuun. Millaisiahan ne ovat? Sa-
ku päätti levätä ja miettiä sitten vir-
keämpänä mitä seuraavaksi tekisi.

Joulupukin pajassa avattiin laati-
koita hurjalla tohinalla, sillä joulu lä-
hestyi. Nauru ja laulu raikui aikajoin, 
kun tontut piristivät itseään ja toisi-
aan kiireen keskellä. Kohta Joulupu-
kin pajaankin laskeutuisi rauha ja hil-
jaisuus. Keskityttäisiin viettämään 
joulua leppoisassa, rennossa ilmapii-
rissä.

Posti oli juuri tullut. Eräästä laati-
kosta löytyi puutarhatonttu nallen 
vierestä. Tontuille tuli sellainen tun-
ne, että tämä erityinen laatikko piti 
viedä heti joulupukille.

Puutarhatontun pilke silmäkulmas-
sa sai pukin hymyilemään.  Saku us-
kaltautui liikkumaan ja tarttui soit-

timeensa. Ilmoille kajahti tervetuli-
aiskappale. Saku tutustui tonttuihin 
ja he kertoivat elämästään joulupu-
kin ja -muorin kanssa yhteisessä ta-
loudessa. Tässä porukassa täytyi yrit-
tää elää sovussa ja oppia neuvottele-
maan. Tärkeää oli oman mielipiteen 
esilletuominen, mutta täytyi osa-
ta myös taipua, vaikkeivat asiat aina 
menisi oman toiveen mukaan. 

”Otetaan toiset huomioon ja iloi-
taan muiden auttamisesta”, yksi ton-
tuista selvensi. Joulumuori ja -pukki 
avustivat tarvittaessa ratkaisemaan 
kiistakysymyksiä. Lämpimällä asen-
teella tietenkin. Usein oli lettukestit 
ja teatteri- ja musiikkituokioita.

Saku kertoi joulupukille elämänta-
rinansa ja toiveestaan löytää koti. Sa-
ku toivotettiin tervetulleeksi poruk-
kaan. Hänen jo rähjääntyneiden mat-
kavaatteidensa tilalle ilmestyi kylvyn 
jälkeen aivan sopiva tontun asu. Sit-
ten olikin aika laulaa pari joululau-
lua. Tulevina päivinä Saku opette-
li talon tavoille ja harjoitteli hanuril-
laan muutaman uuden musiikkikap-
paleen. Niitä soittaen hän viihdytti 
tonttuja työssään. 

Saku sai itsekin erilaisia tehtäviä 
joulumuorilta ja -pukilta. Saku puu-
tarhatonttu, josta oli tullut Saku jou-
lutonttu koki tulleensa kotiin. Niin 
ihanaa oli istua yhdessä tonttujen 
kanssa höyryävän puuropadan äärel-
lä lämpimässä tuvassa. Lumihiutaleet 
leijailivat hitaasti taivaalta luoden li-
sätunnelmaa.  

Sakun kunniatehtävä oli pitää pi-
ha ja portaat puhtaina. Tehtävä tun-
tui mieluisalta entiselle ulkoilmaton-
tulle, joka oli viettänyt vuosia kaiken 
aikansa taivasalla.  

Ihanat villavaatteet lämmittivät 
jo vanhenevan tontun niveliä. Nuo-
remmista tontuista sai apulaisia pi-
hahommiin. Aina lumi ei ollut kevyt-
tä ja Saku iloitsi nuorten voimakkai-
den tonttujen seurasta pihatöiden 
edistyessä vauhdilla. Raitis ilma, iha-
nan lämmin ja mukava peti yöaikaan 
ja keittiötonttujen herkkujen nautis-
kelu mahtavassa seurassa ilahdutti-
vat enemmän kuin Saku oli koskaan 
osannut kuvitellakaan. 

JOULUTARINA 
- satu kaikenikäisille
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Teksti: Pasi Päivinen 

Vaihdoin perinteisen suomalaisen 
keskikesän juhlan grilleineen, järvi-
neen ja hyttysineen kulttuurimat-
kaan ”keskelle Eurooppaa”. Juhan-
nussaunassa kuitenkin pääsin käy-
mään hotellissa ja pieni uima-allas 
korvasi järven erinomaisesti. 

I
hmiset ovat antaneet asioille sekä paikoille nimet ja 
määritelleet mittayksiköt, joiden perusteella määräy-
tyvät sitten paikkojen sijainnit suhteessa toisiin paik-
koihin. Euroopan maantieteellinen keskipiste sattuu 

olemaan 26 kilometriä Liettuan pääkaupungista, Vilnas-
ta, pohjoiseen. Kävin riittävän lähellä ihmisten määritte-
lemää Euroopan maantieteellistä keskipistettä, enkä ko-
kenut minkäänlaista tarvetta ajaa täsmälliseen keskipis-
teeseen paikallisbussilla kuten lukuisat turistit tekevät, 
vaan päätin heittäytyä Vilnan vietäväksi.  

Vilna on runsaan puolen miljoonan asukkaan kaupunki. 
Se ei ole aina ollut pääkaupunki, vaan 90 kilometrin pääs-
sä sijaitseva Kaunas on toiminut myös Liettuan pääkau-
punkina. Suomen pääkaupungista Liettuan pääkaupun-

kiin on matkaa noin 600 kilometriä, mutta suora lento 
kesti 1,5 tuntia johtuen reittiä lentävästä hieman hitaam-
masta potkuriturbiinikoneesta. Kaupungin pienelle rau-
halliselle lentoasemalle saapuminen tuntui miellyttäväl-
tä. Koska kiirettä ei ollut, saatoin katsella rauhassa ympä-
rilleni ja huomasin, että asemarakennus on yksi kauneim-
mista näkemistäni lentokenttäterminaaleista. Se on Neu-
vostoliiton aikakaudella rakennettu, mutta se ei edusta 
tyypillistä neuvostoajan arkkitehtuuria, vaan siinä on aja-
tonta tyylikkyyttä käytännöllisyyteen yhdistettynä. Kun 
olin ihaillut sitä aikani, nousin haitaribussiin suunnaten 
kaupungin keskustaan. Lentoasemalla on myös juna-ase-
ma, josta pääsee matkaamaan niin Vilnaan kuin eri puo-
lille Liettuaakin. Juuri näin joukkoliikenne pitää toteuttaa 
pääkaupunkien ja suurten kaupunkien lentokentiltä, jo-
ten en voi kuin ihmetellä, miksi pääradan junaliikennet-
tä ei ole vieläkään rakennettu kulkemaan Helsinki-Van-
taan kautta.

Vilna sijaitsee Kaakkois-Liettuassa Vilnia ja Neris-jo-
kien yhtymäkohdassa. Vilnia näyttää enemmän purol-
ta kuin joelta, mutta kapea virta on todella voimakas se-
kä paikoittain varsin matala veden kohistessa koskena ki-
vien välissä. Kaupunkilaisten yksi viikonloppuaktiviteetti 
on meloa kanooteilla vuolasta Vilniaa pitkin rauhalliseen 
Neris-jokeen, joka laskee Itämereen. Minunkin teki mie-
li hurjastella kajakilla Vilnian villissä virrassa, mutta jutu-
tettuani muutamaa paikallista ja kuultuani, että joessa 
on muutamia arvaamattomia pahoja kivikkoja ja heidän 
mielestään joen ongelmapaikat olisi syytä tuntea, katsoin 
viisaammaksi jättää kanoottiretken väliin.           

Vilnan vietävissäVilnan vietävissä
Kirjoittaja Kolmen ristin kukkulalla.
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Vilnan vietävissä

Omintakeinen Vilna  

Baltian pääkaupungeissa on yhtäläisyyksiä ja sopivasti 
eroavaisuuksia. Riika ja Tallinna ovat samankaltaisempia, 
kun taas Vilnassa katolilainen traditio ja Puolan vaikutus 
tekee siitä hieman erilaisen niin hengeltään kuin kaupun-
kikuvaltaankin. Liettualaiset myös eroavat latvialaisista ja 
virolaisista ollen ihmisinä pidättyväisempiä ja hiljaisem-
pia. Palvelukulttuurissakin on selvä ero, sillä liettualainen 
palvelukulttuuri muistuttaa enemmän jäykkää suoma-
laista palvelua kuin iloisempaa latvialaista tai virolaista, 
mutta minä koin sen varsin kotoisana. Viihdyin miellyt-
tävän hiljaisella äänellä puhelevien liettualaisten keskuu-
dessa keskikesän viikonlopun erinomaisen hyvin.     

Haitaribussilla lentokentältä keskustaan ajellessani 
huomioni kiinnitti kaupungin vihreys. Puita on runsaas-
ti katujen varsilla ja puistoja on paljon. Puiden lehdet 
ovat suuremmat kuin Riikassa, huomattavasti suuremmat 
kuin Tallinnassa tai Helsingissä. Kaupunki ei ole kuiten-
kaan niin paljon etelämpänä, että se yksistään selittäisi 
eron, mutta Vilnassa sataa melko runsaasti eli vesimäärä 
lienee selitys pitäen kaupungin keväästä syksyyn vehreä-
nä. Vilnassa on viihtyisiä hyvin hoidettuja puistoja, joissa 
paikalliset ihmiset näyttävät viettävän mielellään aikaa ja 
minäkin käyskentelin niissä varjopaikkoja hakiessani kol-

men helteisen päivän aikana.
Hotellini sijaitsi liikekeskustassa vastapäätä vanhaa 

kaupunkia Neris-joen toisella puolella ja aika kaukana 
päärautatieasemasta, mistä syystä tulin keskustaan bus-
silla. Sitä osaa keskustasta rakennetaan kiivaasti ja toinen 
toistaan korkeampia lasitorneja on jo kohonnut ja kohoaa 
edelleen kaupungin silhuettiin. Kaupungissa rakennettiin 
myös uutta infrastruktuuria, sillä uusi raitiotieverkosto oli 
hyvää vauhtia valmistumassa ja korvaa piakkoin vanhat 
johdinautot. Neuvostoliiton aikana johdinautoja liiken-
nöi yleisesti monien neuvostotasavaltojen suurimmissa 
kaupungeissa. Syynä johdinautojen käyttöön oli edulli-
nen ydinvoimalla tuotettu sähkö. Toinen selvä Neuvosto-
liiton ajoista muistuttava asia olivat suuret harmaat ker-
rostalot lasisten pilvenpiirtäjien välissä. Neuvostoliitossa 
osattiin betonirakentaminen ja hyvälaatuisesta betonista 
on rakennettu kestäviä kerrostaloja, joita Vilnan liikekes-
kustaan pystyyn jätetyt neuvostoarkkitehtuurin luomuk-
set edustavat. Vastaavia samalla aikakaudella rakennet-
tuja betonikolosseja on edelleen pystyssä kaikissa Baltian 
maiden pääkaupungeissa ja johdinautojakin näkee yhä 
liikenteessä muuallakin entisen Neuvostoliiton alueella. 

Vanha kaupunki 

Vilnan vanha kaupunki on UNECOn maailmanperintö-
kohde ja Euroopan suurin barokkiarkkitehtuurin keskitty-
mä. Se on täysin erilainen kuin Tallinnan vanha kaupunki, 
mutta molemmat ovat upeita, eikä niitä ole tarpeen yrit-
tää asettaa paremmuusjärjestykseen. Vanhassa Vilnassa 
oli miellyttävää kuljeskella ensin päämäärättömästi, sil-
lä eteen putkahti mielenkiintoista nähtävää vähän väliä. 
Kun jalat vaativat lepohetkeä, piipahdin viihtyisään kah-
vilaan nauttimaan kupillisen vahvaa kahvia. 

Liettua on tunnettu meripihkasta. Itämeren rannalta, 
Kuurinmaalta, saadaan laadukkainta meripihkaa, jota on 
myytävänä eri muodoissa useammassakin liikkeessä van-
hassa kaupungissa.

Kun halusin pois auringon paahtavasta kuumuudes-
ta, poikkesin ilmastoituun siistiin myymälään ihailemaan 
meripihkasta valmistettuja taide-esineitä. Matkamuisto-
jen hankkimisen jätin niin kuin olen tavannut tehdä jo vii-
meisten kymmenen vuoden ajan. Meripihkaa löytyy vä-
hän Latviankin rannikolta ja samanlaisia meripihkasta 
valmistettuja esineitä saa ostaa Riikastakin.   

Tein juhannusaattoiltapäivänä suunnitellun kävelykier-
roksen vanhan kaupungin halki lähtien liikkeelle sen tun-
netuimmasta paikasta. Aušros Vartų eli Aamunkoiton 
portti on ainut vanhasta kaupunginmuurista säilynyt osa. 
Portin sisällä, toisessa kerroksessa, on kappelissa esillä 
yksi Liettuan pyhistä maalauksista, ihmeitä tekevä neit-
syt Marian kuva. Koska väkeä, muitakin kuin turisteja, oli 
ruuhkaksi asti menossa kappeliin, päätin olla vilkaisemat-
ta neitsyt Marian kuvaa, sillä niitä on tullut nähtyä ennen-
kin. Vilnan keskustassa on 30 kirkkoa, joten eiköhän neit-
syt Marioita riitä minullekin nähtäväksi, jos sattuisin poik-
keamaan matkani varrella kirkossa viilentymässä. 

Kun kävelin Aamunkoiton portilta kapeahkoa ja mut-
kittelevaa katua halki vanhan kaupungin, matkan varrel-
le jäi muun muassa kaunis Vilnan konserttitalo sekä usei-
ta kauniita barokkirakennuksia. Kadun päähän saavuttua-
ni edessäni seisoi Vilnan mahtava katedraali. Se on raken-

Vanhan kaupungin portti.
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nettu 1300- ja 1400-luvuilla uusklassiseen tyyliin, mutta 
näyttää antiikin ajan temppeliltä. 

Vanhankaupungin kiinnostaviin nähtävyyksiin kuuluu 
myös Vilnan yliopisto, joka on perustettu vuonna 1579 ol-
len siten Suomen vanhinta yliopistoa, Helsingin yliopis-
toa, 61 vuotta vanhempi. Sitä ei voinut sivuuttaa, koska 
olen itsekin opiskellut Euroopan vanhimpiin lukeutuvas-
sa yliopistossa, St. Andrewsissa Skotlannissa, joka on pe-
rustettu jo vuonna 1410. Vilnan yliopiston keskustakam-
pus levittäytyy yllättävän laajalle alueelle, ja sen uume-
nista paljastui 13 toinen toistaan kauniimpaa sisäpihaa. 
Yliopiston suurimmalla sisäpihalla on luonnollisesti kirk-
ko, kuten katolilaisessa yliopistossa yleensäkin. Se on ni-
meltään Pyhän Johanneksen kirkko. Yliopistolla patsas-
tellessani aurinko paahtoi pilvettömältä taivaalta lämpö-
tilan noustessa hyvän matkaa yli 30 lämpöasteen, joten 
minun teki mieli poiketa viileään kirkkoon. Tällä kertaa 
kirkkoon astumisen esteenä oli vihkitilaisuus, joten sisäl-

le ei tohtinut mennä, semminkin kun olin pukeutunut ly-
hytlahkeisiin housuihin ja lyhythihaiseen paitaan. 

Kävellen kaupungin katolle

Vuonna 1855 perustettu Liettuan kansallismuseo sijait-
see aivan kaupungin maamerkin, jyrkkärinteisen Gedimi-
nas-kukkulan, juurella. Kukkulaa kutsutaan myös Vilnan 
katoksi. Täsmälleen samalla paikalla oli sijainnut Liettu-
aan ruhtinaan palatsi suurvalta-ajan kukoistuksen päi-
vinä, mutta venäläiset hävittivät sen 1800-luvun alus-
sa maahan tunkeuduttuaan. Viileät museon näyttelysalit 
vetivät puoleensa, mutta päätin kuitenkin ohittaa kansal-
lismuseon sillä kertaa ja suuntasin kukkulan huipulle vie-
vän hammasratasjunan asemalle. Gediminas-kukkulan la-
ella oli 1300-luvulla rakennettu linnoitus, joka tuhoutui 
tulipalossa ja jäljelle on jäänyt yksinäinen tiilitorni, jossa 
on nykyisin pieni museo. Kesäkuun puolivälissä kaupun-
gissa oli satanut todella rankasti aiheuttaen mutavyöryn, 
jonka seurauksena kukkulan laelle vievä hammasratasju-
na oli rikkoutunut sekä sinne johtava tie oli sortunut. Mi-
nulta jäi siten vanha linnoituksen torni ja siellä oleva mu-
seo käymättä sekä kukkulan laelta avautuva näköala nä-
kemättä, mutta läheiseltä Kolmen ristin kukkulalta sain 
kuulla avautuvan yhtä upean näköalan. 

Satuin kahden puolalaisen matkailijan kanssa samaan 
aikaan Gediminas-kukkulan juurelle hammasratasjunan 
lipunmyyntiin ja kuultuamme myyjältä rankkasateiden ja 
mutavyöryn aiheuttamista vahingoista, päätimme suun-
nata porukalla kaupungin toiselle katolle. Kolmen ristin 
kukkulan huipulle kävelimme puolessa tunnissa ja näkö-
ala oli tukalassa yli 30 asteen helteessä tekemämme pati-
koinnin arvoinen. Jäin lepäämään ja syömään eväitä kuk-
kulan laelle suurten puiden viilentävään varjoon, joka oli 
huomattavasti kirkkorakennuksia miellyttävämpi paikka. 
Nälkäiset puolalaiset kiirehtivät alas murkinoimaan. Tun-
tia myöhemmin kukkulalta lähtiessäni törmäsin virolai-
seen perheeseen, jonka jäsenet kertoivat tulleensa Vil-
naan autolla. Pyysin heitä ottamaan minusta kuvan Kol-
men ristin juurella ennen kuin lähdin laskeutumaan kuk-
kulalta.     

Pohjoisen Jerusalem ja vapaa kaupunki   

Vilnaa kutsuttiin pitkään Pohjoisen Jerusalemiksi, koska 
kaupungissa asui merkittävä juutalaisväestö. 1700-luvun 
lopussa kaupungin väestöstä juutalaisia oli peräti 40 %. 
Ennen toista maailman sotaa heitä oli vielä 10 %, mutta 
holokaustin seurauksena määrä laski dramaattisesti. Ny-
kyisin juutalaisia on Vilnassa alle prosentti, eikä se enää 
juuri näykään kaupunkikuvassa, mutta jotain sentään on 
jäljellä, kuten Žydų-kadun päässä katukyltti liettuaksi ja 
hepreaksi. Kaupungissa on myös suurehko synagoga, 
jonka ohi satuin kävelemään vahingossa. 

Vapaa kaupunki on Vilnan omaleimaisin alue. Užupis-
niminen alue on Kööpenhaminassa sijaitsevan Christia-
nian kaltainen boheeminen kaupunginosa. Se tunnetaan 
epävirallisesti Užupiksen tasavaltana, joka julistautui it-
senäiseksi huhtikuun 1. päivänä 1997. Užupiksen tasaval-
lan perustuslaki on ripustettu tauluun Paupio-kadun var-
relle. Siinä lukee esimerkiksi, että ihmisillä on oikeus olla 
onnellisia ja oikeus olla onnettomia.

Näkymä Kolmen ristin kukkulalta.
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Alue alkoi muodostumaan toisen maailmansodan jäl-
keen siellä asuneiden juutalaisten talojen jäätyä autioik-
si, jolloin Užpikseen alkoi muuttaa kodittomia, prostituoi-
tuja ja eri tavoin syrjäytyneitä. Siitä kehittyi vähitellen tai-
telijoiden ja vapaamielisten boheemi keskus, jossa asu-
minen on nykyisin trendikästä. 

Kansanmurhan uhrien museo

Yhtäältä Vilnan kiinnostavin ja toisaalta vastenmielisin 
käyntikohde on Liettuan KGB:n entisen päämajaraken-
nuksen katutasossa ja kellarissa sijaitseva Kansanmur-
han uhrien museo. Lähes keskellä Vilnan keskustaa taval-
lisessa kerrostalossa toimi vuosikymmeniä KGB:n pääma-
ja kaupunkilaisten tietämättä mitään sen olemassaolosta. 
Ihmisiä katosi öisin, monet päätyivät aluksi kyseisen ra-
kennuksen kellaritiloihin, joissa tapahtui hirveitä asioita. 
Osa ei koskaan palannut, monet kotoaan haetuista siir-
rettiin Vilnasta eteenpäin ja osa saattoi palatakin vuosien 
sekä pitkänkin Siperian reissun jälkeen, jos onni oli myö-
tä. Koin, että paikka oli nähtävä, mutta eihän siellä van-
gittuna olleiden poliittisten vankien arkitodellisuudesta 
voinut silti ymmärtää mitään. 

Museovierailun aikana tutustuin ensin yläkerran näyt-
telyyn ja kiertokäynnillä kellariin näin 13 erilaista karua 
vankikoppia yhteisselleistä eristysselleihin ja pehmustet-
tuun koppiin sekä vankien ulkoilupihaan. Kuulin oppaalta 

tarinoita ihmisten julmasta kohtelusta. Mieleeni jäi kaikki 
kuulemani, mutta mainittakoon tärkeimmät käännekoh-
dat: Viimeisin poliittinen vanki ammuttiin Vilnan KGB:n ti-
loissa vuonna 1963, jonka jälkeen sieltä lähetettiin vangit 
teloitettaviksi Minskiin Valko-Venäjälle. Viimeinen poliit-
tinen naisvanki vapautui vuonna 1987 ja viimeinen mies 
vapautui Neuvostoliiton hajoamisen seurauksena vuon-
na 1991. 

Entisen KGB-talon seinässä on kansanmurhan muis-
tomerkki, johon on kaiverrettu kaikkien Neuvostoliiton 
kansanmurhassa surmattujen liettualaisten nimet. Muis-
tomerkillä oli lasten piirustuksia ja kukkia. Paikka on eri-
tyinen kaikille liettualaisille muistuttaen menneistä ajois-
ta, jotka eivät toivottavasti enää koskaan palaa. 

Juhannusviikonlopun aikana tuli mittailtua Vilnan katu-
ja todella runsaasti ja iltaisin tuntui erityisen hyvältä pu-
lahtaa hotellin uima-altaaseen sekä istahtaa saunan lau-
teille rentoutumaan ja muistelemaan päivän aikana koet-
tua. Tämä oli yksi parhaista juhannuksistani tuoden vir-
kistävää vaihtelua perinteisiin. Vilna on mielenkiintoinen 
sekoitus barokkiarkkitehtuuria, Neuvostoliiton ajan har-
maita betonimöhkäleitä ja moderneja lasiseinäisiä pil-
venpiirtäjiä vehreillä puistoilla täydennettynä, jonka voi-
sin kokea kansanmurhan uhrien museota lukuun otta-
matta vielä uudelleenkin.  

Kansanmurhan muistomerkki KGB:n talon seinässä.

   55



Teksti: Minna Mononen

L
ukeminen on monelle tuttu ja rakas harrastus. Kir-
jojen pariin uppoutuvat kaiken ikäiset ihmiset, ja 
se kannattaa monestakin syystä. Lukemiseen käy-
tetty aika on äärimmäisen arvokasta panostusta 

niin omaan hyvinvointiin kuin kielellisten- ja sosiaalisten 
taitojen sekä mielikuvituksen kehittymiseenkin. Sen po-
sitiivisia vaikutuksia ei todella voida väheksyä – päinvas-
toin niitä tulisi jopa korostaa enemmän.

Lukemisen tuomista hyödyistä listaa voisi kirjoittaa lo-
puttomiin, niin paljon se meille antaa. Kun tartumme kir-
jaan ja opimme erilaisten tarinoiden kautta uutta, heijas-
tuu siitä helposti hyvää ympäristöllemmekin. Kansien vä-
liin kirjoitetut tarinat voivat rohkaista meitä vastaanotta-
maan itsellemme uusia, täysin vieraita asioita ja ihmisiä 
avoimemmin ja parhaimmillaan saamme niistä tärkeitä 
oivalluksia ja välineitä tosimaailman kohtaamisia varten. 
Usein lukiessamme kuvittelemme itsemme lukemamme 
kaltaiseen hetkeen ja pohdimme, kuinka siinä itse toi-
misimme, mitä tuntisimme ja ajattelisimme. Saatamme 
ihailla tai ärsyyntyä kirjan henkilöiden sanoista ja teois-
ta, ehkäpä tuntea syvää tarvetta puolustaa jotakuta heis-
tä, samalla käyden läpi erilaisia tarinan meissä herättämiä 
tunnekokemuksia. Näin kirjat opettavat meille tunnetai-
toja: Omien sekä ympärillämme olevien ihmisten tuntei-
den tunnistamista, niiden käsittelyä ja samalla empatia-
kykymme saa vahvistusta.

Mitä enemmän lukukokemuksiaan erityyppisten kirjo-
jen ja värikkäämpien tarinoiden parissa kerryttää, sitä 
laajemmalle avartuvat myös ymmärrys ihmisten ja maa-
ilman monimuotoisuudesta. Vaikka oman elämän todel-
lisuudessa jotkin kokemukset jäävät kokonaan tapahtu-
matta, on aivan kaikenlaisiin maailmoihin mahdollista su-
keltaa kirjojen kautta. Sanotaan, että oppiakseen arvos-
tamaan jotakin tiettyä, itsestäänselvältä tuntuvaa osa-
aluetta elämässään ihmisen on ensin se menetettävä tai 
vähintäänkin kohdattava menettämisen vaara silmästä 
silmään, käytävä läpi ikään kuin läheltä piti -tilanne ym-
märtääkseen asian merkityksen.

Mutta kaikkea ei suinkaan tarvitse kokea itse, vaan myös 
toisen kokemuksista voi oppia, ja niitä voi arvostaa ja ym-
märtää. Laittaa elämänsä arvot uusiksi. Voidakseen ar-
vostaa aivan uudella tavalla vaikkapa omaa kotiaan, työ-
tään, perhettään tai terveyttään ei siihen välttämättä tar-
vita suuria kolhuja. Kyky asettua toisen ihmisen asemaan 

sekä koskettava kirja, joka saa tunteet heräämään, riittä-
vät mainiosti. Tositapahtumiin perustuvat kertomukset 
ovat omakohtaisten ja lähipiirin kokemusten jälkeen niitä 
kaikkein parhaimpia omien ajatusmallien ja arvojen ravis-
telijoita. Ne antavat meille usein paljon pohdittavaa ja oi-
vallusten hetkiä oman elämämme varrelle.

Hyvä kirja toimii myös tehokkaana stressin karkottaja-
na. Elämäntilanteen ollessa kuormittava tai jonkin mer-
kittävän asian mennessä pieleen auttaa lukemisen avulla 
toiseen maailmaan siirtyminen hallitsemaan omaa stres-
siä ja kuormitusta. Voi joko nauraa viihdyttävän hauskoil-
le vitseille tai vaihtoehtoisesti huomata kirjan päähen-
kilön mutkikkaita elämänkiemuroita pähkäillessä ettei-
vät omat huolet ehkä olekaan aivan niin suuria. Kirja voi 
tarjota myös lohtua vaikeina hetkinä, tai parhaimmillaan 
avata solmuja omastakin elämästä.

Monissa tutkimuksissa on todettu, että jo vauvaikäisel-
le lapselle kannattaa lukea. Sen lisäksi, että lukeminen 
on ihanaa ajanvietettä perheen kesken, se kehittää myös 
lapsen kielellisiä taitoja, auttaa puheen ja mielikuvituk-
sen kehittymistä ja laajentaa lisäksi sanavarastoa valta-
vasti. Maailma on avoin kaikenlaisille saduille ja tarinoil-
le, ja niiden synnyssä vain mielikuvitus on rajana. Lapselle 
ääneen lukeminen edistää luovaa ajattelua, joka yhdes-
sä rikkaan mielikuvituksen kanssa voi innostaa lasta jopa 
hänen omien tarinoidensa kehittelyyn.

Kun olin lapsi, kotonamme luettiin todella paljon. Muis-
tikuvissani ei ole ainuttakaan ajanjaksoa, jolloin pöydällä 
ei olisi ollut keskeneräistä kirjaa. Jokainen niistä luettiin 
aina tarkasti alusta loppuun saakka ja aloitettiin heti pe-
rään uusi. En muista milloin vanhempani ovat minulle en-
simmäisen sadun lukeneet, todennäköisesti se on tapah-
tunut jo ennen kuin olen osannut edes puhua. Tarinoi-
den kuuleminen on ollut alusta saakka niin suuri osa elä-
määni, että opin lapsena jo varhain pyytämään vanhem-
piani tai muuta läheistä lukemaan minulle jotakin, jos lu-
kuhetki meinasi muun kiireen keskellä joskus unohtua. 
Opittuani aikanaan lukemaan itse, olen siitä saakka ah-
minut erilaisia kirjoja ja käyttänyt paljon aikaani kaikes-
sa rauhassa niihin uppoutuen. Etenkin isäni oli kirjastojen 
suurkuluttaja ja luki paljon, ja häneltä sainkin lapsena esi-
merkkiä omaan lukuharrastukseeni.

Edelleen muistan kirkkaasti kaikki lapsuudessani kerro-
tut klassikkosadut. Eräänä jouluna lahjapaketista paljas-
tui pieni pahvinen laatikko, jonka sisältä löytyi kahdek-

Hyvä kirja
tarjoaa oivalluksia ja suuria 
tunnekokemuksia
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san pientä satukirjaa – Punahilkka, Tuhkimo, Prinsessa 
Ruusunen ja monia muita satuja, joita usein sitten luim-
me iltaisin. Lisäksi kovassa käytössä oli paksu kirja, jon-
ka sivuille kätkeytyi 365 satua, yksi vuoden jokaiselle päi-
välle. Siitä kaikesta kuulemastani muistan oppineeni pal-
jon erityisesti tärkeitä tunnetaitoja,  lisäksi satujen kaut-
ta olen rikastuttanut sanallista kerrontaani valtavasti. Eh-
kä osa noista kirjoista voisi vielä tupsahtaa esiin jostakin 
kellarikomeroni uumenista, ainakin toivon niin, sillä olisi 
ihana löytää ne ja muistella kaikkia niitä rakkaita, kallisar-
voisia hetkiä, joita olen lapsuudessani saanut lukemisen 
äärellä viettää.

Ala-asteikäisenä kirjoitin paljon omia, itse keksimiäni ta-
rinoita. Peruskouluaikoina ehdoton suosikkiaineeni kou-
lussa olikin äidinkieli etenkin tunneilla, joilla kirjoitetta-
vaksi saimme luovan aineen. Kirjoituksistani arvosanani 
oli aina kiitettävä, ja joka ikisellä kerralla kirjoitin annetun 
maksimimittaisen aineen. Kaikesta siitä panostamisesta-
ni näki kirjoittamisen olleen itselleni helppoa ja tärkeää. 
Uskon sen olevan vahvaa seurausta noista jo varhain lap-
suudessa aloittamistamme lukuhetkistä sekä saamastani 
positiivisesta mielikuvasta lukemista kohtaan perheessä-
ni.

Varhaisteini-ikään saakka lähes kaikki lukemani kirjat oli-
vat hevoskirjoja. Vaikka tarinat niissä olivat aihepiiriltään 
ja kerrontaympäristöltään lähestulkoon samat, opettivat 
ne paljon elämästä ja joskus sen raadollisuudestakin eri-
laisine juonenkäänteineen ja loppuratkaisuineen eikä yk-
sikään kirja ja siihen käytetty aika ollut turha. Myöhem-
min siirryin kirjoihin, jotka joko perustuvat kokonaan to-
sitapahtumiin tai niiden sisältö on sellainen, joka voisi ol-
la kenen tahansa elämässä todellisuutta. Fantasiakirjalli-
suudesta en ole vielä tähän saakka juurikaan innostunut. 
Lukiessani on tärkeää, että voin edes jollakin tasolla sa-
mastua tarinaan ja sen henkilöiden tuntemuksiin.

Tällä hetkellä elän sellaista vaihetta, jossa harmikseni jou-
dun tekemään tosissani töitä saadakseni raivattua kalen-
teristani riittävästi tilaa pitkille, rauhallisille ja kiireettö-
mille lukuhetkille. Suosin mielelläni kirjoja, joiden tarinat 
antavat paljon ajattelemisen aihetta ja herättävät voi-
makkaita tunnekokemuksia, hyvin harvoin tartun kirjaan 
jonka juoni on tasapaksu ja tavallinen. Kirjamieltymyk-
seni kulkevat kausittain, ja välillä kaipaan kevyempääkin 
kerrontaa rankempien aiheiden keskelle.

Etenkin silloin, kun oma elämä tuntuu menevän raiteil-
taan eikä mikään tahdo sujua, on lukemisella suuri mer-
kitys siksikin, että siten voi hakea kirjojen henkilöiltä niin 
vertaistukea kuin hieman mittasuhteitakin omille huolil-
le. Sopiva kirja toimii siis joskus myös mainiona terapeut-
tina eikä muuta välttämättä tarvita. Yksi parhaista luke-
misen tarjoamista hyödyistä on itselleni sen oivaltami-
nen, kuinka hyvin asiat omassa elämässä ovatkaan, ja 
kuinka suuristakin vastoinkäymisistä voi selvitä voittaja-
na. Yhtä tärkeää antia on myös herääminen arvostamaan 
niitä oman elämän pieniltä tuntuvia asioita uudella taval-
la. Erityisen pysäyttäviä ovat olleet ne tarinat, joissa käsi-
tellään vammautumista, sairautta, kuolemaa ja menetyk-
siä. Mielestäni paras kirja on sellainen, joka tavalla tai toi-
sella opettaa, auttaa ja viihdyttää sekä antaa ajateltavaa 
lukijalleen, saa aikaan voimakkaita tunnereaktioita ilosta 
suruun, vihasta pelkoon tarinasta riippuen.

Tarttukaamme siis hyvään kirjaan rauhassa ja ajan kans-
sa vaikkapa tulevalla joululomalla. Lukeminen kannattaa 
aina.

Annamari Marttinen: Törmäys

Arja Ahtaanluoma: Puolinainen

Mikko With: Vaimoni vasen rinta ja muuta sairasta

Vera Miettinen: Eerika

Leena Lehtolainen: Jälkikaiku

VIISI KIRJAA JOITA SUOSITTELEN

Minna Mononen.
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Teksti: Rauni Laihonen

N
eljän tunnin patavalmennuksessa heitetään ku-
vitteelliseen pataan esimerkiksi sellaiset aja-
tukset, jotka arvostelevat, tuomitsevat ja satut-
tavat. Jätetään pataan kaikki sellainen, mikä es-

tää luomista, kasvua ja eteen päin menoa. Käsitellään joi-
takin niistä tunteista, jotka syntyvät helposti ihmisten vä-
lisessä vuorovaikutuksessa. Tarkastellaan sosiaalisia suh-
teita ja sitä, miten voisi päästä lähemmäksi toisia ihmisiä 
ja saada lisää merkitystä omaan elämäänsä.

Näkövammaisten liiton Minun näköinen mieli -hanke jär-
jesti lokakuussa 2022 kaksi valmennustapahtumaa, toi-
sen Iiriksessä ja toisen Jyväskylässä. Hanke sai alkunsa jo 
vuonna 2020. Saman vuoden syksyllä kokoonnuttiin en-
simmäisiin tapaamisiin turvavälein ja kasvomaskein ko-
ronavirustaudin takia. Hankkeen suunnitelmiin kuului en-
naltaehkäistä eristyneisyyttä ja yksinäisyyttä.

Osallistuin patavalmennukseen Jyväskylässä Tarjan ja 
Tuomon huomaavaisessa ja lämpimässä ohjauksessa. Täl-
lä kertaa aiheena oli ristiriitatilanteet. Ohjaajat olivat val-
mistautuneet hyvin huolella. Valmennuksessa kuunnel-
tiin ensin podcast. Sen aikana mieleen nousseet mieliku-
vat jaettiin toisten ryhmäläisten kanssa. Tässä toivoin
oppivani syventymään kyseessä olevaan asiaan ja keskit-
tyneessä ilmapiirissä oli mahdollisuus harjaantua yhä ak-
tiivisemmin kuuntelemaan kanssapuhujia.

Ristiriitatilanteista keskusteleminen järjestettiin pareit-
tain. Parin kanssa puhuimme vuorotellen. Molemmilla oli 
aikaa kolme kahden minuutin jaksoa. Sen jälkeen ryhmä 
kokoontui jakamaan keskustelujen tulokset. Itse koin täs-
sä tilanteessa saavani vahvaa vertaistukea. Toisetkin oli-
vat kokeneet samanlaisia hämmentäviä tilanteita, tunte-
neet kipuja ja käyneet läpi samantapaisia tunteita, joita 
itsekin tunsin. Kun sain kokea syvää ymmärrystä, se pois-
ti pelkoja. Jotain vapauttavaa tapahtui. Jos aikaisemmin 
reagoin ristiriitatilanteessa suppealla ja kielteisellä taval-
la, nyt aukeni laajempi näkymä, miten suhtautua häm-
mentävässä olotilassa. 

Kaiken kaikkiaan valmennuksesta jäi hyvä mieli ja haluai-
sin toisenkin kerran osallistua saamaan vertaistukea yh-
teisessä, luottamuksellisessa keskustelussa.

Kenelle patavalmennus sopii? 

Jutta Saanila vastaa:  Ihmisille, jotka haluavat uskaltaa 
kuunnella itseänsä ja tutkia sisintänsä. Padan äärellä ku-
kin saa olla niin paljastuneena ja aidosti kuin kulloinkin 
uskaltaa. Mitä enemmän pataan antaa, sitä enemmän 
sieltä saa. Se auttaa tiedostamaan, tunnistamaan ja työs-
tämään omia piilossa olevia ajatuksia, tunteita ja kehon 
tuntemuksia. Ne pääsevät päivänvaloon. Se helpottaa 
oloa, mutta voi joskus aloittaa myös hämmentävän pro-
sessin, jossa kulta nousee padan pintaan ja sakka laskeu-
tuu sen pohjalle. Jotain tulee näkyväksi ja selkeytyy. Kul-
lakin valmennuksella on hyvä olla jokin teema, kuten ris-
tiriitatilanteiden käsittely tai itsensä kuuntelun taito.

Yhtenä lokakuun torstaina Iiriksessä järjestettiin pataval-
mennus, jonka alkuideaa olen saanut hioa ja työstää pa-
ri vuotta. Jokainen valmennus on erilainen ja niin oli tä-
mäkin. Olin itse puolittain osallistuja ja puolittain avus-
taja, koska Helena toimi patavalmentajana ja teki loppu-
tutkintonaan valmennuksen ohjaamisen. Teemanamme 
oli ristiriitatilanteiden käsittely ja jo alkupuheenvuoros-
sa tunnustin omalta osaltani, kuinka mielelläni ristiriitoja 
vältän. Näin olen tehnyt koko elämäni ajan. Parityösken-
telyssä sain oivalluksen, että ristiriita lähtee aina sisältä-
ni ja joudun sisäiseen ristiriitaan monesti päivän aikana. 
Osaan vain salamannopeasti väistää nämä kaikki ja tur-
ruttaa tunteeni niihin liittyen. Patavalmennuksen jälkeen 
huomasin heti kotioloissa, että jotain minussa on muut-
tunut. Jonkinlainen prosessi oli lähtenyt käyntiin. Ihmiset 
ympärilläni käyttäytyivät eri tavalla. Omat tunteeni virta-
sivat vapaammin. 

Itkin ja nauroin ja tunsin helpotusta eri syistä. Olen tunte-
nut selkeämmin ja haluan järjestää aikaa ihmisille ja koh-
taamisille, koska se auttaa minut aina löytämään polun 
uudestaan tunteiden lähteelle. Jokin este on poistunut. 
Myös vaikeat tunteet ovat avautuneet käsittelyyn. On tus-
kallista myöntää, ettei ole ollut aidosti empaattinen kai-
kille läheisille, vaikka on niin olettanutkin. Sain maistaa 
omaa lääkettäni ja nyt ymmärrän taas syvemmin ja mat-
ka jatkuu.

Päivi Vigg kertoo: Patavalmennus odotti minua ja mui-
ta puhelinrinkien kokoonkutsujia. Olimme yhdessä valin-

Patavalmennuksessa
kuuntelen itseäni ja toisia
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neet aiheeksi ristiriitatilanteet. En tiennyt, mitä odottaa. 
Olin valmiina kaikkeen, mitä tuleman piti. Vai olinko sit-
tenkään?

Päivän aikana keskustelimme yhdessä ristiriitatilanteista 
ja siitä, miten itse kohtaamme ristiriitoja. Osallistujat ja-
koivat kokemuksia avoimesti. Huomasin, että varsinkin 
parityöskentely avasi uusia ajatusratoja.

Lopuksi teimme rentoutusharjoituksen. Sen aikana up-
pouduin itseeni. Jossain vaiheessa havahduin siihen, et-
tä minulla oli todella huono olo. Minua huippasi ja vähän 
oksettikin. Henki ei tahtonut kulkea. Pelästyin rajua reak-
tiota. Onneksi paikalla oli kokenut patavalmentaja, joka ei 
vähästä pelästynyt.

Asetuin lattialle pitkälleni. Hengittelin syvään. Kuuloste-
lin itseäni ja oloani. Minua itkettikin. Lopulta sain itseni 
sellaiseen olotilaan, että kykenin taas olemaan aloillani il-
man huonoa oloa.

Kotimatka oli lähes kahden tunnin mittainen. Se kului 
nukkuen. Kotona olin hiljainen ja hieman poissaoleva. 
Tunsin, että minussa tapahtui isoja asioita. Olin hämmen-
tynyt, enkä tiennyt, mitä tehdä. En osannut tarttua mihin-
kään sisälläni vellovaan tunteeseen.

Jälkihoito oli minulle välttämätöntä. Olen sellainen ihmi-
nen, joka tarttuu toimeen. Niinpä toivoin itselleni henki-
lökohtaista valmennusta. Pari viikkoa patavalmennuksen 
jälkeen sain henkilökohtaisen valmennuksen, joka antoi 
todella paljon. Itseni kuunteleminen ja kehoni tuntemuk-
siin keskittyminen tuntui olevan minulle luontaista. Tar-
vitsin apua ajatuksen päästä kiinni saamiseen ja sen pu-
kemiseen sanoiksi.

Olin erittäin tyytyväinen henkilökohtaisen valmennuk-
sen antiin. Patavalmennuksesta alkanut matka tuli väli-
matkan krouviin henkilökohtaisen valmennuksen ansi-
osta. Nyt voin jatkaa matkaa etapilta toiselle ja syventää 
osaamistani omasta kehosta ja sen kuuntelemisesta.
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JONNAN
MUKANA
Jonna Heynke

J
oulua pidetään lasten juhlana. 
Ja tottahan se onkin: me kaikki 
olemme jonkun lapsia.
Joulupukin odottaminen, nau-

raminen, laulaminen, herkuttelemi-
nen ja ihanasti rapisevien, jännän-
muotoisten pakettien avaaminen on 
ihmeellisen ihanaa.

Eikä minkään maan lakirja määrää 
aikuisille porttikieltoa tähän talvi-
seen taikamaailmaan.

Ilo, riemu ja hassuttelu eivät ole 
keltään pois, vaikka lapsella olisi ikää 
jo jokunen vuosikymmen.

Niinpä minäkin kaksitoista vuotta 
sitten istahdin alas ja naputtelin kir-
jeen Pukille.

”Parahin Joulupukki,

Minulla on jo miltei kaikkea: ihana per-
he, mahtavia kaksi- ja nelitassuisia ys-
täviä, katto pään päällä ja tarpeeksi 
ruokaa ja päälle pantavaa.

 Mutta minulta puuttuu rakkaus: jo-
ku, jonka kanssa voisin tallustella ylä- 
ja alamäkiä, nauraa, itkeä, matkustel-
la, maistella elämää...

En haluaisi olla se ainoa pariton, joka 
saa seurata sivusta toisten iloja ja suru-
ja; se, jonka vieressä sohvalla on aina 
tilaa, se, joka saapuu juhliin ilman ave-

cia, se, joka nukkuu siinä ainoassa yh-
den hengen punkassa vain omat aja-
tukset seuranaan.

Rakkautta on mahdoton kääriä pa-
kettiin, mutta uskon joulun  taikaan: 
Jos haluat täyttää tämän toiveeni, löy-
dät kyllä keinot tuoda rakkauden luok-
seni.”

Ihana, tunnelmallinen joulu tuli ja 
meni. Ja minulle tuli heti alkuvuodes-
ta pakottava tarve matkustaa Sak-
saan. Asuin Kouvolassa, jossa saksaa 
ei päässyt puhumaan käytännössä 
koskaan.  Olin etsinyt netistä saksa-
laisia kirjekavereita, joiden kanssa voi 
meilailun  lisäksi  skypetellä.  Olinkin
tutustunut moniin, mielenkiintoisiin 
ihmisiin. Pienen osan heistä olin ta-
vannutkin, työttömänä sinkkuna kun 
saatoin matkustella  varsin vapaasti.
   Niinpä ostin halpalentoyhtiön me-
nolipun Saksaan, vaikka kaamos ja 
yksinäisyys olivatkin vieneet voimia 
ja rahat olivat tiukilla. No ainakin voi-
sin biletellä berliiniläisen kirjekaveri-
ni kanssa ja matkustaa halvoilla eta-
navuoroilla parin muun kaverin luo.

Puhtaista vaatteista alkoi tehdä 
tiukkaa. Olin käynyt kahvilla berliini-
läisen kirjekaverini Christianin kans-
sa, ja jonkin jutturönsyn sivuhaaras-

sa oli vilahtanut hänen pyykinpesu-
koneensa.

Kysyin, voisinko tulla hänen luok-
seen pyykille. 

Kun vaatteeni pyörivät pesuko-
neessa, me pyörittelimme maail-
man mahtavuuksia ja murheita. Mie-
tin, miten Christianin kaltainen, fik-
su ja empaattinen mies voi olla sink-
ku. En tiennyt, miltä hän näytti mutta 
hänen äänensä soi korvissani juma-
lallisen ihanina aaltoina. Sellaisen ää-
nen omistaja saisi näyttää vaikka ru-
pisammakolta.

 En voinut katsoa häntä silmiin, saa-
toin vain tarjota hänelle käteni pidel-
täväksi ja ladata jäähyväishalaukseen 
kaiken lämmön, mitä rinnastani löy-
sin.

Paria päivää myöhemmin meidän 
oli tarkoitus mennä katsomaan Sak-
san historia -museosta  pian poistu-
vaa ”Hitler und die Deutschen” -näyt-
telyä. Christian tuli hakemaan minua 
sinne kaverini luota.

Emme koskaan päässeet perille mu-
seoon.

”En voinut katsoa sinua silmiin. Saa-
toin vain toivoa, että pienet, keskus-
telun lomaan sujauttamani  sähkö-
sanomat kertoisivat, mitä ajattelen”, 
Christian sanoi.

Joulun taikaa
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Parahin Joulupukki,

Minulla on jo miltei kaikkea: ihana perhe, 
mahtavia kaksi- ja nelitassuisia ystäviä, 
katto pään päällä ja tarpeeksi ruokaa ja 
päälle pantavaa.

 Mutta minulta puuttuu rakkaus: joku, 
jonka kanssa voisin tallustella ylä- ja ala-
mäkiä, nauraa, itkeä, matkustella, mais-
tella elämää...

En haluaisi olla se ainoa pariton, joka 
saa seurata sivusta toisten iloja ja suru-
ja; se, jonka vieressä sohvalla on aina ti-
laa, se, joka saapuu juhliin ilman avecia, 
se, joka nukkuu siinä ainoassa yhden hen-
gen punkassa vain omat ajatukset seu-
ranaan...

Rakkautta on mahdoton kääriä paket-



E
teisessä meitä hieman kauhistuttaa: narikan 
luona on tungos, joukossa paljon toisilleen sel-
västi tuttuja, he halaavat ja vaihtavat poskisuu-
delmia koronasta huolimatta. Odottelemme 
ahtaassa tilassa, kunnes ohjaaja tulee kerto-

maan esityksen pelisäännöt. ”Esiintyjät liikkuisivat myös 
yleisön joukossa, eikä heitä saa missään nimessä häiritä, 
puhutella, koskettaa tai ottaa katsekontaktia.”

Pieneen teatterisaliin mahtuu viitisenkymmenen hen-
gen yleisö. Istahdamme eturiville. Tuolit ovat vanhoja ja 
epämukavia ja aivan liian lähekkäin. Seuralaiseni kertoo 
kuiskaten yksinkertaisesta lavastuksesta, johon kuuluu 
lähinnä eri tavoin ryhmitettyjä tuoleja ja laatikoita, iso 
musta takaseinä, johon voi piirtää sekä sivuseinällä vi-
deotykillä heijastettu kuva.

Rauhallisen kaunis kitaramusiikki johdattaa meidät kes-
kiajan Italiaan. Kuvaseinällä näkyy vanhassa palatsissa si-
jaitseva oikeussali. Tuomari julistaa oikeudenkäynnin al-
kaneeksi ja kutsuu todistajia yhden kerrallaan valaa van-
nomaan. Lavalle saapuu pieni joukko näyttelijöitä. Todis-
tajien vuorosanojen ensimmäinen lause kuuluu aina vi-
deolta, siitä esitys siirtyy lavalle.

Olemme Budapestissä, kehitysvammaisten nuorten te-
atteriesityksessä. Näytelmänä on Shakespearen Romeon 

KULTTUURIN
TUULAHDUKSIA

Tanja Rantalainen               

Joulun kutsu suoratoistopalveluihin 
ja muita hyviä uutisia

J
oulun kutsu on Näkövammais-
ten Kulttuuripalvelun jo toi-
mintansa lopettaneen Kont-
rapunkti-kuoron levytys vuo-

delta 1999. Kuoroa johti levytykses-
sä Roihuvuoren kirkossa Jukka Pieti-
nen. Kontrapunkti laulaa levyllä yh-
distykselle läheisen näkövammaisen 
säveltäjä Raimo Tanskasen sävellyk-
siä, sekä ikivihreitä joululauluja. Nyt 
yhdistys on tehnyt kulttuuriteon jou-
lun kunniaksi, ja siirtänyt klassikkole-
vyn Spotify- ja YouTube-suoratoisto-
palveluihin! Joulun kutsu löytyy niis-
tä 8.12.2022. 

Sorin Sirkus on Kulttuuripolku-hank-
keen merkeissä tehnyt kanssamme 
yhteistyötä jo vuodesta 2020. Hank-
keen tarkoitus on yhdistää näkövam-
maisten taiteenharrastajien ja taidet-
ta tuottavien tahojen osaaminen ja 
luoda näkövammaiselle kulttuurin-
kuluttajalle laveampi ja mukavampi 
polku kulttuurin luokse. Yhteistyöstä 
löydät jutun toisaalta tämän lehden 
sivuilta, mutta palstallakin on mai-
nittava, että Joulushow Xyper kuvai-
lutulkataan 16.12. ja 5.1. Lippuja voi 
ostaa Lippu.fi-verkkokaupasta. Viime 
vuoden kokemuksen perusteella ha-
luan lämpimästi suositella tasokasta 
Sorin Sirkuksen nuorten taiteilijoiden 
esittämää Joulushowta.

Yhdistyksen harrastusryhmät lopet-
televat syyskauttaan toimeliaina. Ke-
ramiikkaryhmä on kokoontunut Iiris-
keskuksen keramiikkatilassa pienryh-
missä. Ryhmä on ollut vuosia ääriään 
myöten täynnä, kiitos Soile Paasosen 

tasokkaan opetuksen ja hauskan ryh-
mähengen. Kontrapunkti-kuoron 
seuraaja, Minna Tuuliaisen vetä-
mä lauluryhmä esiintyy Helsingin 
ja Uudenmaan Näkövammaiset ry:n 
90-vuotisjuhlassa 10.12. Uuden oh-
jaajansa Kari Kinnaslammen vetämä 
Näkövammaisteatteri on valinnut ke-
vään demoesitysten pohjana olevan 
tekstin, se on Aapelin Meidän her-
ramme muurahaisia. Valokuvaklu-
bi kokoontuu Hannu Huhtamon etä-
luennolle valomaalaustekniikoista 
13.12. 

Tätä lukiessa tiedämme jo, kuinka 
Linnan juhlien historiallinen kuvailu-
tulkkaus televisiossa meni. Jos jou-
lulomalla kaipaa kuvailutulkattuihin 
elokuviin MovieReading-sovelluk-
seen on viimeisimpänä ilmestynyt 
Hetki lyö-, Napapiirin sankarit 4-, Sy-
dänpeto-, ja Kulkuset, kulkuset -elo-
kuvien kuvailutulkkaukset. Sovelluk-
sesta löytyy jo liki 140 kuvailutulkat-
tua elokuvaa. Palautetta elokuvien 
kuvailutulkkauksesta saa mielellään 
lähettää allekirjoittaneelle. Välitäm-
me palautekoosteen sopivin väliajoin 
Suomen elokuvasäätiöön. 

Aina ajantasaiset tiedot löydät 
nettisivuiltamme osoitteesta 
www.kulttuuripalvelu.fi 

Rauhoittavaa ja onnellista 
joulun aikaa, 
toivottaa kulttuurituottaja 

Paria viikkoa myöhemmin hän tu-
li kanssani Suomeen. Pakkasta oli liki 
kolmekymmentä, ja pendolinoa kor-
jattiin. Edes parin tunnin värjöttely 
kylmässä asematunnelissa ei saanut 
meitä palelemaan. Amor oli sytyttä-
nyt sellaisen roihun, että olisimme 
tarenneet vaikka etelänavalla.

Niin kauas emme sentään ajaneet 
muuttoautolla, johon Kouvolan asun-
nossani ollut, maallinen omaisuute-
ni kuormattiin. Auto pysähtyi berlii-
niläisen kerrostalon eteen. Olimme 
vuokranneet siitä yhteisen asunnon, 
vain kaksi kuukautta ensimmäisen, 
yhteisen pyykinpesumme jälkeen.

Sisäinen ääneni, tai ehkä asialla oli-
kin Joulupukki, kuiski, että tämä on 
oikein. Christian on  Hän, jota olin et-
sinyt jo niin kauan.

Kun vannoimme sormusvalan imat-
ralaisessa kirkossa yli satapäisen to-
distajajoukon edessä, jokainen lau-
suttu sana tuli sydämestä: Olemme 
yhdessä, kunnes kuolema meidät 
erottaa. Tosin me emme usko siihen, 
että kuolema on kaiken loppu. Juuri 
siksi kannamme molemmat ikuisuus-
sormusta.

Tämä satumainen,  marmeladinma-
kea tarina on totta, vaikka jopa mei-
dän on, kaikkien yhteisten vuosien-
kin  jälkeen, joskus vaikea uskoa sitä: 

Hätäisesti tehty päätökseni lähteä 
Saksaan liian vähän vaatteita matka-
laukussa. Christianin maininta pyyk-
kikoneesta, joka oli jäänyt jonnekin 
alitajunnan syöveriin pyörimään. Sa-
nattomat viestit, jotka me molem-
mat ymmärsimme. Yhteinen vuokra-
asunto, joka löytyi Berliinistä kuin it-
sestään.

Oliko asialla Joulupukki vaiko jouk-
ko enkeleitä, jäänee ikiajoiksi vaille 
vastausta.

Tiedämme vain, että joulussa on 
taikaa.  Kenties sinäkin saat pian ko-
kea sen.

Ole valmiina!
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HELMIKKO
Riitta-Kaisa Voipio

Papit ja opettajat idättivät yleisen kirjaston 

V
iime kuukaudet ovat minulla hurahtaneet koti-
kaupunkini kirjastotyön historian parissa. 
Emeritakirjastotoimenjohtaja Sisko Nuutinen in-
nostui laatimaan paikallisen lainaustoiminnan 

historiikkia, ja sain ilon ja kunnian oikolukea ja ehdottaa 
tekstiin muokkauksia.

Suomalaista kirjastolaitosta ei voi kyllin kiitellä, mitkään 
superlatiivit eivät ole ylisanoja. Se, että köyhimmätkin 
kansalaiset ovat maksutta päässeet tieto- ja kaunokir-
jallisuuden ääreen, on osaltaan synnyttänyt Pohjolan ih-
meen, nousun kurjuudesta maailman rikkaimpien jouk-
koon. Moninainen tieto ja ymmärrys ovat myös pohjusta-
neet hyvinvointivaltiota.

Kirjastolaitoksen esivaihe ajoittuu 1800-luvun loppu-
puolelle. Silloin kirkonmiehet perustivat lukutupia ja kir-
jakaappeja. Niistä seurakuntalaiset hakivat enimmin us-
konnollista kirjallisuutta, mutta myös elämyksiä, tietoa ja 
neuvoja aivan arkisiin asioihin.

Kansallisen heräämisen ja itsenäisyyden alkuaikoina maa-
miesseurat, nuorisoseurat ja työväenyhdistykset pitivät 
yllä lainastoja monipuolisin kuin myös omien arvojensa 
mukaisin sisällöin. Vaikuttaa siltä, että ihmisissä asui iso 
into sivistyä ja hankkia tietoa oman maan rakennustyö-
hön. Sitä ei voi kuin ihailla.

Ajan oloon seurojen ja yhdistysten rahkeet eivät enää 
riittäneet tyydyttämään kansan lukuhaluja ja tiedonja-
noa. Niin toiminta siirtyi vähitellen kunnille. Kirjastola-
ki säädettiin vuonna 1928, mikä takasi huomattavia val-
tionosuuksia kirjaston perustamiseen ja ylläpitoon. Se oli 
suuri houkutin piheille kunnanisille, jotka haukkoina vah-
tivat rahakirstua.

Kunnallisen kirjastotoimen vakiinnuttua hoidettiin työ-
tä sivutoimisesti. Lainausasemia ja sivukirjastoja pysty-
tettiin kyläkouluille, sairaaloihin ja vanhainkoteihin. Am-
mattijakaumassa näkyvät ylimpänä opettajat.

Turhaan ei kansakoulunopettajia kutsuttu kansankynt-
tilöiksi, olkoonkin, että nimityksellä on myös halventa-
va leima. Kun täältä digiaikakauden korkeuksista katsoo, 
ovat opettajat uurastaneet pyyteettömästi ja vaivojaan 
säästelemättä laajan kansansivistyksen eteen. Saman voi 
panna merkille myös sokeainopetuksen ja -koulujen his-
toriassa.

Mielenkiintoisia yksityiskohtiakin oman kunnallisen kir-
jastomme tarinasta nousee. Kun kunta 1935 otti homman 
hoitaakseen, nikkaroi paikallinen puuseppä kirjahyllyt ja 
muut kalusteet kunnantalon entisiin vankihuoneisiin.

Sisko Nuutinen valittiin ensimmäiseksi päätoimiseksi 
ja yliopistotutkinnon suorittaneeksi kirjastonhoitajaksi 
vuonna 1967. Ensi töikseen hän tilasi ison kasan ajankoh-
taisia teoksia ja postilähetyksen saavuttua jätti ne pöy-
dälle odottamaan jatkokäsittelyä.

Yöllä yllätti rankkasade, ja vesi ryöppysi katon reiän kaut-
ta niin, että aamulla kirjat uivat valtoimenaan loiskuvassa 
vesilammikossa. Topakasti hän tempaisi pöydän reunas-
ta ja veti kuivempaan kohtaan; kaikki pöydänjalat katke-
sivat, ja lasti levisi pitkin lattiaa.

Kirjaston kaltaisessa palvelulaitoksessa tarvittiin tieten-
kin puhelin, joka saatiin monen pyynnön jälkeen. Koska 
kätilön puhelinnumero oli vapautunut, se annettiin bib-
lioteekille. Kirjastonhoitaja kertoo alkuun monet kerrat 
rauhoitelleensa hätääntyneitä isiä, vaan ei kuitenkaan 
lähtenyt auttamaan synnytyksessä.

Meille Siskon kanssa on koitunut monta seikkailua kir-
jaston merkeissä. Osallistuimme 1995 Näkövammaisten 
kirjaston seminaariin, jossa pohdittiin näkövammaisten 
mahdollisuuksia käyttää yleisen kirjaston palveluja. Tilai-
suuden kahvitauolla osuimme samaan pöytään kulttuuri-
asiainneuvos Anneli Äyrään kanssa. Hän on Siskon opis-
kelutoveri. Jälleen kerran huomasin, miten tärkeä merki-
tys monenlaisilla verkostoilla onkaan.

Äyräs kehotti meitä hakemaan Suonenjoelle opetusmi-
nisteriön pilottikokeilua. Saimmekin tuntuvan summan 
kolmivuotiseen projektiin. Laitteet sijoitettiin kirjaston 
tutkijanhuoneeseen, jossa me näkövammaiset pystyim-
me tietokoneen, synteettisen puheen ja suurentavan 
näytön avulla hankkimaan tietoa, lukemaan lehtiä ja hyö-
dyntämään sähköpostia. Käyttäjiä kertyi toista kymmen-
tä, kunnes kaikki saivat omat koneet kotiin.

Kokeilun loppuvaiheessa esittelin hanketta myös silloisel-
le kulttuuriministerille, Claes Anderssonille hänen kunta-
vierailunsa yhteydessä. Kirjaston tiloissa on myös flyygeli, 
jota jazzpianisti Andersson soitteli parin kappaleen ver-
ran. Siinäpä oli charmantti poliitikko – ja viimeisen pääl-
le kirjastomies.
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Jouko Lehtonen               
PISTEITÄ

Pieniä luontokappaleita ja 
vaikeita pisaroita

 

K
irjailija Vilja-Tuulia Huotarinen elää toinen jalka 
Islannissa, toinen Suomessa. Perheen toinen ko-
tikaupunki on Helsingin ohella Reykjavik. Hän on 
kirjoittanut muun muassa viisi runokirjaa ja kah-

deksan romaania. Tänä vuonna ilmestyi romaani Drive-in, 
joka kertoo Islantiin matkustavasta geologista. Maanjä-
ristykset sopivat romaanin tarinaan. Kaikki kehittyy pin-
nan alla hitaasti, myös ihmisissä. Mutta kun ainekset ovat 
valmiina, muutos tapahtuu nopeasti. Huotarinen tote-
aa, että kallioperältään Suomi on maailman vanhinta ki-
veä. Otat minkä tahansa kiven käteesi, se on 1,5 -2 miljar-
dia vuotta vanha. Näin vanhaa kiveä on vain noin viides-
sä paikassa maailmassa.

Vilja-Tuulia Huotarisen romaanista ”Valoa valoa valoa” 
(2011) tulee elokuva ensi talvena. Kirja sai Finlandia Junior 
-palkinnon. Suomeen Huotarisen perhe kiinnittyi tiiviim-
min kuluvana syksynä, kun hänet pyydettiin Turun kirja-
messujen ohjelmajohtajaksi. Nämä messut ovat Suomen 
vanhimmat kirja-alan messut. (Kirjastolehti 4)

 Pienet luontokappaleet voivat saada uuden elämän, kun 
niistä tekee koruja. Pihlajanmarjat, ruusunmarjat, kävyt, 
kurpitsan ja meloninsiemenet, tammenterhot, unikko-
jen siemenkodat – kaikki käy. Tämän tietää ja taitaa Satu-
Lotta Peltola. Monet muistavat hänet, kun hän luki aika-
naan Ylen TV-uutisia ja toimi Aamu-TV:n juontajana. En-
simmäisen kerran minulla oli luontokorun tapaiset julki-
sesti 1990-luvun lopulla. Meillä oli tuttavaperheen kans-
sa tapana kokoontua yhteen ennen joulua, syödä, juoda 
glögiä ja askarrella. Maalasimme makaroneja punaisiksi ja 
kultaisiksi. Niistä oli tarkoitus tehdä pitkiä ketjuja joulu-
kuuseen. Miehet keksivät pääsevänsä helpommalla, kun 
tekevät vaimoille kaulakorut makaroneista. Koruista tu-
lit hienot. Joku heitti, että saat kuoharipullon, kun me-
net nämä päällä tv-uutisiin. Hullua ei pidä yllyttää. Viikko 
ennen joulua marssin uutisstudioon punaisessa mohair-
puserossa punakeltaiset makaronit kaulassa. Ne menivät 
täydestä.

Korunteon vaativin vaihe on marjojen ja muiden ainesten 
kuivaaminen. Lämpötila ei saa olla liian korkea, sillä sil-
loin marjojen väri tummuu. Liian matalassa lämmössä ai-
nekset mätänevät. Kauimmin kuivuvat ruusunmarjat, jo-
pa useita viikkoja, vaikka on hyvä kuivuri. Käytän myös 
paljon kodin hukkalämpöä. Pihlajanmarjatertut kuivuvat 
katonrajassa seinästä seinään vedetyissä naruissa.  Ajat-
telen, että luontokoruillani on oma filosofia. Materiaali 
on ilmaista, se on kaikkien ulottuvilla. Aitoudessa luon-
tokorut eivät jää timanteista, kullasta ja muista jalometal-
leista piiruakaan, päinvastoin. Ne on luonut luonto itses-
sään. (Taito 2)

Miksi sade putoaa pisaroina, pohtii Tiede -lehti 11. Syyssa-
teen matka maahan kestää noin minuutin. Pilven kosteus 
tiivistyy pisaraksi samaan tapaan kuin löyly tiivistyy sau-
nan ikkunaan. Pisaran kasvaessa sen paino lisääntyy, se ei 
enää leiju pilven mukana vaan putoaa. Puhtaassa ilmas-
sa pisarat ovat yleensä suurempia, kaupunkien savusu-
muissa usein tihkua. Suomessa halkaisija noin 0,3-5 milli-
metriä. Sitäkin on tutkittu, kannattaako sateen yllättäes-
sä juosta pakoon vai kävellä. Yhtä vastausta ei ole. Kastu-
minen riippuu tuulen suunnasta ja mm. ihmisen ruumiin-
muodosta. Hoikan ja pitkän kannattaisi ainakin teoriassa 
kävellä mutta keskivartalosta leveän juosta. Kuivimpana 
säilyisi, jos pystyisi juoksemaan tuulen suuntaan ja täs-
mälleen tuulen nopeudella. Valitettavasti syystuulen no-
peudet ovat sellaisia, ettei niille ihminen pärjää.

Mikä siis lohduksi, kun pikkujoulun herkut houkuttavat 
eikä juoksu maita? Toivotaan raikasta ja säästöystävällis-
tä sisäilmaa. 
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MUSIIKKI
Joose Ojala

Nuottikirjoitus on musiikin 
kirjoitettu kieli

M
usiikki on oma kielensä. Sillä on puhuttu kie-
liasu (musiikin kuunteleminen ja soittami-
nen) sekä kirjoitettu muotonsa (nuottikir-
joitus). Kyky lukea ja kirjoittaa nuotteja vas-

taa siis täysin musiikkimaailman luku- ja kirjoitustaitoa. 
Muusikko joka ei pysty lukemaan ja kirjoittamaan nuotte-
ja on muusikoiden maailmassa luku- ja kirjoitustaidotto-
man henkilön asemassa. Ongelmatkin ovat pitkälti samo-
ja, kuin perinteisen luku- ja kirjoitustaidon puuttuessa. 

Näkevät käyttävät nuottikirjoituksen merkitsemiseen 
viisirivistä nuottiviivastoa. Tässä järjestelmässä nuottien 
sävelkorkeus on sitä korkeampi, mitä ylemmäksi nuotin 
pää on viivastolle sijoitettu.

Näkövammaisten käyttämät pistenuotit on pistekirjoi-
tuksen merkistöön perustuva, pistekirjoituksen käyttä-
jien kansainvälisesti standardoima nuottijärjestelmä, jo-
hon on sisällytetty kaikki mustavalkonuottien merkin-
tätavat. Pistenuotit eivät kuitenkaan käytä nuottiviivas-
toa ja etenkin sen nuottiavaimia, äänenkorkeutta sekä 
samanaikaisesti soivia intervalleja koskevat merkinnät 
poikkeavat olennaisesti mustavalkonuottien vastaavista. 
Pistenuotit eivät siis ole näkevien nuottijärjestelmä pis-
tekirjoitukselle sellaisenaan siirrettynä ja sen opettami-
nen vaatii erityisosaamista. Pistenuotteja voidaan kirjoit-
taa pistekirjoituskoneiden, pistenäyttöjen, pisteprintte-
reiden sekä erilaisten tietokoneohjelmien avulla. Siis ai-
van kuin mitä tahansa muutakin pistekirjoitusta. Lisäk-
si on olemassa tietokoneelle asennettava GoodFeel-oh-
jelmistokokonaisuus. Sen avulla sokea henkilö voi kirjoit-
taa ohjelmaan nuotteja, jotka hän voi lukea pistenuottei-
na omalta pistenäytöltään. Ohjelma kääntää samat nuotit 
reaaliajassa näkevien nuoteiksi tietokoneen näytölle. Ny-
kyaikaiset nuotinkirjoitusohjelmilla valmistetut digitaali-
set nuottitiedostot voidaan muuttaa pistenuoteiksi täy-
sin ohjelmallisesti. Pistenuottien jäljentäminen oli aiem-
min hidasta käsityötä, Nykyaikana jäljennystyö on lähes 
kokonaan automatisoitu tietokoneohjelmalle. Niinpä uu-
sien pistenuottien tuottaminen maksaa murto-osan siitä, 
mitä vielä 15- 20 vuotta sitten.

Tämä lyhyesti esittelemäni kokonaisuus muodostaa ki-
vijalan, jonka avulla näkövammainen musiikinopiskelija 
voi pärjätä yhdenvertaisesti musiikinopiskelijana, mikäli 
hän vain saa tarvittavan materiaaliavun ja riittävästi asi-
antuntevaa ohjausta. 

Tässä jutussa käsittelen näkövammaisten musiikinopis-
kelijoiden oikeuksien toteutumisen sattumanvaraisuut-
ta Suomessa. Seuraavassa kappaleessa kerron täysin ku-
vitteellisen Oskarin koulutarinan. Oskarin fiktiivinen esi-
merkki on tietysti liioiteltu. Siihen on kuitenkin kitey-
tetty kaikki empiirisesti kokemani sekä muilta kuulema-

Näkövammaisen musiikinopiskelijan oikeuksien 
toteutuminen on Suomessa sattumanvaraista

ni tiedossani olevat näkövammaisten musiikinopiskelijoi-
den suomessa kohtaamat ongelmat. En ole löytänyt asi-
asta tutkittua tietoa, mutta aihe on itselleni erittäin tuttu 
oman opiskeluhistoriani sekä nykyisen työni kautta. Luki-
joita auttaakseni olen siirtänyt Oskarin kokemukset kai-
kille tuttuun koulumaailmaan. Sinun tarvitsee vain kor-
vata kirjaimet nuoteilla. Moni lukija saattaa silti ymmär-
rettävästi pitää kertomustani epäuskottavana. ”Olisihan 
noin räikeistä epäkohdista jo puhuttu?” Ymmärrettävä 
ajatus. Syy on mielestäni se, että epänormaalista on tul-
lut normaalia. Toisin sanoen lähes täydellinen tietämät-
tömyys pistenuoteista sekä näkövammaisen musiikino-
piskelijan tarvitsemista apuvälineistä on niin tavallinen 
tilanne, etteivät näkövammaiset ja heidän opettajansa 
osaa edes vaatia omia oikeuksiaan, kun eivät niistä mi-
tään tiedä. 

Olipa kerran Oskari. Hän on pian opintonsa aloittava 

sokea koululainen.

Oskari aloittaa koulun 7 vuoden iässä paikallisella ala-
koululla. Poika on motivoitunut ja opinhaluinen. Oskarin 
muisti ja asioiden kuulonvarainen oppiminen ovat poik-
keuksellisen kehittyneitä. Siispä vanhemmat päättävät 
laittaa hänet kouluun, kaikesta huolimatta.

Vaikka Oskari oppiikin asioita kuulonvaraisesti toista-
malla, jotkut opettajat ovat joskus kahvitauolla mietti-
neet, olisiko olemassa jotain konstia, jonka avulla poi-
ka voisi oppia lukemaan. Opettajien kahvihuoneessa jo-
ku kertoi joskus kuulleensa jostain pistekirjoituksesta. Tai 
ehkä se oli sokeainkirjoitus. Joku toinen komppaa ja eh-
dottaa, että sitä voisi varmaan tuottaa pistelemällä nup-
pineulalla pisteitä kartonkiin. Kolmas kysyy rehtorilta, pi-
täisikö hankkia joku sokeainkirjoituksen spesialisti kou-
lulle opettamaan tätä taitoa. Ehdotus saa täystyrmäyk-
sen rehtorilta. Oskarihan saa jo lisäopetusta koulun eri-
tyisopettajalta. Koulu on täten täyttänyt velvollisuuten-
sa. Sitä paitsi määrärahat ovat jo huvenneet uusiin iPadei-
hin. Vanhemmat maksakoot itse, jos haluavat jotain yksi-
tyisopetusta pojalleen. Rahaa Oskarin vanhemmilla ei va-
litettavasti ole. Hän jää koulun armoille.

Erityisopettaja yrittää pistellä tavallisten kirjainten ääri-
viivoja paperille nuppineulalla. Tähän kuluu kuitenkin lii-
kaa aikaa. Lopulta opettaja keksii pursottaa tikkukirjain-
ten ääriviivat paperille Erikeeper-liimalla. Sinnikkään har-
joittelun tuloksena Oskari oppii lukemaan näitä tikkukir-
jaimia suunnilleen lauseen minuuttivauhtia. Pitkällisten 
neuvottelujen tuloksena saadaan sovittua, että erityis-
opettaja voi työajallaan tuottaa lyhyet tiivistelmät aivan 
keskeisimmistä oppiaineiden sisällöistä tällä erikeeper-
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kirjoituksella. Opettaja on valtavan ylpeä tästä ”keksin-
nöstään”. Hän jopa pohtii, pitäisikö hänen perustaa net-
tiin oma sivusto, jossa hän voisi lanseerata tämän uuden 
uljaan sokeainkirjoituksensa. Rehtori ei kuitenkaan anna 
käyttää työaikaa moiseen hömpötykseen ja hanke jää to-
teutumatta. 

Tekstin tuottaminen on edelleen vaikeaa. Oskari ja eri-
tyisopettaja kokeilevat kaikenlaista. Liimakirjoituksen 
tuottamista pahvisapluunoiden avulla sekä nuppineulal-
la paperille pistelemistä. Kokeillaan myös järjestää riviin 
opettajan pahvista leikkaamia tikkukirjaimia. Tällä tavalla 
Oskari pystyykin ”kirjoittamaan” lyhyitä lauseita. Oskaria 
tosin harmittaa, kun hänellä menee muutaman lauseen 
työstämiseenkin liki 10 minuuttia. Opettaja ei kuitenkaan 
voi ymmärtää Oskarin harmitusta. Hänestä pojan pitäi-
si olla ylpeä, kun on sokeudestaan huolimatta pystynyt 
edes jotenkin lukemaan ja kirjoittamaan.

Kun kirjoittamisen kanssa on tapeltu riittävästi, opetta-
ja päättää ottaa mukaan sanelunauhurin, joka annetaan 
Oskarin käyttöön. Vapaaehtoiset lukevat nauhurille tiivis-
telmät oppikirjoista. Oskari sanelee nauhalle myös koe-
vastauksensa. Äärimmäisen sinnikkyytensä sekä ilmiö-
mäisen muistinsa avulla Oskari pystyy näillä työkaluil-
la suorittamaan alakoulun oppimäärän. Aikaa koulutyö-
hön tosin kuluu kolminkertainen määrä näkeviin verrat-
tuna. Keskiarvokin on siellä kutosen tietämillä. Oskaria 
ottaa pattiin vaatimaton koulumenestys, vaikka hän pon-
nistelee aivan valtavasti opintojensa eteen. Opettajat ei-
vät tällaista harmitusta ymmärrä. Heistä Oskarin tulisi olla 
ylpeä saavutuksestaan. Hekin ovat valtavan ylpeitä omis-
ta innovaatioistaan.

Kuudennen luokan kesälomalla Oskarin vanhemmat 
muuttavat isompaan kaupunkiin. Siellä Oskari päätyy sat-
tumalta paikallisen näkövammaisyhdistyksen pistekirjoi-
tuskurssille. Tahdonvoimalla Oskari oppii pistekirjoituk-
sen kesälomansa aikana niin hyvin, että yläkoulun aloit-
taessaan hän pystyy jo hyödyntämään sitä opinnoissaan. 
Edelleenkään mitään järjestelmällistä apua Oskari ei kou-
lunkäyntiinsä saa. Hän kuitenkin imee tiedonmurun siel-
tä, toisen täältä. Näkövammaisyhdistyksen vapaaehtois-
työntekijä auttaa Oskaria hakemaan hänelle sopivat apu-
välineet Kelasta, jotka hän myös saa. Kun Oskari on kah-
deksannella luokalla, hän pystyy jo lukemaan ja kirjoitta-

maan sujuvasti. Käytössä on myös tietokone, johon kir-
joittamalla hän pystyy tuottamaan tekstiä helposti myös 
näkeville. Koulunsa Oskari päättää hyviin arvosanoihin, 
jatkaa aikanaan akateemiselle uralle ja kouluttautuu itse-
kin opettajaksi.

Kyse ei ole välinpitämättömyydestä vaan tiedon ja 

resurssien puuttumisesta

Kokemukseni perusteella lähes kaikki musiikinopetta-
jat ovat olleet vilpittömän halukkaita auttamaan ja oh-
jaamaan näkövammaista. Pistenuotitkin saattavat ol-
la monelle käsitteenä tuttuja. Ongelma kuitenkin on, et-
tä aivan viime vuosiin saakka Suomessa ei ole ollut ke-
tään henkilöä, joka osaisi auttaa ja jolle kuuluisivat näkö-
vammaisten musiikinopiskelijoiden haasteet. Tavallisessa 
koulumaailmassa näitä henkilöitä olivat omana kouluai-
kanani Jyväskylän näkövammaisten koulun asiantuntijat 
ja etenkin niin sanotut matkaopettajat. Lisäksi apuväline-
puolella olivat omat asiantuntijansa, jotka tulivat kädestä 
pitäen neuvomaan apuvälineiden käyttämisessä omalle 
koululle. Tarjolla oli myös tukijaksoja, joiden aikana saim-
me vertaisryhmässä apua nimenomaan näkövammais-
ten haasteisiin liittyvissä asioissa, jotka koskivat useim-
miten apuvälineitä, opiskelutekniikoita ja liikkumista. Tä-
män avun turvin minäkin istun tässä naputtelemassa tä-
tä tekstiä ja voin myös itse sen omin sormin lukea. Kaikes-
ta tästä avusta ja tuesta näkövammaiset musiikinopiske-
lijat jäävät paitsi. Koska mahdollisuuksista ei tiedetä, aja-
tellaan että tämä nyt vain on näkövammaisen musiikino-
piskelijan- ja harrastajan osa ja yritetään jotenkin pärjätä.

Kun aloitin musiikkiopiston, kaikki tekivät siellä par-
haansa minun eteeni. Menestyinkin siellä varsin muka-
vasti ja ilmapiiri oli todella kannustava. Siitä huolimatta 
opiskeluani siellä voisi verrata Oskariin, joka yritti pärjätä 
peruskoulussa pelkän sanelukoneen ja opettajien hyvän-
tahtoisten purkkaviritysten turvin. Soittotunneilla käytin 
sanelunauhuria ja omaa muistiani. Koska nuotteja ei ol-
lut, kallista soittotuntiaikaa meni kappaleiden ja niiden 
osien nauhoittamiseen. Teoriatunneilla tilanne olikin as-
tetta traagisempi. Koska nuoteista ei edelleenkään ollut 
tietoa, opettajat yrittivät parhaansa kehitellessään omia 
nuottikirjoituksen korvikkeitaan, joiden avulla pystyin te-
kemään karkeita diktaatteja eli kirjoittamaan kuulemiani 
helppoja melodioita ylös. Pyörä tuli siis keksittyä uudes-
taan, mutta tämä malli muistutti kyllä enemmänkin soi-
kiota. Kyllä minä näistäkin teoriakursseista suoritusmer-
kinnät sain, mutta todellisuudessa minulla ei ollut niitä 
valmiuksia, joita minulla olisi saamani suoritusmerkinnän 
perusteella kuulunut olla.

Oma tilanteeni ei toki ole mitenkään ainutkertainen. 
Monet musiikinopiskelijat ovat opiskelleet musiikkiopis-
toissa pitkällekin vastaavien viritysten turvin. Teoriao-
pintoja on tehty ja suoritusmerkintöjä kerätty, mutta to-
dellisia valmiuksia ei ole saatu. Musiikkiopistotason ope-
tus antaa mahdollisuuden siirtyä seuraavalle tasolle am-
mattiopintoihin. Ammattiopinnoissa ei enää pärjää Oska-
rin Erikeeperkirjoituksella, vaan nuotit on oikeasti osatta-
va. Siksi nykyinen tilanne on kestämätön, koska se antaa 
näkeville ja näkövammaisille opiskelijoille täydellisen eri-
laiset valmiudet siirtyä eteenpäin. Tilannetta voisi todel-
lakin verrata siihen, että olet hiihdellyt peruskoulun lä-
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pi  luku- ja kirjoitustaidottomana pelkän sanelunauhurin 
turvin. Sitten tulee aika siirtyä lukioon ja joudut yhdessä 
hujauksessa opettelemaan nollasta lukemaan ja kirjoitta-
maan. Tätä tuoretta taitoasi yrität sitten soveltaa tiivis-
tahtisissa opinnoissa.

Mitä oikein pitäisi tehdä?

Tässäkään asiassa pyörää ei tarvitse keksiä uudestaan, 
koska koulumaailmassa hyväksi havaitut auttamiskeinot 
toimivat lähes sellaisenaan musiikkimaailmassa. Näkö-
vammaisen musiikinopiskelijan tulisi saada ulkopuolelta, 
keskitetysti sellaista opetusta, apua ja konsultaatiota, jo-
ka antaisi hänelle valmiudet pärjätä normaalissa musiik-
kiopisto-opetuksessa näkövammaistekniikoita käyttäen.

Kela  ja oppilaitosten niukka rahoitus 

– kannot kaskessa

Kuten alussa esittelinkin, näkövammainen musiikinopis-
kelija tarvitsee apuvälineikseen sisäisellä editorilla varus-
tetun pistenäytön sekä GoodFeel-ohjelmistokokonaisuu-
den. Jälkimmäinen on se esittelemäni, tietokoneelle nä-
kevien nuotit reaaliajassa tuottava ohjelmisto. Nämä apu-
välineet myöntää pääsääntöisesti Kela, siis jos myöntää. 
Pistenäyttöjen suhteen ei ole mitään standardiratkaisua, 
eli osa opiskelijoille koulukäyttöön myönnetyistä laitteis-
ta on musiikinopiskelijalle sopivia, osa ei. Ongelma on kä-
sillä, jos oppilas on vaikkapa 7-vuotiaana saanut koulu-
työhön sopivan laitteen, mutta sitten 9-vuotiaana aloi-
tetut musiikkiopinnot edellyttäisivätkin uutta, kalliim-
paa laitetta. Kela myöntää laitteet avuksi koulunkäyntiin 
tai ammattiin opiskelua varten. Olisi tietysti kornia pu-
hua 9-vuotiaan lapsen kohdalla musiikin ammattiopin-
noista. Siispä ainut reitti yrittää saada soveltuva laite on 
vedota siihen, että pistenäytön ominaisuuksista on mer-
kittävää hyötyä tavallisessa koulutyössä. Tämä on tietys-
ti myös ihan totta, joten suoranaisesta valehtelusta ei ole 
toki kysymys.

Sama tilanne, tosin osin vielä vaikeampi on GoodFeel-
ohjelmiston kanssa. Koska Kela ei tue harrastuksia, pitäisi 
jotenkin pystyä perustelemaan nuotinkirjoitusohjelmis-
ton välttämättömyys koulutyössä – vaikeaksi menee. Ke-
la kyllä myöntää ohjelmiston mukisematta siinä vaihees-
sa, kun siirrytään ammattiopintoihin ja ohjelmistoa tar-
vitaan näiden opintojen suorittamiseen. Mutta sitä tar-
vitaan yhtä palavasti myös ammattiopintoja edeltävien, 
musiikkiopistotason opintojen tekemiseen. Ohituskais-
talle pääsevät siis ne oppilaat, joiden vanhemmilla on 
heittää 2654 euroa kalliiseen tietokoneohjelmaan sekä 
vielä tonni päälle käytönopetuskustannuksia, jotta ohjel-
maa ylipäätään opittaisiin käyttämään.

Musiikkioppilaitosten jatkuvasti heikentyvä rahoitus-
pohja ei varsinaisesti paranna tilannetta. Jotta oppilaan 
yhdenvertaisuus toteutuu, hän kokemukseni perusteel-
la tarvitsee vähintään kahden vuoden viikoittaista yksi-
tyisohjausta pistenuoteissa sekä perehdytystä apuväli-
neiden ja tietokoneohjelmien käyttöön. Jopa ammatti-
opetusta tarjoavat musiikkioppilaitokset ovat olleet hy-
vin nihkeitä myöntämään tätä tukea. Pahimmillaan oppi-

laan vanhemmat joutuvat kaivamaan kuvetta. Kokemus-
teni perusteella näkövammasta johtuviin haasteisiin op-
pilaitokset tarjoavat usein avuksi yksityisopetusta jolta-
kin heidän palkkalistoillaan jo olevalta osaajalta, kuten 
teoriaopettajalta. Ikävä kyllä tällainen opetus ei ole riit-
tävää, koska näkövammaistekniikat vaativat erikoisosaa-
mista ja yksityistunnit asiaan vihkiytymättömän opetta-
jan kanssa voivat pahimmillaan johtaa siihen, että pyörä 
vaikkapa nuottikirjoituksen osalta yritetään keksiä uudel-
leen. Tarvittaisiin siis yhteiskunnallista keskustelua siitä, 
mikä taho rahoittaisi näkövammaisen musiikinopiskelijan 
yhdenvertaisuuden takaamiseksi vaadittavan ohjaus- ja
apuvälinepaketin.

Loppuun vielä kuvitteellisen musiikinopiskelijan 

Onnin tarina

Onni on 7-vuotias koululainen. Vanhemmat huomaavat 
hänen kiinnostuksensa musiikkiin ja pääsykokeiden jäl-
keen hänet hyväksytään kotikaupunkinsa musiikkiopis-
toon pianonsoittoa opiskelemaan.

Kun pääsykoetulos selviää, musiikkiopiston rehtori Os-
mo soittaa Onnin vanhemmille. Sovitaan palaveriaika, 
jossa on tarkoitus keskustella siitä, miten sokean oppilaan 
asiat olisi syytä hoitaa. Osmo on oman ammattijärjestön-
sä tiedotuksen kautta kuullut näkövammaisesta yrittä-
jästä Ossista. Ossi on henkilö, jonka osaamisalaa on pis-
tenuottien sekä näkövammaisten musiikinopiskelijoiden 
apuvälineasioiden hoitaminen keskitetysti koko Suomen 
alueella. Palaveriin osallistuvat Onni, hänen vanhempan-
sa, rehtori Osmo, Ossi sekä Onnin tuleva soitonopettaja 
Oona. 

Tilanne on kaikille uusi ja outo, mutta Ossilla on sel-
keä protokolla, jonka mukaan edetään. Ossi tekee On-
nille apuvälinekartoituksen, jonka pohjalta Kelalta hae-
taan Onnille musiikinopiskeluun soveltuvaa sisäisellä edi-
torilla varustettua pistenäyttöä sekä GoodFeel-ohjelmis-
topakettia tietokoneeseen. Sovitaan, että Onni aloittaa 
viikottaiset pistenuottitunnit Ossin ohjauksessa välittö-
mästi. Oona ja Ossi sopivat, että Oona toimittaa Ossille 
pdf-muodossa noin viikkoa etukäteen kaikki Onnin tule-
vat soittoläksyt, jotka Ossi muokkaa pistenuoteiksi. Nämä 
nuottitiedostot Ossi sitten opettaa Onnia lataamaan pis-
tenäyttöönsä. Pistenäyttöä Onni kuljettaa jatkossa muka-
na sekä soitto että pistenuottitunneilla.

Onnin opinnot edistyvät nopeasti. Pistenuotit hän op-
pii täysin samanaikaisesti näkevien ikätovereittensa kans-
sa. Myös apuvälineet tulevat heti tutuksi. Kun teoriaopin-
not virallisesti alkavat, Onni osaa jo pistenuotit ja pärjää 
hyvin normaalissa ryhmäopetuksessa Ossin muokkaa-
mien materiaalien turvin. 12-vuotiaana Onni osaa jo it-
se GoodFeel-ohjelmistolla muokata materiaalit itselleen 
sopivaan muotoon. Viisi vuotta kestänyt yhteistyö Ossin 
kanssa päättyy. Onni on lahjakas pianisti ja pystyy etsi-
mään itselleen soitettavia nuotteja internetistä täysin it-
senäisesti. Soittotunneilla voidaan keskittyä yksinomaan 
musiikillisiin asioihin. Onni edistyy opinnoissaan hyvin ja 
19-vuotiaana hän aloittaa musiikin ammattiopinnot.

►



Kuinka näkövammainen valokuvaa-
ja näkee maailman? Tero Kokon Kos-
kettava kuva -valokuvanäyttely mar-
raskuussa 0, tarjosi moniaistisen elä-
myksen, jossa tärkeintä oli jokaisen 
oma tapa nähdä kuvasarja.

N
äyttelyn avajaisissa julkistettiin Tero Kokon va-
lokuva- ja kohokuvakirja Koskettava kuva. Se 
kysyy, näemmekö oikeasti asioita vai ohitam-
meko ne  itsestäänselvyyksinä. Näkövammai-

nen Tero Kokko haastaa kuvien katsojat aistimaan, havait-
semaan, tuntemaan ja koskettamaan. Hänen kuviensa si-
sältöä kannattaa kuoria kerros kerrokselta kuin sipulia.

Kaikki näyttelyn kuvat ovat kosketeltavia kohokuvia, osa 
värillisinä. Teoksiin on laadittu kuvailutekstit eri kielillä. 
Näin kaikki voivat tutustua näyttelyyn ja kirjaan omista 
lähtökohdistaan käsin.
- Minusta on sanottu, että sekoitan täysin erilaisia asioi-
ta yhteen ja luon jotain uudenlaista. Onkin kiinnostavaa, 
mitä ajatuksia, aistimuksia ja tunteita kuvat muissa katso-
jissa herättävät, Tero Kokko pohtii. 

Näyttelyn avajaisista Marja-Stiina kirjoitti Facebookissa:
SAA KOSKEA!
"Pääsin tänään todistamaan harvinaisen vaikuttavan het-
ken Tero Kokon näyttelyn avajaisissa Helsingin Iiris-kes-
kuksessa. Opaskoiransa kanssa paikalle tullut sokea tyttö 
tunnusteli kuvia ja ”näki” ensimmäistä kertaa elämässään 
valokuvan. Hänen oivaltava ja hämmästelevä ilmeensä oli 
näkemisen arvoinen.

Eräs näyttelyvieras sanoikin osuvasti: Kauneus on katso-
jan sormissa.”
Lue koko Marja-Stiina Suihkon artikkeli https://www.face-
book.com/marjastiinasuihko

Valokuva- ja kohokirja

Kohokuvallinen valokuvakirja tuo myös näkövammaisil-
le mahdollisuuden tutustua kuviin uudella tavalla, ja näin 
he saavat kokea taide-elämyksen. Kohokirja on yksi yh-
teen valokuvakirjan kanssa. Kohokuvia on kyllä tehty ai-
emmin, mutta tietääkseni valokuvakirjaa ei ole muutet-
tu kohokirjaksi.

Mitä näet?

Koskettavan kuvan kotisivulla on kuvailutulkkaus ja myös 
kahden naiskirjailijan omat näkemykset siitä, mitä he nä-
kevät ja lopuksi myös omat näkemykseni siitä, mitä minä 
näen kuvista. Tämä helpottaa kuviin tutustumista ja nii-
den näkemistä.

Tero Kokko
Puh 040 5594 739
tero.kokko@omat.fi
Näyttelyn ja kirjan kotisivu
www.omat.fi/koskettava

Kuva koskettaa

Kuva avajaisista. Tauluja sai vapaasti koskettaa.
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VINOKAS
Olli Lehtinen

Kerjäläinen

S
okea mies Vinokas astui ulos 
raitiovaunusta. Sokean on 
helpointa nousta vaunuun 
etuosasta, mutta suojatie 

on yleensä lähempänä vaunun taka-
osaa. Muut vaunusta poistuneet kul-
kivat luultavasti jo kaukana. Vinokas 
hiippaili eteenpäin tunnustellen val-
koisella kepillään laiturialuetta ja rot-
vallinreunaa. Ei ole hoppu hyväksi, 
eikä kiire kunniaksi, Vinokas mietti.  

Kuusikaistaisen kadun keskellä riitti 
pörinää. Kun valot vaihtuivat, start-
tasi risteävä liikenne. Liikennevalois-
sa ei ollut piippareita. Vinokas kuun-
teli kuin saalistava myyrä. Kuului ka-
hinaa. – Anteeksi, oletteko menos-
sa kadun yli? hän kysyi. Ohi sujahti 
luultavasti pyöräilijä. Vinokas ei näil-
lä vihreillä enää ehtisi kadun yli. Aika 
etenee mutta mies ei etene, Vinokas 
mietti. Hän nojasi kevyesti keppiin-
sä. Minkäköhän näköinen ihminen 
tähyili häntä autostaan? Takaa kuu-
lui askelia. – Anteeksi, oletteko me-
nossa kadun yli? Vinokas kysyi. – Kyl-
lä, mies sanoi ja tarttui Vinokasta kä-
sivarresta. Vinokas ei jaksanut ryhtyä 
muuttamaan ystävällisen kaverin ta-
lutusotetta luontevaksi, koska mat-
kaa oli noin kymmenen metriä. Kär-
sivällisyys on kerjäläisen hyve, Vino-
kas mietti. 

Kadun toisella puolella Vinokas jatkoi 
kulkuaan pitkin jalkakäytävää. Hänen 
keppinsä töksähti muoviseen työ-
maa-aitaan. Vinokas pysähtyi. Tuok-
sui avatulta maalta ja viemäriltä. Hän 
herkisti korvansa. Toiselta puolelta 
katua kuului puhetta. Vinokas aset-
ti kepin pystyyn eteensä. – Anteek-
si, kuinka pitkältä matkalta jalkakäy-
tävä on avattu? hän huusi. – Pitkältä 

matkalta! nainen huusi takaisin. Joka 
liikaa liikkuu, se liikaa näkee, Vinokas 
mietti. 

Vinokas kuunteli tuleeko autoja. Ei 
tullut autoja. Hän viuhtoi ripeästi yli 
kadun. Hän selviytyi uimastadionille 
tehtyään noin puolentusinaa kulke-
miseen liittyvää pohdintaa ja valin-
taa. Uimareita oli paikalla runsaasti. – 
Onko täällä yhtään vapaata kaappia? 
Vinokas kysyi. Ei vastausta. Mies pu-
hui kaverilleen ihan vieressä. – Näet-
tekö yhtään vapaata kaappia? Vino-
kas kysyi. – Olen puhelimessa! mies 
huusi. – Näettekö te onko täällä yh-
tään vapaata kaappia? Vinokas ky-
syi pikkupojilta. – Anteeksi anteeksi, 
minä juttelin puhelimessa lääkärini 
kanssa. Olin odottanut soittoa puo-
li päivää ja nyt hän sitten soitti, mies 
sanoi. Kun lakkaat kyselemästä, lak-
kaat oppimasta, Vinokas mietti. 

Vinokas otti suihkun ja haki sau-
nan koputtamalla kepinkärjellä oven 
muoviseen pintaan. – Onko tuol-
la vapaata? hän kysyi ja osoitti paik-
kaa, jossa yleensä istui. – Joo, istu sii-
hen vaan, mies sanoi ja kuulosti siir-
tyvän lauteilla. – Kiitos, Vinokas vas-
tasi ja taittoi keppinsä. Ensimmäinen 
leppoisa hetki kotoa lähtemisen jäl-
keen. Sauna on hiljainen terapia, Vi-
nokas mietti.

Vinokas astui ulos pesutiloista ja 
suuntasi kohti uimavalvojien katos-
ta. – Voisitteko näyttää mulle radan 
ja laittaa kyltin? Vinokas kysyi. – Tot-
takai, uimavalvoja sanoi ja kosket-
ti kyynärpäällään Vinokkaan käsi-
vartta. Uimavalvoja asetti kyltin ra-
dan päätyyn. – Kolmasosa radan ui-
mareista siirtyi toiselle radalle, uima-

valvoja sanoi. Tuttu juttu Vinokkaal-
le, vaikka kyltissä luki: Huomioikaa 
näkövammainen. Erilaisuus on su-
pervoima, Vinokas mietti. Hän hyp-
päsi muina miehinä altaaseen ja ot-
ti suunnan radan köydestä. Mitä huo-
nompi näkö, sitä hitaampi vauhti, ja 
sen vähemmän ohitettavia. Yksi har-
voista asioista, jossa sokeudesta on 
iloa. Radalla oli kohtuullisen sähköi-
nen tunnelma eikä Vinokas halunnut 
olla radan tukkeena. Hän haki suju-
vaa rytmiä, kunnes pläts: hänen käm-
menensä läjähti pehmeälle paka-
ralle. Edessä uinut oli niin hidas, et-
tä ui melkein pystyasennossa. – An-
teeksi, Vinokas sanoi. Toinen ei vas-
tannut. Vinokas jatkoi uimista. Elämä 
alkaa mukavuusalueen ulkopuolella, 
hän mietti.

Vinokas poistui Uimastadionilta. Hän 
käveli asfaltilla päällystetyn käytä-
vän päähän, josta kotiinlähtijät hä-
net näkisivät. Hän kaivoi kassistaan 
pahvinpalan, jossa luki: Pasila. Hän 
piti kylttiä suorana seisovan keppin-
sä kädensijan kohdalla. Ihmisiä kä-
veli hänen ohitseen. Yksi, kaksi, kol-
me, ainakin viisitoista ihmistä käve-
li hänen ohitseen. Vinokas kohensi 
ryhtiään. Jos olet outo, ole sitä itse-
varmasti, hän mietti. – Mitä toi kyltti 
tarkoittaa? nuori nainen kysyi. Tämä 
tuskin oli koskaan liftannut. – Yritän 
saada kävelyseuraa kotimatkalle, Vi-
nokas vastasi. – Miksi? nuori nainen 
kysyi. Vinokas tiesi keltalinssisten la-
sien takana olevien silmiensä näytt-
tävän normaaleilta. Valkoista keppiä 
saattoi luulla vaikka kävelysauvaksi. 
– Olen empatian kerjäläinen, Vinokas 
vastasi.        
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Aila Malkki

VAPAUDEN HARHA

KOLUMNI

M
illoin viimeksi mietit va-
pauden merkitystä elä-
mässäsi? Miten vapaita 
mahdamme oikeasti ol-

la, kun katsotaan pintaa syvemmäl-
le? Entä vapauden käsite – voiko sitä 
edes sanoin tavoittaa? Tunnettua on, 
että Suomi on vapaa maa. Tätähän 
hoettiin jo 1960- luvulla. Kuin puo-
lustukseksi muita väitteitä vastaan.

Vapauden puolesta joutuu taistele-
maan joka tasolla – niin valtioiden 
välillä kuin yksilöiden kesken. Kuten 
Eino Leino kiteyttää: ”Se vasta, vast’ 
on vapaa mies, ken oman luoda tien-
sä ties’”. Keskeistä hänen mukaansa 
olisi siis omaehtoisista valinnoista ra-
kentuva elämän polku.

Onko mahdollista koskaan elää täy-
sin omien ehtojen mukaan? Jo lap-
suudessa vanhemmat ohjaavat oi-
kealle tielle. Sama jatkuu koulussa 
ja pitkälle opinnoissa. Emme ehkä 
edes huomaa sitoutuvamme satoi-
hin sääntöihin päivittäin. Kun sama 
jatkuu vuodesta toiseen, hämärtyy 
oman ja toisten piirtämän rajan ero 
olemattomiin.

Vaikutusmahdollisuuksia tarjoutuu 
yhteisöissä, mutta tuottavatko ne 
pysyviä muutoksia? Vielä harvemmin 
silloin, kun jokaiselle vapaus mer-
kitsee osittain eri asioita. Aaro Hel-
laakoski sanoo sen yksiselitteisesti: 
”Tietä käyden tien on vanki, vapaa on 
vain umpihanki”.

Jos katsomme askelta syvemmälle, 
tulee kohdalle Kaarlo Kramsun mie-
te: ”Ei kadota se koskaan onneansa, 
ken vangita ei anna sieluansa”. Va-
paus näyttäisi siis olevan ehdotto-

masti mielen tila. Voit joutua vanki-
laan syyttömänä vuosikausiksi ja sil-
ti olla henkisesti vapaa.

Mitä enemmän vapauden olemusta 
miettii, sitä selvemmältä tuntuu sen 
eteerinen luonne. Vapautta on ole-
massa mutta hyvin aineettomassa 
muodossa. Vapaus muistuttaa tässä 
suhteessa paljon onnea – sitäkään ei 
voi säilöä talteen, vaan sen tavoittaa 
vain hetkellisesti itselle tärkeän teke-
misen tai ihmisen kautta ylimääräise-
nä palkintona, kuten Pekka Sauri ku-
vailee teoksessaan ”Onnen harha” 
vuodelta 2022.

Vapaus on sekä tunne että konkreet-
tinen tila. Tällainen kaksijakoisuus 
luo aina helposti rajojen hämäryyttä 
niin, ettei aina ole helppo kuvata kä-
sitettä  tai saada  siitä otetta. Vaikeus 
korostuu sitä mukaa kuin aihe muut-
tuu abstraktimmaksi. Kieli auttaa il-
maisemaan korkealentoisia aatteita, 
mutta samalla se loitontaa meitä to-
dellisuudesta.

Kielethän ovat tiettävästi kehitty-
neet yksinkertaisista, konkreettisia 
asioita ilmaisevista äännähdyksistä. 
Niille oli tarve muinaisissa elinympä-
ristöissä. Kun katseet alkoivat suun-
tautua kauemmas sekä maantieteel-
lisesti että ajatusten tasolla, syntyi 
uusia sanoja ja käsitteitä vauhdilla. 
Tästä ovat esimerkkeinä muun mu-
assa Elias Lönnrotin suomeen luomat 
uudissanat 1800-luvulla.

Jo Mikael Agricolan ajoista 1500-lu-
vulta lähtien suomen kielen katso-
taan kehittyneen ja vahvistuneen 
omaksi kansalliskieleksemme. Tosin 
väestöryhmien väliset erot puhutun 

suomen suhteen olivat yhä edelleen 
huomattavia. Se, mitä mielen päällä 
ei ehkä koskaan liikkunut, ei kaivan-
nut tulla sanotuksi hienoin termein, 
eikä puhujilla ollut tarvetta sellaisia 
oppia.

Silti herää kysymys, miten syvällisesti 
keskiverto äidinkielenpuhuja mieltää 
abstraktit, kieleen jo ammoin juurtu-
neet sanat. Meillähän on vapaus tul-
kita jokainen termi haluamallamme 
tavalla… Tässä kohden palaamme 
havaintoon siitä, että yhteisöissä val-
litsevat tietyt säännöt, jotka ohjaile-
vat meitä myös käsitteiden ymmär-
tämisessä yhteisten päätösten mu-
kaisesti.

Palaamme siis jälleen lähtöpistee-
seen. Emme kuitenkaan tyhjin käsin. 
Kuten Eino Leino on todennut runos-
saan: ”On hyvä että sitäkin tutkimme, 
ei tutkimus ole väärä”. Kaikkeen voi 
perehtyä muistaen suhteuttaa uu-
den tiedon vanhaan kokemukseen. 
Loppujen lopuksi – ihminen tutkii ai-
na uudelleen käsitteistöjä ja niiden 
taustalta löytyviä, kiehtovia katso-
muksia.
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Tuula-Maria Ahonen
                                          

LUKUNURKKA

Suuri myönteinen vaikuttaja

Minna Maijala: Pirkko Lahti,

Kuuntelija,  Otava 2022

K
un Pirkko Lahti syntyi elokuussa 1941, tieto tyt-
tären syntymästä tavoitti isän jatkosodan rinta-
malla. Väinö Lahti ei kuitenkaan ehtinyt nähdä 
tytärtään, vaan sai surmansa kaksi viikkoa myö-

hemmin. Lahden lapsuus oli köyhä ja kova, mutta vasta-
painona tälle hän on tuottanut ja tuottaa paljon henkistä 
hyvinvointia ja rikkautta koti- ja ulkomailla.

Pirkon äiti Lempi Matilda Lahti oli ammatiltaan kutoja. 
Pirkon mukaan äiti oli äärimmäisen työteliäs, sillä elanto 
koostui käsityöläisperheissä pienistä puroista. ”Ahkera pi-
tää olla, kaikkea pitää yrittää ja valittaa ei saa”, Lahti tiivis-
tää äidiltään oppimansa periaatteet.

Myöhemmin äiti avioitui maanviljelijä Paavo Haapasen 
kanssa. Mies osoittautui paranoidiseksi skitsofreenikok-
si. Paavo löi lapsia ja uhkaili heitä pienimmistäkin rikkeis-
tä. Mitätönkin asia saattoi laukaista Paavon raivon, joskus 
hän ajoi lapsia takaa jopa kirveen kanssa.

- Kaikkein kauheinta oli epäoikeudenmukaisuuden tun-
ne, joka kalvoi minua lapsena, Pirkko kertoo. Hänen sel-
viytymiskeinokseen rakentui jatkuva liikkeellä oleminen 
ja harrastaminen, että sai olla pois kotoa.

Aikuisena sama selviytymiskeino on tuottanut paljon 
erilaista myönteistä toimintaa, joka jatkuu, vaikka Pirkko 
onkin jo eläkkeellä.

Ihanteellinen ja lapsettomuuteen johtanut työpaikka 

Sokeain kirjastossa

Pirkko Lahti teki koko opiskeluajan työtä mahdollistaak-
seen opiskelun. Hän työskenteli mm. Sokeain kirjastos-
sa (nykyinen Celia) viisi vuotta joka arkiaamu muutaman 
tunnin ja oppi myös pistekirjaimet.

- Opiskelijalle Sokeain kirjasto oli ihanteellinen työpaik-
ka, sillä sinne tulivat tuoreeltaan kaikki uudet kirjat ja le-
vyt, joita myös työntekijät saivat lainata, Pirkko kertoo.

Mutta työskentely magneettinauhojen pölyssä aiheut-
ti Lahdelle astman, johon hän joutui syömään toistakym-
mentä eri lääkettä. Voimakkaat lääkkeet aiheuttivat sen, 
että lääkäri oli sitä mieltä, että Lahden ei ole turvallista 
hankkia omia lapsia.

Mielenterveyden matkasaarnaajaksi

Pirkko Lahti työskenteli Suomen Mielenterveysseuran 
toiminnanjohtajana 23 vuotta, vuoden 1983 alusta vuo-
teen 2006, jolloin hän jäi eläkkeelle.

Yhteiskunnassa huomio oli ollut aikaisemmin paljolti 
mielisairauksissa. Lahti nosti esiin mielenterveyden, jo-
ka koskee meitä kaikkia. Suomessa otettiin suuri edistys-
askel vuonna 1991, kun eduskunta vahvisti ensimmäisen 
mielenterveyslain.

"Pirkko Lahdesta tuli nopeasti yksi median lempihaas-
tateltavista. Hänestä tuli Suomen Mielenterveysseuran 
kasvot", kertoo kirjan kirjoittaja Minna Maijala.

Lahti itse korostaa yhteistyön merkitystä.
- Meidän työyhteisömme toimi aivan loistavalla taval-

lan yhteen, siksi saimme noina vuosina yhdessä aikaan 
niin paljon, Lahti kertoo.

Työ ei ole kuitenkaan loppunut eläkkeelle jäämiseen. 
Hän on yhä jatkuvasti liikkeellä ja häntä kuunnellaan. Hän 
pitää edelleen vuosittain useita luentoja yhdistyksille, 
potilas- ja omaisryhmille sekä erilaisille ammattiryhmil-
le. Nykyisin hän toimii myös vanhuuden kokemusasian-
tuntijana.

- Ihmisen kannalta olisi mielekästä, että eläkevuosia 
voisi viettää jo nuorempana, jolloin on vielä terve ja hy-
väkuntoinen. Olen ehdottanut, että 40-50 ikäisenä voisi 
pitää yhden eläkevuoden, 50-60 vuoden ikäisenä toisen, 
Lahti esittää mielestäni erittäin hienon uuden idean.
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Maaret Kallio: Tunne hyvä suhde,

WSOY 2022

Koeteltua viisautta pari- ja perhe-

suhteisiin

O
n valtavan tavallista ajatel-
la, että hyvät perhesuhteet 
ja onnelliset parisuhteet 
olisivat aina mukavia, to-

teaa kouluttajapsykoterapeutti ja ko-
lumnisti Maaret Kallio. 
-  Intiimissä ihmissuhteessa tulee kui-
tenkin väistämättä hetkiä ja tilan-
teita, joissa ajamme toistemme ohi, 
toimimme ymmärtämättömästi tai 
loukkaamme tahattomasti, toteaa 
kouluttajapsykoterapeutti ja kolum-
nisti Maaret Kallio.

Kallion mukaan suuri osa suomalai-
sista elää parisuhteessa ja vielä koh-
tuullisen tyytyväisesti. Silti suhteen 
toimivuus tai toimimattomuus on 
monelle melkoinen mysteeri.

- Parisuhde on ennen kaikkea tun-
nesuhde. Se ei tarkoita ainoastaan 
myönteisten tunteiden varassa ole-
mista, vaan toisen kohtaamista ja ja-
ettua kokemusta hankalimmissakin 
tunteissa. Tärkeintä ovat pintatason 
alla olevat kummankin syvät tarpeet 
ja herkemmät tunteet. Tunneyhte-
ys on ratkaiseva tekijä, miten turval-
liseksi, läheiseksi ja antoisaksi ihmis-
suhteemme koemme, Kallio tiivistää.

Kirja tarjoaa ymmärrystä ja keino-
ja vahvistaa suhteen tunneyhteyt-
tä.   Yksilökeskeisessä nykymaailmas-
sa korostetaan ihmisten yksin pärjää-
mistä ja riippumattomuutta.

Kallion mukaan me emme koskaan 
kasva tarvitsevuudesta pois. Vaikka 
itsesäätelytaitomme kehittyvät vuo-
sien myötä, älymme karttuu ja toi-

mintamme itsenäistyy, säilyy tar-
ve toisen ihmisen lähelle ja turvaan 
meissä läpi elämän.

Turvallista suhteessa olemista voi 

oppia aina elämänsä loppuun asti

- Koko olemassaolomme perusta on 
turvallisessa yhteydessä toisiin pys-
tyen samalla säilyttämään vapaus ja 
itsenäisyys. Tämä on myös parisuh-
teen ehdottoman tärkeä pohja. Tur-
vallisuus on ennen kaikkea syvä ja 
moniulotteinen kokemus, joka näyt-
täytyy sekä tunnetasolla että kehol-
lisena kokemuksena. Lopulta kehom-
me on kaikkein valehtelemattomin 
ja ilmaisee turvallisuutta ja turvatto-
muutta silloinkin, kun emme pääse 
siihen kiinni ajatuksin, tiedoin ja sa-
noin, Kallio opastaa syvempään ym-
märrykseen.

Toiselle voi tuottaa turvallisuuden 
tunnetta lukuisin tavoin. Esimerkiksi 
antamalla toiselle aikaa, osoittamalla 
kiinnostusta, kysymällä, keskittymäl-
lä toiseen. Huomaamalla toisen tun-
teen, hyväksymällä ja sanoittamalla 
tunteen ääneen. Olemalla yhteises-
sä rauhallisessa hiljaisuudessa, kerto-
malla omista kokemuksistaan.

- Mahtaako toinen edes tietää, mi-
kä sinulle on olennaista harmin, etäi-
syyden, alkavan riidan tai hädän het-
kellä. Miten voisitte tietoisemmin 
signaloida toisillenne turvaa toisen 
tarvitsemalla tavalla, Kallio kysyy.

Me suomalaiset olemme saaneet 
erilaisia huonoja suhteiden malleja 
vanhemmilta, isovanhemmilta ja ka-
vereiltakin. On helppoa toimia niiden 
pohjalta, mutta lopputuloksena ovat 
usein yleiset avio- tai avoerot. Monet 

lapset saavat näistä huonon mallin 
omille parisuhteen ongelmilleen.

- Hyvässä suhteessa on toiveik-
kuutta, ratkaistavia riitoja ja yhtei-
nen katse tulevaan. Hyvään parisuh-
teeseen kuuluvat myös karikot sekä 
kyky korjata niitä, Kallio tiivistää.

Kirjan harjoitukset tarjoavat konk-
reettisia työkaluja oppia suhdetaito-
ja: havaita, käsitellä ja korjata eteen 
tulevia tilanteita.

Olen lukenut tätäkin kirjaa autossa 
aviomiehelle ääneen. - Luen kyllä eh-
dottomasti kirjan myös itse, hän to-
tesi.
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TAPASIMME ROSA LIKSOMIN LAPISSA s. 11

KIRJAILIJAVIERAANA EERO HAAPANEN s. 8


