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J ouluna kaikki lukevat, kaikki näkövammaisetkin, 
jopa sokeat! Viimemainittujen kohdalla puhutaan 
varsin suuresta lukijakunnasta; sokeita on maas-
samme lähes 8000, vaikeasti heikkonäköisiä usei-
ta kymmeniä tuhansia. Suuri yleisö ei juuri tule 

ajatelleeksi, mistä nuo noin 60 000 ihmistä hankkivat lu-
ettavansa tai miten he lukevat. Onneksi heille voi antaa 
lahjaksi äänikirjoja, joiden valikoima kirjakaupoissa ko-
ko ajan kasvaa. Pistekirjoja sen sijaan ei myydä missään. 
Joskus olen harmitellut, ettemme me sokeatkaan voi an-
taa toisillemme esim. jotakin klassikkorunoteosta lahjak-
si pisteillä. Ehkä Kajastuksen näkeville lukijoille on avarta-
vaa tietää enemmän näkövammaisten lukemisharrastuk-
sesta ja heitä palvelevasta erikoiskirjastosta.

Näkövammaisille kirjallisuuden on oltava niin sanotussa 
saavutettavassa muodossa eli tekstinä, jota voi seurata ja 
sisällön vastaanottaa kuulo- tai tuntoaistilla. Saavutetta-
vat kirjat ovat siis joko ääni- tai pistekirjoja. Niitä tuottaa 
lainattavaksemme Opetus- ja kulttuuriministeriön osana 
toimiva Celia-kirjasto, joka sijaitsee, vaikka onkin valtion 
laitos, Näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iirik-
sessä Helsingin Itäkeskuksessa. Lainattavissamme ovat 
noin 40 000 nimekkeen kokoelmat kattaen lasten kosket-
telukirjoista kaunokirjallisuuden kautta oppikirjoihin. Kir-
jastolle voi esittää kirjatoiveita. On sellaistakin, mitä em-
me saa saavutettavassa muodossa mistään. Celia ei tuo-
ta esimerkiksi kuvateoksia, nuottikirjoja eikä sarjakuvate-
oksia. Osana oppimateriaalituotantoa julkaistaan koho-
karttoja, -kuvia ja graafisia esityksiä. Tällä hetkellä Celias-
sa työskentelee 43 henkilöä.              

Perinteisesti Celia-kirjaston asiakaskunnan ovat muo-
dostaneet näkövammaiset – olihan kirjaston nimikin vie-
lä joitakin vuosia sitten Celia Näkövammaisten kirjasto. 
Ennen äänikirjojen tuloa lainattiin pelkästään pistekirjo-
ja, nyt pisteillä kirjojaan  lukevia on vain noin 150 henki-
löä. Kirjaston lainaajakunnasta kaksi kolmasosaa on näkö-
vammaisia ja yksi kolmannes muita lukemisesteisiä, joi-
hin kuuluvat lukihäiriöiset sekä henkilöt, jotka eivät pys-
ty lukemaan painettua tekstiä tavanomaisella tavalla jos-
takin sairaudesta tai vammasta johtuen. Arvioidaan, et-
tä maassamme on jopa 500 000 lukemisesteistä ihmistä. 
Muiden lukemisesteisten ryhmä onkin Celian nopeimmin 
kasvava lainaajaryhmä. Heistä useimmat ovat koululai-
sia, joten siinä ryhmässä keski-ikä on varsin alhainen. Kui-
tenkin sokeilla lukemiseste on totaalisin. Tiedetään myös, 

että näkövammaiset ovat eniten lukeva kansanosa ja lai-
naamistiheys heidän keskuudessaan on suurin. Näkövam-
maisten lainaajien keski-ikä on korkea, johtuen seniori-
ikään ehtineistä suurista ikäluokista ja usein tapahtuvas-
ta näön heikkenemisestä vanhuusiällä.    

Äänikirjan kuuntelu vastaa sokealle kuunnelmaa, teatte-
riesitystä tai elokuvaa. Etenkin haja-asutusalueella asu-
valle kirja on lähes ainoa ”kulttuuritapahtuma”. Sokealle 
teatteriin lähtö voi olla pitkän matkan vuoksi monien jär-
jestelyjen takana ja tulee yleensä kalliiksi. Hyvä kirja on 
aina vahva, muistiinpainuva elämys. Kirjan voi kuunnella 
joko cd-levyltä tai verkkolainana. Parin kolmen viikon ta-
kaisen tilaston mukaan verkkolainaajia oli 30 595, cd-lai-
naajia puolestaan 14 269. Kukin asiakas  voi käyttää vain 
jompaakumpaa lainaustapaa. 

Celian asiakkaaksi voi liittyä antamalla selvityksen luke-
misesteensä laadusta, suullinen selvitys riittää. Uusi lai-
naaja saa Celianetin tunnukset, mutta jos hän ei pysty lai-
naamaan netin kautta, hän voi tilata kirjansa puhelimitse 
ttai sähköpostitse. 

Viime vuosina Celia on aloittanut yhteistyön julkisten kir-
jastojen kanssa. Kyseessä on kuitenkin niin laajakantoisen 
muutoksen läpivieminen, ettei se vielä toimi joka puolel-
la maata. Celian tavoitteena on toimia saavutettavan kir-
jallisuuden ja julkaisemisen  asiantuntijakeskuksena. Sen 
toimintaa säätelee laki Näkövammaisten kirjastosta vuo-
delta 1996 sekä muun muassa juuri uusittu tekijänoikeus-
laki. Tärkeitä ovat myös Yhdenvertaisuuslaki ja YK:n vam-
maisten ihmisten oikeuksia koskeva yleissopimus.  

Joka neljäs vuosi Celia kilpailuttaa äänittämöt, nykyisin 
sille luetaan Silencio Oy:n studioilla sekä Näkövammais-
ten liiton Dramafonin studioilla. Ensi vuonna on edessä 
uusi kilpailutus. Näin tuotettujen kirjojen luennan laatua 
on toistaiseksi valvonut äänikirjaraati, jonka toimintaa ei 
nykyisessä muodossa todennäköisesti jatketa.     Suoraan 
kaupallisilta äänikirjojen tuottajilta ostettavien kirjojen 
määrä kasvaa koko ajan nousten tänä vuonna 25 %:iin ja 
ensi vuonna tavoite on jopa 50 %.  

Huoli jäädä uusien asiakasryhmien ”jalkoihin” on näkö-
vammaisten keskuudessa suuri. Näin on etenkin ikäih-
misten kohdalla – heille modernien laitteiden hallinta on 
hankalaa, monien kohdalla jopa mahdotonta. Meneillään 
on monitahoinen siirtymävaihe. Onneksi kirjasto sai cd-

Joulun kirjat ovat saavutettavassa muodossa

levyjen tuotantoon lisämäärärahan. Toivotta-
vasti niiden saaminen postitse kotiin  säilyy 
pitkään ainakin haja-asutusalueilla!          

Sokeat kirjojen kuuntelijat toivovat saavutet-
tavuuden lisäämistä – tällä hetkellähän lue-
taan vain kirjan varsinainen teksti. Kuvat ovat 
meille kaikkein saavuttamattomimpia, joten 
niiden kuvailu olisi ensiarvoisen tärkeää, sa-
moin graafisten esitysten selostaminen, sekä 
lähdeluetteloiden ja viitteiden lukeminen.

Celian kautta voi liittyä Tanskan tai Norjan vas-
taavien kirjastojen lainaajaksi. Eurooppalaisel-
la tasolla saavutettavassa muodossa tuotettua 
kirjallisuutta on tällä hetkellä 7 – 20 % maas-
ta riippuen.  

Celian juuret ovat näkövammaisliikkeessä. Kir-
jastossa on aina tehty erittäin merkittävää ja 
kunnioitettavaa työtä  näkövammaisten hy-
väksi. 1800-luvun lopulla Kirjoja Sokeille –ni-
misessä yhdistyksessä työntekijät totesivat, 
että kirjoja oli tuotettu riittävästi lainaamisen 
aloittamiseksi ja ensimmäinen pistekirja kir-
jattiin lainatuksi vuonna 1894.  

Toivotan, sinulle lukijani, oikein hyvää ja ilois-
ta joulunaikaa mieluisine kirjoineen ja musiik-
keineen! 
 
25. marraskuuta 2018

Eija-Liisa Markkula



K irjailijavierailun haastattelijan osa, niin työläs 
kuin se tuotteliaan kirjailijan kohdalla onkin, 
on myös äärettömän palkitseva. Kun lukee yh-
tenä pitkänä virtana hedelmällisen uran kaik-
ki teokset, tai suurimman osan, useasti toista-

kymmentä romaania, saavat myös aiemmin jo luetut ro-
maanit aivan uudenlaisia merkityksiä, uusia sävyjä, koho-
avat korkeampiin sfääreihin. Kokonaisuus on enemmän 
kuin osiensa summa, sanotaan ja fraasi pitää paikkan-

sa. Monien vuosien mittaan luettujen kirjojensa perus-
teella tutuksi arveltu kirjailija näyttäytyykin äkkiä uudes-
sa valossa, luultuakin kiinnostavampana ja monivivah-
teikkaampana. Jos tähän lisätään vielä henkilökohtaisen 
kohtaamisen tarjoama hohde, lienee helppo käsittää, mi-
ten voimakkaasti nämä vierailut tempaisevat haastatte-
lijan mukaansa. Kirjailijoiden julkinen imago antaa myös 
oman lisänsä kuvaan - eikä tämä lisä ole somen aikakau-
tena välttämättä yksiselitteinen, haastattelijan tehtävänä 

onkin pyrkiä avaamaan kirjailijan todellista minää kohti 
vieviä portteja.

Anja Snellman, jonka tuotanto käsittää tällä haavaa 25 ro-
maania ja 3 runokokoelmaa, kuuluu juuri näihin kirjaili-
joihin. Luettuani uudelleen 15 hänen romaaniaan yhteen 
menoon eteeni piirtyi mosaiikkimainen kuva, jota sävyt-
tivät myös julkisuuden haittapuolena kiertävät tarinat ja 
mielipiteet. Toisaalta monet loisteliaat romaanit ja toi-
saalla nuori Anja Kauranen ja sittemmin Snellman radi-
kaalina julkisuushakuisena miesvihaajana, taistolaisuu-
den ja feminismin eturintamalla – mitä vielä ja lieneekö 
totta? Mutta vierelläni istuukin lämmin ja nauravainen, 
hurmaavan älykäs ja empaattinen punatukkainen keski-
ikäinen nainen ja suunnittelemani pienenpienet provo-
sointiyritykset kääntyvät eloisan naurun tai mietteliään 
huokauksen sävyttämiksi kertomuksiksi.

Tällaisen lukumaratonin yhtenä antina lukija löytää ro-
maaneista myös piileviä yhteneväisyyksiä, jotka jäisivät 
yksittäisiä kirjoja lueskellen helposti pimentoon. Snell-
man joidenkin muiden kirjailijoiden tavoin kirjoittaa eräi-
tä hahmojaan kulkemaan useissa eri romaaneissaan eri 
nimillä ja eri ikäisinä, milloin päähenkilönä, milloin sivu-
rooleissa, kuin silmäniskuna lukijalle, tai kuin erityisten 
merkitysten kantajiksi. Samaten monet motiivit nouse-
vat esille useissa romaaneissa uudestaan ja uudestaan, 
eri näkökulmista, saaden taustaa, syvyyttä, selityksiä ja 
merkityksiä.

Anja Snellmanin tuotantoa voi karkeasti jakaa kahteen 
päälinjaan, enemmän tai vähemmän omaelämäkerral-
lissävytteisiin ja toisaalla fiktiivisiin, yhteiskunnallisiin ja 
usein myös thrillerimäisiin romaaneihin.

Anja on aito "Kallion friidu", joka tosin omaa isänsä puo-
lesta karjalaisen ja äitinsä puolesta savolaisen taustan 
ja myös vahvan evakkoperimän. Edith Södergranin syn-
nyinkylästä lähtöisin ollut ja Anjan lapsuudessa vakavas-
ti alkoholisoitunut isä kertoi tarinoita, jotka vilahtelevat 
Snellmanin romaaneissa alituiseen. Anja oppi lukemaan 
nelivuotiaana ja kertoo saaneensa Kallion kirjastoon eri-
koisluvalla pyöreän pahvisen kirjastokortin ja kantaneen-
sa lainaamansa kirjat kotiin suurella ylpeydellä. Hän ha-
lusi pienestä pitäen kirjailijaksi, elättääkseen itseään ky-
nällään. Vaihtoehtoisena haaveena, ellei olisi kirjailijaksi 
päässyt, oli psykologin ura, "jotta voisi hoitaa muita, joi-
den haaveet olivat murskautuneet", nauraa Anja. Siihen 
aikaan Helsingin yliopiston tiedekuntien rajojen yli pääsi 
vapaammin hyppimään ja Anja opiskeli kotimaisen kirjal-
lisuuden, englannin filologian ja soveltavan psykologian 
ohella myös leegion muita aineita.

Esikoisromaani, Sonja O. kävi täällä, on jo klassikko ja se 
on edelleen, lähes neljän vuosikymmenenkin jälkeen se 
kaikkien aikojen suosituin esikoiskirja Suomessa. Anja ko-
rostaa, että Sonja O. ei ole omaelämäkerrallinen romaani, 
vaikka se sisältää luonnollisesti aimo annoksen omaelä-
mäkerrallisia juonteita ja motiiveja. "Se syntyi halusta kir-
joittaa omasta kotikaupunginosasta ja opiskelijaelämästä 
keskellä hyvin politisoitunutta aikaa, taistolaisuutta. Ha-
lusin kirjoittaa nuoren naisen sankariksi - olin kyllästynyt 

aina vain miehistä kertoviin kehityskertomuksiin."

Vuonna 1981 ilmestyneen romaanin kirjoitusurakka kes-
ti seitsemän vuotta. Romaanin alkutervehdys on hengäs-
tyttävä, vimmainen ja vihainen litania miehistä, joille ro-
maani on osoitettu, luettelo melkoisen negatiivissävyt-
teisistä mieshahmoista, jotka kohtelevat naisia kaltoin 
ja ainakin henkistä väkivaltaa käyttäen. "Nykyisenä "me 
too"-aikana tämä kirja on hyvinkin ajankohtainen", nau-
rahtaa Anja todeten, että "paljon on neljässäkymmenessä 
vuodessa tapahtunut rooliasetelmissa, odotuksissa ja en-
nakkoluuloissa, mutta paljon on vielä tehtävä".

Snellmanin tuotannon omaelämäkerrallissävytteinen lin-
ja puikkelehtii pitkin uraa, raskaiden henkilökohtaisten 
kokemusten ja yllättäen paljastuneiden sukusalaisuuk-
sien motivoimina. Finlandia-ehdokkaana olleen, kielel-
lisestikin säväyttävän kauniin Ihon aika -romaanin pää-
henkilönä on kirjailija, joka omaishoitaa kuolemaa teke-
vää äitiään keskellä sairaalan arkea ja "kipusiskoja", eläen 
samalla nuoren perheenäidin ruuhkavuosia. Perunkirjoi-
tuksissa kirjailija saa kuulla äitinsä salaisuudesta, aviotto-
mana synnyttämästään lapsesta, kirjailijan sisarpuolesta. 
"Yhden päivän ajan minulla oli sisarpuoli ja jo menetinkin 
hänet", kertoo Anja, jolle selvisi, että Viipurissa syntynyt 
ja adoptioon annettu salainen sisarpuoli ehti kuolla en-
nen äitiään. Ihon aika oli se kirja, joka avasi Snellmanille 
käännösmarkkinat ja se kääntyi myös elokuvaksi.

Perheen toinen avaintekijä oli Anjan kymmenen vuotta 
vanhempi, useissa romaaneissa eri hahmoissa vilahtele-
va sisko, joka syntyi Viipurissa kaupungin jo palaessa, vii-
meisellä hetkellä ennen evakkoon lähtemistä. Sisko syn-
tyi suulaki- ja kitalakihalkiollisena, mistä hänelle aiheutui 
hoitamattomana vaikea puheen tuottamisen haita. "Tä-
nään häntä sanottaisiin erityislapseksi", pohtii Anja, joka 
toimi hyvin aran sisarensa tulkkina. Siskon muistolle on 
omistettu romaani Pääoma, kieleltään runollisen kaunis 
teos. "Pääoma tarkoittaa, että ilman sisartani en olisi niin 
hyvin käsittänyt, mitä on elää normina, hän antoi erilai-
sen näköalan".

Erityinen on sisaren ohella myös Anja itse. Tähän erityi-
syyteen havahtumistaan hän kuvailee muutaman vuo-
den takaisessa kirjassaan Antautuminen. Tässä vaiheessa 
hän oli jo saanut toteuttaa myös toisen suuren haaveen-
sa: opiskellut ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi, sittemmin 
myös seksuaaliterapeutiksi. "Eräässä seminaarissa käsi-
teltiin synnynnäisiä neurologisia poikkeamia, mm. autis-
min ja Aspergerin kirjoa ja erityisherkkyyttä. Asiantunti-
jan alustus oli todellinen herätys, näin elämääni uusin sil-
min ja mietin, pakeninko lapsuuteni omituisuutta kirjoit-
tamiseen." Syyksi paljastuikin maailmalla jo 1990-luvun 
alkupuolella löydetty, mutta Suomessa viiveellä tiedos-
tettu ja tutkittu erityisherkkyys, joka ei ole syndrooma tai 
diagnoosi, vaan synnynnäinen neurologinen ominaisuus. 
"Ilmaisu "neurologinen sensomotorinen herkkyys" kuvai-
si englanninkielistä highly sensitive personality -termiä 
tarkemmin".

Kirjan jokainen luku alkaa luettelolla ympäristön käyttä-
miä, hankalaa ismistä kuvaavia sanoja – näistä voisi vaik-

Erityisherkkänä 
heikkoja signaaleja 
kuuntelemassa
Anja Snellman Kulttuuripalvelun 
kirjailijavieraana
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ka rakentaa erityisherkkyyden sanastoa.  Kirja on saanut 
valtavasti positiivista palautetta, eikä ihme, sillä tutki-
musten mukaan noin 20 prosenttia ihmisistä kuuluu eri-
tyisherkkiin ja asian tiedostaminen saattaa olla monille 
uskomaton helpotus. Snellman onkin koostamassa tieto-
kirjaa, jossa aiheen suurimman nimen, Elaine Aronin tut-
kimuksia päivitetään ja täydennetään nykyhetkeen ja ni-
menomaisesti suomalaiseen kulttuuritaustaan.

Kahden vaativan luovan ammatin  yhteensovittaminen 
luonnostuu Anja Snellmanilta hyvin. Aamupäivisin hän 
kirjoittaa ja iltapäivisin hoitaa praktiikkaansa terapeutti-
na. Terapeuttina hän pääsee luonollisesti ammentamaan 
kokemuksistaan, mutta hän varoo "viemästä aiheitaan 
kotiin". Hän kertoo koulutuksessa olleen pitkän kurssin 
rajan vetämisen tärkeydestä ja keinoista ja sanoo käyttä-
vänsä itsekin joitain rituaalintapaisia konsteja irroittautu-
akseen asiakkaittensa ongelmista. "On ihana ja helpot-
tava mennä siihen toiseen, kirjoitettavaan tarinaan, hän 
vakuuttaa. "Toisaalta terapeutin työ tukee kirjoittamista, 
kirjailijahan pohtii koko ajan ihmisten sielua".

Anjan päihdeterapeuttina viettämä aika heijastuu toistai-
seksi viimeistä edeltävässä romaanissa Lähestyminen, jo-
ka kuljettaa aasinsiltaa pitkin kohti mielessä neljännes-

vuosisadan ajan siintänyttä aihetta, "saarta", niin konk-
reettisesti kuin kuvannollisestikin. Konkreettisesti saari 
on Kreeta, missä Anjalla on ollut yli 20 vuotta toinen ko-
ti, eri mittaisia vuokrasopimusasuntoja ja yksi hyvin ra-
kas talo ja missä hän käy edelleen usein. Lähestymises-
sä Kreikkaa symboloi terapeutin asiakkaana olevan nuo-
ren päihderiippuvaisen miehen tuntematon kreikkalai-
nen isä. Kirja kertoo kahden toisistaan hyvin paljon erilai-
sen maailman kohtaamisen mahdollisuudesta.

Omaelämäkerrallissävytteiseen linjaan kuuluu myös su-
rullisen kaunis Syysprinssi, kirjailijan ja maineikkaan ru-
noilijan rakkaustarina, jossa nuoruuden rakastavaiset 
kohtaavat vuosikymmenten jälkeen miehen jouduttua 
mielisairaalaan. Romaanista syntyi elokuva Alli Haapasa-
lon ohjaamana.

Tähän kielellisesti vahvasti runolliseen linjaan lomittau-
tuvat aiheiltaan aina hyvin ajankohtaiset, jopa aikansa 
edellä olevat fiktiiviset romaanit.

Kirjallaan Pelon maantiede Snellman sohaisi kunnolla am-
piaispesään. Romaani on hurja tarina seitsemästä naises-
ta, jotka perustavat yliopiston naistutkimustiedekunnan 
kylkeen segregaatiofeministisen liikkeen nimeltä Keski-
yön instituutti. Nämä monella tapaa aiemmin hyväksi-
käytetyiksi ja pahoinpidellyiksi joutuneet naiset päät-
tävät kostaa miehille. Kirja ei kuvaa väkivaltaa suoranai-
sesti, kohokohtaa lähestytään hyvinkin hitaasti ja kuten 
Snellmanilla usein, monet ratkaisut ja taustat jäävät avoi-
miksi, silti kirjan tunnelma on thrillerimäisen painostava. 
Kirja sai aikaan myös valtavan kohun ja ryöpytyksen se-
kä feministien taholta, jotka syyttivät Snellmania naistut-
kimuksen halveeraamisesta, että ärsyyntyneiltä miesluki-
joilta. Karmivana anekdoottina Anja kertoo tämän romaa-
nin löytyneen kuulun ampumaratamurhaajattaren kirja-
hyllyltä. Kirjailija ei joutunut sentään syytteeseen, kuten 
amerikkalainen ammattisisarensa Patricia Cornwell, jonka 
kirjoittama murha tuli todellisuudessa kopioiduksi. "Tänä 
päivänä tätä kirjaa luetaan jo toisella tavalla", pohtii Anja.

"Joskus tuntuu, että kirjoittaa jostain sellaisesta, joka on 
vasta tulossa julkiseen keskusteluun – herkkä  kirjailija 
saattaa aistia ajan heikkoja signaaleja ennen kuin ne nou-
sevat pinnalle", kommentoi Anja seuraavaa romaaniaan, 
Safari Clubia,  viitaten kirjan ilmestymisen aikoihin po-
lemiikkia herättäneeseen Matti Ahde -jupakkaan ja sitä 
seuranneeseen laajempaan ilmiöön. Romaanin päähenki-
lö on Korkeasaaren eläinlääkäri, hän kohtaa työssään yli-
opistonaikaisen professorinsa, joka siihen aikaan raiskasi 
hänet ja joka nyt jatkaa hänen vainoamistaan.

Anja tekee jokaista fiktiivistä romaaniaan varten huolel-
lista taustatyötä. Pelon maantiedettä kirjoittaessaan hän 
teki yhteistyötä oikeuslääkäri Helena Rannan kanssa, Äiti 
ja koira -romaania varten Viikin laboratoriossa. Safari Clu-
bin aidontuntuinen eläintarhamiljöö syntyi Anjan työs-
kenneltyä eläinlääkärin "firaabeli-assistenttina” Korkea-
saaressa vuoden ajan. Eläimet ovat jo sinänsä lähellä An-
jan sydäntä, romaaneissa ne kantavat lisäksi vahvaa sym-
boliikkaa, taikka toimivat kertojina tai näkijöinä.

Jos Snellmanin tuotannon tärkeimpiin aiheisiin kuuluu ei-
tämättä naisiin kohdistuva monikasvoinen väkivalta, niin 
toinen äärettömän tärkeä aihepiiri on lasten ja nuorten ti-
lanne, tietty pahoinvointi, turvattomuus ja syrjään joutu-
misen tunne hyvinvoinnin kulissien takana, lasten ja hei-
dän vanhempiensa kohtaamattomuus.

Lemmikkikaupan tytöt on Snellmanin romaaneista se, 
joka on kerännyt paljon myös mieslukijoita. Anja kertoo 
tutkimuksista, joiden mukaan miehet lukevat miltei pel-
kästään miesten kirjoittamia ja pääsääntöisesti ns. mie-
hisiä kirjoja. Tätä edesauttavat jopa naiset ostamalla mie-
hilleen miltei vain miehisiä kirjoja. "Kun kysyn kirjallisuus-
terapiassa vertaisryhmien miehiltä, kehen kirjallisuuden 
naispuoliseen sankariin he pystyvät samaistumaan, käy 
ilmi, etteivät he ole lukeneet ainuttakaan sellaista kirjaa, 
näin syntyy selvä vinouma", pahoittelee Anja.

Tämän romaanin yhtenä teemana on lapsiporno ja -pros-
tituutio. Lemmikkikauppaan harjoittelemaan hakeutu-
neita murrosikäisiä tyttöjä houkutellaan vaivihkaa töi-
hin kaupan takana toimivaan bordelliin. Eräs tyttö mur-
hataan, toinen toimii tarinan kertojana ja taustalla pyö-
rii murhatun tytön äidin päivä, jona hän tajusi tyttärensä 
kadonneen. Kotona ovat asiat periaatteessa hyvin, mut-
ta vanhemmat tekevät uraa, kaikilla on kiire, perheenjä-
senet elävät kukin omassa kuplassaan, eivätkä kohtaa toi-
siaan. "Noina vuosina on alettu keskustella ruutuajan ra-
joittamisesta ja perustettiin ensimmäisiä työryhmiä ne-
tin keskustelupalstoja valvomaan." Taustatyönä Snellman 
haastatteli seksuaaliväkivaltaa tutkivia rikospoliiseja ja 
sanoo olevansa terapeuttina samaa mieltä heidän kans-
saan siitä, ettei ns. "lapsikohteisen seksuaalisen ominai-
suuden" omaavia henkilöitä, kuten pedofiileja kauniim-
malla termillä kutsutaan, pidä lähestyä linkkausmielel-
lä. Romaanin tytön kaapanneen Saarnaajan hahmo ei ole 
yksiselitteisesti tuomittava, hän on sairas, mutta toisaal-
ta erittäin sivistynyt ja tavallaan hyvä ihminen, joka sitoo 
tytön itseensä ns. Tukholma-syndroomasta tutuin tavoin. 
"Lukijoissa tämä hahmo herätti yllättävän voimakkaita re-
aktioita, heidän mielestä hänet olisi ehdottomasti pitänyt 
tappaa tai antaa jäädä kiinni", kertoo Anja. Tarinan eräs 
teema, se, miten suru muuttuu mediatapahtumaksi, kes-
kustelee romaanin Lyhytsiipiset kanssa, joka on Bodom-
järven murhia ja toisaalta Nabokovin Lolitaa mieleen tuo-
va tarina teinitytön ja opettajansa suhteesta ja murhattu-
jen nuorten vanhempien tulevaisuudesta.

Viisi vuotta ennen suurta pakolaisaaltoa ilmestyi Parve-
kejumalat, joka on hyvin ajankohtainen tänäänkin. Tä-
mä kirja tavallaan keskustelee Lemmikkikaupan tyttöjen 
kanssa: molemmissa pohditaan rajojen ja vapauksien so-
pivan suhteen tärkeyttä ja kohtaamattomuuden tuhoi-
suutta. Toisaalta "tämä kirja saattaisi tänään saada hau-
kut poliittisesta epäkorrektiudesta tai kulttuurisesta omi-
misesta. Mutta on väärin ja kauheaa, miten tänään jou-
tuu varomaan sanomisiaan! Taiteilijan oikeuksiin kuuluu 
pukeutua kenen tai minkä tahansa nahkoihin, kirjoittaa 
vaikka kahvipullan tarina minä-muodossa. Ellemme tätä 
hyväksy, kohta ei ole kaunokirjallisuutta olemassakaan!", 
ihmettelee Anja, korostaen samalla toimineensa Suomi-

Somalia seuran hallituksessa ja tietävänsä hyvin, mitä kir-
joitti.

Romaanin toinen päähenkilö on vanhoillisen muslimiper-
heen vapautta kaipaava ja kapinallinen teini-ikäinen ty-
tär jostain itä-helsinkiläisestä lähiöstä ja toinen puoles-
taan liian vapaamielisesti kasvatettu ja elämäänsä rajoja 
etsivä kantasuomalainen nuori nainen, joka viehättyy is-
lamista ja ryhtyy muslimiksi. Pelko, uhan tuntu, kunnia-
murhat, naisten silpominen – siinä elementtejä thrilleriin. 
"Onneksi nykyään on olemassa Monica-turvakoteja, joi-
hin oloaan uhatuksi tuntevat tytöt voivat mennä", miet-
tii Anja.

Vuosikausia kypsytelty haave Kreetan saaresta romaanin 
tapahtumapaikkana synnytti Anjan uusimman romaa-
nin, Kaikkien toiveiden kylän, jonka kansikuvakin on mai-
nitsemisen arvoisen kaunis, se kuvaa Knossoksen palat-
sin seinäreliefejä. Tarina kertoo kahden naisen yhteises-
tä kesästä Pneuman autioituneessa vuoristokylässä. Aga-
ve, kylän 93-vuotias viimeinen asukas löytää vuoristopo-
lulta pahasti loukkaantuneen vaalean nuoren naisen. Mo-
nica on toiminut Kreetalla matkaoppaana. Kahden hyvin 
erilaisen naisen hitaan ystävystymisen taustana on huike-
asti kuvailtu Kreetan luonto, sen puut, kivet, tuulet ja eri-
tyisen vahvasti mieleen jäävät eläimet. "Romaanissa eni-
ten minua on aasissa", nauraa Anja. Kylän alla leviävä laa-
ja luolisto, jota kyläläiset käyttivät pakopaikkanaan his-
torian myrskyisissä vaiheissa, on kaikkien toiveiden ky-
lä, "mutta yhtä hyvin sitä voisi kutsua kaikkien pelkojen 
kyläksi". Naisten muistojen ja kirjeiden kautta eteemme 
piirtyy Kreetan sotaisa lähimenneisyys, mm. Saksan mie-
hitys toisen maailmansodan aikana. Kirja on myös romaa-
ni rakkaudesta ja pettymyksestä - ja tietenkin naisten 
alistamisesta kautta aikojen.

Romaani toimii myös loistavana nojatuolimatkaoppaana 
Kreetan saareen. Näin, vaikka Anja on huolissaan saareen 
kohdistuvasta massaturismista,, vuosittaisesta viiden mil-
joonan kävijämäärästä, joka on vahingoittamassa saaren 
luontoa. Sillä: "Pneumalla on, kuten kylillä tapaa olla, sie-
lu. Siksipä kylät eivät katoa, vaikka ne tyhjenisivät. Kylät 
ovat muutakin kuin ihmistensä historia: eläimet, puut, ki-
vet, tuulet, tuoksut ja maisemat. Missä synnyt, siellä on 
syli. Kylä on syli."

Anja ehtii kertoa muista romaaneistaan vain lauseen-pa-
rin verran, vaikka puhumista riittäisi niistäkin. Näin laa-
jasta aiheiden ja tyylien kavalkadista jokainen voi löytää 
mieleisensä romaanin!

Anja Snellmanin kirjailijavierailu on kuunneltavissa osoit-
teessa: www.kajastuslehti.fi/
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Teksti Eija-Liisa Markkula

Celia-kirjaston ja Näkövammaisten 
Kirjastoyhdistyksen ylläpitämä ääni-
kirjaraati palkitsee kunkin kolmivuo-
tisen toimikautensa päätteeksi ns. 
Vuoden äänikirjan. Nykyinen raati on 
lopettelemassa työrupeamaansa, 
ja sen valitsema teos julkistettiin ja 
palkittiin torstaina 15.11. Iiris-keskuk-
sessa järjestetyssä yleisötilaisuudes-
sa. Vuosina 2016-18 Celian kokoel-
miin tulleista äänikirjoista raati oli va-
linnut parhaaksi Krista Putkonen-Ör-
nin lukeman Lucia Berlinin novelleis-
ta kootun teoksen nimeltä Siivoojan 
käsikirja ja muita kertomuksia. 

P utkonen-Örn sai palkinnoksi hänen nimissään 
Luonnonperintösäätiölle tehdyn 250 euron 
suuruisen lahjoituksen, jolla suojellaan pieni 
alue ikimetsää Tomteskogissa lähellä Porvoo-
ta. Palkintoon liittyivät myös raadin jäsenen 

neulomat kauniit villasukat. Novellikokoelman kääntä-
jälle, kustantajalle ja äänittämön edustajalle ojennettiin 
ruusu kullekin.

Siivoojan käsikirjan on kustantanut Aula Kustantamo, 
suomentanut Kristiina Drews ja teksti on luettu äänikir-
jaksi Silencion studioilla. Perusteluissa Krista Putkonen-
Örnin luennasta sanotaan seuraavaa: ”Valintaperusteina 
olivat muun muassa lukijan ääni ja puheteknisesti erin-
omainen luenta. Lukija kiinnittää luennassaan huomiota 
kirjan tyyliin ja tekstin rakenteeseen. Lukija on sisäistänyt 
kirjan hengen sopivasti eläytyen. Putkonen-Örnin ääni 
soi sanat loppuun saakka, ja hän pystyy kannattelemaan 
tekstiä. Kirjaa kuunnellessa ei tule kuulijalle vaivautunut-
ta tunnetta. Lukija ei teeskentele lainkaan lukiessaan.” 

Lopullisen valinnan tehneeseen äänikirjaraatiin kuulu-
vat Eija-Liisa Markkula (pj.), Arto Kurvinen (vpj.), Anna-
mi Poivaara (jäsen), Sari Holmberg (jäsen) , Malla Kuuran-
ne (asiantuntijajäsen), Eeva Paunonen (sihteeri) ja Janne 
Lappalainen (jäsen). Kaksi viimeksi mainittua edustavat 

Vuoden äänikirja 2018

Celia-kirjastoa. Vuoden äänikirjan löytymiseksi ehdotus-
prosessi aletaan jo ennen kesää, jolloin ehdokkaiden esit-
tämistä pyydetään Celian somessa sekä näkövammaisten 
lehdissä ja keskustelukanavilla. Sihteeri laatii ehdokkais-
ta luettelon tarkistaen, ettei mukana satu olemaan ennen 
raadin toimikauden alkamista Celian kokoelmiin tulleita 
kirjoja. Eniten ehdotettujen kärki nousee yleensä selkeäs-
ti esiin. Raati kuuntelee kärkeen päässeitä vielä kerran, jo-
pa kaksi, ja pohdinnan jälkeen päätös on useimmiten var-
sin yksimielinen. Eräälle aiemmalle raadille kävi kylläkin 
niin, että he eivät pystyneet päättämään kahden äänikir-
jan välillä, vaan joutuivat palkitsemaan molemmat.           

Toimikautensa aikana äänikirjaraadin tehtävänä on tark-
kailla Celia-kirjastolle lukevien luennan korkean tason 
säilymistä. Raati kokoontuu kerran kuussa. Suurin osa 
ajasta kuluu lukijaseurantaan, mikä tarkoittaa otteiden 
kuuntelemista sihteerin valitsemilta lukijoilta. Raadin sih-
teeri on varsinaiselta toimenkuvaltaan Celia-kirjaston ko-
koelmapäällikkö. Asiantuntijajäsen puolestaan on Taide-
yliopiston Teatterikorkeakoulun professori, jonka erikois-
alana on näyttelijöiden puheilmaisu ja äänenkäyttö, siis 
myös luenta.   Kuunneltu lukija arvioidaan ja hän saa pa-
lautteen, joka lähetetään myös hänen äänittämölleen. 
Toisaalta raati voi suositella kirjastolle hyviksi  havaitse-
miaan koelukijoita. Kokouksissa käydään läpi myös kirjas-
ton asiakaskunnalta tulleet palautteet.      

Ehkä helpoin tapa avata tällä kertaa voittaneen teoksen 
sisältöä on kertoa faktoja kirjailijan elämästä, vaikkakin 
hän itse luonnehtii kertomuksiaan enimmäkseen fiktii-

Näkövammaisten Kulttuuripalvelun puheenjohtaja onnittelee 
Vuoden äänikirjan lukijaa Krista Putkonen-Örniä. Yksi palkinnois-
ta oli villasukat.

Kukitusvuorossa Aula Kustantamon edustaja, oikealla professori Malla Kuuranne.

Vuoden äänikirjan lukija Krista Putkonen-Örn, kääntäjä Kristiina Drews, 
kustantaja Niko Aula ja Silencion studion Kimmo Oksanen.
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visiksi. Lucia Berlin syntyi Alaskassa  1936 kaivosmiehen 
perheeseen, joka muutti Toisen maailmansodan jälkeen 
Chileen. Lucia opiskeli New Mexicossa ja eli lopun ikän-
sä Yhdysvalloissa asuinpaikan vaihtuessa monia kertoja. 
Hän työskenteli puhelunvälittäjänä, opettajana lukios-
sa, siivoojana, sairaanhoitajana ja vastaanottoapulaise-
na. 1990-luvun alussa hänet kutsuttiin luennoitsijaksi Co-
loradon yliopistoon, jossa hän toimi sittemmin apulais-
professorina. Hän oli neljän pojan äiti ja koki kolme avio-
eroa. Jo kymmenvuotiaana Lucia Berlinillä todettiin sko-
lioosi, joka vaikeutti hänen toimintakykyään niin paljon, 
että hän joutui käyttämään metallista tukikorsettia. Kui-
tenkin 90-luvun taitteessa sattuneessa onnettomuudes-
sa tukikorsetti puhkaisi hänen toisen keuhkonsa ja hän 
joutui siitä lähtien kuljettamaan mukanaan happisäiliötä. 
Tämän kaiken lisäksi hän taisteli alkoholismia vastaan ko-
ko aikuisikänsä. Lucia Berlin kuoli syöpään 68-vuotiaana 
vuonna 2004.

Berlin kirjoitti 76 novellia, ei yhtään romaania. Hänen no-
vellejaan julkaistiin aluksi kirjallisuusjulkaisuissa. Vas-
ta 1990-luvulla, hänen ollessaan jo yli 50-vuotias, ilmes-
tyivät hänen kolme kokoelmaansa: Homesick, Solong ja 
Where I Live Now, joista ensimmäinen palkittiin heti il-
mestyttyään  arvostetulla American Book Award -pal-
kinnolla. Kaikki kolme herättivät suurta mielenkiintoa. 
Vuonna 2015 julkaistiin postuumisti kokoelmateos A Ma-
nual for Cleaning Women.  Kristiina Drews kertoi, ettei 
suomeksi kääntäminen ollut aina helppoa, koska tekstis-
sä on oma rytminsä ja sanasto on usein tilanteen sopi-
vasti sattuessa jopa onomatopoeettista Hän kertoi myös 
joutuneensa tarkistamaan  esimerkiksi, mitä työvälineitä 
ja laitteita amerikkalaisen hammaslääkärin vastaanotol-
la oli 1930-luvulla. Suomennos on julkaistu kahtena kirja-
na; vuonna 2017 ilmestyi juuri juhlittu  voittajavalinta ja 
tänä syksynä ilmestynyt alkuperäisteoksen loppuosa ni-
mellä Siivoojan käsikirja 2: Tanssia ruusuilla ja muita ker-
tomuksia.    

Ä änikirjaraadin asiantuntijajäsenenä lähes 20 
vuotta toiminut Malla Kuuranne on puhealan 
monilahjakkuus. Hän on puhetekniikan yli-
opistonlehtori, lausuntataiteilija ja Taideyli-
opiston teatterikorkeakoulun professori. Hän 

on opettanut lausumista, puhumista ja ääneen lukemis-
ta yli 40 vuotta ja jättänyt oman pysyvän jälkensä maam-
me teatteritaiteen historiaan niin esiintyjänä kuin opet-
tajana.
   Kansallisbiografiassa Tiina Syrjä kirjoittaa Malla Kuuran-
teesta muun muassa näin: "Hänen keskeinen ansionsa te-
atteripuheenopettajana on, että hän on tekstityöpajois-
saan onnistunut herättämään näyttelijöiden kiinnostuk-
sen puheeseen ja kirjallisuuteen silloinkin, kun näytteli-
jäkoulutuksen painopiste ei ole ollut puheilmaisussa, ja 
lausuntaa on pidetty vanhanaikaisena."
   Kovin moni ei taida tietääkään, että äänikirjojen lukemi-
nen on hänelle tuttua myös käytännön kautta.
  - Olen ollut aiemmin lukija itsekin. Luin näkövammais-
ten äänittämölle ja pitkään myös Suomen äänikirjoille. 
Jossain vaiheessa Marita Kuusela, joka tiesi minun luke-
neen paljon, mutta jättäneen lukemisen omien työkiirei-
den takia, haastoi minut mukaan äänikirjaraatiin.
  Malla Kuuranne on näyttelijöiden valmentamisen kautta 
koko ajan tekemissä äänenmuodostuksen ja muiden pu-
humiseen liittyvien asioiden kanssa. 

Lukeminen on eri asia kuin näytteleminen

 - Äänityöskentelyssä mielenkiintoa pitää yllä se, että lu-
keminen on eri asia kuin näytteleminen. Äänikirjan lu-
kijoissa arvostetaan sitä, että lukija ei näyttele vaan on 
eläytyvä kertoja. Olen pohtinut koko urani ajan,  mikä on 
se hiuksenhieno ero näyttelemisen ja eläytyvän kertomi-
sen välillä. Minulla se pitää mielenkiintoa yllä äänikirja-
raatityöskentelyyn.
   Tärkeää tietenkin on, että ääni pysyy kunnossa ja että 
lukija jaksaa huoltaa ääntänsä, pitää yllä lukemisen taito-
ansa ja kehittyä työssään. Luennan perustana ääntämyk-
sessä on suomen kielen hallinta, äänteiden korrektius se-
kä sananpainojen ja ajatuspainojen osuminen kohdal-
leen, että ne kulkevat kirjoitetun tekstin ja kirjailijan an-
taman tyylin mukaan; siis ajatuksen ja sisällön välittämi-
nen.
   Useimmilla näkövammaisilla on omia suosikkilukijoita. 
Kun uusi hyvä kirja ilmestyy, ensimmäinen kysymys mo-
nesti onkin, kuka sen lukee.   Jokin tuttujen lukijoiden ää-
nessä tai lukutavassa kiehtoo kuulijoita, eikä kaikista ole 
äänikirjojen lukijoiksi.
   Malla Kuuranne kertoo, että näyttelijän ammattitaito 
ei välttämättä tarjoa taitoa lukea äänikirjoja, se on oma 
taitonsa, johon lukija, tuli hän mistä yhteydestä tahansa, 
harjaantuu lukukokemusten myötä. Monilla näyttelijöillä 
on mielikuva, että pitää lukea joko ää-rim-mäi-sen selke-
ästi artikuloiden tai toisinaan liiankin huolettomasti. Aja-
tuksen ja sisällön kuljetus on tärkeintä.
   - Tyylilajit voivat liikkua Harry Potterista hyvinkin lakoni-
seen tyyliin, täytyy olla hyvin herkkä kuullakseen kirjaili-
jan antaman ehdotuksen lukutavalle. Niin kuin Krista Put-
konen-Örn sanoi, parin ensimmäisen sivun aikana hän 

on jo jyvällä siitä, mikä kirjailijan tyylilaji on. Ammattitai-
toa on sekin, että tajutessaan tyylilajin vääräksi, ymmär-
tää aloittaa alusta toisella tavalla. Lukijalta on hieno pää-
tös, jos hän tajuaa ottaneensa lukemisessaan vähän vää-
rän vaihteen käyttöönsä.
   
Pitää olla armollinen uusille lukijoille

Malla Kuuranteen mielestä äänikirjojen lukijat ovat kehit-
tyneet vuosien kuluessa. Sitten on tietenkin nämä klassi-
set radioäänet, Heikki Määttäset ja muut, jotka edelleen-
kin pitävät pintansa äärettömän hyvin. Uusille lukijoil-
le täytyy olla sillä tavalla armollinen, että he voivat työn 
myötä kehittää tajun siihen mitä äänikirjan luenta on.
   - Lukemiseen ei ole varsinaista koulutusta eikä myös-
kään äänikirjaraadin tehtävä ole kouluttaa lukioita, koska 
voimavarat eivät sellaiseen riitä. Viime aikoina on korvii-
ni kantautunut, että raadin antama palaute ei aina reso-
noi palautteen vastaanottajissa tai äänittämöissä. Minun 
näkemykseni mukaan kokemus on, että pienikin kritiik-
ki aiheuttaa valtavan tunne- ja emootiomyrskyn, mikä ei 
missään tapauksessa ole ollut tarkoitus. Käsitämme, et-
tä kaikki eivät ymmärrä palautettamme kehitysohjeina ja 
pahoittavat turhaan mielensä. 

Professori on avoin ja haasteita pelkäämätön ihminen 
ja niinpä hän on joskus tarjonnut uudelle lukijalle mah-
dollisuutta keskustella lukemisesta, mutta kovin paljon 
soittaja ei ole tullut. 
   Malla Kuuranne itse on selkeää kuunneltavaa. Kun hän 
puhuu, rauhoittava ymmärrys valtaa kuulijan. Häntä voisi 
kuunnella vaikka tunteja.
  Entä mitä hän haluaisi sanoa lopuksi?

- Toivon äänikirjoille menestystä. Kasvava asiakaskunta 
odottaa uusia äänikirjoja. Vaikka äänikirjaraadin kohtalo 
on epävarma, toivon että laaduntarkkailu toimisi jatkos-
sakin, jatkossa ilmeisesti äänittämöissä. 

- Toivottavasti hyviä lukijoita riittää jatkossa myös lu-
kemisesteisten puolelle, eivätkä kaikki hyvät ja ansioitu-
neet, kuulijakuntansa vakiinnuttaneet hakeutuisi kaupal-
lisen tuotannon pariin. Äänikirjojen lukijat tekevät arvo-
kasta, osin pyyteetöntä kulttuurityötä lukemisesteisten 
hyväksi.
Teksti: Ali Kinnunen

Malla Kuuranne 
– lukija itsekin

Krista Putkonen-Örn

Helena Taskila

Eija-Liisa Markkula, oikealla Vuoden äänikirjan paperiversio.
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Saara Cantellin uutukainen, lasten-
elokuva Onneli ja Anneli ja nuku-
tuskello saa ensi-iltansa joulupäivä-
nä 2018. Ohjaaja vieraili marraskuus-
sa Näkövammaisten Kulttuuripalve-
lun Kuvanlukupäivässä kertomas-
sa kuvailutulkeille ja kuvailutulkkaus-
konsulteille elokuvan tekemisen osa-
alueista ja vision välittämisestä elo-
kuvan keinoin. 

K uvanlukupäivän tarkoitus oli antaa kuvailutul-
keille ja konsulteille välineitä elokuvan tulkit-
semiseen ja apua niihin vaikeisiin valintoihin, 
kun jotain on jätettävä kertomatta, että kai-
kista olennaisin tulisi välitetyksi. Iiris-keskuk-

sessa järjestettyyn päivään osallistui 14 kuvailutulkkia ja 
näkövammaista kuvailutulkkauskonsulttia. 

Ohjaajan ydinkuva 

Saara Cantellilla on neljännesvuosisadan kokemus eloku-
va-alalta. Hän on ohjannut lyhytelokuvia, kuunnelmia ja 
yhdeksän pitkää elokuvaa. 

- Elokuvan ohjaamisen haaste on se, miten yksityisen 
kokemuksen voi jakaa yhteiseksi. Ohjaajan visio on alussa 
vahva, mutta se ei ole tarkka. On lähdettävä seuraamaan 
omaa ydinkuvaa, joka ei oikeastaan ole edes kuva, vaan 
ydintunne, Saara Cantell kertoi Kuvanlukupäivässä.

Elokuvan ydinkuva on hänen mukaansa kiteytymä tee-
masta. Kuva ei välttämättä päädy teokseen, mutta se on 
sen visuaalinen tiivistymä, jolle ohjaajan pitää olla uskol-
linen.

Cantell korosti, että elokuva väittää aina jotain maail-
masta ja että ohjaajan on kannettava siitä vastuu. Hän 
kertoi nuorempana kiihtyneensä, kun Independence Day 
-toimintaelokuvan ohjaaja Roland Emmerich sanoi haas-
tattelussa, ettei elokuva ole poliittinen. Elokuva, jossa 
Amerikka pelasti maailman tuholta oli Cantellin mielestä 
mitä suurimmassa määrin poliittinen ja häntä raivostutti, 
ettei ohjaaja tunnustanut sitä. 

Onneli ja Anneli -elokuvat ikkunoita lapsuuteen

Lähtökohta Onneli ja Anneli -elokuvien tekemiselle oli 
ohjaajan oma lapsuudenkokemus. Pieni Saara rakas-
ti Marjatta Kurenniemen Onneli ja Anneli -tarinoita. Kol-
me ensimmäistä Onneli ja Anneli -elokuvaa perustuvat 
Kurenniemen 60-luvulla kirjoittamiin kirjoihin, jotka ku-
luivat Saaran käsissä, kun hän oli lapsi. Onneli ja Anne-
li ja nukutuskello on kirjoitettu 1980-luvulla, eikä Cantell 
aluksi ollut sen tarinasta niin innostunut, kuin Kurennie-
men aikaisemmasta tuotannosta. 

- Sitten luin Sami Keski-Vähälän hienon käsikirjoituksen 
ja muistin Hitchockin lausahduksen, että hyvästä kirjasta 
voi tehdä hyvän elokuvan, ei niin hyvästä loistavan, Can-
tell nauroi Kuvanlukupäivässä. 

Hän määrittelee lastenelokuvan niin, että se kertoo asi-
oita lasten näkökulmasta. Onneli ja Anneli -elokuvissa ka-
mera on asetettu lasten korkeudelle. Lapset ovat eloku-
van normi, järkeviä ja normaaleita, aikuishahmot vinksal-
laan, hassuja ja hömelöitä, niin kuin aikuiset usein lasten 
näkökulmasta ovat. 

Minipossu Puustinen ja Michael Monroe 

Kuvailutulkit ja konsultit saivat Kuvanlukupäivässä har-
joitusmateriaalikseen kohtauksia vielä julkaisemattomas-
ta Onneli ja Anneli ja nukutuskello -elokuvasta. Käsikirjoi-
tusta verrattiin valmiisiin kohtauksiin ja kuvailutulkit sai-
vat sanallistaa ihmeitä täynnä olevaa unimaailmaa. Ryh-
missä pohdittiin, miten parhaiten tavoittaa Minipossu 

”Elokuva on yhdessä 
katsottu uni"
Ohjaaja Saara Cantell Kuvanlukupäivässä
Teksti ja kuvat: Tanja Rantalainen

Ohjaaja Saara Cantell.

Puustisen majesteetillinen pakolaukka tai se yllätyksen 
hetki, kun Oskarin unimaailman unirespan virkailija onkin 
kaulaliinaa kutova Michael Monroe. 

Onneli ja Anneli ja nukutuskello  on luovuuden ja yh-
teistyön ylistys. Sen teemoja ovat unet, unelmat, unel-
miin uskominen, yhteistyö ja mahdollisuus muuttaa maa-
ilmaa. Cantell kertoi  olleensa aina kiinnostunut unista ja 
lukeneensa paljon uniaiheista kirjallisuutta. Mikä tahansa 
elokuva on hänen mukaansa yhdessä katsottu uni. 

Onneli ja Anneli ja nukutuskello -elokuvassa Vekotiitus 
on rakentanut nukutuskellon ja Onneli ja Anneli päättä-
vät käyttää sitä, mutta lähettävätkin vahingossa Oskarin 
unimaailmaan. 

- Halusin tehdä sinisen elokuvan, jonka värimaailma on 
tyylitelty. Kuvallisen ilmaisun innoittaja oli Mai Karman 
Onneli ja Anneli -kirjojen kuvitus. Se muistuttaa Monetin 
ja Manetin impressionistisia maalauksia ja Degasin utui-
sia ballerinoja, Saara Cantell kertoi Kuvanlukupäivässä. 

”Missä se on se surffaaja?" 

Kun Saara Cantellin poika oli pieni, hänellä oli tapana piir-
tää ja kertoa tarinoita Kylli-tädin tyyliin. Kerran poika oli 
kertonut pitkän ja värikkään tarinan surffaajasta ja kuvit-
tanut sen samalla. Koska hän kuitenkin oli vasta 3-vuo-
tias, teos oli ikätasoista suttua. Kun poika palasi muista 
leikeistään ja näki taideteoksensa pienen tauon jälkeen, 
hän puhkesi itkuun ja parkui, että missä se on se surffa-
aja?

Saara Cantell vertasi Kuvanlukupäivässä pojan kauhua 
elokuvaohjaajan työhön. Ohjaaja pyrkii elokuvalla teke-
mään sisäisestä visiostaan näkyvän. Kuvailutulkin tehtä-
vä on sanallistaa tämä pyrkimys. 

Saara Cantellin neljäs Onneli ja Anneli -elokuva, Onneli ja 
Anneli ja nukutuskello, saa ensi-iltansa 25.12.2018. Pipsa Toikka, Heikki Ekola, Marika Leinonen-Vainio ja Eero Ahre.

Christina Holmlund, Anu Aaltonen ja Virpi Yliraudanjoki.

Onneli, Anneli ja nukutuskello. Ensimmäinen kuva uudesta elokuvasta. Kuvassa Ville Myllyrinne, Olga Ritvanen, Celina 
Fallström. @Zodiak Finland / Piritta Fors
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Pistepuurosta soivaksi 
musiikiksiMUSIIKKI

Helena Taskila

 
Louis Braille (1809-1852) kehitti maa-
ilmanlaajuisesti näkövammaisten
käytössä olevan pistekirjoituksen. 
Tämän lisäksi hänen ansiotaan on 
myös nykyisin käytettävä pistenuot-
tijärjestelmä, jonka Braille kehit-
ti vuonna 1829. Tämän pistenuotti-
kirjoituksen parissa on tänä vuonna 
työskennellyt uutterasti pian Met-
ropolia-ammattikorkeakoulusta mu-
siikkipedagogiksi valmistuva Joose 
Ojala. 

Saavutettavamman musiikinopetuksen puolesta!

J oose Ojala kertoo, että pistenuottien ja teorian 
opetus on pistekirjoitusta käyttäville henkilöille 
Suomessa suurelta osin puutteellista ja laadulli-
sesti hyvin vaihtelevaa. Joosen mukaan tämä joh-
tuu siitä, ettei näissä asioissa ole mitään virallis-

ta tahoa, joka vastaisi järjestelmällisestä teoria- ja nuot-
tiopetuksesta oppilaitoksissa. ”Tämä on hyvin valitetta-
vaa ja asettaa näkövammaiset musiikin opiskelijat epäta-
sa-arvoiseen asemaan näkeviin opiskelijoihin verrattuna, 
sillä saavutettavien teoriaopintojen suorittamisen tulisi 
aina olla mahdollista oppilaitoksessa kuin oppilaitokses-
sa. Opettajan pistenuottien osaamattomuus, laiskuus, kii-
re tai muut syyt eivät saa vaarantaa näiden perusoikeuk-
sien täysimääräistä toteutumista. Koska pistenuotteihin 
liittyvää oppimateriaalia ja tietoa ei ole ollut näihin päi-
viin saakka helposti saatavana, on pistenuottien osaami-
sessa ja opettamisessa ollut merkittäviä alueellisia eroja 
eri musiikkioppilaitosten välillä.  Pahimmillaan on kehi-
tetty jopa tee se itse –jäljittelynotaatiotekniikoita, ja sen-
hän toki tiedämme mitä pyörän keksimisestä uudelleen 
yleensä on seurannut.” Edellä kerrotun Joose on toden-
nut puhuessaan asiasta monen näkövammaisen musiik-
kia harrastavan tai sitä ammatikseen opiskelevan ihmisen 
kanssa. Myös Joosella itsellään on runsaasti kokemusta 
siitä, kuinka paljon enemmän näkövammaisen on tehtä-
vä itsenäistä työtä saadakseen teorian ja nuottien opis-
kelussa samat valmiudet kuin näkevät kanssaopiskelijat.

Omat haasteet kannustivat tienraivaukseen tuleville 
muusikkosukupolville

Joosen pääinstrumentti on harmonikka, jonka opinnot 
hän aloitti jo lapsena Pohjois-Kymen musiikkiopistos-
sa Vesa Vileniuksen johdolla. Harmonikkaopinnot sujui-
vat Joosen mukaan hyvin kasettinauhurin sekä joustavan 
opettajan ansiosta. Haasteeksi tulivatkin teoriaopinnot. 
Joose arvelee, että opettajilla ei ollut joko aikaa, resurs-
seja tai tietotaitoa pistenotaatiojärjestelmän mahdolli-
suuksien omaksumiseen ja tutkimiseen. Kotoa löytyi pis-
tenuottiaapinen, joka oli jo silloin merkistöltään vanhen-
tunut. Kirjasta ei ollut muutenkaan iloa, koska kukaan ei 
osannut ohjeistaa sen käytössä ja oppien soveltamisessa.

PISTENUOTTIEN SÄHKÖISTÄ 
OPPIMATERIAALIA KEHITTÄMÄSSÄ

Joose Ojala, kuva Jouko Leppänen

Joose kertoo päässeensä pistenuottien opiskeluun kiin-
ni vasta vuonna 2010, jolloin hän opiskeli Keskuspuiston 
ammattiopiston Arlan toimipaikan valmentavalla linjal-
la. Tuolloin erään opettajan toimesta järjestettiin piste-
nuottikurssi, jolla Joose oppi joitain pistenuottikirjoituk-
sen perusteita. Nämä tiedot auttoivat Joosea jonkin ver-
ran ammattiopinnoissa, joihin hän hakeutui ja pääsi seu-
raavana vuonna. Joose tähdentää olleensa musiikin am-
mattiopintojen alkuun asti myös kirjoilla musiikkiopistos-
sa. Siellä ei huomioitu tilannetta myöhemmissäkään vai-
heissa. Joose toteaa, että jos hän olisi suorittanut musiik-
kiopiston loppuun, olisi hän ollut luultavasti ensimmäi-
nen sieltä valmistunut, joka ei tunne nuotteja ollenkaan.

Vaikka Joose alkoi saada järjestelmällistä pistenuotti-
opetusta päästyään musiikin ammattiopintoihin, hän to-
teaa joutuneensa selvittämään monia asioita itsekseen 
– muun muassa tietoa sokeiden teknisistä apuvälineis-
tä – ja soveltamaan tietoa omiin tarpeisiinsa. Jotta näkö-
vammaiset ja näkevät olisivat tulevaisuudessa opetuk-
sen kannalta tasa-arvoisessa asemassa ja näkövammaiset 
pystyisivät omaksumaan musiikkia myös itsenäisesti, on 
tärkeää, että olisi olemassa kaikille maksuton ja suomen-
kielinen oppimateriaali. Tätä materiaalia on tänä vuonna 
ryhtynyt kehittämään Näkövammaisten kulttuuripalve-
lun kautta koottu työryhmä, johon kuuluvat Joose Ojalan 
lisäksi musiikin maisteri Riikka Hänninen sekä ohjelmoin-
nin asiantuntija Ronja Oja. Rahoituksen työryhmä on saa-
nut Jenny ja Antti Wihurin rahastolta.

Mistä on kyse

Oppimateriaali on ollut alusta asti tarkoitus tuottaa säh-
köiselle alustalle. Ratkaisuun on Joosen mukaan päädyt-
ty, sillä pistenuottien lukeminen ja kirjoittaminen onnis-
tuu nykyisin hyvin sähköisesti. Sähköisen oppimateriaa-
lin puolesta puhuu myös se seikka, että pistekirjoitus saa-

daan Braille unicode -teknologian ansiosta näkymään 
identtisenä sekä näkövammaiselle että näkevälle käyttä-
jälle. Tämä helpottaa oppilaan ja opettajan välistä kom-
munikointia. 

Oppimateriaalin pohjana on käytetty  Riikka Hännisen 
kirjoittamaa ”Pistenuotit pähkinänkuoressa”-teosta. Tä-
mä kirja sisältää nuottikirjoituksen perusmerkistön sekä 
nuottien kirjoittamiseen ja asetteluihin liittyvän tiedon 
tiiviissä käsikirjamuodossa. Mitään tehtäviä kirja ei kui-
tenkaan sisällä.

Itse oppimateriaali käy järjestelmällisesti läpi koko ”Pis-
tenuotit Pähkinänkuoressa”-kirjan sisällön. Kuitenkin jo-
kainen osio on taustoitettu tasaisesti vaikeutuvilla, mo-
nipuolisilla tehtävillä. Lisäksi kunkin asiakokonaisuuden 
yhteydessä on käsitelty ne musiikin teorian asiat ja käsit-
teet, jotka on osattava itse nuottikirjoituksen ymmärtä-
miseksi. Joosen mukaan on ollut yllättävää, kuinka suu-
ritöistä pistenuotti- ja teoriaoppien sisällyttäminen sa-
maan pakettiin on ollut. Tämä johtuu siitä, että ymmär-
tääkseen teoriaa on ymmärrettävä nuotteja ja toisinpäin. 
Joose toteaa, että on ollut  opettavaista miettiä, miten se-
littää asioita ymmärrettävästi tilanteessa, jossa oppima-
teriaalin kohderyhmä ei vielä osaa teoriaopinnoissa hyö-
dyllisiä nuotteja. Pistenuotteja käytettäessä asioiden ha-
vainnollistaminen on ajoittain vaikeampaa kuin musta-
painonuottien kanssa, koska pistenuottijärjestelmä ei ole 
samalla tavalla visuaalinen kuin mustapainonuotit. Esi-
merkiksi kvinttiympyrää ei voi selittää visuaalisesti vaan 
se täytyy koettaa sanallistaa mahdollisimman ymmärret-
tävästi. Oppimateriaalin kehitystyön edetessä Joose ai-
kookin ottaa mukaan audiosisältöjä teoria-asioiden oppi-
misen tueksi.

Oppimateriaalin pitäisi tulla saataville kevään 2019 puolel-
la. Demoversio on kuitenkin saatavilla jo nyt, ja sitä voi ha-
lutessaan pyytää Jooselta. Joose sanoo myös mielellään ot-
tavansa palautetta vastaan jo tehdystä työstä.Ronja Oja, kuva Ali Kinnunen

Riikka Hänninen ja opaskoira Carlos, kuva Tomi Kuisma.
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Valkoiset kepit ovat yksinkertaisuu-
dessaan korvaamaton apuväline tu-
hansille näkövammaisille. Keppi vä-
littää tietoa ympäristöstä ja mahdol-
listaa liikkumisen edes jossain mää-
rin itsenäisesti. White Noise -ryhmän 
mielestä oli aika tehdä kunniaa näil-
le uskollisille apureille, tällä kertaa tai-
teen keinoin.

Teksti: Sari Kekkonen

K äytöstä poistettu valkoinen keppi on ehti-
nyt elinkaarensa aikana kulkea monissa pai-
koissa. Se on tunnustellut asfalttia, maantie-
tä tai metsänpohjaa omistajansa asuinpaikan 
ja harrastusten mukaisesti. Keppi on välittä-

nyt omistajalleen tietoa esteistä ja vapaista väylistä, se on 
usein tehnyt kilometreissä mitattuna pitkiäkin vaelluksia.

Keppivirta koko maasta

Syksyllä 2018 joukko vanhoja valkoisia keppejä lähti vie-
lä yhdelle matkalle: yli sata keppiä eri puolilta Suomea 
kulki Iiris-keskukseen mikä milläkin tavalla. Nelihenkinen 
taiteilijaryhmä otti ne vastaan, purki osiin ja keskuste-
li tuntemuksista, joita useimpien valkoisen kepin käyttä-
jien mielessä liikkuu heidän hakeutuessaan kohti oikeita 
suuntia kepin välittämän tuntoaistimuksen varassa. Whi-
te Noise -projekti oli nyt täydessä käynnissä.

Nimi White Noise tarkoittaa valkoista kohinaa, joka 
syntyy siitä, että useat äänimaiseman osaset sekoittu-
vat kuulijan aisteissa tasaiseksi kohinaksi ja muodostavat 
taustan yksilöllisille äänille. Kun rakennetaan kookas tila-
teos noin 700 valkoisen kepin osasta, syntyy äänten lisäk-
si visuaalista kohinaa. Teos koottiin ja asetettiin esille kes-
kelle kaupunkiympäristön äänimaisemaa, Helsingin Kam-
pissa sijaitsevaan Laiturin monitoimitilaan.

Kun Erja Tulasalo sai idean teoksesta, joka koostuisi 
käytöstä poistuneista valkoisista kepeistä, hän halusi tai-
deteoksen valmistumisen olevan yhteisöllinen prosessi. 
Erja kutsui taiteilijoita ja muita osallistumisesta kiinnos-
tuneita näkökykyyn katsomatta mukaan luomaan instal-
laatiota, joka esittelisi näkövammaisten elämää ja liikku-
mista taiteen keinoin. Taiteilijoiden ydinryhmään liittyi-

vät  Erjan lisäksi Maarit Hedman, Sari Kekkonen ja Piia 
Rossi. Heidän lisäkseen osien käsittelyyn, teoksen raken-
tamiseen ja ajatusten vaihtoon osallistui lukuisia vapaa-
ehtoisia. Avoimissa työpajoissa jokainen asiasta kiinnos-
tunut löysi omien kykyjensä ja taitojensa mukaisia tapo-
ja antaa panoksensa pala palalta valmistuvalle teokselle.

Julkistustilaisuus keräsi väkeä Laituriin

Valkoisen kepin päivänä, 15.10.2018, oli White Noise 
-teoksen julkistustilaisuus. Valkoisista metalliputkista ra-
kennettu suurikokoinen kehikko kannatteli satoja siimoi-
hin ripustettuja kepin osia. Suurin osa paloista oli tieten-
kin valkoisia, mutta joukossa oli myös mustia kahvoja ja 
metallinvärisiä heijastepintoja. Välissä sävähdytti joku-
nen punainen kärkiosa tai pinnoitus. Harva tekijöistä tai 
yleisöstä taisi tietää ennestään, miten monenlaisia kär-

Valkoisten keppien 
White Noise

Harmonikkataiteilija Joose Ojala häikäisi yleisön taiturimaisella 
esityksellä. Kuvassa esiintyjän lisäksi kuulolla Erja Tulasalo  ja 
Joosen opaskoira Vanttu.

kiä kepeissä onkaan aikojen saatossa käytetty. Keppien 
ikä ja kärkipalojen kulumisaste kertoi myös monenlaista 
tarinaa, osa kepeistä oli ehkä palvellut käyttäjäänsä jopa 
vuosikymmenestä toiseen.

Julkistustilaisuudessa noin 70 paikalle saapunutta vie-
rasta liittyi osaksi valkoista kohinaa. Teosta oli lupa kos-
ketella, jotta katsojat saisivat siitä mielikuvan myös tun-
to- ja kuuloaistin varassa. Siimoissa roikkuvat, metalliset 
kepin osat helähtelivät kauniisti osuessaan toisiinsa. Teos 
oli kooltaan 3 x 3 metriä, joten kokonaisuus saattoi muis-
tuttaa eri katsojien tulkinnan mukaan metsää tai vesisa-
detta. Tämän keppimetsän ympärillä oli lisäksi lattiaan lii-
mattuja sanoja. Ne oli kirjoitettu tietenkin pistekirjoituk-
sella, joka muodostui pehmeistä huopatassuista. Sano-
ja sai joko tunnustella tai lukea katseella. Koska yleisöstä 
vain osa tuntee pisteiden koodikielen, jaossa oli pisteaak-
kosia, joiden avulla asiaan aiemmin perehtymättömät sai-
vat tilaisuuden selvittää sanojen sisällöt.

Näistä kepeistä kuullaan vielä

Entä mitä kepeille ja niiden osille tapahtuu Laituriin ra-
kennetun teoksen jälkeen? Arvasit oikein, niiden elämä 
jatkuu. Hyväkuntoisimmat kepit jätettiin kokonaisiksi ja 
vierailtuaan taideteoksessa ne päätyvät vielä tosi toimiin 
maissa, joissa kaikenlaisista apuvälineistä on pulaa.  Arki-
sen työnsä jo päättäneet kepin osat tulevat osaksi uusia 
installaatioita. Ensi vuoden helmikuussa ne aiheuttavat 
toivottua kohinaa Kulttuurikeskus Stoan galleriassa, Hel-
singin Itäkeskuksessa.  

White Noise -projektin käynnistymisestä kerrottiin Kajastus-
lehden numerossa 3/2018.

Taiteilijaryhmä on kokoontunut White Noise -tilateoksen eteen. 
Kuvassa vasemmalta Maarit Hedman, Piia Rossi, Erja Tulasalo ja 
Sari Kekkonen.

 Yleisö sai vaeltaa kookkaan teoksen ympärillä ja kosketella sitä. Pääasiassa metallisista kepin osista koostuva teos tuotti myös hentoa 
ääntä, kun osaset liikahtelivat toisiaan vasten.

Suurikokoisella pistekirjoituksella lattiaan kirjoitetut sanat kuvai-
livat valkoisen kepin käyttäjien tuntemuksia liikkumisen aikana.
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Iiriksessä 
juhlittiin

NKL 
90

Teksti: Marianne Tenhami
Kuvat: Aatu Komsi ja Marika Mäkinen

Näkövammaisten pal-
velu- ja toimintakeskus 
Iiriksessä juhlistettiin 
Näkövammaisten liiton 
90 vuotta juhlapuhein 
sekä jakamalla tietoa 
näkövammaisuudesta 
suurelle yleisölle tietois-
kuin, esittelypisteillä ja 
tutustumiskierroksilla. 
Näkövammaisuus kiin-
nosti arviolta noin tu-
hatta vierailijaa.

S okeain Keskusliitto, nykyi-
nen Näkövammaisten liit-
to, perustettiin vuonna 
1928 Säätytalolla Helsin-
gissä 17 yhdistyksen yh-

teistyökokouksessa niiden kattojär-
jestöksi. Aktiivisia perustajia olivat 
näkövammaiset hierojat ja käsityön-
tekijät. Liitto olikin aluksi selvästi kä-
sityöntekijöiden ja hierojien etujär-
jestö. Kaikkien näkövammaisten etu-
järjestö se on edelleenkin, mutta 
vuosikymmenien vieriessä painopis-
te on siirtynyt myös asiantuntijateh-
täviin ja palvelujen tuottamiseen nä-
kövammaisille. Näkövammaisten lii-
tolla on useita alue- ja jäsenyhdistyk-
siä kautta maan. Yksi näistä on Näkö-
vammaisten Kulttuuripalvelu.

Ei mitään meistä ilman meitä!

Näkövammaisten liiton juhlallisuu-
det avasivat liiton puheenjohtaja Sa-
ri Loijas sekä eduskunnan puhemies 

Paula Risikko Näkövammaisten liiton 
toimitusjohtaja Jukka Tahvanaisen 
toivotettua kaikki tervetulleiksi. Pu-
heessaan Sari Loijas kiitti kaikkia yh-
deksää edeltäjäänsä mainiten heidät 
nimeltä. Erityiskiitokset saivat paikal-
la olleet kaksi viimeisintä puheenjoh-
tajaa Pentti Kivelä ja Esko Jantunen.

- Puheenjohtajien lisäksi me olem-
me tarvinneet koko historiamme ja 
tämän päivän ajan toimihenkilöitäm-
me, jotka ovat olleet puheenjohtaji-
en ja hallitusten kanssa rakentamas-
sa tätä meidän liittoa sellaiseksi kuin 
se nyt on. Nämä sadat toimihenkilöt 
ovat tuottaneet meille palveluita ja 
ovat tehneet vaikuttamis- ja oikeuk-
sienvalvontatyötä, jatkoi Sari Loijas 
kiittelyään. 

- Ihmiset ajattelevat monesti, että 
järjestöt elävät markkinavoimien pu-
ristuksessa. Meidän liitto ei ole mark-
kinalähtöinen järjestö. Se on oikeuk-
sienvalvonnan, vaikuttamistyön se-
kä palveluiden tuottamisen järjestö, 
hän korosti ja samaan hengenvetoon 
pahoitteli, että liitossa joudutaan ko-
ko ajan toimimaan markkinaehtoi-
sesti.

- Tämä tuntuu ajoittain erittäin 
väärältä. Siinä on vivahde, että jou-
dumme tuottamaan toimintojamme 
kannattavuusperiaatteen mukaisesti. 
Mutta koska järjestömme ei ole yritys 
vaan se on vammaisten ihmisten jär-
jestö, on hyvin epäreilua, että meil-
tä edellytetään ja odotetaan kaiken 
aikaa tuottavuutta ja kannattavuut-
ta. Kyse on kuitenkin hyvinvointi- 
ja välttämättömyyspalveluista, joi-
ta me hyvin pitkälle tuotamme, hän 
muistutti.

Paula Risikko toi esiin edesmen-
neen Kalle Könkkölän sitaatin ”Ei 
mitään meistä ilman meitä.”

- Tämä mielestäni kiteyttää todella 
taitavalla tavalla, minkä puolesta tar-
vitaan Näkövammaisten liittoa tähän 
asti ja tästä eteenpäin, hän totesi. Sa-

ri Loijaksen tavoin hän toi esiin, ettei-
vät haasteet niin järjestötyössä kuin 
oikeuksienvalvonnassa ja vaikutta-
mistyössä ole loppuneet. Aina tulee 
uusia haasteita. Paula Risikko koros-
ti tiedon välittämisen ja vertaistuen 
tärkeyttä.

- Vertaistukea me emme julkiselta 
ja yksityiseltä sektorilta saa, mutta 
jäsenistön ja toisen näkövammaisen 
kautta me voimme sitä saada, hän 
sanoi. Paula Risikko kertoi myös vam-
maispalvelulain uudistamisesta, säh-
köisten järjestelmien saavutettavuu-
desta ja tulossa olevasta esteettö-

myysdirektiivistä sekä vaikuttamis-
työstä sosiaali- ja terveydenhuolto-
lainsäädännössä.

- Painopiste on palvelun tarpeissa. 
Mutta vaikka kuinka yritettäisiin uu-
distaa ja säätää lakeja, vaikuttamista 
tarvitaan myös asenteissa. Asenteet 
ovat kaikkein suurin este, mitä meil-
lä Suomessa on. Kun niitä ei voi mil-
lään lailla muuttaa, ne on muutetta-
va omalla esimerkillä ja jaksamalla, 
aina vain jaksamalla, hän painotti.

Opaskoirat, Iiris – Pimé Café ja 
pistekirjoitus 

Toivottavasti arviolta tuhannen Iirik-
sessä käyneen vierailijan asenteet ai-
nakin hiukan muuttuivat. He saivat 

laajan katsauksen näkövammaisuu-
teen voidessaan kokeilla sokkopin-
gistä ja näkövammaisten ruudunlu-
kuohjelman käyttämistä silmät pei-
tettyinä, käydä Iiris Pimé Caféssa ja 
tutustua Näkkäritaitotorilla näkö-
vammaisen opastamiseen, paperei-
den allekirjoittamiseen sokeana sekä 
tavaroiden sijainnin kuvailuun pöy-
dällä näkövammaiselle henkilölle. 

- Ihmisten silmät peitetään ja hei-
dän on etsittävä tavaroita pöydäl-
tä käyttäen apunaan kellotaulua: pe-
naali on kello kuudessa. Etsi kolmes-
ta kynästä lyijykynä. Kynällä on sok-
kona kirjoitettava nimensä allekir-
joituslävikköä apuna käyttäen. Mut-
ta kynää siirretäänkin toiseen paik-
kaan. Näin näkevä oppii, kuinka tär-
keää näkövammaiselle on että tava-
rat ovat oikeilla paikoillaan, saavu-
tettavuuden asiantuntija Virpi Jylhä 
havainnollisti. Yrittäjyysneuvoja Jaa-
na Argillander kertoi naisesta, jon-
ka allekirjoitukset eivät kovinkaan 
paljon eronneet toisistaan, kirjoit-
tipa hän nimensä sokeana tai näke-
vänä. Sokeana hän kuitenkin painoi 
kynää enemmän paperiin. Koulutus-
suunnittelija Eeva-Liisa Koskinen ker-
toi juuri Celiassa työnsä aloittaneel-
le Rauna Närellille pistekirjoituksesta 
ja numeroiden merkitsemisestä pis-
tekirjoituksella. Eeva-Liisan mukaan 
ihmiset kyselivät, onko pistekirjoi-
tus kaikkialla maailmassa samanlais-
ta ja ihmettelivät, kuinka kummassa 
pistekirjoitusta pystyy lukemaan. Hä-
nen takanaan seinällä oli teksti pis-
tekirjoituksella, jonka kiinnostuneet 
voivat yrittää lukea pistekirjoitusaak-
kosten avulla. Joiltakin se onnistui, 
joiltakin ei.

- Tämä on todella kiinnostava ja 
uusi tapa kommunikoida. Tiesin tästä 
kyllä aikaisemmin, mutta en ole kos-
kaan tutustunut. Hetken kestää, että 
hahmotan kirjaimet, Rauna kertoi.

- Pistekirjoitus oli mielenkiintoista 
ja merkittävää. En kyllä osannut ar-
vata, mitä siinä pistekirjoituksella lu-
ki, totesi kaikilla esittelypisteillä vie-
raillut Aira Mujunen. Iiris Pimé Café 
oli menestys.

- Kaikki kuulemani on ollut positii-
vista: kahvi maistuu hyvältä ja miten 
hieno kokemus oli olla täysin pime-
ässä, kertoi kahvilassa oppaana ollut 
Konsta Kuorikoski asiakkaiden reakti-
oista.

- Tämä on jatkuvasti täynnä ja nyt-
kin on jonoa, totesi Pimé Cafén si- 

NKL:n puheenjohtaja Sari Loijas ja eduskun-
nan puhemies  Paula Risikko.
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säänheittäjä  viestinnän  asiantuntija 
Marika Mäkinen.

- Ei tarvitse pelätä mitään. Siellä ei 
voi lyödä päätään, eikä voi kompas-
tua. Se on ihan kiva, hän evästi pime-
ään kahvilaan jonottavia teinipoikia.

- Olen käynyt Pimé Caféssa Mikke-
lissä asuessani. Se oli kivaa, vaikka ei 
mitään nähnytkään, toinen pojista 
vastasi. He olivat myös käyneet pe-
laamassa sokkopingistä silmät pei-
tettyinä.

- Vähän pelotti, kun ei nähnyt yh-
tään mitään. Me molemmat saimme 
pisteitä ja joku sai virhepisteitäkin, 
pojat kertoivat.  

 
Halukkaat vierailijat pääsivät opas-

tetuille kierroksille tutustumaan Nä-
kövammaisten liiton kuntoutukseen 
ja äänittämöön. Kuntoutuksesta tie-
dottavilla kierroksilla esiteltiin näkö-
vammaisten lasten ja aikuisten apu-
välineitä sekä tutustuttiin tunto-
aistin käytön harjoituksiin. Äänittä-
mössä lukija Tapio Rauvala luki Matti 
Mörttisen ja Lauri Nurmen kirjaa Sau-
li Niinistö – Mäntyniemen herra, min-
kä jälkeen kierrosta vetänyt äänittä-
mön tuotantopäällikkö Petteri Mård 
ja yleisö haastattelivat häntä. Kiin-
nostus oli suurta ja ihmiset olisivat 
viihtyneet äänittämössä pidempään-
kin. Näkövammaisten liitto toi näyt-
teille toimipisteillään omien yksiköit-
tensä toimintaa ja myös liiton yhteis-
työkumppanit esittäytyivät. Nina Kil-
piä Opaskoirayhdistyksestä kertoi 
kiinnostuneelle miehelle opaskoirien 
koulutuksesta: koiria ei aleta koulut-
taa pentuina, vaan ne viettävät pen-
tuaikansa hoitoperheissä pentukou-
luissa käyden. Sitten ne testataan ja 
jos ne läpäisevät testit, niitä aletaan 
kouluttaa opaskoiriksi.

- Tässä on käynyt ihan hyvin vä-
keä. Opaskoirat ja niiden kohtaami-
nen selvästi kiinnostavat ihmisiä. Ih-
miset ovat myös kovin halukkaasti 
rapsutelleet opaskoiriamme, koska 
niillä ei nyt ole ollut valjaita päällä. 
Olemme yrittäneet painottaa ihmi-
sille opaskoiran olevan samanlainen 
kuin muutkin koirat: lupa rapsutta-
miseen on pyydettävä, vaikka valjai-
ta ei olisikaan päällä. Vaikka opaskoi-
ramme makaavat tässä pöydän vie-
ressä ilman valjaita, ei se tarkoita et-
tä ne olisivat yleisenä silityksen koh-
teena. Tämä on tullut ihmisille yllä-
tyksenä, mutta he ovat ymmärtäneet 
asian hyvin, Taru Luukkala Opaskoi-

rayhdistyksestä selittää. Näkövam-
maisten liiton Opaskoirakoulun esit-
telypisteellä oli niin ikään kova vilske 
ja sattui hauska tilanne.

- Meillä oli esittelypisteellä isoko-
koinen pehmokoira, jolla oli valjaat 
päällä. Sitä luultiin oikeaksi opaskoi-
raksi. Sen sijaan yleensä villiä, mut-
ta nyt rauhallisesti paikallaan istu-
vaa opaskoiraoppilasta luultiin koi-
rapatsaaksi, kuvailee opaskoirakou-
lun koordinaattori Kirsi Vass. Koulut-
tajat esittelivät opaskoiraopppilai-
den kanssa klikkerikoulutusta ja tie-
tysti ihmisten kysymyksiin pentutoi-
minnasta ja opaskoirien koulutukses-
ta vastailtiin. 

Näkövammaisten Kulttuuripalve-
lun esittelypisteellä kävi niin ikään 
mukavasti väkeä

- On kysytty, mitä me Näkövam-
maisten Kulttuuripalvelussa teem-
me. Olemme kertoneet yksittäisis-
tä tapahtumistamme sekä harras-
tusryhmien toiminnasta mutta myös 
edunvalvonnasta: miten tarkkailem-
me yhteiskuntaa kokonaisuutena ja 
kiinnitämme huomiota asioihin, mi-
hin meidän pitäisi vaikuttaa ja men-
nä mukaan, valotti Näkövammaisten 
Kulttuuripalvelun puheenjohtaja Ei-
ja-Liisa Markkula.
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Jatkokertomus 1890-luvun Suomesta.

Teksti: Anne Huttunen
 
Edellisessä jaksossa tapahtunutta:
 
Seuraneiti Svea on yrittänyt kompastuttaa 
sokean emäntänsä saippuavedellä sivel-
tyihin kellarin portaisiin. Ulrika pelastuu 
tarkan hajuaistinsa varoittamana. Hän tu-
lee epäluuloiseksi, koska hänelle on lyhyes-
sä ajassa sattunut kaksi tapaturmaa. Hän 
kääntyy omaistensa puoleen, mutta nämä 
vähättelevät hänen ongelmaansa. Sen si-
jaan apupappi Fågelholm ja hänen sisa-
rensa ottavat Ulrikan pelot todesta. Erää-
nä yönä Ulrika kuulee aviomiehensä Axe-
lin riitelevän Svean kanssa. Hän ei ymmär-
rä keskustelun sisältöä, mutta jotain pa-
haa on tekeillä.

 4. jakso
 
Svean päiväkirjasta: 
Elokuun toisena päivänä:
 

V oi minua! Lankesin nai-
sen vanhimpaan ansaan. 
Voi Axelia, petollista kon-
naa! Hän lupasi huolehtia 
siitä, etten joudu vaike-

uksiin, vaikka suostun häneen.    Mil-
lainen pelkuri hän onkaan! En ollut 
uskoa korviani, kun hän sanoi:

”Tämä on merkki. On selvästi tar-
koitettu, että      Ulrika saa sitten-
kin   elää.”

Kun katsoin häntä tyrmistyneenä, 
hän jatkoi:

”Näin on parasta. Hän on käynyt jo 
epäluuloiseksi. Lainaan rahat Ivarilta 
ja hankin sinulle talon.”

”Et voi tarkoittaa sitä, mitä minä 
luulen”, minä kuiskasin.

”Sinulta ei puuttuisi mitään”, hän 
vakuutti. ” Kävisin luonasi niin usein 
kuin voin. Maksan takaisin Ivarille he-
ti kun Ulrikan isästä on päästy.

Haukoin henkeäni niin, että korse-
tin luut natisivat. Minusta tulisi   yllä-
pidetty nainen, syrjässä eläjä, kaikki-
en ylenkatsoma. Saisin lauman äpä-
riä eikä minulla    olisi mitään turvaa 
sitten, kun Axel kyllästyisi vanhene-
vaan naiseen. Ei sitä, ei kuuna kullan-
valkeana! Tahdon päästä tanssiaisiin 
ja pitää kutsuja. Tahdon, että seura-
piirirouvat tervehtivät minua kohte-
liaasti kadulla. Annoin Axelin kuul-
la kunniansa enkä sen koommin ole 
puhunut hänelle. Oveni on nyt lukos-
sa öisin.

Rouvan on kuoltava ja pian. Sitten 
menen ulkomaille synnyttämään. Su-
ruvuoden jälkeen Axel voi noutaa 
minut ja me keksimme jonkin seli-
tyksen lapsen olemassaololle. Axel 

on heikko raukka. Minä hoidan tä-
män yksin. En kerro hänelle, mitä ai-
on tehdä.
 
Elokuun viidentenä päivänä:
 
Nyt se on tehty. Rouva nukkuu viat-
toman unta kamarissaan eikä herää 
enää koskaan.    Suljin kakluunin pel-
lin liian aikaisin ja salakavala häkä 
täyttää pian huoneen. Jälkeenpäin 
on helppo syyttää typerää Stina-pii-
kaa. Veljekset ovat taas herraillallisil-
la naapurissa.  Hyvä niin. Tukin pum-
pulilla korvani, ettei Axel herätä mi-
nua humalapäissään. kotiin tultu-
aan.    Kohta nukun makeammin kuin 
aikoihin. Minä olen voittanut. Vihat-
tava, sokea  olio on poissa.
 
Elokuun kuudentena päivänä:
 
Hän on poissa! Vaikka huudan hä-
nen nimeään mustaan  yöhön, hän ei 
enää koskaan voi palata luokseni. Nä-
en tuskin kirjoittaa. Kyyneleet sokai-
sevat silmäni.  

Aamulla heräsin siihen, että joku 
jyskytti oveani ja kiljui. Rouvan ää-
ni. Valahdin jääkylmäksi. Rouva kum-
mitteli minulle!

”Svea on kiltti ja tulee auttamaan. 
Axel on sairastunut. En saa häntä he-
räämään.”

En muista, kuinka pääsin ylös vuo-
teesta. En muista, puinko edes aamu-
viittaa ylleni ennen kuin hoipuin rou-
van kamariin. Axel makasi siellä täy-
sissä pukeissa, täysin kuolleena. Mi-

ten hän oli sinne joutunut? Miksi rou-
va ei maannut vainajana hänen tilal-
laan? Sain pian tietää.

Axel oli riitaantunut kalaaseis-
sa kielikysymyksestä    jonkun fen-
nomaanin kanssa. Oli syntynyt tap-
pelu ja Axel oli lähtenyt pois kesken 
kaiken. Minun ovenioli ollut      lukos-
sa, korvani tukossa. Axel oli ylenan-
tanut permannolle ja  rojahtanut hu-
malassa  vaimonsa viereen. Voi miksi 
minä en ikinä hukuttanut rouvan ka-
pista koiraa, vaikka mieli olisi tehnyt 
monasti? Ja miksi se juuri viime yönä 
oli alkanut räksyttää    ja nuolla rou-
van kasvoja? Rouva oli kiireesti pois-
tunut kamarista piski sylissään, ettei 
se    olisi herättänyt Axelia. Rouva oli 
istuskellut salissa aikansa ja palannut 
sitten kamariinsa avaten akkunan. Ei-
hän oksennuksen löyhkässä voinut 
nukkua. Minun rakkaani oli kai jo sil-
loin ollut vainaja.

 Olen ypöyksin. Tämä on pahaa un-
ta.
 
Huhtikuun viidentenä päivänä:
 
Löysin äsken    sattumalta tämän päi-
väkirjan. En ole avannut sitä   rakkaa-
ni hautajaisten jälkeen. Onneksi se ei 
ole joutunut vääriin käsiin. Onneksi 
muistin asettaa uunin pellin paikal-
leen.    Kukaan ei epäillyt mitään. Ar-
veltiin, ettei Axelin sydän kestänyt 
alituista juopottelua. Autoin hauta-
jaisjärjestelyissä kuin jääveistos ja 
vain yö näki kyyneleeni. Kun rouva 
oli palannut isänsä kotiin, uskoin hä-

täni Ivarille. Olihan kysymys hänen 
veljensä lapsen tulevaisuudesta.

”Mistä tiedän, onko äpärä varmas-
tiAxelin”, hän vastasi tylysti. ”Nainen, 
joka suo vapauksia yhdelle miehelle, 
voi suoda niitä toisillekin. Menen ke-
väällä naimisiin siveän neidon kans-
sa   eikä silloin   Tjäregårdissa saa nä-
kyä skandaalin varjoakaan. Mikään 
pysyvä elatusjärjestely ei tule kuu-
loonkaan.”

Sain hänestä sentään kiskotuksi 
pienen summan, jolla vuokrasin tä-
män viheliäisen huoneen. Mutta ra-
hat ovat nyt lopussa. Kaikki tietävät 
häpeäni enkä saa työtä mistään.

Tulin juuri kirkosta. Se viekas  apu-
pappi Fågelholm nuhteli minua sa-
lavuoteudestaja Jumalan vihoitta-
misesta ja minun piti lausua hänen 
edessäänse    nöyryyttävä tunnustus, 
joka on painettu virsikirjaan.    Juoru-
taan, että hänellä ja Ulrika-rouval-
la on yhteisymmärrys. Isä Dahlman 
kuulemma nurisi ensin vähän, mutta 
myöntyi kuitenkin kihlaukseen heti 
kun suruvuosi on päättynyt.  Ihmiset 
väittävät sitä rakkausliitoksi, mutta 
eiköhän vain pappipaha ole laskes-
kellut muutakin kuin öylättejä. Avio-
parilla ei tule olemaan huolta huomi-
sesta. Rouvan sokeuskaan ei haittaa, 
kun on piikoja passaamassa.  

Minulle eivät hääkellot koskaan soi 
ja huolta on jos jonkinlaista.    Vuok-
raemäntä ajaa lapsen ja minut pian 
mieron tielle. Mitä minä teen? Minne 
menen?
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TERRORISTIEN 
JALANJÄLJILLÄ 4

Osa 4 Terrorismin torjunta  

T errorismi päättyy aina ennemmin tai myöhem-
min. Niin terrorismin alkamiselle kuin päätty-
misellekin on aina vähintään yksi syy ja yleensä 
useita syitä, joiden tunnistaminen ja poistami-
nen mahdollisimman vähäisin yhteiskunnalli-

sin haittavaikutuksin on tavoitteena. Terrorismin torjunta 
on välttämätöntä kuten rikollisuudenkin torjunta. Jos ter-
rorismia ja rikollisuutta ei torjuttaisi, yhteiskunnat ajau-
tuisivat anarkiaan. Terrorismin torjunnan perusongelma-
na on se, miten torjua terrorismia tehokkaasti: millä kei-
noilla välttää ei-toivottuja yhteiskunnallisia vaikutuksia, 
miten valita kuhunkin tilanteeseen vaikuttavimmat me-
netelmät, jotta terrorismi saataisi päättymään nopeasti. 

Kansainvälinen oikeus tarjoaa kaksi lähestymistapaa ter-
rorismiin reagoimiseen. Valtiot voivat joko käsitellä terro-
risteja siviililainsäädännön mukaan tavallisina rikollisina 
tai sotalainsäädännön mukaan sotilaina. Suomi käsittelee 
terroristeja siviililainsäädännön perusteella ja oikeusval-
tiona noudattaa kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia. 
Jotkin valtiot katsovat terroristien olevan sotilaita, jolloin 
heitä kohdellaan myös sotilaina. Näin toimi esimerkiksi 
Etelä-Afrikka apartheidin aikana.  

Terrorismi on monimutkainen erilaisten toimijoiden rih-
masto, joka ei noudata kansallisia rajoja. Nykyisin lähes 
koko maailma kuuluu terrorismin vaikutuspiiriin, eikä mi-
kään valtio voi suhtautua terrorismiin välinpitämättö-
mästi. Terrorismi on vaikuttanut myös Suomeen jo vuosi-
kymmeniä, vaikka ensimmäisenä Suomen itsenäisyyden 
ajan terrori-iskuna pidetään Turun veitsi-iskua 18. elokuu-
ta 2017. Terroristijärjestöt ovat olleet läsnä Suomessa jo 
kylmän sodan aikakaudesta lähtien. Terrorismiin on rea-
goitu ja pitää reagoida edelleen, vaikka terrorihyökkäyk-
siä ei tapahtuisikaan Suomen maaperällä. 

Kansainvälinen yhteistyö on niin Suomen kuin muiden-
kin Euroopan maiden terrorismin torjunnan kulmakivi. 
Poliisin ja tiedusteluorganisaatioiden tiedustelutoimin-
ta ja monenkeskinen tietojen vaihto on avainasemassa 
terrorismin torjunnassa. Työ on kansalaisille näkymätön-
tä, mutta kansalaisten turvallisuuden kannalta korvaama-
tonta. Suomen omat tiedusteluresurssit ovat vaatimatto-
mat, joten Suomi ei olisi näin turvallinen maa ilman kan-
sainvälistä yhteistyötä. Suomea varoitetaan terrori-iskun 
uhasta, ja toivottavasti varoitetaan, puolestaan suojelu-

poliisin tehtävänä on reagoida varoitukseen. Esimerkik-
si Myyrmannin ostoskeskuksen räjähdyksestä Vantaalla 
19. lokakuuta 2002 Israelin tiedustelupalvelu Mossad va-
roitti etukäteen Suomea Petri Gerdtistä, hänen yhteyksis-
tään ulkomaisiin tahoihin ja suunnitelmistaan räjäyttää 
pommi. Gerdt onnistui kuitenkin viemään suunnitelman-
sa loppuun asti aiheuttaen seitsemän kuolonuhria hän it-
se mukaan lukien ja 160 loukkaantui. Vaikka suojelupolii-

Terroristien jalanjäljillä -sarjan kirjoittaja Pasi Päivinen
St. Andrewsissa Skotlannissa. Kuva: Paresh Raval.
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si sai etukäteen vihjeen merkittävältä tiedusteluorgani-
saatiolta Petri Gerdtistä, ”koira” ei kuitenkaan haukkunut? 

Myyrmannin tapausta ei ole määritelty Suomessa viralli-
sesti terrori-iskuksi suppeasta terrorismikäsityksestä joh-
tuen. Yhdysvaltalainen Marylandin yliopiston hallinnoi-
ma Global Terrorism Database -tietokanta käyttää terro-
rismin laajaa määritelmää. Sen kriteerien mukaan Myyr-
mannin pommi-isku oli terroriteko. Viime vuosina tapah-
tuneita Berliinin, Barcelonan, Tukholman ja Turun terro-
rihyökkäyksiä yhdistää toteutustapa. Yksinkertaisesti to-
teutettuja terrori-iskuja on tehokkaasta tiedustelutoimin-
nasta huolimatta vaikeaa estää ja vastaavia iskuja tullaan 
näkemään tulevaisuudessa lisää todennäköisimmin Isi-
sin nimissä myös Suomessa. Kehittyneiden OECD-maiden 
terrorikuolemissa 75 prosentissa on vuoden 2014 jälkeen 
ollut osallisena joko välittömästi tai välillisesti Isis.

Terrorismia ei saada koskaan kokonaan loppumaan. Ter-
rorismia pystytään kuitenkin torjumaan ja keskimäärin 
kaksi kolmesta terrori-iskuyrityksestä kyetään estämään 
tai isku epäonnistuu. Alueelliset erot ovat suuret ja esi-
merkiksi Afganistanissa terrori-iskujen määrä on suuri ja 
myös niiden onnistumisprosentti on korkea. Euroopassa 
terrorismia pystytään torjumaan tehokkaammin, mutta 
terroristit myös onnistuvat ajoittain. Esimerkiksi EU:n alu-
eella tapahtui vuonna 2016 yhteensä 142 terrori-iskuyri-
tystä, joista noin kolmasosa onnistui. Niissä kuoli 142 ih-
mistä ja loukkaantui 379. Iskuja tehtiin kahdeksassa EU-
maassa, yli puolet, 76 tapausta, oli Britanniassa. Vuosi 
2016 oli Euroopassa poikkeuksellisen kuolettava, koska 
silloin tapahtui useampi suuren uhrimäärän vaatinut ter-
rori-isku, kuten 22. maaliskuuta Brysselissä, 14. heinäkuu-
ta Nizzassa ja 19. joulukuuta Berliinissä.
 
Terrorismin määrä on laskenut koko maailmassa huip-
puvuodesta 2014 lähtien. Terrorismia on kuitenkin käy-
tännössä enemmän kuin sitä teoreettisesti tarkasteltuna 
kuuluisi olla, jos terrorismin torjunnan strategiaa pystyt-
täisi toteuttamaan suunnitelmallisemmin, onnistuttaisi 
valitsemaan aina vaikuttavimmat menetelmät ja reagoi-
taisiin oikea-aikaisemmin. 

Valtiot ovat yhä vahvemmin verkottuneet toisiinsa ja mai-
den keskinäisriippuvuus niin taloudessa, kriisien hallin-
nassa kuin turvallisuudessa on lisääntynyt. Tämä riippu-
vuus vaikuttaa siihen, että valtioiden sisäinen ja ulkoinen 
turvallisuus ovat kietoutuneet yhteen eikä niitä voida 
erottaa toisistaan. Globaali terrorismin uhka on olemas-
sa teoriassa kaikkialla, mutta todennäköisyys joutua ter-
rori-iskun tapahtumapaikalle Suomessa on häviävän pie-
ni. Britanniassa, missä kirjoitan nyt tätä tekstiä, uhka on 
jo huomattavasti korkeampi, mistä syystä myös terroris-
min torjunnan resursseihin on panostettu merkittävästi 
enemmän. Britannialla on Euroopan pisin poliittisen ter-
rorismin historia IRA:sta johtuen. Olen vieraillut lukuisilla 
IRA:n terrori-iskujen tapahtumapaikoilla Britanniassa. IRA 
on lopettanut toimintansa, mutta tilalle on tullut uskon-
nollispoliittinen terrorismi. Vaikka todennäköisyys osua 
terrori-iskun tapahtumapaikalle Britanniassa on selvästi 
Suomea suurempi, Afganistaniin tai Irakiin verrattuna se 
on kuitenkin vähäinen. 

Terrorismi ei muodosta edelleenkään merkittävää uh-
kaa verrattuna ilmastonmuutokseen, luonnonkatastro-
feihin, pandemioihin tai ydinaseiden käyttöön. Ilmaston-
muutoksella ja ympäristökatastrofeilla on konflikteja syn-
nyttävä vaikutus ja niiden eskaloituminen vaikuttaa vä-
lillisesti myös terrorismin määrään. Elinoloilla ja niiden 
muutoksilla on merkitystä konfliktien synnyn estämises-
sä sekä terrorismin ennalta ehkäisemisessä, joten ilmas-
ton muutoksen torjuminen ja ympäristökatastrofien es-
täminen on mitä suurimmassa määrin myös turvallisuus-
kysymys, johon terrorismi nivoutuu. Ilmastonmuutoksen 
ja ympäristökatastrofien torjumiseksi maailmassa ei kan-
neta riittävästi huolta ja toimita aktiivisesti, kun niihin on 
vielä mahdollisuus vaikuttaa. Joka tapauksessa, jos terro-
rismia ei yritettäisi torjua, siitä muodostuisi yksistään no-
peasti vakava globaali uhka. Turvallisuuden merkitystä ei 
voi koskaan ylikorostaa, sillä se luo perusedellytykset hy-
vään elämään ja yhteiskuntarauhaan.   

Ympyrä sulkeutui, kun palasin viime lokakuussa Skotlan-
tiin St. Andrewsin yliopistoon (perustettu 1413) penko-
maan jälleen Euroopan laajinta erikoiskirjaston aineistoa. 
Täältä alkoi matkani terrorismin tutkimukseen 1990-lu-
vulla. Silloin ei tullut pieneen mieleenkään, että vuonna 
2018 seisoisin saman yliopiston portailla kansainvälisen 
terrorismin asiantuntijana, useita terrorismia käsitteleviä 
kirjoja ja artikkeleita julkaisseena luennoitsijana. En tien-
nyt Skotlannista sinne muuttaessani juuri mitään ja vielä 
vähemmän tiesin terrorismista. Asia, joka oli jäänyt mie-
leeni uutisista, oli joulukuun 21. 1988 Lockerbienin kylän 
yläpuolella Etelä-Skotlannissa räjäytetty Pan Amin mat-
kustajalentokone. Myöhemmin selvisi, että terrori-iskun 
oli tilannut Libya.

Iltalenkillä St. Andrewsin legendaarisen vanhan golfken-
tän vierustaa kulkiessani ja Pohjanmeren aaltojen tasais-
ta kohinaa kuunnellessani mietin, miten päädyin terro-
ristien ”jalanjäljille”? Aiheen mielenkiintoisuuden lisäk-
si tutkimusalan valintaani vaikutti vahvasti St. Andrew-
sin yliopiston terrorismin tutkimuskeskuksen perustaja ja 
opettajani, nykyinen Georgetownin yliopiston professori 
Bruce Hoffman, sillä ilman hänen innostavaa ja vaativaa 
opetustaan en olisi kiinnostunut terrorismista ja konflik-
tin tutkimuksesta. 

St. Andrewsissa aloitin myös golfin pelaamisen ja sitäkään 
päätöstä en ole katunut. Edessäni on väylän 18 viheriö ja 
sen takana upeasti valaistu St. Andrewsin kuninkaallinen 
golfklubi, joka herättää paljon hienoja muistoja. Kävel-
lessäni hotelliini tuttuja katuja pitkin mietin aikaani tääl-
lä opiskelijana ja olen vahvasti sitä mieltä, että se oli elä-
mäni parasta aikaa tähän mennessä. Sain paljon hyviä ys-
täviä, osallistuin useille mielenkiintoisille kursseille, opin 
kirjoittamaan englannin kielellä hyvin, opin todella pal-
jon maailmanpolitiikasta ja varsinkin ulkoparlamentaari-
sista toimijoista. Terroristien jalanjäljillä sarja päättyy tä-
hän, mutta minun matkani terroristien jalanjäljillä jatkuu. 

St. Andrewsissa Skotlannissa 10. lokakuuta 2018
Pasi Päivinen 



Teksti: Rauni Laihonen
Kuvat: Haavistojen albumi
 

M usiikkialan ammattilaiset, pianisti Lee-
na Hytti-Haavisto ja säveltäjä, alttoviu-
listi Jussi-Matti Haavisto toivovat tulevai-
suudessa voivansa konsertoida yhdessä. 
Myös tärkeisiin tulevaisuuden suunnitel-

miin Leenalla kuuluu todelliseksi tuleminen, mitä tahansa 
se ikinä tarkoittaakaan. Hänelle se on sitä, että voisi elää 
mahdollisimman aitoa elämää, ottaa kiitollisena ja avoi-
min mielin sekä kiinnostuneena vastaan sen, mitä elä-
mä tuo tullessaan. Tärkeä osa taiteilijuutta on se, että on 
tietoinen omista sisäisistä tiloistaan. Jussi-Matin mukaan 
avoimuus mahdollistaa sen, että musiikin kautta voi välit-
tyä monia asioita kuulijalle.   

 Sanotaan, että muusikon ura ei ole helppo. Leena sanoi 
ajatelleensa joskus, että voisi olla helpompaa ammatissa, 
jossa olisi selkeä työaika kahdeksasta neljään.

- Nyt tässä kohtaa elämää, kun meillä molemmilla on 
työ musiikkialalla, näyttääkin siltä, että onhan tämä to-
della hieno ammatti, kun se on intohimo ja oikeasti tun-
tuu siltä, että tekee sellaista työtä, joka vilpittömästi tun-
tuu merkitykselliseltä ja itselle aidolta, pohdiskeli Leena. 

 Leena, 37, syntyi Joensuussa. Hän valmistui pianistik-
si vuonna 2009 Sibelius-Akatemiasta, jossa hän opiskeli 
kahdeksan ja puoli vuotta.

- Se on ollut pitkä matka, mutta toki siihen väliin on 
mahtunut ikään kuin oman sisäisyyden mietintävuosia, 
niin että koko ajan ei ole ollut sellaista täysillä paahtamis-
ta. On ollut pohdintaa, joka on vaatinut aikaa, Leena sa-
noo.

 
Itsetutkiskelua
 
Noin 25-vuotiaana Leenalle heräsi voimakkaasti syvä ky-
symys, että mitäs täällä maailmassa oikein onkaan tarkoi-
tus tehdä.

- Olen alkanut suuntaamaan huomiota enemmän ul-
koisten asioiden lisäksi myös sisäisyyteen. Olen käynyt 
muutamilla terapiatyyppisillä kursseilla, joissa olen saa-
nut paljon apua ja työkaluja itsetutkiskelua, henkistä 
ulottuvuutta ja avointa kysymyksellisyyttä varten, ker-
toi pianisti. Hän pohdiskeli, onko täällä maailmassa jotain 

meitä suurempaa. Jos on, olisiko meillä mahdollista ko-
kea se sen sijaan, että me vain uskottaisiin siihen. 

- Kun olen pystynyt enemmän kokemaan sitä, kuka oi-
keasti olen ja mikä aito oma juttuni on kaiken kerroksen 
alla, musiikki pääsee virtaamaan kauttani rehellisemmin, 
niin että se ei juutu niin paljon egooni. Siihen ei selkeä-
tä, lopullista vastausta kenties tule, mutta kysymys on 
auki siihen suuntaan, kuka minä olen, ja mikä on se ai-
to lähde miussa itsessäni, kiteytti Leena. Hän kokee, et-
tä myös opettamisessa on tärkeää se, minkälainen opet-
taja ja roolimalli on lapsille. Jos pystyy olemaan aavistuk-
sen kenties todellisempi ja myötätuntoisempi, niin lapsil-
la voi olla myös hyvä ympäristö luoda omaa suhdettaan 
musiikkiin. 

Jussi-Matti, 33-vuotias, on lähtöisin Kurikasta Etelä-
Pohjanmaalta maatilalta. Kun hän kävi lukioaikana Kes-
ki-Pohjanmaan kamariorkesterin konsertissa, hän sieltä 
poistuessaan tiesi varmasti, että hänestä tulee muusikko.

Hänellä on ollut ristiriita siitä, onko hän alttoviulis-

Muusikko tavoittaa 
yleisönsä aidolla 
olemuksellaan

Jussi-Matti Haavisto

ti vai säveltäjä. Opiskelujen aikana vaivasi se, kun aikaa 
ei meinannut riittää ammattimuusikoksi valmistumiseen 
ja säveltäjäopintoihin. Hän ei oikein uskaltanut antaa sitä 
mahdollisuutta itselleen, että voi olla molemmat.

- Alttoviulun soittamisen suhteen pidän tärkeänä sitä, 
miten koen oman tekemiseni. Kun harjoittelen yksin soit-
tokopissa, siinä muodostuu jonkinlainen käsitys omasta 
soittotaidosta, joka ei välttämättä ole lainkaan objektii-

vinen, vaan se on täysin subjektiivinen näkemys, kertoi 
alttoviulisti. Soittamiseen vaikutti se, kun hän ajatteli, et-
tei osaa jotain asiaa tehdä. Hän päätteli, että sen yli piti 
päästä ja alkaa nähdä realistisemmin omat kyvyt ja oma 
osaaminen.

- Kun huomasin positiivista kehitystä, niin silloin osasin-
kin soittaa. Epäilemällä omaa soittotaitoani, estin itseltä-
ni mahdollisuuden kehittyä.

Leena Hytti-Haavisto
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Lapsuus
 
- Olen laulanut tosi pienestä asti. Vähän päälle yksivuoti-
aana osasin laulaa laulun: ”kukkuu, kukkuu kaukana kuk-
kuu”. Opin laulamaan ennen kuin puhumaan. Musiikki-
kouluun menin kolmevuotiaana, kertoi Leena. Heille tu-
li piano kotiin, kun Leena oli noin viisivuotias.

Ollessaan ensimmäisellä luokalla hän aloitti pianonsoi-
ton opinnot. Hän pyrki alun perin musiikkiopistossa soit-
tamaan viulua, mutta ei päässyt siihen, vaan pääsi pia-
noon.

-  Hauskasti meillä nämä ovat menneet ristiin, kun Jussi-
Matti pyrki ensin pianoon, mutta pääsikin opiskelemaan 
alttoviulua, naurahti Leena.

Leena opiskeli lukiossa ja suoritti sen yhteydessä mu-
siikkialan perustutkinnon, joka on toisen asteen ammatil-
linen tutkinto. Hän sanoi, että siinä vaiheessa tuli jo aika 
voimakkaasti ainakin alitajuisesti tehtyä investointi mu-
siikkialan valinnan suuntaan.

- Pedagogiikka oli myös oppiaineenani. Itselläni on 
alusta lähtien ollut opettaminen kiinteänä osana opiske-
lua. Olin 14-vuotias, kun minulla kävi tuttu tyttö piano-
tunnilla. Silloin oli jo mukava kokeilla, miltä opettaminen 
tuntui.

Musiikki on kiinnostanut Jussi-Mattia jo lapsena kovas-
ti. Ennen kouluikää heille hankittiin piano kotiin.  

- Muistan, kun en vielä osannut soittaa, mutta satun-
naisesti painelin ja vinguttelin kaikupedaali pohjassa. Oli 
mahtavaa kuulla se äänimaisema, mikä siitä syntyi. Silloin 
olin jo haltioissani niistä äänistä, joita soittimesta lähti, 
hehkutti muusikko. 

Jussi-Matti pyrki kahdeksanvuotiaana musiikkiopis-
toon pianoa soittamaan, mutta siellä ei ollut oppilaspaik-
koja kuin yksi ja se meni toiselle oppilaalle.

- Minulla oli toivelistalla myös fagotti, mutta siihen 
soittimeen opetusta silloin ei saanut. Viulu oli yksi vaih-
toehto ja siihen pääsin. Kahdeksan vuotiaana aloin soit-
taa musiikkiopistossa viulua. Muutaman vuoden kuluttua 
vaihdoin viulun alttoviuluun. 

Hän opiskeli Kaustisen musiikkilukiossa. Siellä ympäris-
tö oli inspiroiva alttoviulun soittamisen kannalta. Sinä ai-
kana hänelle viimeistään varmistui se, että hänestä tulee 
muusikko. Se oli merkittävä käännekohta.

Sitten ei ollut enää muuta vaihtoehtoa. Ennen sitä hä-
nellä oli mielessä biologia tai fysiikka tutkimusmielessä.

- Jotenkin näen, että säveltäjyydessä ja muusikkuudes-
sa on myös tutkimustyötä. Ne motivoivat löytämään uu-
sia asioita ja tutkimaan ääniä ja musiikkia. 
 
Säveltäjä
 
- Ala-asteelta muistan sellaisen, kun oli koulun itsenäi-
syysjuhlat, niin saimme itse valita, minkä roolin kukin ha-
luaa. Se oli itsenäisyyspäiväleikki, jossa oli presidentti ja 
vieraat. Olin säveltäjävieras. Muistan, että lapsuudessa 
säveltäjä-nimikkeeseen liittyi jotain arvokkuutta. Sävel-
täjyys assosioitui muun muassa Sibeliukseen. 
 Kaustisella oli säveltäjä Pehr Henrik Nordgren. Hän on 
nyt jo kuollut. Musiikkilukio järjesti säveltäjän 60-vuotis-
syntymäpäivänä konsertin hänen kunniakseen.

- Siellä soitettiin säveltämäni jousikvartetto. Nordgren 
kuuli tämän ja otti konsertin jälkeen minuun yhteyttä ja 

halusi tavata. Siitä alkoi tapaamisemme ja keskustelum-
me musiikista. Näytin hänelle sävellyksiäni ja hän sai mi-
nut ylipuhuttua ja innostettua siihen, että ylipäätään hain 
sävellystä opiskelemaan, muisteli säveltäjä. 

 Jussi-Matin pääasiallinen työpaikka on Lohjan kaupun-
ginorkesterissa. Sen lisäksi hän työskentelee freelance-
rina muun muassa Game Music Collective -pelimusiikki-
orkesterissa ja monissa kamarimusiikkikokoonpanoissa. 
Tällä hetkellä hänellä on suunnitelmia ja neuvotteluja sä-
veltämistilauksesta.

- Kun oli ristiriita siitä, olenko säveltäjä tai muusikko, 
niin nyt saan tehdä soittamista työkseni ja on mahdol-
lisuus myös säveltää. Voin tehdä niitä molempia. Se on 
mahtava juttu ja olen siitä tosi onnellinen, riemuitsi sä-
veltäjä-alttoviulisti.  

Kesällä 2017 Jussi-Matti esitti Varkauden KesäKlassinen 
-festivaaleilla oman sooloteoksensa alttoviululle.

-  On tärkeä asia, että pääsee itse soittamaan omia sä-
vellyksiään. Vähän ikävältä tuntuu, kun toiset soittavat ja 
istun itse yleisössä. Minulla on sellainen olo, että miksi 
nuo tuolla saavat tehdä tuota kivaa lavalla ja itse vain is-
tun yleisössä. Soittaminen on yleisön kanssa kommuni-
kointia ja vuorovaikutusta.  

 Musiikkitalossa Avanti on soittanut Jussi-Matin sävel-
lyksiä. Helsingin Kamarikuoro on myös esittänyt hänen 
sävellyksiään.
 
Pianisti
 
- Pianossa minua kiehtovat harmoniat ja soinnut. Nautin 
siitä, että pystyn itse tuottamaan koko äänimaiseman, sa-
noi Leena. Psykologia oli Leenalle toinen kiinnostava aihe 
ja se yhä kiinnostaa. Se on sellainen tematiikka, joka on 
kulkenut hänen mukanaan koko ajan. Sen avulla hän saa 
laajennettua ammatillista osaamistaan. Leena työskente-
lee Länsi-Uudenmaan musiikkiopistossa pääasiassa Loh-
jalla ja yhtenä päivänä Nummelassa.

- Opetan pianonsoittoa ja säestän laulajia ja viulisteja 
sekä huilisteja ja muita instrumentalisteja. 
 
Perhe
 
Leenalla ja Jussi-Matilla on kolme lasta. Toivo neljä, Touko 
kolme ja Tenho on puolitoistavuotias. Toivo on kiinnostu-
nut viulunsoitosta ja on muutamilla tunneilla jo käynyt-
kin. Leena sanoi, että katsotaan ihan rauhassa. Soittami-
nen on jo harrastuksenakin hieno juttu.

- Tärkeintä on, että lapset löytävät oman kiinnostuksen 
kohteensa. Ohjaamme niin paljon kuin pystymme heidän 
oman juttunsa löytämisessä. Jos se on musiikki niin tue-
taan siinä. 

Haaviston viisihenkinen perhe asuu Pusulassa, Suo-
melan kylässä, josta on Pusulan keskustaan matkaa noin 
seitsemän kilometriä. Leena kertoi, että siellä on oikein 
mukava maaseututunnelma. Ikkunasta näkyy naapurin 
peltoja. Kun kävelee kilometrin, pääsee ihanalle metsä-
polulle. 

-Melkein metsämökiksi tätä voisi sanoa, mutta ei tämä 
ihan mökki ole. Meidän koti on vanha hirsinen 100-vuoti-
as kauppa puuhelloineen.
 
 

 

Synnynnäistä verkko-
kalvorappeumaa sai-
rastavan Niklas Röhol-
min esikoisromaani Jäl-
jillä vie lukijan havah-
duttavien muutosten 
täyttämään kaupun-
kiin, jossa oikeilla jäljillä 
oleminen ei ole aina si-
tä mitä luulisi sen ole-
van.

Teksti: Niklas Röholm

E räänä aamuna löysin isä-
ni kuolleena. Vaikka olin 
jo vuosia huudellut isku-
lausetta ”mitä enemmän 
kärsimystä, sitä parempia 

kirjoja” en pystynyt sanomaan mi-
tään. Kenelle olisin voinut mitään sa-
noa, kun hän ei ollut enää kuuntele-
massa. Suruajan jälkeen sormeni löy-
sivät taas näppäimistön. Alkoi syn-
tyä lauseita. Pohdintaa siitä, loppuu-
ko elämä kuolemaan niin kuin väite-
tään. Onko jokainen hetki merkityk-
sellinen vain jokapäiväiseen elämään 
liittyvissä asioissa? Tai olisiko kenties 
olemassa jotain arkipäiväisen kulu-
tuskulttuurin ylittävää?

Matkustelin, urheilin, halasin puita. 
Yritin tavoittaa yhteyden elämää yl-
läpitävään mysteeriin, mutta mikään 
ei tuntunut riittävän. Päivät tuntui-
vat toistavan itseään samaan tapaan 
kuin elokuvassa Päiväni murmelina. 
Elokuvassa, josta tuli yksi Jäljillä-ro-
maanin esikuvista.

Päiväni murmelissa Bill Murrayn 
esittämä päähenkilö herää joka päi-
vä uudestaan samaan päivään. Kaik-
ki hänen ympärillään toistuu kellon-
tarkasti, vaikka hän itse tekisi kaiken 

aina toisin. Heräsi mietiskely, kuinka 
paljon pitäisi tehdä muuttaakseen 
jumittunutta todellisuutta. Ehkä 
määrällä ei sittenkään ole merkitys-
tä? Onko olemassa oikeat teot eteen-
päin kulkemiselle?

Olin pitänyt Shakespearin Hamletia 
juonellisen muodon huippuna pit-
kään kunnes luin brasilialaisen Chico 
Xavierin romaanin Ja elämä jatkuu. 
Siinä missä edellinen päättyy pää-
henkilöiden kuolemaan, jälkimmäi-
nen alkaa siitä. Minussa syntyi toivo. 
Ehkä olisi mahdollista ajatella asioita 
näennäisestä lopusta käsin kohti si-
tä hetkeä jossa olin, tätä hetkeä. Eh-
kä olisi mahdollista asettua syiden ja 
seurausten yläpuolelle, edes yhden 
romaanin ajaksi, ja tarkkailla ympäril-
lä pyörivää todellisuutta boksin ulko-
puolelta.

Jokaisen kärsimyksen ohi voi liitää 
ja tarkastella kärsimystään ikään kuin 
lopusta käsin. Kuin lukisi omaa histo-
riankirjoitustaan kymmenien, sato-
jenkin vuosienpäästä. Se vaatii rehel-
lisyyttä ja kärsivällisyyttä. Ja apua. 
Huomasin minulla olevan apuvälinei-
tä. Huomasin minulla olevan sanat.

Sanat ovat hyvin taipuisaa materi-
aali. Ne antavat paljon periksi käyt-
täjilleen, mutta saattavat pahimmil-
laan sotkeutua toisiinsa umpisol-
muiksi. Sanat ovat myös hyvin kos-
ketusherkkiä. Niitä pitää vaalia. Aloit-

Oikeilla jäljillä

televan kirjailijan kannattaa lukea 
runoja. Tuhannen runon jälkeen on 
puolan lähempänä kirjailijuutta. Näin 
puhun, vaikka en virallisesti kirjailija 
olekaan. Vielä.

Ollakseen in ei tarvitse olla out. On 
silti hyvä olla välillä ihan pihalla. Isä-
ni kuoleman jälkeen olin pihalla kuin 
lumiukko toivoen isän palaavan aa-
veena niin kuin Hamletissa. Itsekäs-
tä toivoa, ajattelen nyt. Paluu tähän 
maailmaan olisi taantumista. Kuin 
Wittgensteinin tikapuita pitkin alas-
päin menemistä. Onko sillä väliä, mi-
hin uskoo? Elämän mitta on se mi-
ten toimit, mitä tunnet, mitä ajatte-
let. Taas kerran palasin kysymykseen, 
onko olemassa aidosti oikeita tekoja, 
oikeita jälkiä joita seurata.

Olin ajatellut kauan olevani lii-
an näkevä sokeille, liian sokea näke-
ville. Kirjoittaessani Jäljillä-romaa-
nia ymmärsin kaksijakoisuuteni ole-
van siunaukseni. Eläessään tämän ja 
tuon välisellä harmaalla alueella on 
lähempänä kaikkien rajojen ylittä-
mistä. Ja rajojen välissä lepää sano-
ja, odottamassa niihin tarttujiaan. Si-
tä kulkee aistiensa viemänä, marras-
kuun pimeässä, kantaa kainalossaan 
tietokonetta ja näkee sanat, oli sitten 
näkövammainen tai ei. Joku kulkee 
edelläni. Toivon seuraavani perässä 
oikeita jälkiä pitkin.
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Voittaja

VALOISIA PÄRSKEITÄ
Nimimerkki Turrikaani 
Satu Oksanen

Tiedän, miten mykistetään radiojuontaja suorassa lähe-
tyksessä. Helposti. Kerrotaan kursailematta, ettei sokea 
näe pimeää vaan valoa. Monet näkevät värejäkin.

Siirrymme äkkiä mainoksiin ja musiikkiin. Niin tekevät 
henkisesti monet kohdatessaan sokean, tai ainakin niin 
he mieluiten tekisivät. Niin tein minäkin silloin, kun vie-
lä näin. Kunnon suomalaisena en kuitenkaan ajatellut, 
että tuo toinen on mustan aineen vanki. Sen sijaan pel-
käsin mokaavani ja nolaavani itseni. Sokean tehtäväksi 
jäi ikään kuin todistaa, että minä osasin käsitellä tuota 
pimeää materiaa. Pimeyden tuli hyväksyä valo ja antaa 
sille oikeutus, koska muuten suhde olisi mahdoton. So-
keutunut minäni on nauranut silloiselle itselleen monta 
kertaa.

Näköni sanottua minulle lopulliset jäähyväiset asetelma 
pysyi yllättäen samana. Nyt minä olin se muiden mieles-
tä pimeä aine, joka istui sairaalasängyssä ja heilutti käsi-
ään silmiensä edessä ja uskoi kivenkovaan näkevänsä ne. 
Etäisyydet olivat moninkertaistuneet, vaikka tiettävästi 
metrijärjestelmää ei oltu kumottu sillä aikaa, kun maka-
sin leikkauspöydällä. Jotenkin vain matka sänkyjen välil-
lä ja etäisyys sängystä vessaan olivat venähtäneet kuin 
purukumi teinin hyppysissä. Sukulaisten ja tuttujen kas-
vot, siis niiden harvojen, jotka uskaltautuivat sairaalaan, 
heijastivat sitä, mitä he mielestään näkivät: pimeyttä, 
synkkyyttä ja kaiken menetystä.

Pimeä ei tiedä olevansa pimeää, ellei valonsäde raapaise 
sen mustaa pintaa. En vaipunut epätoivoon, en tuntenut 
tarvetta paeta. Tosin herätessäni kopeloin sairaalan kolk-
koa yöpöytää silmälasejani etsien, mutta pian nauroin 
itselleni. Niin kuin kerran ala-asteikäisenä soitin äidilleni 
töihin ja ilmoitin, ettei kouluunmenosta tulisi mitään, 
koska en löytänyt silmälasejani. Ne olivat koko ajan ol-
leet nenälläni.

Tajuttuani uuden tilanteen olevan kovempi paikka ym-
päristölleni kuin minulle, jäi tehtäväkseni, jollain alitajui-
sella tasolla, yrittää kiskoa muita pois murheen alhosta. 
Että pimeys nostaisi valon? En selvästikään tuntenut 
omaa tilannettani. Sain kuulla, että on normaalia olla 
hyväksymättä tapahtunutta, kun kohtaa suuren kriisin. 
En ollut kriisissä, olin tyvenessä, myrskyn silmässä. Kesti 
kauan, ennen kuin sama rauha palasi ympäristööni.

Moni sokeutunut lie kokenut jotakin samanlaista. Kamp-
pailu osaamisen ja kyvyttömyyden välillä on joskus jat-
kuvaa, se nakertaa tahtoa ja sinnikyyttä. Miettii, voiko, 
osaako tai kykeneekö ja lopulta kysyy itseltään, kenen 
pelkoja ruokkii. Kun omista on päästy, on aika näyttää 
mihin pystyy. Muiden pelot saavat pitää huolta itses-
tään.

Hyvällä ystävälläni on tapana lopettaa lyhyeen jahkaa-
miseni siitä, voinko tai osaanko tehdä jotakin. "Hypätään 
järveen ja opitaan uimaan”,  hän toteaa.

Useimmiten olen hypännyt, kertaakaan en ole katunut. 
Uuden oppiminen on pelottavaa, mutta vesi kantaa, 
jos uskaltaa antautua kellumaan. En varmaankaan puhu 
ainoastaan omasta puolestani sanoessani, että normaa-
liutensa todisteleminen käy joskus työstä. Vammaisen 
tekemiset leimataan turhan usein vieläkin sanomalla, 
että "jotainhan sitä on pakko tehdä" tai "no mikäs siinä 
on ollessa, kun muut tekevät sen, mihin vammainen ei 
pysty". Silti ei vammattomankaan taitoihin välttämättä 
kuulu esimerkiksi halkojen hakkaaminen ja kun tämä sen 
sijaan pesee perunoita, ei häntä halkojenhakkuukyvyttö-
myydestä soimata.

Ohitse rullaluisteleva sokea järkyttää. Katsojan mielessä 
vilahtavat vuoroin ihailu, tyrmistys ja epäusko. Näinkö 
oikein? Eteenpäin viilettävä hahmo tuskin pysähtyy 
miettimään, mikä kaikki voisi mennä pieleen. Hän keskit-
tyy nauttimaan vauhdin hurmasta, onhan käsipuolessa, 
tai matkan päässä edempänä, opas.

Suomen Sokeat ry järjesti 10-vuotis-
juhlansa kunniaksi kirjoituskilpailun, 
jonka parhaita Kajastus saa nyt jul-
kaista.

Me kaikki teemme uskomattomia tekoja jatkuvasti ja 
vain siksi, ettemme jää vatuloimaan mahdollisia nega-
tiivisia seurauksia vaan tartumme seikkailuun. Jos jää 
miettimään liian pitkäksi aikaa, tulee autottomankin 
kadun ylittämisestä mahdotonta, oli siinä sitten suoja-
tietä tai ei. Päivän ainoan maantiekiitäjän alle ei kannata 
jäädä, mutta rohkeudella ja tyhmänrohkeudella onkin 
eroa juuri sen maantiekiitäjän verran.

Toiseuden pelko voi olla lamauttavaa. Se estää meitä 
näkemästä toisiamme , sen sijaan katsomme  taitavasti 
naamioituneita ennakkoluulojamme. Sama pelko saa 
meidät rajoittamaan elämänaluettamme, ystävyyssuh-
teitammme ja tekemisiämme. Se pitää meidät ympyrän 
sisällä, omassa valokuilussamme. En kuitenkaan voi 
tietää, onko valokuilun ulkopuolella pimeää vai ei, ellen 
avaa ovea. Vain näin valo voi valaista pimeyden tai koh-
data toisen valon.

Elämä on sen tekemistä, minkä osaa ja samalla uuden 
oppimista, seikkailua. Se on sitä kaikille, tasapuolisesti. 
Elämä ei annostele, se antaa meidän polskia soppa-
kattilassaan ja katsoo, mitä saamme aikaan, montako 
sattumaa metsästämme lautasellemme. Taloudelliset ja 
kyvylliset edellytyksemme eivät ehkä ole samanlaisia, 
mutta tässäkään emme vammattomista eroa. Jos vaivau-
tuu katsomaan omaan peiliinsä, voi nähdä pilkahduksen 
siitä valosta, jota meidät on luotu levittämään, jokainen 
omalla tavallaan.

Entä se radiojuontaja? Mainosten ja musiikin päätyttyä 
hän oli selvinnyt uutispommista ja totesi valaistuneensa 
vähän lisää.

2. palkinto

Elämän 
kultahippuja
Nimimerkki Ilon hiutale 
Tarja Varjonen
(lyhennelmä)

Näkövammaisten ammattikoulussa ystävikseni tulivat 
Piitu ja Ville. Ville ja minä olimme olleet lapsuudestam-
me asti näkövammaisia, mutta Piitu oli vasta menettä-
nyt näkönsä. Piitu oli riemukas persoonallisuus. Hän ei 
jäänyt suremaan näkönsä menettämistä, vaan antoi pa-
laa. Kun juttelimme vakavasti asioista, hän aina sanoi, et-
tä oli hyvä, kun hän menetti näkönsä. Hän oli ollut tosi 
materialisti, mutta nyt hän osasi elää ja nauttia kaikesta - 
ystävistä ja elämästä yleensä.

Piitu asui Helsingin kaupungilla ja usein olin hänen luo-
naan yötä. Hän ehdotti, että ”mennään katsomaan näy-
teikkunoita. Minä katselin niitä aina, kun näin.” Niin kul-
jeskelimme pitkin Helsingin katuja ja pysähtelimme liik-
keiden ikkunoiden ääreen ja Piitu oli kertovinaan, mitä 
niissä oli. Voi kuinka meillä olikaan hauskaa oman sokeu-
temme kustannuksella. Piitun kanssa ei aika käynyt kos-
kaan pitkäksi. Elämä oli täynnä pursuavaa iloa ja menoa. 
Mitä tuota  suremaan, jos ei  kerran  nähnyt, niin ei! Elä-

Kuva Andrei Lazarev / Unsplash

Kirjoituskilpailun 
satoa
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mässä oli paljon muutakin. Kun oli menettänyt jotain, oli 
saanut paljon uutta tilalle - oli hänen filosofiansa.

Ja myöhemmin Ilon hiutaleen kilpailutekstissä: Kuinka 
elämä onkaan nurinkurista? Joskus olen kyllä kuullut sa-
nonnan, että kun ihminen menettää jotain kovin tärke-
ää, hän uskaltaa olla lopulta oma itsensä, koska ei ole 
enää mitään menetettävää. Niinkö se on?

Yli 50 vuoden elinaikanani en kuitenkaan ole tavannut 
yhtään kyynistä sokeaa. Surutyö on taas aivan eri lukun-
sa. Mutta voi kuinka usein tapaan terveen ihmisen, joka 
on turhautunut, masentunut ja niin kyyninen elämänsä 
suhteen. Oi jospa tällainen ihminen alkaisi katselemaan 
myös sydämen silmin, niin terveen sokeus muuttuisi jo-
pa valoisaksi näkemiseksi.

3. palkinto

Valoisaa sokeutta
Nimimerkki TMTA
Taru Appelblom
(lyhennelmä)

Olen aina ollut visuaalinen havainnoija, kaipa kuuloni-
kin puolesta. Tottunut käyttämään silmiä kuulemiseen. 
Kyllä, lukemaan huulilta eli katsomaan puhujan huulien 
muodostamia äänneliikkeitä. Sittemmin opettelin viitto-
makieltä eli käsillä viittomista kun aloin kuuroutua. 
Lopulliseen täyteen hiljaisuuden maailmaan en kuiten-
kaan onneksi pudonnut, kun sain käyttööni leikkauk-
sessa sisäkorvaistutteet eli sisäkorvaimplantit, tuttaval-
lisemmin impat. Ihanaa, ettei silmiä ja käsiä enää tarvit-
se käyttää kuulemiseen tuskin ollenkaan.  Enhän minä 
normaalisti edelleenkään kuule, mutta paljon kuitenkin. 
Epäselvä ja nopea puhe tai melu vaikeuttavat puheen 
ymmärtämistä. Harvemmin tunnistan ihmisiä äänestä ei-
kä tuo suuntakuulokaan ihan priima ole, mutta muuten 
olen tyytyväinen imppoihin. Öisin ja suihkussa pitää im-
pat ottaa pois, silloin jopa nautin täydellisestä kuurou-
desta, suloisesta hiljaisuuden umpiosta.

Silloin kun näkö tai kuulo alkaa pikku hiljaa tai jossain 
vaiheessa ehkä äkimmin hiipumaan, on aikaa totutella fi-
naaliin. Ensin useimmille iskee diagnoosin saamisen jäl-
keen shokki ja sitten kieltovaihe: En minä sokeudu! En 
minä kuuroudu! En halua ajatella koko asiaa! En halua ta-
vata vertaisiani, ei kiinnosta! Mutta jossain vaiheessa eh-
kä tulee aika, jolloin nöyrtyy, alistuu, sopeutuu, tottuu 
näkövammaisuuteen tai vastaavaan. Ehkä on aika ottaa 
tukitoimet ja apuvälineet käyttöön sekä tavata vertai-
siaan. Viimeistään siinä vaiheessa, kun oma toimintaky-
ky heikkenee lisää. Asenne ratkaisee. Olisi hyvä, jos voisi 
ottaa asiat valoisammin, ei elämä nyt niin umpimähkäs-
sä olekaan.

Kunniamaininta

Valoisaa sokeutta
Nimimerkki Sinkkutyttö76 
Susanna Hannu 
(otteita)

Pisteohjaajan työni lisäksi olen mukana järjestötyössä ja 
harrastan opaskoiratoimintaa. Nämä työni ja harrastuk-
seni ovat tuoneet elämääni todella paljon erilaisia ja eri 
ikäisiä ihmisiä, minkä lisäksi ystävät ja perheenjäsenet 
ovat minulle tärkeitä. Uskon, että näkevänä en tuntisi 
niin erilaisia ihmisiä kuin nyt tunnen. Vamman vaikutus-
ta ihmisen persoonaan on mielestäni turha romantisoi-
da, koska meitä vammaisia on monenlaisia kuten muita-
kin ihmisiä. Silti uskon, että itse näkövammaisena osaan 
katsoa asioita eri perspektiivistä kuin suurin osa näkevis-
tä ikätovereistani.

Ja Sinkkutyttö jatkaa: Kaikilla asioilla taitaa olla omat hy-
vät ja huonot puolensa. Näin on sokeudessakin, mutta 
lasi on ehdottomasti puoliksi täynnä. Olen hyvin kiitolli-
nen siitä, että saan elää juuri tällaista rikasta ja omannä-
köistäni elämää.

Kaikki palkitut työt ja kunniamaininnan saanut kirjoitus 
ovat luettavissa lyhentämättömin netissä osoitteessa 
www.kajastuslehti.fi

Kuva Thomas Stephan / Unsplash

N äkövammaisten Kulttuuripalvelun pitkäai-
kainen toiminnanjohtaja Eila Huhtilainen 
nukkui  pois 21.9.2018 pitkään sairastettu-
aan. Eila oli Näkövammaisten kulttuuripal-
velun palveluksessa vuosina 1972-2005 en-

sin yhdistyksen sihteerinä ja sitten pitkäaikaisena toimin-
nanjohtajana.

Eila syntyi Iisalmessa vuonna 1944 perheen esikoisena. 
Poliisi-isän työn myötä perhe muutti  sieltä ensin Juan-
koskelle ja sitten Kaaville.

Nuorena Eila työskenteli jonkin aikaa Vaalialan keskus-
laitoksessa kehitysvammaisten parissa. Siitä heräsi kiin-
nostus  vammaisten elämään ja heidän mahdollisuuksiin-
sa selviytyä tasavertaisesti muiden rinnalla.    Mutta se, 
miten työ näkövammaisten parissa sitten alkoi, on tari-
na sinänsä!

Hän oli töissä Y-vakuutuksessa ja luki kahvitauolla Hel-
singin sanomien  työpaikkailmoituksia ja päätti, että mi-
hin sormi osuu, sinne hän hakee. Sormi osui silloisen So-
keain keskusliiton ilmoitukseen. Pääsihteeri Arvo Karvi-
nen palkkasi Eilan kirjapainon johtajan Eero Vartion sih-
teeriksi. Liitosta hän  siirtyi sitten silloisen Sokeain Henki-
nen työ ry:n sihteeriksi.

Tuota, nykyisin Näkövammaisten kulttuuripalvelua, Ei-
la palvelu sekä sisulla että sydämellä. Hän ei säästänyt ai-
kaansa eikä vaivojaan, kun töitä oli tehtävä. Niin Kulttuu-
ripalvelun 70- ja 80-luvun hyvät vuodet kuin alkaneen 

vuosituhannen taloudellisesti vaikea aika kuljettiin hä-
nen luotsaamanaan.

Eila oli järjestöihminen sormenpäitään myöten. Luotta-
mustoimien luettelo on kunnioitettava:

Hän toimi pitkään Keravan kaupunginvaltuustossa ja 
kaupunginhallituksessa, Keravan seurakunnan kirkkoval-
tuustossa, seurakuntaneuvostossa ja seurakunnan talou-
dellisessa neuvostossa. Hän oli niin ikään Tuusulan kärä-
jäoikeuden lautamiehenä 14 vuoden ajan ja sai herastuo-
marin arvon vuonna 2005. 

Eilan tunteneet luonnehtivat häntä sanavalmiiksi, päät-
täväiseksi ja hyvin vastuuntuntoiseksi. Hän oli hyvällä ta-
valla suorapuheinen niin, että hankalistakin asioista voi-
tiin keskustella reilusti ja vastapuolta kunnioittaen.

Vaikka järjestötoiminta, jos mikä on tiimityötä; merkit-
see yhden aktiivisen ja vahvan vaikuttajan elämän päät-
tyminen myös yhden aikakauden päättymistä.

Kun nyt kysymme: mikä on Eilan henkinen perintö meil-
le, voi sen ilmaista sanoin: rohkeus, peräänantamatto-
muus, sitoutuminen ja vahva sosiaalinen omatunto.

Eilaa jäävät kaipaamaan omaisten lisäksi laaja ystävien, 
työtovereiden ja järjestöväen joukko.

Mikko Ojanen

Kirjoittaja oli Näkövammaisten kulttuuripalvelun puheenjohta-
jana vuosina 2004-5 ja muissa yhdistyksen luottamustehtävissä 
1970- ja 2000-luvulla.

Eila Huhtilainen 
in memoriam

Eila  Huhtilainen kotonaan Kajastuksen haastattelussa vuonna 2005.
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Teksti: Tuula Paasivirta

A teneumissa on nähtävissä suomalaista tai-
detta 1900-luvulta uudenlaisena kokoelma-
na. Näyttely ripustus päättyy 20.1.2019. Näyt-
telyssä on normaalia enemmän naistaiteili-
joiden töitä. Näyttelyn alateemat kuvaavat 

erilaisia näkökulmia elämään, muun muassa kaupungis-
tumisen vaikutuksia suomalaisten elämäntapoihin ja tä-
män muutoksen näkymistä kuvataiteessa. Siinä kuvataan 
myös arjen muutoksia vapaa-ajan lisääntyessä. Töissä on 
läsnä sukupuoliroolien vapautuminen.  Kohtaamisia kau-
pungissa  kertoo kiehtovan tarinan 1900-luvun Suomes-
ta.  Noin 300 teoksen kokonaisuudessa on runsaasti har-
voin esillä olleita teoksia Kansallisgallerian kokoelmista.

Moderni nainen taustalla
Kohtaamisia kaupungissa  sai alkunsa  Moderni nainen 
-näyttelystä, joka esitteli Helene Schjerfbeckin, Elga Se-
semannin, Sigrid Schaumanin ja Ellen Thesleffin teoksia. 
Ateneumin tuottama näyttely nähtiin New Yorkissa, Tuk-
holmassa ja Oulussa. Kohtaamisia kaupungissa  laajentaa 
näkökulmaa elämäntapojen muuttumiseen. Teosten ai-
heet vaihtelevat kaupungista kotiin, sodasta sirkukseen 
ja kehosta identiteettiin. 

Näyttelyn juhlaa
Mukana on erityisen paljon tunnistettavia kaupunkinä-
kymiä Helsingistä. Tämä tekee kaupunkihistoriasta kiin-
nostuneelle taiteen ystävälle näyttelystä ihastuttavan ja 
loputtoman keitaan ja mahdollisuuden sukeltaa eri aika-
kausiin. Kohtaamisia kaupungissa on Ateneumin kokoel-
mien juhlaa: näyttelyssä nähdään noin 300 teosta Kansal-
lisgallerian kokoelmista yli 80 taiteilijalta. Lisäksi mukana 
on seitsemän Elga Sesemannin teosta Tuomo Sepon yksi-
tyiskokoelmasta. Esillä on myös Ateneumin saamia uusia 
teoslahjoituksia: esimerkiksi Simo Hannulan kaupunkiai-
heista grafiikkaa ja piirustuksia.

Sota 
Sodat muuttavat ihmisten elinoloja ja ovat monin tavoin 
elämän ja aikakausien jakajia. Vuoden 1918 repivä sisäl-
lissota heti Suomen itsenäistymisen jälkeen vaikutti voi-
makkaasti myös taidemaailmaan, eikä kärjekkäiltäkään 
vastakkainasetteluilta vältytty. 1920-luvulla rakennettiin 
sisällissodasta toipuvaa kansallisvaltiota. 1930-luvulla 
vahvistettiin nuoren valtion instituutioita laman varjossa. 

Ikkunanäkymät 
Sotien välillä 1920-luvulta lähtien suomalaisessa taitees-
sa on erityisen paljon ikkunanäkymiä. Monissa maalauk-
sissa ikkunat avautuvat kerrostalojen asunnoista kattojen 
yli kaupunkiin. Sisätilojen kodikas tunnelma luo kontras-
tin rakennettuun maisemaan ja on sota-ajan maalauksis-
sa kuin suojana kodin ulkopuolelta tulevaa konkreettista 
uhkaa vastaan. 

Sisätilakuvausta
Näyttelyssä on useita teoksia lukevasta tytöstä. Töiden 
tekniikat vaihtelevat öljyväritöistä kuivaneula eli grafiik-
katöihin sekä sekatekniikoihin. Magnus Enckellin lukeva 

tyttö on 1920 -luvulta ja se on ruskean vihreäsävyinen 
isohko työ, jossa tyttö lukee kirjaa melko läheltä. 

Edith Wiklundin iltalampputyö vuodelta 1937 on mus-
tavalkoinen grafiikkatyö, jossa useampi henkilö lukee 
lampun valossa pöydän äärellä. Helmi Kuusen Oviteok-
sessa käytetään sekatekniikkaa. Se on vuodelta 1976. Ky-
seessä on pelkistetty työ, jossa tyttö lukee huoneessa. 
Näyttelyssä kuvataan monia naisia kodin töissä. Toki löy-
tyy myös Aarre Heinosen öljyvärityö Kahvipöydässä vuo-
delta1938.

Elokuvatila
Näyttelyssä on nähtävissä lyhytelokuvat: Finland 1911, 
ensimmäinen matkakuva Suomesta, Helsinki, Helsinki 
vuonna 1937 ja Kaupunki, elokuvakooste. 

Kaupunkikuvausta 
Kaupunkimaiseman kuvaus jatkoi Suomen taiteessa mai-
semamaalauksen perinnettä. 1800-luvun puolivälissä tai-
teilijat olivat luoneet teoksillaan kansallista maisemaku-
vastoa. Nyt suhde kaupunkeihin ja niiden kuvaamisen ta-
paan oli erilainen. Romantiikka vaihtui realismiin ja ihan-
teellisten teosten tilalle astuivat kuvaukset nopeasti 
muuttuvasta ympäristöstä.

Urbanisaatio, kaupungistuminen, toi tullessaan katu-
verkoston ja uudet kulkuvälineet. Moderni kaupunkielä-
mä kehittyi 1920-luvulla vauhdilla, kun kerrostalot, kah-
vilat, puistot, raitiovaunut ja autot toden teolla valtasivat 
kaupunkimaiseman. Helsinkiä rakennettiin kuumeisesti. 
Kokonaiset kerrostalokaupunginosat kuten Töölö ja Ha-
kaniemi syntyivät. Taiteilijat saattoivat nyt hakea kuvaus-
aiheensa metsien ja peltojen sijaan kaupungin kaduilta 
ja rakennustyömailta. Muutoksessa oleva kaupunki näyt-
täytyy teoksissa toisinaan myös sulkeutuneena ja hiljai-
sena.

Kehon kuvaus kielii murroksesta 
Alastoman ihmisvartalon kuvauksissa heijastuvat sekä 
taiteen sisäiset että laajemmat historialliset, yhteiskun-
nalliset ja sosiaaliset murrokset. Niissä näkyvät muutok-
set niin kauneuskäsityksissä, moraalijärjestelmissä kuin 
suhtautumisessa sukupuoleen. 

Länsimaisessa kuvataiteessa miesalaston on symboloi-
nut elinvoimaa ja korkeita henkisiä ominaisuuksia. Alas-
ton nainen on näytetty ennen muuta eroottisena katseen 
kohteena, jolla ei ole sen enempää valtaa kuin autonomi-
aakaan. Taiteen modernistiset tyylisuunnat muuttivat te-
kemisen tapaa, ja 1900-luvulla maailmansotien aiheutta-
ma yhteinen trauma horjutti perusteellisesti käsitystä ih-
misyydestä. Idealismin menetys ja eksistentialistiset tyh-
jyyden kokemukset koskettivat laajasti sodan kokenutta 
sukupolvea. Modernismin ajan alaston on sekä ihmisen 
fyysisen muodon että psyyken kuva.

Naistaiteilijoiden teoksissa passiivisen kauneuden ja 
eroottisen latauksen rinnalle ilmestyi monisyisempi ja ar-
kisempi kuva naisesta. Uusina hahmoina nousivat esiin 
työläisnainen ja koulutettu, ammatissa toimiva nainen, 
usein myös taiteilija itse. 

Kohtaamisia kaupungissa

Henry Ericsson: Fazerin baari (1931)

Vasemmalta Elga Sesemann: Street (1945), Axel Haart-
man: Intialainen verho (1911) ja Helene Schjerfbeck: 
Eydtkuhnenin tyttö II (1927).
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Teksti: Pasi Päivinen 

M ennyt kesä sisälsi useita hienoja taide-elä-
myksiä ja yhden ainutkertaisen taidenäyt-
telyn. Vierailin Johanna Oraksen 25-vuo-
tistaiteilijajuhlanäyttelyssä Punkaharjulla, 
Guggenheim-museossa Bilbaossa ja Tai-

demuseo Kumussa, Tallinnan taidemuseossa (Kunstimuu-
seum). Tanskalaisten kaupungissa (Tallin) oli esillä todella 
harvinainen näyttely virolaissyntyisen Euroopan hoveis-
sa muotokuvamaalarina tunnetuksi tulleen Michel Sitto-
win töitä. Arkkitehti Pekka Vapaavuoren suunnittelemas-
sa, vuonna 2008 Euroopan parhaaksi museoksi valitussa 
rakennuksessa ollut Sittowin näyttely oli osa Viron itse-
näisyyden 100-vuotisjuhlallisuuksia.

Näyttelyn kokoaminen aloitettiin yhteistyössä Washing-
tonin kansallisgallerian kanssa jo kuusi vuotta sitten. Sit-
towin maalauksia on maailman tunnetuimpien museoi-
den kokoelmissa mm. Berliinissä, Lontoossa, Madridissa, 
Pariisissa, Wienissä, Washington DC:ssä, Detroitissa sekä 
muutamassa yksityiskokoelmassa.
 
Kuka oli Michel Sittow?

Renessanssiajan parhaimpiin muotokuvamaalareihin 
kuulunut Michel Sittov syntyi Tallinnassa vuonna 1469. 
Hänen isänsä oli kuvanveistäjä, puunveistoon erikoistu-
nut, läheltä Wismaria Zittaun kylästä Pohjois-Saksasta 
Tallinnaan muuttanut Clawes von der Sittow. Hänen iso-
vanhempansa olivat muuttaneet Tallinnaan Siuntion seu-
dulta 1400-luvun alussa, missä hänen äitinsä, Margarethe 
Folnere, oli syntynyt. Michel Sittow asui osoitteessa Ra-
taskaevu 22, lähellä Nigulisten kirkkoa, lähes koko lapsuu-
tensa ja Tallinnaan palattuaan elämänsä loppuun asti. Hä-
nen asuintalonsa on yhä pystyssä ja sen seinään on kiin-
nitetty muistolaatta. 

Isän kuoltua Michel lähetettiin 15-vuotiaana Hansalii-
ton taiteen keskukseen, Bruggeen, hakemaan oppia flaa-
milaisilta mestareilta. Hän erikoistui muotokuviin ja sai jo 
nuorena tunnustusta taidokkaana muotokuvamaalarina. 
Hän sai tilaisuuden työskennellä Alankomaiden hovissa, 
josta hän siirtyi Toledoon Espanjaan 23-vuotiaana opet-
tajansa ja saksalaisen hovimaalari Hans Memlingin suo-
situksella. 

Alankomaiden ja Espanjan hovien lisäksi Sittow työs-
kenteli ainakin Tanskan ja Englannin hoveissa noin 
25-vuoden ajan, jonka jälkeen hän palasi Tallinnaan. Hän 
jatkoi työtään Tallinnassa maalaten muotokuvien lisäk-

si alttaritauluja ja muita uskonnollisia maalauksia. Hän 
jatkoi myös isänsä työtä tehden jonkin verran veistoksia 
puusta, ja esimerkiksi Siuntion kirkon puupatsaat ovat 
Sittowin veistämät. 

Michel Sittow kuoli ruttoon vuonna 1525. Hänet on to-
dennäköisesti haudattu Tallinnan keskustaan Nigulisten 
kirkon kryptaan. 

Sittowin taide

Katariinan laaksoon (Katriorg) Tallinnan taidemuseoon oli 
koottu kesän 2018 ajaksi kaikki säilyneet ja tiedossa olleet 
Michel Sittowin maalauksiksi tutkimuksilla varmistuneet 
työt. Lisäksi näytteillä oli hänen aikalaistensa, varhaisen 
alankomaalaisen ars nova taidesuunnan, edustajien har-
vinaisia maalauksia. Michel Sittow ei koskaan signeeranut 
maalauksiaan, minkä vuoksi niiden oletettiin olleen pit-
kään toisten Euroopan hoveissa työskennelleiden taitei-
lijoiden töitä.  

 Ensimmäinen Sittowin Euroopan hoveissa mainetta 
niittänyt maalaus oli Karl von Habsburgin tai hänen isän-
sä Filipin muotokuva. Kyseistä taulua ei ole enää olemas-
sa, sillä taidehistoriankirjoituksen mukaan maalauksen 
päälle on toteutettu Tanskan kuninkaan Kristian II:n muo-
tokuva vuonna 1515, joka oli esillä näyttelyssä. Häntä ovat 
portretoineet monet muutkin taiteilijat, mutta Michel Sit-
tovin maalausta pidetään parhaimpana. Muotokuva on 
harvinaisen taidokas pikkutarkkuudessaan, sillä siitä erot-
tuvat partakarvat ja viitan kullanhohtoiset ompelukset-
kin. Kristian II:n muotokuvaa pidetään esikuvana kunin-
kaiden muotokuville, sillä Sittowin sanotaan onnistuneen 
kuvaamaan kankaalla hallitsijan luonteenpiirteetkin. Sa-
mana vuonna Sittow maalasi myös vaikuttavan Henri kah-

deksannen sisaren Mary Rose Tudorin muotokuvan.
Näyttelyssä esillä ollutta Washingtonin kansallisgalleri-

alle kuuluvaa Diego de Guevaran muotokuvaa, joka esit-
tää Burgundian Hertsogien palveluksessa ollutta espa-
nialaista arvovaltaista miestä, pidetään taideasiantunti-
joiden keskuudessa virtuoosimaisena mestariteoksena. 
Häntä Kaarle V tituleerasi Calatravan ordun mestariksi. 
Muotokuva on vangitseva ja sen edessä seisahtui jokai-
nen näyttelyvieras pidemmäksi toviksi. 

Miehen muotokuva vuodelta 1510 on myös Sittowin 
upeimpia töitä. Se kuului kauan Tarton lähellä sijaitsevan 
kartanon taidekokoelmiin, ja maalausta pidettiin ensin 
Jan von Eyckin maalaamana, mutta taidehistorioitsijat to-
distivat muotokuvan Michel Sittowin maalaukseksi toisen 
maailmansodan jälkeen tehdyissä tutkimuksissa. Neuvos-
toliiton miehitettyä Viron taulu myytiin Mauritshuisiin 
Alankomaihin vuonna 1946.

Michel Sittowin taulut ovat kooltaan pieniä ja tumma-
sävyisiä. Hän on nimenä jäänyt eurooppalaisten mesta-
reiden varjoon, koska hän ei signeeranut töitään, mutta 
hänen virtuoosimainen maalaustapansa yhdistettynä ää-
rimmäiseen tarkkuuteen teki hänestä muotokuvien mes-
tarin. 

Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Michel Sittowin maa-
laukset oli koottu näyttelyksi. Se oli Tallinnan taidemuse-
on kaikkien aikojen suosituin näyttely saavuttaen yli 65 
000 käviä kolmen kuukauden aikana.

Kumun suosituin 
näyttely

The Assumption of the Virgin, noin 1500–1504 Christ Carrying the Cross, noin 1518–1525

The Portrait of a Man with the Pearl. 1515–1517
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Teksti: Timo Lehtonen
Kuvat: Jura Jukola

4.-12.10.2018 

V iime keväänä päätin toteuttaa pitkäaikaisen 
haaveeni pyhiinvaelluksesta Athosvuorelle. 
Matkan järjestäjänä oli    Kaikkien Athosvuo-
ren Pyhien Perintösäätiö. Tärkeimmäksi pää-
määräksi asetin itselleni pyhiinvaelluksen ja 

osallistumiset palveluksiin. Matkan lähestyessä jännitys 
kasvoi, hienoinen pelkokin hiipi sisääni. Mietin, miten sel-
viän näkövammaisena kirkoissa ja palveluksissa, kun kir-
kollinen käytäntö on erilainen kuin Suomessa.

Lentokoneeseen astui kahdeksan pyhiinvaeltajaa, joh-
tajanaan teologian tohtori Hannu Pöyhönen. Vierailimme 
Athosvuorella kymmenessä luostarissa, joista kuudes-
sa yövyimme. Itse luostareihin tutustumiseen jäi melko 
vähän aikaa. Siirtymiset luostareiden välillä tapahtuivat 
pääosin autolla, mutta teimme myös neljä vaellusta skii-
toille ja erakkojen luokse.

Luostariin saapuessamme piti esittää viisumi, jonka tie-
dot kopioitiin vieraskirjaan. Pyhiinvaeltajille tarjottiin lu-
kumia eli pehmeää marmeladia, vettä, ouzoa ja kahvia. 
Samalla kerrottiin luostarien vuorokausirytmi. Portit sul-
jettiin auringonlaskun aikaan. Majoituimme vaatimatto-
missa 2-8 hengen huoneissa, joiden vuoteet piti itse pe-
data. 

Paastoruoka oli yksinkertaista, mutta hyvää: kreikka-
laista salaattia ja pastaa, juomaksi vettä ja paastottomi-
na päivinä myös punaviiniä, jota nautittiin vasta kellon 
kilahdettua. Aterioiden aikana kuunneltiin päivän pyhi-
en muistoa lukevaa munkkia. Keskustelu oli kielletty. Jäl-
kiruokana oli yleensä omena. Ruokailu päättyi kellon ki-
lahdukseen: kaikki nousivat seisomaan, luettiin rukous ja 
veljestö lauloi päivän juhlaveisun eli troparin. 

Lähtö

Matkamme alkoi kokoontumisella aamuneljältä Helsin-
ki-Vantaan lentoasemalla. Lensimme ensin Müncheniin 
ja jatkoimme toisella koneella Thessalonikiin. Matkaa jat-
kettiin kahdella taksilla, jotka hurjastelivat kapeaa ja kie-
muraista vuoristotietä pitkin. Maantien varrella oli val-
koisia ristejä muistutuksena kuolonkolareista. Saavuim-
me Ouranoupoliin eli taivaan kaupunkiin noin kahdessa 
tunnissa. Oli ihanaa istua hostellin neljännen kerroksen 
parvekkeella ja kuunnella Egeanmeren rauhoittavaa ko-
hinaa.

Heräsimme varhain, jotta ehdimme hakea viisumit ja 
laivaliput. Viisumi oli tärkeä asiakirja, sillä se piti esittää 
laivaan noustessa ja luostareihin saavuttaessa. Ihailimme 
leimoilla ja allekirjoituksilla varustettua viisumia. Aamu-
palan jälkeen nousimme hieman Suomenlinnan lauttaa 

suurempaan laivaan. Pysähdyimme eri luostareiden lai-
tureissa ja saavuimme lopulta Dafniin, Athosvuoren pää-
satamaan, josta taksit ja muut auto lähtevät eri puolille 
niemimaata.

Pyhittäjä Gregorioksen luostari

Saavuimme pienemmällä laivalla Pyhän Gregorioksen 
luostariin. Tuntui hyvältä nousta Athosvuoren maape-
rälle, jota kutsutaan Jumalanäidin puutarhaksi. Grego-
rios Hesykasti perusti luostarin rantajyrkänteen partaal-
le vuonna 1310. Athosvuoren hierarkiassa sijalla 17 oleva 
luostari on omistettu Pyhille Nikolaokselle ja Gregoriok-
selle. Siellä kilvoittelee yli 80 munkkia.

Luostarin vierastalo sijaitsi sataman vieressä jyrkki-
en portaitten päässä. Munkki huomasi valkoisen keppi-
ni, kosketti minua olkapäähän ja ojensi marmeladia se-
kä raikasta vettä. Kuuntelimme kreikankielistä selostusta 
luostarin päiväjärjestyksestä, minkä jälkeen majoituim-
me kahteen yläkerran huoneeseen. Nuori munkki opasti 
meidät perille ja lähtiessään kosketti jälleen minua olka-
päähän merkiksi poistumisestaan.

Rinkan purkamisen ja välipalatankkauksen jälkeen nou-
simme kivettyjä portaita pitkin luostarin portille. Luosta-
rissa on kaksi sisäpihaa: ulomman sisäpihan keskellä on 
marmorinen vedenpyhitysallas eli fiali. Portista astutaan 
vanhemmalle sisäpihalle, jota hallitsee Pyhän Nikolaok-
sen pääkirkko. Tämän vieressä sijaitsee pienempi Pyhän 
Gregorioksen kirkko. Kirkkoa vastapäätä on ruokasali eli 
trapesa. Pihapiirin länsipäässä sijaitsee Pyhän Anastasia 
Roomalaisen muistolle omistettu pieni kirkko, joka on ra-
kennettu vuonna 1775.

Kävimme vaatimattomalla hautausmaalla, joka sijaitsi 
muurien ulkopuolella korkealla jyrkänteellä. Turkoosi me-
ri välkehti ilta-auringossa. Paluumatkalla ehdin istahtaa 
hetkeksi penkille ja kuunnella hiljaisuutta. Kellon lähes-
tyessä neljää alkoi munkki kutsua veljestöä ja pyhiinvael-
tajia rukoukseen: puulaudan eli taalannon kolkutus kai-
kui ympäri pihapiiriä. Lopuksi vetäistiin kellotorniin joh-
tavasta narusta, jolloin kuului kolme kellonlyöntiä mer-
kiksi alkavasta ehtoopalveluksesta.

Lakkaamaton rukous

Kolme toisuskoista pyhiinvaeltajaa, henkilökohtainen 
avustajani mukaan lukien, joutuivat jäämään kirkon etei-
seen ja yksi ryhmämme ortodokseista toimi oppaanani. 
Kävimme kunnioittamassa kirkon ihmeitätekeviä nimik-
koikoneja ja istuimme tuoleihin, joita on kreikkalaisten 
kirkkojen takaosissa. Ehtoopalveluksen seuraaminen oli 
minulle vaikeaa, kun en ymmärtänyt kreikkaa enkä näh-
nyt mitä kirkossa tapahtui.

Kuulohavaintoni mukaan palveluksessa lauloi kaksi 
kuoroa, jotka veisasivat vuoronperään antifonisesti. Dia-
koni lausui välillä anomusrukouksia eli ektenioita, joihin 
kuoro vastasi laulaen "Kyrie eleison” eli ”Herra armahda”. 
Suitsutuksessa nousi tuoksuvaa savua ja kuului pienten 
tiukujen helinää, kun diakoni kiersi nopeasti ympäri kirk-
kosalia.

Kirkosta siirryttiin trapesaan. Puolituntisen aterian ai-
kana yksi veljistä luki päivän pyhän muistoa. Päivällisen 
jälkeen kaikki palasivat pääkirkkoon, missä jumalanpalve-

lus jatkui. Palveluksen lopussa pappismunkki toi kirkon 
keskelle reliikit, joita pyhiinvaeltajat kävivät kunnioitta-
massa. Hän nosti reliikit suudeltavakseni kertoen samal-
la, kenen pyhäinjäännös oli kyseessä. Auringon vaipuessa 
mailleen oli bysanttilaisen kellon mukaan alkamassa uu-
si päivä. Tunsin pyhyyden läsnäolon, mieleni valtasi tur-
vallisuuden ja rauhallisuuden tunne. Haaveeni oli toteu-
tunut!

Herätys koitti jo kello neljältä. Siirryimme kirkkoon, 
missä sain taas ortodoksin oppaakseni. Kirkossa oli me-
neillään aamupalvelus, joka jatkui liturgiana. Menimme 
aluksi istumaan ja hieman myöhemmin meidät haettiin 
kirkon etuosaan, jotta voisimme heti veljestön jälkeen 
osallistua ehtoolliseen. Liturginen kaava oli ajoittain eri-
lainen kuin Suomessa. Kuoro lauloi yksiäänisesti kreikka-
laiseen tyyliin ja kirkosta poistuttaessa munkki jakoi kir-
kon pyhitettyä vettä.

Lounastimme kello kahdeksalta trapesassa. Tapasimme 
suomalaisen veli Aleksin, joka oli tullut luostariin joksikin 
aikaa kilvoittelemaan. Saimme kutsun kirjansitomoon, 
missä munkki tarjosi kahvia ja kertoi elämästään luosta-
rissa. Jätimme Pyhittäjä Gregorioksen luostarin ja matka-
simme jälleen laivalla takaisin kohti Dafnia, missä meitä 
odotti minibussi.

Vatopedin luostari

Jyrkkä ajomatka Vatopedin luostariin kesti noin 40 mi-
nuuttia. Nousut, laskut ja mutkat muistuttivat Linnanmä-
keä. Onneksi en nähnyt, millaisessa maisemassa ajoimme. 
Jumalanäidin ilmestymiselle pyhitetty Vatopedin luosta-
ri, joka on Athosvuoren hierarkiassa toisena, sijaitsee nie-
mimaan itärannikon pohjoisosassa lähellä rantaa. Sen pe-
rustajina pidetään kolmea munkkia, Athanasiosta, Niko-
laosta ja Antoniosta, jotka tulivat 970-luvulla Adrianou-
poliksesta. Nyt luostarissa asuu 120 munkkia: valtaosa kil-
voittelijoista on Kyprokselta ja 30 Romaniasta.

Luostarin vauraus näkyi siisteytenä ja rakennusten en-
siluokkaisena kuntona. Sinne oli viikonlopun myötä saa-
punut kreikkalaisia pyhiinvaeltajia. Lähdimme tutustu-
maan  luostarin  ulkopuolella  sijaitsevaan Demetrioksen 

Pyhiinvaellus 
Athosvuorelle

►

Auringonnousu Karakalloksen luostarissa.

Timo Lehtonen Pyhittäjä Gregorioksen luostarissa.

Lähtö Pyhän Panteleimonin luostarista.
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skiittaan ja siellä asuvaan erakko Nektariokseen. Tasai-
nen polku muuttui lopulta pelkäksi uraksi: nousua, las-
kua, valtavia kiviä ja heti perään kapea reunama, jonka 
toisella puolella oli jyrkkä pudotus. Matka tuntui sokeas-
ta ikuisuudelta, kun kengät luistivat ja nilkat olivat kovilla.

Nektarioksen majalle saavuttuamme erakko ei ollut-
kaan paikalla. Hengähdimme hetken ja kuivattelimme hi-
keä, sillä ainakin minun paitani oli litimärkä. Palasimme 
takaisin samaa reittiä. Tämäkö oli sitä pyhiinvaeltamis-
ta? Ainakin tunsin vaeltaneeni – ja etenkin nilkkani tie-
sivät osallistuneensa vaellukseen! Luostariin palattuam-
me vaihdoin kuivan paidan, otin lääkettä kipuun ja lähdin 
kirkkoon. Päivällisen jälkeen meille esiteltiin pääkirkkoa, 
jossa on useita ihmeitätekeviä ikoneja ja reliikkejä, kuten 
Neitsyt Marian vyö.

Ainoastaan pari pientä pihalamppua ja kirkon ikku-
noista heijastuvat lampukoiden kajot viitoittivat tietäm-
me lauantai-illan palvelukseen, joka alkoi iltayhdeksältä 
ja päättyi kello yhdeltä aamuyöllä. Menin ajoissa nukku-
maan, sillä halusin osallistua aamukolmelta alkavaan aa-
mupalvelukseen, hetkiin ja liturgiaan. Kello kahdeksalta 
nautittiin paastoruoka 1100-luvulla rakennetussa ruoka-
salissa, jonka marmoriset pöytälevyt tuotiin perimätie-
don mukaan Konstantinopolista Studionin luostarista. 
Lopuksi saimme palasen Jumalansynnyttäjän kirkkolei-
västä eli prosforasta.

Ivironin luostari

Pappismunkki Jeremias esitteli meille niemimaan itäpuo-
lella sijaitsevaa, Jumalanäidin kuolonuneen nukkumisel-
le pyhitettyä Ivironin luostaria ja sen kahta kirkkoa. Py-
hän vuoren hierarkiassa luostari on kolmantena ja siellä 
asuu noin 40 munkkia. Georgiasta tulleet pyhät Johan-
nes, Euthymios ja Georgios perustivat luostarin vuonna 
980. Se tunnetaan erityisesti Panagia Portaitissa -suojelu-
sikonistaan eli Porttia vartioivasta Jumalanäidistä. Portai-
tissan kappelin nykyinen ulkoasu on vuodelta 1680. Pää-
kirkko rakennettiin vuonna 1030 piha-alueen keskelle ja 
kunnostettiin vuonna 1513. Se on yksi Pyhän Vuoren kau-
neimmista kirkoista.

Karakalloksen luostari

Karakalloksen luostari sijaitsee niemimaan keskellä veh-
maassa metsämaisemassa kahdensadan metrin korkeu-
della merenpinnasta. Apostoleille Pietarille ja Paavalille 
pyhitetty, kehärakennusten ympäröimä luostari on pie-
ni, viehättävä ja rauhallinen. Hierarkkisessa järjestykses-
sä se on yhdestoista. Veljestöön kuuluu 50 kilvoittelijaa, 
joista yksi on suomalainen isä Prodromos. Luostari on ol-
lut olemassa jo vuonna 1018 ja sen nimi juontunee Kara-
kallosten suvusta.

Ihastuin tähän viehättävään paikkaan, sillä luostarissa 
oli jotain kodikasta ja rauhoittavaa. Pihapiiri oli kooltaan 
pieni ja sen pystyi kiertämällä hahmottamaan. Osa ryh-
mästämme lähti tutustumaan puolen tunnin kävelymat-
kan päässä sijaitsevaan, Jumalanäidin ilmestykselle py-
hitettyyn Filotheoksen luostariin, joka on hierarkkisessa 
järjestyksessä neljästoista. Kilvoittelijoita siellä on noin 
60.

Lepäsin ennen palvelusta. Kirkon eteisessä isä Prodro-

mos kysyi mistä olemme tulleet ja olimmeko ortodokse-
ja. Sokeuteni huomattuaan hän ohjasi minut kirkkotuo-
liin. Isä Prodromos on kilvoitellut Karakalloksen luosta-
rissa 20 vuotta. Ehtoopalveluksen päätteeksi toimitet-
tiin poisnukkuneen pappismunkin panihida eli vainajan 
muistopalvelus. Munkki toi käteeni kookkaan tuohuksen, 
jonka hän sytytti ja haki myöhemmin pois.

Illallisen jälkeen osallistuimme ikonien ja reliikkien kun-
nioittamiseen. Isä Prodromos esitteli meille luostaria ja 
sen pyhäkköjä kertoen, että edellisenä päivänä luostaris-
sa oli vieraillut ryhmä kuuroja. Kävimme hänen opastuk-
sellaan hautausmaan Kaikkien pyhien kirkossa. Sisäpihal-
le palattuamme laiha luostarikissa leikki valkoisen keppi-
ni kanssa. Aurinko oli jo laskenut, joten luostari hiljentyi 
alkavaan uuteen päivään.

Heräsin kello kolmelta, mutta osa ryhmästämme me-
ni kirkkoon vasta kello viideksi. Päivän ensimmäinen ate-
ria nautittiin kello seitsemältä trapesassa. Siihen osallis-
tuivat vain pyhiinvaeltajat, sillä maanantai on luostareis-
sa paastopäivä ja veljestö ei tällöin osallistu ruokailuun. 
Muut paastopäivät ovat keskiviikko ja perjantai. Aterian 
jälkeen kävin avustajani kanssa kuvaamassa auringonsä-
teiden kultaamaa maisemaa. Isä Prodromos tuli toivotta-
maan meille siunaustaan, kun astuimme tilataksiin. Vuon-
na 1963 rakennettiin Athosvuoren ensimmäinen tie, joka 
johti Dafnista Suureen Lavraan.

Pyhän Johannes Kastajan skiitta

Suuren Lavran alaisuuteen kuuluva Johannes Kastajan 
skiitta sijaitsee niemimaan kaakkoiskolkassa 250 metrin 
korkeudella merenpinnasta. Se on romanialaisten asutta-

ma yhteiselämäskiitta, jossa kilvoittelee noin 25 munkkia. 
Neliön muotoon rakennetun skiitan avaraa pihapiiriä ko-
ristavat korkeat sypressit. Herran kasteen muistolle pyhi-
tetty pääkirkko valmistui vuonna 1866.

Suomalaisten kannalta kiinnostavassa skiitassa kilvoit-
teli romanialaissyntyinen pyhä Antipa Valamolainen (k. 
1882), jonka ihmeitätekevä Jumalanäidin ikoni on nykyi-
sin Uuden Valamon luostarin pääkirkossa. Johannes Kas-
tajan skiitan pihapiiriin saapuessamme ensimmäisenä 
huomionani olivat kiivaat rakentamisen ja työkoneiden 
äänet. Jätimme matkatavaramme lähelle vastaanottoa, 
sillä saisimme huoneen vasta iltapäivällä.

Erakkojen vieraana
 
Tutustuimme luostarin hautausmaahan, josta matkamme 
jatkui kahden erakkona asuvan kilvoittelijan vieraaksi. 
Patapioksen maja oli selkeästi aidattu. Tutustuimme pie-
neen kirkkoon, joka oli kooltaan noin 3 x 4 metrin suurui-
nen. Kelja käsitti pienen kotikappelin sekä nukkumistilan. 
Rakennukset oli muurattu kivestä ja rapattu. Erakot vil-
jelevät kasviksia ja myyvät pyhiinvaeltajille valmistami-
aan käsityötuotteita, kuten rukousnauhoja, ikoneita, suit-
sutuspihkaa ja puutöitä. Ostin muistoksi käsin kaiverre-
tun puisen kirkkoleipäsinetin. Patapios kertoi elämästään 
Athosvuorella ja antoi meille elämänohjeita. Hän teki ris-
tinmerkin pääni yläpuolella ja laski kätensä pääni päälle 
merkiksi siunauksesta.

Matkamme jatkui erakko Joosefin majalle. Kalliomaas-
toon tehtyyn keljaan laskeuduttiin portaita pitkin ja siel-
läkin oli pieni kirkko. Saimme Joosefilta hengellisiä oh-
jeita omaan kilvoitteluumme. Skiitalle palatessamme 
poikkesimme Pyhän Athanasios Athoslaisen luolalla. Kun 
saimme vietyä reput huoneeseemme, kutsui taalennon 
kumistelu ja kellonsoitto kirkkoon. Aterian jälkeen oli ai-
kaa tutustua skiitan rakennuksiin. 

Johannes Teologin juhlan kunniaksi toimitettiin palve-
lus, joka kestäisi iltayhdeksästä aamuun asti. Päätin osal-
listua: jos nukahtaisin palveluksessa, niin viimeistään aa-
mulla minut herätettäisiin. Kaksi ryhmämme ortodoksia 
tuli mukaan, joten en joutunut olemaan yksin kirkossa. 
Romaniankielinen palvelus oli ainutlaatuinen kokemus. 
Oli ilo kuunnella kahden munkkikuoron taidokasta lau-
lua, josta välittyi rukous ja hartaus. Romaniankielistä pal-
velusta oli hieman helpompi seurata kuin kreikankielis-
tä. Jumalanpalvelustekstejä luettaessa taisin torkahtaa, 
mutta kuoro havahdutti minut taas valveille.

Osallistuin ehtoollisen sakramenttiin, joka oli hengelli-
sesti voimaannuttava kokemus. Tunnelma oli kuin pääsi-
äisyönä. Varhainen ateria maistui, sillä edellisestä ruokai-
lusta oli kulunut lähes 12 tuntia. Ennen lähtöä oli aikaa 
ottaa pienet unet, joita jatkoin automatkalla seuraavaan 
kohteeseen.

Suuri Lavra

Suuri Lavra sijaitsee Pyhän Vuoren eteläkärjessä meren 
äärellä, vuorta kohti loivasti nousevalla tasangolla 40 
metrin korkeudessa. Suuri Lavra on Pyhän Vuoren vanhin 
yhteiselämäluostari. Historiallisen merkityksensä vuok-
si se on aina sijoitettu hierarkkisessa järjestyksessä en-
simmäiseksi. Athanasios Athosvuorelainen perusti vuon-
na 963 Suuren Lavran, joka sai avokätistä tukea keisari Ni-
kiforos Fokakselta ja keisari Johannes Tsimiskiltä. Nyky-
ään veljestöön kuuluu 30 munkkia. Luostarin rakennuk-
set muodostavat massiivisen 200 x 80 metrin kokonaisuu-
den.

Pysähdyimme Suuressa Lavrassa vain hetkeksi: seura-
simme kirkossa palvelusta, kunnioitimme ikoneja ja pyy-
simme piispalta siunauksen. Piispa teki ristinmerkin pää-
ni  päällä ja  lopuksi  kosketti  kädellään  päätäni. Pihassa 

►

►

Luostarikissa Panagudan majalla.

Bysantin värit erakko Joosefin majalla.
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pysähdyimme valtavan sypressin juurella. Perimätiedon 
mukaan sypressin oli istuttanut luostarin perustaja.

Pyhän Andreaan skiitta

Pyhän Andreaan skiitalla tapasimme pappismunkki Joo-
sefin, joka toivotti meidät tervetulleiksi. Nautimme kah-
via ja vaniljapiirakkaa. Kävelimme Kariekseen, joka on At-
hosvuoren hallintokeskus. Keskusaukion ja pääkadun var-
rella sijaitsee kirkollisia kauppoja, luostareiden edustuk-
sia ja erakkomunkkien keljoja. Karieksessa on myös po-
liisi, posti, terveysasema, pankkiautomaatti, ravintola ja 
kaksi vaatimatonta hotellia. Suuntasimme kuitenkin kirk-
koon, joka oli epäonneksemme suljettu.

Kutlumusionin luostari

Kristuksen kirkastumisen muistolle pyhitetty Kutlumu-
sionin luostari on Pyhän Vuoren hierarkiassa kuudente-
na. Sen veljestöön kuuluu noin 30 munkkia. Luostarin 
tarkkaa syntyhistoriaa ei tiedetä. Tutkijoiden mukaan se 
on perustettu jo ennen vuotta 988, mikä tekisi siitä yh-
den Athosvuoren vanhimmista luostareista. Perimätie-
don mukaan keisari Aleksios I Komnenos (1081-1117) tu-
ki avokätisesti sen rakentamista. Viisikupolinen kirkko on 
rakennettu vuonna 1540 varhaisemman kirkon paikalle.

Kutlumusionin luostarissa vastassamme oli helsinkiläinen 
veli Sakarias, joka esitteli meille luostarin kirkkoja ja ih-
meitätekeviä ikoneja, joita pääsimme kunnioittamaan. 
Toivoin pääseväni kunnioittamaan suojeluspyhäni apos-
toli Timoteuksen reliikkejä, mutta tämä ei toteutunut, 
koska olimme väärään aikaan liikkeellä.

Erakko Paisioksen maja
 
Vaelluksemme jatkui aina vain alaspäin kohti merenran-
taa  Panagudan majalle. Mitä lähemmäksi tulimme rantaa 
sitä jyrkemmäksi kävi maasto. Matkalla  valkoinen kep-
pini katkesi.  Löysimme kuivuneen puukepin  käyttööni.    
Päästyäni alas  majalle olin ihan uupunut.  Tutustuimme 
täällä vuonna 1994 kuolleen tunnetun kreikkalaisen oh-
jaajavanhuksen Paisioksen keljaan. Majassa oli kirkko ja 
kelja. Ennen takaisin kiipeämistä oli pakko levätä, sillä 
voimani olivat  huvenneet. Ajattelin siinä istuessani ma-
jan portailla etten pääse takaisin omin voimin  Andreak-
sen skiitalle. Paluumatka olikin sitten tuskien tie, ylöspäin 
kiipeämistä kivikkoisessa maastossa. Puoliväliin tultaes-
sa voimat hupenivat entisestään, nähtävästi verensoke-
rini   laski.  Matka oli todellinen pyhiinvaeltajan kilvoituk-
sen tie! Nousu ylös Kariekseen taisi kestää toista tuntia.  
Pysähdyimme levähtämään Karieksesssa. Siellä  sain vah-
vistukseksi  tölkin kylmää virvoitusjuomaa  ja kauniin py-
hiinvaeltajan sauvan katkenneen keppini  tilalle. Palattu-
amme skiitalle  saimme huoneet, majoituimme  ja  jäi het-
ki aikaa lepäämiseen. Ruokailu tapahtui  kirkon kryptassa 
jonne oli sisustettu ruokasali.

Illan ohjelma sujui  kuten muissakin luostareissa. Ta-
pasimme isä Joosefin joka tuli tapaamaan meitä huonee-
seemme. Hän on kilvoitellut Athoksella lähes 20 vuotta.  
Hän on myös taitava ikonimaalari ja maalannut luostarin 

korjatun  kirkon kupolin  freskot. Keskusteluiden myötä il-
ta kului nopeasti,  pappismunkki Joosefin  kertoessa ru-
kouksesta ja luostarielämästä. Lähtiessään hän kysyi mi-
nulta olenko ensimmäistä kertaa Athoksella, johon vasta-
sin kyllä. Hän totesi  minulle, nyt osaat tulla tänne uudes-
taan. Kiitin  häntä tästä, se lämmitti mieltäni.   Päivien ra-
situkset alkoivat jo tuntumaan fyysisesti ja henkisesti vä-
symyksenä, mutta siitä huolimatta olin aamulla  varhain 
kirkossa.  Varhaisen lounaan nautittuamme, jäi aikaa vielä 
valokuvaamiseen  ennen vaelluksen jatkamista.  

Skiitalla on vaiheikas historia  joka alkaa vuodesta 971.   
Paikka  oli  autiona lähes 30 vuotta jona aikana se pääsi 
pahasti rapistumaan. Nykyinen veljestö 15 munkkia saa-
pui skiitalle vuonna 2001 Filotheoksen luostarista. Pi-
hassa  sijaitsee  vuonna 1900 rakennettu Balkkanin suu-
rin ortodoksinen kirkko, jonne mahtuu 5000 rukoilijaa. Se 
on pyhitetty apostoli Andreakselle. Skiitan yhteydessä 
on aikanaan toiminut venäläisten munkkien vanhainko-
ti. Muurin ulkopuolella toimii nykyään myös Athos-kou-
lu eli Athoniada, joka on keskiasteen oppilaitos erityisesti 
orvoille ja köyhien perheiden pojille. Skiitan lähihistorian 
suurista hahmoista mainittakoon munkki Innokenti, maa-
likko nimeltään Sibiriakoff, joka oli yksi aikansa rikkaim-
pia venäläisiä. Hän muun muassa rakennutti Vanhaan Va-
lamoon Kristuksen ylösnousemuksen ja Kaikkien Pyhien 
skiitan. Hän kustansi  Athoksella pyhän Andreaksen skii-
tan pääkirkon rakentamisen.  

Pyhän Panteleimonin luostari

Pyhiinvaeluksemme viimeinen kohde, jossa yövyimme 
oli Pyhän Panteleimonin luostari. Luostari sijaitsee niemi-
maan länsipuolella vähän ennen Dafnia. Athoksen  hie-
rarkkisessa  järjestyksessä Panteleimon   on 19. Munkkeja  
luostarissa  asuu 60, joista puolet on  ukrainalaisia. Alun-
perin luostari  oli kreikkalainen  ja tunnettiin Thessaloni-
kin luostarina. Vuodesta 1314 alkaen luostarissa oli venä-
läisiä ja serbialaisia kilvoittelijoita, vaikka luostarin johto 
oli kreikkalainen. Venäjän vapauduttua mongoolien val-
lasta vuoden 1490 jälkeen, kasvoi munkkien määrä Pan-
teleimonissa. Alkuperäisesti Panteleimon oli rakennet-
tu sisämaahan, 1750 jälkeen se siirrettiin nykyiselle pai-
kalleen. Vuoden 1830 jälkeen venäläisten munkkien mää-

rä kasvoi merkittäväksi. Luostarin kukoistuskausi ajoit-
tuu 1900-luvun alkuun. Tällöin luostarissa oli lähes 2000 
munkkia. Venäjän vallankumouksen vaikutuksesta vel-
jestön määrä väheni ja muutenkin luostari alkoi rappeu-
tumaan. Tätä edisti vielä 1960 tapahtunut laaja tulipa-
lo. Luostarin suuruudesta voidaan todeta, että lähes tu-
hat pyhiinvaeltajaa voidaan majoittaa. Samoin ruokasa-
liin mahtuu saman verran. Jätimme reput ja tavarat vie-
rastalon säilytykseen. 

Pyhän Ksenofonin luostari

Tällä matkalla ei ollut vaikeata maastoa, mutta matkan pi-
tuus kuitenkin yllätti. Vaikeata oli itse arvioida matkan pi-
tuutta, kun ei nähnyt ympäristöä tai kiinnekohtia. Reit-
ti kulki osittain merenrantaa, osittain metsäisessä maas-
tossa. Reilun tunnin kävelyn jälkeen saavuimme Ksenofo-
niin joka on rakennettu vuoren rinteeseen. Luostari sijait-
see Athoksen niemimaan länsirannikon keskivaiheilla. At-
hoksen hierarkkisessa järjestyksessä se on16. Kilvoitteli-
joita täällä on noin 72, joista yksi on suomalainen pappis-
munkki Damaskinos.

Nousimme vierastaloon ja sieltä edelleen pääkirkkoon, 
joka on pyhitetty pyhälle Georgiokselle. Meitä vastaan-
ottamassa oli pappismunkki, jolta pyysin siunauksen. Kä-
vimme kunnioittamassa ikoneita. Yhden ikonin vieressä 
oli kookas jalustalla oleva kullattu metalliristi.  Pappis-
munkki otti kädestäni kiinni ohjaten sen ristille, jotta voin 
sitä tunnustella. Siinä oli paljon korkokuvioita. Ennen kir-
kosta lähtöä ryhmämme lauloi yhteisesti Iloitse oi Juma-
lansynnyttäjä -veisun.

Paluumatkalla kaikilla oli kiire takaisin Panteleimoniin. 
Väsymyksestä huolimatta oli ihana mennä kirkkoon. Si-
sälle päästyäni kuului kaunista slaavinkielistä veisua 
munkkien laulaessa Ehtooveisua. Palveluksen päätyttyä 

menimme ruokailemaan tähän valtavaan trapesaan. Ti-
lan suuruuden pystyi hyvin aistimaan kaikuisuuden pe-
rusteella. Illallisen   jälkeen palasimme jälleen kirkkoon. 
Palveluksen päätteeksi oli maahan kumarrukset. Väsymys 
alkoi painaa ja myös fyysiset voimat olivat äärirajoillaan. 
Pyhiinvaellus alkoi olla päätöksessä.

Vielä yksi aikainen herätys ja sitten alkaisi kotimatka. 
Palvelus alkoi kello 2.30, mutta itse menin  puoli viidek-
si. Palvelusta oli helppo seurata koska se noudatteli tut-
tua kaavaa. Kirkossa oli todella paljon pyhiinvaeltajia, sil-
lä kirkko oli aivan täynnä. Liturgiassa osallistuimme eh-
toolliseen, joka oli pyhiinvaellukseni tärkein päämäärä. 
Palveluksen päätyttyä nautimme aamiaisen ruokasalis-
sa. Kävimme hautausmaalla, siellä oli esillä luuhuonees-
sa hyllyille asetettuja  pääkalloja. Jokaisen kuolleen mun-
kin kalloon oli kirjoitettu nimi ja kuolinvuosi. Palasimme 
hakemaan tavaramme ja matkamme suuntautui luostarin 
satamaan, josta alkaisi kotimatka.
 
Paluumatka

Saavuimme Ouranopolikseen, josta kahvitauon jälkeen 
jatkoimme kahdella taksilla kohti Thessalonikia. Matkalla 
pysähdyimme Surotin naisluostariin.Seuraavana päivänä 
tutustuimme Thessalonikin kirkkoihin. Pyhiinvaeluksem-
me oli päätöksessään ja lento koti-Suomeen alkoi.  

Tietolaatikko

Athos sijaitsee  Halkinidin  niemimaan  itäisessä  Egeijan-
mereen  työntyvässä kapeassa niemessä. Pituudeltaan se 
on 60 ja leveydeltään  8-12 kilometriä.  Eteläkärjessä si-
jaitsee itse Athosvuori,   jonka korkein kohta kohoaa 2033 
metriin. Athos on itsehallinnollinen osa Kreikkaa, munk-
kitasavalta jonne tarvitaan viisumi.    Athos on omistettu 
keisarillisella käskykirjeellä vain munkeille vuonna 883/ 
885.

Alueen munkkilaisuuden perustajina pidetään Pietari ja 
Athanasios Athoslaisia. Ensimmäinen yhteiselämäluostari 
Suuri Lavra rakennettiin vuonna 963, Kirkollisesti  paikka 
kuuluu  Konstantinopolin ekumeenisen patriarkan alai-
suuteen. Luostareita  on  20, joilla kullakin on hierarkki-
nen asema keskenään. Osalla luostareista on alaisuudes-
saan skiitta eli sivuluostari, joita on nykyään 12. Lisäksi 
on erakkomajoja,  jotka  sijaitsevat kaukana itse luosta-
reista. Luostarielämää harjoittavia noviiseja  ja munkke-
ja on alueella yhteensä 2300.   Kirkollisesti eletään juliaa-
nisessa kalenterissa  ja   bysanttilainen vuorokausi alkaa 
auringon laskusta. Tunnetuin Athoksen ikoneista on Ak-
sion estin Karieksen Protatonin kirkossa.  Koko Athosvuo-
ren suojelija, Panagia Portaitissa, Jumalanäiti Portinvar-
tija, sijaitsee Ivironin luostarissa. Lisäksi luostareissa  on 
runsaasti merkittäviä pyhäinjäännöksiä. Näistä mainitta-
koon  maailman suurin Kristuksen ristin kappale Ksero-
potamoksen luostarissa. Arvokkain reliikki  on Vatopedin 
luostarissa Jumalanäidin vyö.

Athoksen luostareissa  on maailman laajin kreikkalais-
ten käsikirjoitusten kokoelma sekä  Bysantin aikaista esi-
neistöä.

Historialliset tiedot perustuvat TT. Hannu Pöyhösen kir-
joittamaan historiaan.  

►

Karakalloksen luostarin hautausmaa.

Maisema Pyhän Johannes Kastajan skiitalta.
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Teksti: Riitta Lahtinen

S uhteemme alussa 30 vuotta sitten mieheni an-
toi palautetta uusista, kauniista ja seksikkäis-
tä vaatteistani. Tätä huomiota ja palautetta oli 
mukava kuulla. Vaatteilla viestimme merkityk-
siä ja ne ovat osa sosiaalista ja kulttuurista toi-

mintaamme sisältäen  visuaalisia vihjeitä. Russin sokeu-
tumisen myötä visuaalisen havainnoinnin tilalle on tullut 
käsin tutkiminen, jolloin kosketuksen kautta koetaan toi-
sen asusteet. 

Tietoisten tuoksujen lisäksi asusteilla kommunikaatio toi-
mii, kun näkevänä vaimona viestin erilaisia asioita näkö-
vammaiselle miehelleni. Käsin kosketeltavilla vaatteil-
la on sovittu ei-kielellinen merkitys, jonka mieheni saa 
vaatteiden haptisen tutkimuksen eli tunto- ja liikkeaistin 
kautta hahmotettavaksi. Vaatteita tunnustamalla löytyy 
oma vaimo ruuhkatilanteessa ja niiden avulla voi opas-
taa. Lisäksi ne voivat ilmaista seksikkyyttä ja kutsuvuut-
ta. Vaatteiden kautta yhteinen toimintamme paranee ja 
tuo joustavuutta kommunikaatioomme. Pukeutumisesta-
ni on tullut osa yksityistä, haptista viestintäämme.

Haptiset vaatteet

Meillä vaatteen funktionaalisuuteen liittyy käytännölli-
syys, ilmaisevuus ja esteettisyys. Asusteiden valintaan 
liittyy käyttö- ja tuntomiellyttävyys. Asuissa saa olla yl-
lättäviä, kiusoittelevia, humoristisia, kutsuvia, tunnuste-
luun motivoiva materiaaleja ja elementtejä. Katseen es-
tetiikka on siirtynyt kosketuksen estetiikkaan. 

Haptisen tutkimisen kokemuksien kautta on asustei-
siin luotu toisen käsien alle kauneutta ja persoonallisuu-
teni tunnistettavuutta. Jos haluan tulla huomatuksi ja ol-
la seksikäs mieheni käsien alla, minulla on mahdollisuuk-
sia korvata visuaalinen vaatteiden symboliikka haptiseksi 
symboliikaksi. On oivallettava, miten tuntoaistilla jaetaan 
erilaisia esteettisiä nautintoja ja sovittuja viestejä. Täl-
löin visuaalisia vihjeitä ei tarvitse kielellistää vaan ihailu 
on omien käsien kautta saatua tulkintaa. Russ kertoo, et-
tä sokeana ”vaatetta voi ihailla käsin koskettamalla, seu-
rata sen miellyttävää materiaalia ja leikkauksia. Samalla 
saa tuntuman vartalon muotoihin. Lisäksi havainnoin toi-
sen tunnetilan ja pystyn paikantamaan toisen asennon.”

Hyödynnän kaapista löytyviä vanhoja vaatteita ja ma-
teriaaleja. Vaatteita voi ostaa valmiina ja niihin voi liittää 
itse erilaisia kosketeltavia elementtejä. Kyse on ratkaisu-
jen etsiminen kommunikaation tarpeeseen ja niiden ko-
keileminen käytännössä. Asusteissa saa olla huumoria ja 
luovuutta. Omaan tyyliin sopivat tunnusteltavat ideat voi 
liittää yksinkertaisilla tavoilla kuten huiveilla, koruilla, na-
peilla ja kangastarroilla. Samalla saa vanhoista vaatteis-
ta uusia.

Tunnistamista, juhlaa ja opastusta

Kommunikaatio asusteilla on toimivaa erilaisissa tilanteis-
sa, sisällä ja ulkona pakkasella, arjessa ja juhlassa. Olem-
me ratkaisseet osan yhteydenpidostamme vaatteiden vä-
lityksellä audio-haptisesti eli kuulonvaraisesti ja tuntoais-
tin kautta. Vaatteet on suunniteltu niin, että niistä tunnis-
taa toisen kosketuksella. Tutun materiaalin ja yksityiskoh-
tien avulla löytää toisen ryhmä- ja ruuhkatilanteessa, jos 
kontakti sattuu katoamaan.

Vaatetus vaihtelee sään mukaan. Talvella ulkona yhdes-
sä liikkuessa tandemlapasen sisälle mahtuu molempien 
kädet kotoisaan käsi-kädessä opastusotteeseen. Tandem-
lapasen sisään mahtuu meidän molempien käsi. Kommu-
nikoimme lapasen sisällä lämpimässä, varsinkin kun pak-
sut hatut, kova tuuli ja ympäristömelu estävät kuulolait-
teilla kuulemisen. Viesteinä jaamme suuntia, pysähdyk-
siä, sormittamista ja kosketusviestejä eli haptiiseja.

Juhlavaatteeseen voi olla piilotettuna opastusvalmius. 
Mieheni osti minulle toistametriä pitkän oranssin kallan 

Vaatteiden estetiikkaa
- kaunis sokean mieheni käsien alla

kukan. Sommittelin sen mustan leningin opastuspuolelle 
olkapäälle. Pitkän varren kiepautin lantion kohdalle len-
kiksi, josta voi pitää kiinni. Kuvassa Russ kokeilee kukkaa 
ja pitää lenkistä kiinni. Joskus asusteiden haptinen tut-
kiminen kuten juhlakenkien tunnustelu vaatii tilaa ja hy-
vän asennon.

Käytämme vaatteissa myös äänilähteitä. Äänestä saa 
vihjeen mm. toisen liikkumisesta, siirtymisestä, vauhdis-
ta ja etäisyydestä. Joulunajan vaatteisiin kuuluu yhdistel-
mä haptis-auditiivisesta joulupuserosta. Siihen on liitet-
ty tunnistettava kohosydän pienine tiukuineen. Kuvassa 
Russ kokeilee puseron selkäosassa olevaa isoa sydäntä ja 
joulutiukuja rinnakkain sohvalla istuen. Kun Riitta siirtyy 
tilassa, pienet tiu´ut kertovat sen.

Seksikäs mieheni käsien alla

Viime vuosina asusteiden kautta kommunikaation hyödylli-
syys on kasvanut. Kiinnostus jakaa seksikkyytä on kehittänyt 
tietoista asusteiden kautta kommunikaatiota. Russ miettii: 
”Seksikkäitä vaatteita kokeiltaessani tunnistan toisen varta-
lon muodot, sen lämmön ja liikkeet. Samalla koen toisen läs-
näolon tavan, kosketukseni etenemisen ja palautteen. Lisäksi 
saan toisen tuoksun, vartalon liikkeet kosketukseni alla, tun-
nen hengityksen ja mahdollisesti paljaan ihon. Käsien liikkeil-
lä toisen vaatteilla saa tuntoaistilla suoraan oman tulkinnan. 
Käsillä voi tutkia, palata takaisin, liukua eteenpäin. Tilantees-
sa tunnistan fyysisen läheisyyden ja hyväksynnän.” 

Olen vaimona kokonaisuus, joka näkyy muille lähinnä vi-
suaalisesti. Miehelleni olen haptis-auditiivinen, kosketuksel-
la tunnistettava. Vaatteiden kautta olemme läsnä toisillem-
me ja jaamme osallisuutta. Niistä muodostuu osa yhteistä es-
teettistä tuntoaistikulttuuria ja ne luovat  haptista nautintoa. 
Toisten vaatteiden kokeileminen toimii kuten silmäily. Kut-
summe tätä haptikoinniksi.

Aiheesta valmistuu kirja vuonna 2019, lisätietoja
riitta.lahtinen@icloud.com

Oikealla: Russ tutkii naisten kenkien nykymuotia.
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Teksti: Senni Hirvonen

P asi Päivinen kirjoitti (Kajastus 2018/03) perin-
teisen arvostelun Joensuun Parafest -tapah-
tumasta. Kerron tässä omia kokemuksiani ja 
ajatuksiani näkövammaisen Parafest-aktiivin 
näkökulmasta. Päivinen on oikeassa kehues-

saan tämän vuoden kulttuuritarjontaa monipuoliseksi. 
Hän kuitenkin tuo esille yllättyneisyytensä tästä seikasta. 
Olen ollut Parafesteilla mukana koko sen kahdeksanvuo-
tisen historian ajan jossakin roolissa: laulajana, musiikki-
teatteriesityksen osanottajana, pianistina, sokkokahvilan 
(vrt. Pimé Café) tarjoilijana sekä Muurinmurtamon (vrt. 
Elävä kirjasto®) ideoijana, järjestäjänä ja elävänä kirjana. 
Vain yhtenä kesänä (2012) olen ollut pelkästään yleisössä. 
Kuulun myös Parafestin Facebook-sivujen ylläpitotiimiin. 
Mielestäni Parafest on ollut hyvin monipuolinen katta-
us kulttuuria joka vuosi. Mukana on ollut laaja edustus 
eri kulttuurin muotoja tanssista kuvataiteeseen ja kirjal-
lisuudesta elokuviin. Myös erilaisia urheilukokeiluja, toi-
minnallisia työpajoja ja ihmisten maailmankuvaa avarta-
via elämyksiä on ollut usein tarjolla. Lisäksi tietopuolista 
kattausta on mahtunut festareille erilaisten seminaarien 
muodossa, joissa on käsitelty mm. kulttuuriin ja seksuaa-
lisuuteen liittyviä teemoja.

En kuulu Parafest-yhdistyksen hallitukseen, mutta Poh-
jois-Karjalan näkövammaisten edustajana olen saanut 
osallistua moniin kokouksiin. Tiedän, että Parafest-yh-
distys koostuu suurimmaksi osin vammattomista henki-
löistä, ja pidän tätä Päivisen tavoin hyvin ongelmallisena. 
Mukana hallituksessa on kuitenkin monen meidän tunte-
ma näkövammainen kulttuuripersoona Iiris Brocke. Hän 
on pitänyt ansiokkaasti esillä vammaisten ihmisten omia 
tarpeita ja pyrkinyt osallistamaan eri tavoin vammaisia 
henkilöitä niin tapahtuman suunnitteluun kuin toteutuk-
seen, esiintyjiä unohtamatta. Kiitos siitä hänelle! Kehitet-
tävää näkövammaisten näkökulmasta löytyy ainakin ta-
pahtuman Internet-sivujen saavutettavuudesta, johon 
kuitenkin olemme säännöllisesti kiinnittäneet huomio-
ta. Koska kaikki Parafest-aktiivit tekevät tapahtumaa va-
paaehtoistyönä, aika- ja osaamisresurssit ovat mahdol-
listaneet saavutettavuuden huomiointia hyvin vaihtele-
vasti. Itsekin olen pystynyt antamaan vain kokemusasi-
antuntijan, en ammattilaisen kommentteja. Kuitenkin tie-
don saavutettavuuden kuten myös fyysisen ympäristön 
esteettömyyden pitäisi olla itsestäänselvyys tämänkaltai-
sessa tapahtumassa.

Jos olisin sattunut mukaan Päivisen gallup-otantaan, oli-
sin vastannut, että Parafest kyllä kaipaa suurta uudista-
mista, mutta ehdottomasti tapahtumasta ei pidä luopua. 
Haluan saattaa tietoisuuteen myös Parafestin ansioita. 
Pahimmillaan Parafestin voi Päivisen tavoin tulkita ole-
van vammaisia segregoiva, muista eristävä tapahtuma. 
Itse en kuitenkaan ajattele näin. Parhaimmillaan Parafest 
voisi kehittyä vammaisten omaksi Prideksi, jossa ylpey-
den aiheena olisivat ihmisten moninaiset tavat ja kyvyt 
aistia, liikkua, kommunikoida, ymmärtää, kokea ja ajatel-
la. Festivaali juhlisi tätä ihmisyyteen kuuluvaa moninai-
suutta sekä pikemminkin mahdollistaisi kuin estäisi tasa-
vertaisia kohtaamisia. Valaisen tätä pienellä esimerkillä. 
Valkoisen kepin päivää vietetään täällä Suomessa lähin-
nä lisäämällä näkevien ihmisten tietoisuutta näkövam-
maisuudesta, eikä päivään liity ainakaan minulla min-
känlaista tunnesidettä. Vertailun vuoksi iranilainen nä-

Joensuun Parafestin 
ansioista ja haasteista

Yksi Parafestin esiintyjistä oli Alicon Lapper.

kövammainen ystäväni on kertonut, että Iranissa valkoi-
sen kepin päivä on juhlapäivä näkövammaisyhteisölle. Voi-
siko Parafest Suomessa toimia samankaltaisena yhteisölli-
senä juhlana, joka kutsuu vammattomatkin mukaan yhtei-
seen hauskanpitoon? Tavallaan Parafest on tätä kaikkea jo 
nyt. Kuitenkin media on lähtenyt varsin heikosti mukaan 
tapahtuman markkinointiin. Pidän tätä suurimpana syynä 
sille, että suurin osa kävijöistä on vammaisia tai heidän lä-
heisiään.

Ennen kaikkea koen Parafestin oppimisen ja kohtaamisten 
mahdollisuudeksi niin vammaisille kuin vammattomille ih-
misille. Olen aina nauttinut Parafestin välittömän lämpi-
mästä tunnelmasta ja kokenut siellä uusiin ihmisiin tutus-
tumisen todella helpoksi. Kahtena vuonna sokkokahvilan 
henkilökunta on enimmäkseen koostunut näkövammai-
sista nuorista. He ovat saaneet arvokasta kokemusta asia-
kaspalvelusta, toisen asemaan asettumisesta ja muista tär-
keistä työelämätaidoista. Sokkokahvilan kuten myös Muu-
rinmurtamon vammattomat kävijät ovat saaneet monen-
laisia rikastavia oivalluksia yhteisissä kohtaamisissamme. 
Molemmista tapahtumista olemme saaneet kävijöiltä roh-
kaisevaa palautetta.

Parafestissa on jo tähänkin mennessä toteutettu taiteili-
joiden inkluusiota, joskin hyvin rajatusti, ja sitä tarvittai-
siin ehdottomasti lisää. Pari vuotta sitten yhtenä esiintyjä-
nä oli The Voice of Finlandin 2015 voittaja, Joensuun oma 
Miia Kosunen, ja sain kunnian musisoida hänen kanssaan. 
Eräänä vuonna Pepe Willberg esiintyi yhdessä Resonaa-
rin muusikoiden kanssa. Tällaiset kohtaamiset ovat omi-
aan edistämään vammaisten ja vammattomien taiteilijoi-

den yhdentymistä. Toki itse olen esiintynyt Parafesteillä 
lähinnä omaksi ja ystävieni iloksi. En ole koskaan tähdän-
nytkään ammattimuusikoksi, joten voin puhua vain omas-
ta puolestani.

Monet Parafest-aktiivit ovat kehitysvammaisten vanhem-
pia ja muita, joilla on jokin kosketuspinta vammaisuuteen, 
vaikka eivät itse vammaisia olekaan. Olen huomannut, et-
tä katselen Parafestiä ja vammaiskulttuuria usein hieman 
eri näkökulmasta kuin nämä pitkän linjan hallitusaktiivit. 
Osittain kyse on varmasti sukupolvien välisestä kuilusta, 
koska hallitus koostuu keski-ikäisistä ja sitä vanhemmista. 
”Kulttuuri kuuluu kaikille” on hyvä slogan, mutta välillä is-
kulauseiden tekijät ovat ajautuneet hakoteille koko Para-
festin ideasta. Tämän osoittaa viimevuotinen Parafestin 
sivuilla ollut iskulause: ”Apua tarvitsevia on lähellä, men-
nään yhdessä auttamaan!” Ensireaktioni tähän lauseeseen 
oli: ”Anteeksi kuinka?” Lauseella on varmasti tarkoitettu 
hyvää, mutta se toiseuttaa vammaiset henkilöt toimijois-
ta autettaviksi, toiminnan kohteiksi. Vammaisten ihmis-
ten itsensä pitäisi kuitenkin olla toiminnan keskiössä sen 
kaikissa vaiheissa suunnittelusta arviointiin. Joskus tämä 
voi unohtua jopa vammaisten läheisiltä. Kuitenkin yhteis-
työni vammattomien Parafest-aktiivien kanssa on sujunut 
hyvin. Uskon, että kärsivällisyydellä ja kaikkia osapuolia 
kunnioittavalla dialogilla saadaan parhaiten edistystä ai-
kaan. Toivoisin Parafest-yhdistyksen hallitukseen edustus-
ta kaikista vammaryhmistä, ei vain näkövammaisista, se-
kä nuorten vahvempaa läsnäoloa tapahtuman suunnitte-
lussa. Parafestin olisi aika siirtyä kohti trendikästä ja nuo-
rekasta festaria säilyttäen samalla kuitenkin omaleimaiset 
piirteensä.

Rauhallista Joulua ja menestystä v. 2019
kulttuuritoiminnan tukijoillemme
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L okakuun kolmantena vuonna 1990 DDR 
ja Saksan Liittotasavalta yhdistyivät yh-
deksi Saksaksi. Kaksikymmentäkahdek-
san vuotta myöhemmin erään saksalai-
sen kerrostaloasunnon ovikello soi. Asu-

kas, toisin sanoen minä, menen jännittyneenä 
avaamaan.

Oven takana  on nuori pariskunta. Sokeanakin 
aistin heidän haikeat ilmeensä. Mies laskee lattial-
le kantokopan.

”Tässä olisi teille pieni kissa.”
Tuskin koppa on auki kun tunnen jotain karvais-

ta vilahtavan ohitseni olohuoneeseen. Hetkessä 
kissa taikoo itsensä näkymättömäksi. Kuuluu vain 
surkea naukaisu.

”Te tyhmät, miksi toitte minut tällaiseen paik-
kaan tämän tuntemattoman ihmisen luo?!”

Pariskunta on kuitenkin pakkoraossa: heidän 
isommat kissansa eivät jätä pientä, viisikuista poi-
kaa rauhaan vaan sähisevät ja rähisevät. Kun Ebay-
hyn jättämäni ilmoitus tavoitti heidät, he ottivat 
yhteyttä.

Hyvästit heitetään. Minä jään iloitsemaan uu-
desta perheenjäsenestä. Ilo tuntuu olevan yksi-
puolista. Kissa ei anna minkäänlaista elonmerkkiä. 
Eivät auta herkut eivätkä lelut. Pelko on niitä voi-
makkaampi.

Illalla olohuoneesta alkaa kuulua ulvontaa, joka 
etäisesti muistuttaa kissan ääntä. Yötä kohti uli-
na vain pahenee. Ovatko kisun vanhemmat suden 
sukulaisia?

Yöllä saan tuskin unen hännästä kiinni. Mutta 
uusi päivä painaa päälle.  Soitan Youtubesta kis-
san naukunaa, sitten Chopinia, Don Omaria ja  
pohjois-korealaista poppia. Rammsteinin kappale 
Du hast saa kissan naukaisemaan ujosti.

 Facebookissa toiset kissaihmiset neuvovat an-
tamaan kisulle aikaa. Yritän unohtaa koko mirrin 
ja keskityn päivän töihin. Illalla kaadun rättiväsy-
neenä sänkyyn katselemaan unta, jossa ympäril-
leni on pesiytynyt karmea katkupilvi. Ihmiset kar-

kaavat läheltäni niin kauas kuin pystyvät. Jopa kaverini luikkivat 
tiehensä minut haistaessaan.

Haju säikäyttää minut lopulta hereille eikä suostu päästämään 
irti. Nousen pystyyn. Lakana nousee mukanani. Se on liimautu-
nut ihooni kiinni. Kissa on jossain vaiheessa käynyt jättämässä 
haisevan vastalauseensa sänkyyni, sekä nestemäisenä että kiin-
teänä. Väsyneenä en tätä ollut huomannut.

”Ei tämä kissa minusta tykkää.” Facebookin päivitykset muut-
tuvat yhä synkemmiksi. Pesukone pyörittää peittoa ja lakanoita 
puhtaiksi. Sitten koneeseen päätyy kylpyhuoneen matto. Hiek-
kalaatikko ei edelleenkään kisulle kelpaa.

Lopulta kisun tuonut pariskunta lähettää Whatsapp-viestin: 

Perheenlisäystä
Terveisiä Saksasta 3
Teksti: Jonna Mononen

”Tulemme huomenna hakemaan kissan takaisin. Teillä 
molemmilla on nyt sen verran vaikeaa, että parasta niin.”

Itku silmässä sanelen vastausviestin: ”Ok.  Ei tästä tai-
da tulla mitään. Mutta kissan vika tämä ei ole.  Olen koko 
päivän kotona, tulkaa, koska teille sopii.”

Sanelen seuraavaksi viestin miehelleni, joka on muuta-
man päivän reissussa Berliinissä. Itken niin, ettei sanelus-
ta tahdo tulla mitään. 

”Papu haetaan pois.”
En voi ajatella tuota pientä, pelokasta olentoa enää kis-

sana vaan Papuna, vaikka sänkyyni ruskeita papuja ilmes-
tyikin.

Parahdan itkuun. Tunnen epäonnistuneeni kissan omis-
tajana täysin. Papukin alkaa ulvoa. Äkkiä tunnen pumpu-
linpehmeän, lämpimän turkin sormieni alla. Lattialle si-
rottelemani juustotyynyt katoavat. Papu on kerännyt 
rohkeutensa ja tullut työhuoneeseeni ulvoen kuin palo-
sireeni.

Viestitän pariskunnalle, että haluaisimme vielä pari lisä-
päivää. Papu näyttäisi nyt rohkaistuvan.

Seuraavanakin päivänä Papu hiipii työhuoneeseeni 
juustotyynyjä syömään ja uskaltautuu ruokakupilleen.

Ostan ruokakaupasta kilisevän lelukepin, joka saa po-
jan uteliaaksi. Äkkiä se on taas työhuoneessani ja naukai-
see vienosti, sitten uudestaan, aivan kuin haluaisi rupa-
tella. Pumpuliturkki sivelee ihoani. Sitten rukki pärähtää 
käyntiin ja Papu alkaa pyöriä ympärilläni. Aivan kuin se 
sanoisi: "Näytän tältä, tutki minua ihan rauhassa".

Piilottelu aika on ohi. Loputkin jäät sulavat, kun Papu 
kiipeää syliini  rukki täysillä hyrräten. Sylkytyksestä on-
kin tullut tiivis osa arkea. Usein päivän pesut suoritetaan 
polvillani maaten. Samalla tulee nuoltua myös emännän 
kädet kissamaisella tarkkuudella.   Leluhiirien ja pallojen 
jahtaaminen ja leikkiratoja pitkin juokseminen ovat tä-
män pienen, iloisen kissanpojan mieliharrastuksia. Luo-
vuuttakin Sir Papulla on: pistaasipähkinän kuori, raa’at 
makaronit ja viinipullon korkit muuttuvat saaliiksi, jota 
on jahdattava ja paiskottava ympäriinsä.

Ruokahalu on kasvavalla kissalla valtava. Nirsoksi ei 
poikaa voi moittia, sillä kaikki kelpaa, jopa koiranruoka, 
jota Papu yrittää napata opaskoirani kupista.

Siellä missä minä olen, siellä on myös Papu. Mukaan on 
päästävä joka paikkaan, jopa kylpyhuoneeseen, jonka ko-
valle laattalattialle Papu kiepsahtaa eteeni selälleen. Toi-
sinaan kylpyammeessa odottaa vain papun silmillä erot-
tuva saalis. Sitä on tietysti jahdattava ympäri ammetta 
äänekkään naukumisen säestyksellä. Ei väliä, vaikka poh-
jalla vähän vettä olisikin.

Papu kertoo olevansa paikalla joko jollain lukuisista sa-
nanparsistaan tai koskettamalla jalkojani. Jos rapsutuksia 
ei ala kuulua, kisu kietoo tassunsa jalkani ympärille ja al-
kaa järsiä nilkkaani pienillä pentuhampaillaan.

Mieheni ollessa töissä ei juttukaveria puutu. Papulla on 
aina paljon kerrottavaa. Joka tarinaan on saatava mamilta 
kommentti joko suomeksi tai saksaksi. Usein Papun viesti 
kuuluu: ”Kurrr.” Suomeksi se tarkoittaa: ”Olen onnellinen. 
rakastan sinua mami.”

Rakkautensa Papu todistaa monin tavoin joka päivä. Tä-
mä pieni, iloinen poikakisu on löytänyt tiensä syvälle sy-
dämeeni ja täyttänyt siellä pitkään olleen, tyhjän kohdan.
”Kurr, Papu. Mami rakastaa sinua!”
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Teksti: Jukka-Pekka Mattila ja Harri Ivonen

Toukokuun alkupäivinä alkanut ja edelleen jatkuva au-
ringonpaiste, oli sekoittaa kymmenensien Äijäpäivien 
vieton. Alun perin kesäkuulle Hollolan Lahessa Alasen-
järven rannalla, Lepolan lomakodissa pidettäviksi aio-
tut kymmenvuotiskekkerit eivät ottaneet tuulta alleen 
äijien joukossa.

K yllästymisen ja tympääntymisen naamioksi oli 
keksitty jos jonkinlaisia pikkuserkun poikaka-
verin kissan kastetilaisuuksia. Vilkkaan nyky-
postien vaihdon tuloksena löydettiin villi oi-
vallus! Pidetään äijät Villingin saaressa, HUNin 

luiskalle laittamassa lomaparatiisissa.
Jo viime vuoden kekkerien aikaan, kun persupossu sai 

paskahalvauksen, pääpuoli muuttui siniseksi ja persu-
puoli jäi niille sijoilleen, oli joidenkin innokkaimpien äi-
jien mielessä kangastellut kaksipäiväiset jutajaiset. Tänä 
vuonna ne sitten toteutuivat joidenkin osalta.

Kippari ja Pedagogi olivat hommanneet evästä ja lie-
nee Timpurikin ollut mukana hankematkoilla. Meidän ryt-
miryhmämme startti tapahtui, mistäpä muualta kuin Kä-
pylästä. Allekirjoittanut, keittiömestari ja ohjaamotark-
kailija otimme  hieman vauhtia Veräjänmäen korkean pai-
kan pikaleiriltä.

Paikka oli Everest view kippolan terassi. Karttapal-
lon korkeuskäyriä tutkineet tietävät ettei oltu vielä me-
ren pinnan tasolla. Kyytimieheksi saimme töistään karan-
neen tarvikemyyjän, joka oli estynyt saapumaan varsinai-
seen mittelöön.

Laajasalossa kävimme suorittamassa elintarvike- ja 
juomavarastojen tankkauksen ja saavuimme laiturille hy-
vissä ajoin. Merikelpoiseksi osoittautuneen paatin lastaus 
sujui sukkelaan.

Kamat ja äijät siirsivät ahterinsa keulan turkeille pul-
tattuihin penkkeihin. Merenkulku oli vallitsevista tuulis-
ta johtuen aika rivakkaa, joten jouduimme irtautumaan  
laiturista, koska kahta vielä tulevaa äijää jouduttiin odot-
telemaan.

Juuri kun olimme kääntämässä kaasua täysille, he saa-
puivat laiturille. Suoritimme uuden rantautumisen ja 
saimme taskumattimyöhäisetkin mukaan. Merimatka, jo-
ka osoittautui lyhyeksi, sujui kipparin hoidellessa ruoria 
mallikkaasti ja laskimme Villingin laituriin.

Ensikertalaisten suista kuului ihailevia äännähdyksiä - 
Ah mikä lomaparatiisi! Hetken otettuamme mittaa maise-
masta suuntasimme Meripirtille avainten jaolle. Jokaisel-
le löytyi olkikupo jostain rakennuksesta.

Merimatkan aiheuttaman stressin ja kuivan tuulen ai-
kaansaaman nestehukan korjailtuamme ryhdyimme to-
sitoimiin. Parkkeerasimme urheissa suorituksissa tarvit-
tavat välineet ja kilpailuhenkeä uhkuvat, auringon hiljal-
leen laskeutuvassa kilossa kiiltelevät vartalomme suori-
tuspaikalle.

Välinekasseista löytyi hyvin kevyttä tavaraa, kuivan ke-
sän, vielä kuivemmaksi saattaneita männyn käpyjä ja pe-
likortteja. Eipäs nämäkään vielä olleet kaikkein köykäi-
simpiä tavaroita kun päästiin seuraavaan päivään ja äijä-

porukka tuli täydeksi löytyi erään äijän repusta a4-arkke-
ja!

Jep, siinä todellista äijämeininkiä, mutta siitä tuonnem-
pana lisää. Tällaista perhosten nakkelua myötä- ja vasta-
tuuleen oli perjantai-illan ohjelmassa.

Äijämeiningeistä oltiin etäännytty jo lähes hämä-
rän rajamaille. Korjausliikkeitä on luvassa jo tulevan si-
an vuoden aikana.

Paluu juurille on välttämätön edellytys jatkon kannal-
ta. Toisaalta äijät ovat kohteliaita ja kunnioittavat naapu-
ritonttien rauhaa, ettei linkopallot ja kiekot ynnämuuta 
keihäät, sinkoudu naapuriparatiisien pihoille.

Tämä vaan vinkkinä paikan myyntiä havitteleville, tar-
ve olisi ostaa lisämaata. Suoriuduttuamme perjantain kil-
pailullisista toimista siirryimme rennompaan meininkiin.

Saunoimme ja rohkeimmat pulahtivat virkistäytymään 
vihertävän levän valtaamaan mereen. 

Äijäruokaa nautittiin ja pistettiin maailman asiat uu-
teen ja entistä parempaan uskoon. Vuorokauden vaih-
duttua jo seuraavan päivän pikku tunneille, alkoi uni saa-
da valtaa joukossamme.

Lauantain muututtua aamuksi, nauttivat äijät aamiais-
taan kaikki omalla tyylillään, mutta yhteinen kahvihetki 
suoritettiin päärakennuksen avarassa salissa. Kahvitte-
luhetken jälkeen saimme kipparilta esittelykierroksen ja 
hieman tietoa menneistä ajoista tässä vaikuttavassa ra-
kennuksessa.

Sitten olikin aika valmistautua ottamaan vastaan loput 
äijät ja aloittaa keskittyminen koitoksiin, joista olimme 
me paikalla olevat osan kukin parastaan pannen suorit-
taneet.

Mielessäni oli monia asioita, kun barcelonan punainen 
Auris lähestyi Villaksen laituria ja kuljettajan sukulaislap-
set hokivat, että koska ollaan perillä?

Olimme ajanneet 25 minuuttia ja siinä sitten hokasin, 
että yksi asia ainakin on meiltä äijiltä pois.

Ei ole enään liian pitkää aikaa! Aurinko kilotti ja säätie-
dotus kertoi vain helteestä ja ehkä sadekuurojen mahdol-
lisuudesta.

Olimme laiturilla kello kymmenen jälkeen lauantai-
aamuna ja siinä penkillä istuskellessa, muistelin aiempia 
Villinki reissujani.

Ensimmäisiä kertoja olin ollut saaressa 1980-luvun al-
kuvuosina ja yhdellä sanalla kuvailtuna reissut olivat ol-
leet monenmoisia!

Seitsemän äijää oli mennyt jo Villinkiin edellisenä päi-
vänä ja nyt me neljä jälkiviisasta eli myöhäisempää saa-

KoirasMarttojen 
kesäpäivät Villingissä

pumiserää edustavat, ei välttämättä iällisesti, mutta lo-
gistisesti, starttaisimme laiturilta kello 11.00.

Mietiskelin myös, mitä saaressa voisi tehdä, millä asen-
teella ja fiiliksellä äijät olisivat, miten majoitukset, oma-
toiminen ruokapolitiikka sujuisi ja missä ruumiinvoimissa 
eli kehon energioissa äijät olisivat?

Porukassa olisi tällä kerralla jo muutamia kertoja pas-
sanneita, joten siitä aatokseni. Vaikkei tätä lukija uskoi-
sikaan, alkaa viriilit äijät vanheta ja katabolia vaanii se-
län takana.

Pera, tuo nestorimme oli arvottu venettä ajamaan. Pe-
ralla on vankka kokemus tuon veneen kipparoinnista ja 
bäkkärinä laivapoika- Jyskyltä myös löytyy laivurin kurs-
seista dokumentteja.

Ei vara venettä kaada, ehkä. Tällä kertaa Jysky oli täy-
si kapteeni vain muista syistä tai puolikas kuitenkin, kun 
kippari-Pera rantautti purkkinsa laituriin ja laivapoika 
Jysky touvasi köydet.

Veneestä purkautui laivatyttö Kaisa ja pojat olivat pi-
täneet Kaisasta hyvää huolta, koska laivatyttöä nauratti 
vielä kovin, kun keinahteli parkkipaikan suuntaan.

Ei hetkeäkään, kun minun ja Benin kapslaukut oli rou-
dattu botskiin ja me Benkun kaa tsitattiin penkille paa-
puurin puolelle.

Siinä me sitten bamlattiin niitä sun näitä ja venattiin 
kahta puuttuvaa äijää. Laiturilla oli hieman tungosta ja 
kippari antoi paatin ajelehtia, jotta emme olisi olleet es-
teenä muille. Sitten pitkämatkalaiset tulivat ja ei kun koh-
ti Viltsua ja Saunalahden laituria.

Laiturilla meitä tervehti viisi auringon, meren ja joron 
ahavoittamaa urhoa ja miksi valmennus tuulessa tuoksui, 
johtunee siitä, että nämä vellokset olivat jo edellisenä il-
tana suorittaneet seitsemän lajia.

Ei eppäilystä. Saunomisen syyksikään ei varmaankaan 
ilman paksuutta voine syyttää, sillä sieltä ei pitäisi tikua 
tulla. Eppu Normaalin sanoja hieman muunnellen: Sähköt 
sain, sähköt kiukaaseen!

Ystävällinen psyykkaus ja tervetuliasmaljojen kohte-
lias nostelu, majoittuminen ja lounaalle siirtyminen sii-
vittivät meidät 11 uskaliasta kisaamaaan, kannustamaan 
ja kuuntelemaan toisiamme jo kymmenennen kerran. 
Keittiömestari Kimmon, superkokki Peran valvovien sil-
mien alla hovimestareiksi naamioituneet Jysky ja Jamppe 
sukkuloivat keittiön ja pöytien väliä ja keittiön loihtiman 
kolmen ruuan menu, la salade initiale, Lasagne se vente 
en gros ja Cafe et chignon teki kauppansa.

Ruokajuomina kirkasta ja sameaa kera kuplien tai wit-
hout. Kunkin maun mukaan. Tuo baakkelsi jäi minua vai-
vaamaan, mutta ehkä se oli vaivattu taikinaltaan niin hy-
väksi, että se oli hävinnyt lähes näkymättömiin?

Mainio kattaus hankintapäälikkö Jussilta, Peralta ja 
Jampelta. Iso kiitos myös tiskarille, joka löytyi Käpylästä.

Ei toki mistään vastaanottokeskuksesta vaan ihan va-
paalla jalalla olevasta herrasmiehestä. Arvokasta työtä, 
todella arvokasta. Työt ja toimet oli jaettu CV:den mukai-
sesti ja työkokemus painoi näissä valinnoissa.

Onnistuneita valintoja, sanon minä. Ehkä ensi vuonna-
kin samat henkilöt voivat jatkaa, koska näyttöjä on taas 
yksi vuosi lisää?!

Lounaan jälkeen siirryimme Fazerin huvilan edustalle 
Areena 1.Toinen kilpaestradi oli Meripirtti, Areena 2.

Ryhmämme presidentin Jussin avaussanojen jälkeen 
kunnioitimme viittä herraa, jotka eivät meidän ryhmääm-
me fyysisesti kuuluneet, mutta ovat olleet voimakkaas-
ti mukana liikunnassa ja Villinki on ollut heille kovin lä-
heinen.

Börje, Aapo, Janne, Raikka ja Paavo: Jatkukoon matkan-
ne mielissä ja muistoissa! Syvä hiljaisuus.

Sitten säpinä alkoi! 
Seitsemän veljistämme olivat jo suorituksensa tehneet 

ja saaneet tulokset jopa paperille. Pelin henki oli sellai-
nen, että me neljä myöhäisemmässä saapumiserässä tul-
leet suoritamme ensin nuo seitsemän lajia ja sitten neljä 
meidän ns.  omaa lajia.

No, protestin paikkahan tuon aivan selvästi olisi pitä-
nyt olla, me teemme 11 lajia heti saman tien, kun edellis-
päivän herrat ovat keskittyneet vain neljään lajiin. Sveit-
sin frangit olisivat menneet hukkaan, sillä enemmistöde-
mokratiaa noudattaen häviö olisi tullut ja enemmistö oli-
si heitellyt hattujaan ilmaan, aatuaan päätöksensä perille 
plus frangit. Päätimme taistella.

Näytimme jo Saunalahden laiturilla yhteisen voi-
mamme, huutamalla taisteluhuudon: Banzai!

Ja ellen väärin asiaa ymmärtänyt, meitä vastaan tulleet 
äijät hypähtivät puolisen metriä taaksepäin ja laiturikin 
loksahti paikalleen?!

Helle ja sadepiskut meitä helli, kun suoritimme Areena 
ykkösellä lajit joissa horjumatta tehdyt suoritukset, olivat 
voittajasuorituksia. Miksi horjumatta? No siksi, että mit-
telövälineet olivat niin kevyitä, ne heikensivät jopa tasa-
painoa ja maaston muodot tekivät suorituksesta labiilin.

Juhlaturneessa oli huomioitu kaikkien osallistujien 
ominaisuuksia ja siksi lajivalikoima oli sellainen kuin oli.

Mikäli haluatte tietää lajikirjostamme, ottakaa yhteyttä 
presidenttiimme Jussiin. Hänellä on tuloksia ja sijoitukset 
käpyjen sinkoamisesta etukautta kävystä varpailla kiinni 
pitäen, laastikauhalla veden lippoamisesta tulityöhans-
kat käsissä, silmät peitettyinä, paperilennokin valmistuk-
sesta ja sen pituus- ja ilmassa oloaikojen mittauksesta tai 
vaikkapa pelikorttien pituusheitoista. Vaikka suorituksia 
oli vain yksi jokaisessa lajissa, meinasi tulla aikataululli-
sesti kiire hoitaa iltapesut ennen palkintojen jakoa.

Tällä kertaa tulosten spekulointiin meni yllättävän vä-
hän aikaa, sillä eihän ne koskaan ole ihan oikeassa oorde-
rissa ja siihen äijät ovat jo kovettaneet mielensä.

Tämä vuosi 2018 on Äijä-tapaamisten kymmenes (10) 
vuosi. Siksi palkintoja oli tällä kertaa hieman enemmän. 
Sijoitusmitalit ovat aina meidän kisoissa kultaisia  soit-
taaksemme tasavertaisuutta,  sijoitus on kuitenkin mer-
kitty roomalaisin numeroin. Mitalin kättely symbolisoi 
sitä toveruutta, kaveruutta ja reilua peliä, sinivalkoinen 
nauha meidän kunnioitusta syntymämaatamme kohtaan.

Tällä kertaa oli kunniamitalit kaikille osallistujille. Ne 
olivat käsityötä ja ne oli tehty 300 vuotta vanhasta koi-
vusta, halkaisijaltaan noin 15 senttimetriä, pyöreitä, ter-
vattuja asianmukaisin tekstein ja juuttinauhalla rantee-
seen sopivana tai mihin tahansa ripustettuna, kunhan ei 
kaulaan. Timpuri-taiteilijamme Jamppe oli nuo suunnitel-
lut ja toteuttanut. Mahtava muisto!

Tällä kertaa erikoispalkintona oli myös 10.v. putkeen-
mitali. Mitalissa oli tekstinä 10.v. Äijät 2018 ja symboliku-
vana soihtu. Soihtu kuvaa sitä tulenpalavaa halua osallis-
tua tapahtumaan ja antaa toisilleen itsestään, mutta saa-
da myös toisilta. Tästä kilpailivat kaksi henkilöä.

Äijäthän jakavat toisilleen monia asioita; muonaa, juo-
maa, kaveruutta ja vaikkapa maallista mammonaa, mut-
ta voittaja pitää löytyä. Niin löydettiin nytkin. Voittajaksi 
tuli Jippo, joka saapui tapahtumaan jo perjantaina ja näin 
ollen päihitti Ivon, joka rantautui tapahtumapaikalle vas-
ta lauantaina. Onnittelut!

Lähitulevaisuudessa Äijä 24/7h  uudistuu nimeltään 
ja sisällöltään.

Viikonloppumottorunona oli:
Heitä ja heilu,
keitä ja keinu,
ole reilu!



                                         

KOLUMNI
Aila Malkki

M itäpä emme löytäisi 
internetistä tänä päi-
vänä, kun vain luom-
me katseemme kän-
nykkään ja alamme 

naputella? Siitä huolimatta on myös 
valtavasti kysymyksiä, joihin net-
ti ei suoralta kädeltä anna vastauk-
sia. Minun ikätoverini eivät lisäksi ai-
na muista, että internet on olemassa 
eikä tarvitse turvautua paksuihin tie-
tosanakirjoihin. 

Mutta miten luotettavaa nettitieto-
us on – siitä ei voi olla koskaan täy-
sin varma. Luotettavuusongelma ei 
kuitenkaan kosketa videopelien ah-
keria käyttäjiä. Heille riittää se, että 
pelikonsoli toimii ja että pelissä ta-
pahtuu. Parhaat pelikonsolit kuiten-
kin ovat Playstation ja X-Box, poika-
ni mukaan.

Miten sitten olemme niin nopeas-
ti siirtyneet videopelien aikaan, kun 
vielä 1980-luvulla niistä ei tiedetty 
juuri mitään? Nopea vaihdos virtuaa-
limaailmaan myötäilee kaiken muun-
kin kehityksen ällistyttävää vauhtia. 
Ja kun nopeasti edetään, saadaan 
nuoret ja vähän vanhemmatkin liitty-
mään koukuttuneiden joukkoon.

Oli miten oli, vierestä olen saanut 
seurata 17-vuotiaan poikani peliuraa. 
Hänen kiinnostuksensa kohteena on 
eräs urheilupeli. Mielestäni se näyt-
tää äärettömän tylsältä ja itseään 
toistavalta, edestakaiselta juoksulta, 
mutta ei se kuulemma sitä ole, vaan 
aina joka kerta erilaista. 

Noissa sanoissa taitaa piillä koukut-
tumisen salaisuus: pelaaja kokee jo-
kaisen pelikerran uutena ja sen vuok-
si myös viehättävänä.  Ulkopuolisilta 
se tunne jää aistimatta. Tämä ratkai-

seva ero saattaa johtaa sukupolvien 
välisen kuilun syvenemiseen.

Ikä ei tietenkään ole este peliriippu-
vuudelle. Tunnetusti peliautomaatit 
houkuttelevat eläkeläisiä tuhlaamaan 
rahansa hedelmäpeleihin. Rahanme-
no on vielä siinä vaiheessa kohtuul-
lista. Kun aletaan pelata suurilla sum-
milla, ollaan jo vakavampien ongel-
mien äärellä.

Myönteisenä puolena pelaamisessa 
on se, että nettiyhteyden kautta voi 
saada pelikaverin vaikka maapallon 
toiselta puolelta. Ja sitten kierrokset 
voivat jatkua holtittomasti ajan tuol-
le puolen. On vaikea lopettaa, vaikka 
tosielämässä kello olisi soimassa aa-
mutuimaan.

Mielenkiintoa lisää pelihuuman ohel-
la tosiaan yhteys uuteen kaveriin, jos-
ta voi tulla ystävä.  Pelaajat makaile-
vat tyytyväisinä kotisohvalla, koska ei 
tarvitse mennä ulos räntäsateeseen 
kastumaan. Kätevästi toimiva, reaali-
aikainen yhteys muuhun maailmaan 
on ehkä jäänyt vähemmälle huomiol-
le tutkittaessa pelien suosiota.
 
Tulevaisuutta ajatellen laitteiden 
ominaisuudet tuovat paljon tietotai-
toa myös ammatillisesti. Lisäetuna tu-

tustuu ohimennen Lontoossa naput-
televaan ikätoveriin ja oppii samalla 
luontevasti englantia.  Siinäpä se: kun 
ei ole tarkoitus oppia, niin silloin op-
pii. Ja se oppi pysyy mielessä ja palaa 
kielelle aina sopivan tilaisuuden tul-
len. 

Peli on siis usein hyvä renki mutta 
huono isäntä.  Pelin renkinä ei pelaa-
jan kannata viipyä hetkeäkään. Siinä 
häipyvät sekä rahat että ystävät kuin 
tuhka tuuleen. Tältä riesalta on poi-
kani vielä välttynyt onneksi, koska ei 
pelaa rahasta.

Tasapuolisuuden nimissä on kerrotta-
va, että olen itsekin harhautunut pe-
likentille. Kyllä. Jäin tietokonepeleis-
sä koukkuun Tetrikseen 1990-luvul-
la ja Pasianssiin 2000-luvulla.  Jälkim-
mäistä jaksoin pelata yökaudet, Tet-
ris taas veti puoleensa aina vain kiih-
tyvällä tahdilla, jota ei pystynyt vas-
tustamaan. 

Pääsin eroon riippuvuudesta lupaa-
malla itselleni ja muille pysyä kauka-
na nettipeleistä, ja se lupaus on pitä-
nyt. Tilalle olen kerännyt monia mu-
kavampia harrastuksia ja mielekäs-
tä tekemistä.  Narrin viitasta on kevyt 
luopua.

                                         

LUKUNURKKA
Tuula-Maria Ahonen

Kasvatus ekokriisin
aikakaudella

Veli-Marri Värri: 
Kasvatus ekokriisin aikakaudella 
Vastapaino, 2018

Jotta elämä maapallolla jatkui-
si, ajattelumme ja koulutuksen  on 
muututtava aikuisen viisaaksi suh-
teessa luontoon.

O lemme matkalla ekoka-
tastrofiin, toteaa filo-
sofi ja Tampereen  kas-
vatustieteen professo-
ri Veli-Matti Värri. Hän 

tuntee musertavaa huolta maailman 
tilasta, mutta haluaa kuitenkin löy-
tää perusteita lasten, nuorten ja tu-
levien sukupolvien toiveikkalle tule-
vaisuudelle. 

Siksi on olennaista ajatella uusiksi 
suhteemme luontoon.

- Vallitsevassa ajattelussamme ih-
minen on kaiken mitta ja maailman 
keskus. Maailma on ihmisen varasto. 
Olemme maailman omistajia. Omis-
tamme puut, järvet, vuoret, meret, 
eläimet, mineraalit ja jopa sellaiset 
oliot, joita ei ole vielä löydetty.

-Pyrimme tiristämään viimeiset 
öljypisarat maan ytimistä ja vuo-
ren harjanteista, ja perustamme kai-
voksia herkille vesistöalueille. Tämä 
osoittaa elämänmuotomme välinpi-
tämättömyyttä muille kuin luonnon 
hyötyarvoille. Luonnonvaroja kah-
miessamme viemme tulevilta suku-
polvilta mitä ehdimme, ja siirrämme 
samalla ison osan ratkomattomista 
ongelmistamme heidän perinnök-
seen, Värri toteaa.

Hän peräänkuuluuttaa ihmiskun-
nan aikuistumista. Ei ole olemassa 
toista maailmaa, jonka varaan voi-
simme rakentaa illuusion ikuisesti 
jatkuvista kulutusjuhlista. 

- Jos ilmastonmuutoksen pahim-
mat skenaariot toteutuvat, parhail-
laan lapsuus- ja nuoruusikäiset jou-
tuvat kokemaan elinaikanaan järisyt-
täviä mullistuksia. Jotta voisimme hi-
dastaa tai estää ihmisen luomaa tu-
hoa, olisi toimittava elämää suojele-
vasti jo nyt.

 
Aikuinen ihminen voi  ja hänen täy-
tyy kasvattaa itseään 

- Elämänmuotomme on tuhoisa ja 
tiedämme sen, mutta enemmistö jat-
kaa elämäänsä kuten ennenkin, Vär-
ri toteaa.

- Inhimillisyyden erityislaatu on ih-
misen henkisessä kyvyssä, kyvyssä 
tulkita itseään ja kokea vastuuta it-
sestään ja suhteestaan maailmaan. 
Tämän erityislaatunsa vuoksi ihmi-
nen voi ja hänen täytyy kasvattaa it-
seään.

Värri ei ota esille konkreettisia kei-
noja. Ilmastoasiantuntijoiden mu-
kaan eniten voi helpottaa ilmaston-
muutoksen etenemistä siirtymällä 
kasvissruokaan ja vähentämällä len-
tomatkoja. 

Kirja pohtii kasvatusta eri tasoilla. 
Sama maailmankuvallinen sokeus, 
teknologian ja  ihannointi ja  kilpai-
lutalouden ehdoilla toimiminen val-
litsee kaikkialla.

Myös yliopisto, entinen sivistyksen 
kehto, on osa ekokriisiä

- Suomalaista yliopistolaitosta on 
etenkin vuonna 2009 muuttuneen 
yliopistolain myötä määrätietoisem-
min sekä poliittisin päätöksin että 
yliopistojen omin toimin muokattu  
kasvuyrityksiksi, joiden olisi menes-
tyttävä innovaatiokapitalistisen kil-
pailutalouden globaaleilla markki-
noilla.

- Tälle ajattelulle tutkimus ja kou-
lutus ovat markkinatavaraa, joka ei 
olennaisesti eroa muista markkinoil-
la olevista palveluista. Nuoresta tut-
kijasta aina senioriprofessoriin saak-
ka nyky-yliopiston henkilökunnan 
kokemusmaailmaa kuvaa riittämät-
tömyyden tunne, Värri kuvaa yliopis-
ton henkistä ilmapiiriä.

Millainen on arvokas ihmiselämä? 

Värri kehottaa muistamaan ja vaali-
maan sitä, mikä ihmisessä on paras-
ta. 

-Kasvatuksen tehtävänä on luoda toi-
voa ja luottamusta elämän arvoon ja 
merkityksellisyyteen. Viime kädessä 
on kysymys siitä, millainen on arvo-
kas  ihmiselämä. 

-Ekologisesti kestämätön elämän-
muotomme vaatii muutosta talou-
den ja politiikan suuntaan ja valmis-
tautumista uudenlaiseen niukkuu-
den aikaan. Samalla täytyy kuitenkin 
huolehtia arvokkaan inhimillisen elä-
män perusteista ja yhteiskunnallises-
ta oikeudenmukaisuudesta.

-Maailman muuttaminen vaatii 
kärsivällisyyttä ja odottelua, mutta 
myös radikalismia ja hyveellisiä, roh-
keita yksilöitä esikuviksi, Värri rohkai-
see kansalaisaktiivisuuteen.

Kirjan ongelmana on filosofinen, 
vaikeasti ymmärrettävä kielenkäyt-
tö. Mutta  koska kirjan ydinsanoma 
on mitä tärkein, toivottavasti kirjas-
ta tehdään myös helppolukuisempi 
versio!

P.S. 
Jutun kirjoittaja ja Roskaliikkeen perustaja
Tuula-Maria Ahonen on kutsuttu Presiden-
tin Itsenäisyyspäivän  juhlavastaanotolle 
jo toisena vuotena peräkkäin. Onneksi 
olkoon!

Paha renki
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J ouluun ollaan Kulttuuripalvelussa laskeutu-
massa iloisissa ja kiitollisissa tunnelmissa. 
Yleisradion kääntämisen ja versioinnin päällik-
kö Christoffer Forssell on luvannut, että Yle li-
sää kuvailutulkattujen ohjelmien määrää. Ku-

vailutulkkauksen kuulee, kun digiboksista valitsee en-
sisijaiseksi ääneksi hollannin. Kuvailutulkattu versio 
tv-ohjelmasta löytyy usein  myös Yle Areenasta. 

Television joulukalenteri Maukan ja Väykän ensimmäi-
nen joulu lähetetään näkövammaisten lasten ja lap-
senmielisten iloksi aamuin illoin 1.-24.12.2018.  Tämän 
vuoden puolella ehditään nähdä kuvailutulkattuna 
vielä viisiosainen sarja Aku Louhimiehen  Tuntematon 
sotilas -elokuvasta. Sarja sisältää yli puolitoista tuntia 
elokuvaversiossa näkemätöntä materiaalia. Ensimmäi-
sen jakson esityspäivä on 30.12.2018. Vuoden 2019 en-
simmäinen  kuvailutulkattu herkku on helmikuussa al-
kavan Muumilaakso-sarja. 

Elokuvateatteriinkin sopii alkuvuodesta mennä naut-
timaan kuvailutulkkauksesta. Klaus Härön elokuva 
Tuntematon mestari saa ensi-iltansa 4.1.2019 kuvai-
lutulkattuna. Tuntematon mestari on tarina ikäänty-
västä taidekauppiaasta, joka yrittää viimeisen ker-
ran todistaa kykynsä niin itselleen kuin lähimmäisil-
leen. Pääosassa loistaa Heikki Nousiainen.
 
Lisäksi Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:n koordi-
noima, Suomen Kulttuurirahaston rahoittama Kuvai-
lutulkkausta elokuvafestivaaleilla -hanke saa loppu-
huipennuksensa DocPoint-festivaaleilla. Kuvailutul-
kattujen elokuvien sarja on edustava läpileikkaus kor-
keatasoisen dokumenttielokuvien festivaalin tarjon-
nasta tänä vuonna. Kuvailutulkattu ohjelmisto esite-
tään 29.-31.1.2019 Savoy-teatterissa. 

Näistä ja muista joulun ja vuoden alun tapahtumista 
löydät tarkemmat ja ajantasaiset tiedot yhdistyksen 
nettisivuilta osoitteesta www.kulttuuripalvelu.fi 
Suloista sydäntalven aikaa ja mieltä lämmittävää jou-
lua, 

toivottaa kulttuurisihteeri 

M inun piti kirjoittaa aivan toisesta aihees-
ta. Mutta niin taas kävi, että arkitodelli-
suus puuttui peliin ja on pakottanut aja-
tuksiani ja ajankäyttöäni uuteen suun-
taan.

Meneillään on vuoden synkin aika, ollaan pyhäinpäivän 
ja joulun puolessavälissä, ei tunnu auringon häivähdys-
täkään ja tulevan talven ajatus istuu raskaana olkapäil-
lä. Näinä viikkoina on helppo nähdä kaikkea todellista-
kin synkemmässä valossa. Tästäkö johtui, etten havahtu-
nut asiaan ajoissa? Että yritin valaa positiivisuutta mielee-
ni ja uskotella itselleni huolteni johtuvan vain loppusyk-
syn synkistelystä? Toisaalta mitään ”ajoissa” ei oikeastaan 
olekaan, kun aika loppuu kesken.

Ongelma on jatkunut loppukesästä asti, alkuun pieni-
muotoisena, mutta nopeasti hankaloihin mittakaavoihin 
yltyneenä. Kymmenvuotias tyttökissani on alkanut pis-
sailla ensin sohvalle, sitten aina uusiin paikkoihin ympäri 
kotiani, viimein myös sänkyyni. Mietin stressitekijöitä, yri-
tin välttää ja ennaltaehkäistä niitä, varautua mahdollises-
ti ennakkoon hankaliin tilanteisiin. Ja pyykkäsin, hanka-
sin ja siivosin, juoksin pesukoneen ja kuivaushuoneen vä-
liä, ostelin hyödyllisiksi mainostettuja haihdutteita ja ha-
jumolekyylejä rikkovia pesuaineita, kuljin suihkepullo kä-
dessä hajupisteitä metsästämässä, pidin kisulle puhutte-
luja, hellin ja paijasin, sain itkunpuuskia ja raivokohtauk-
sia, yöt mietin hampaita purren ja päivisin harkitsin yön 
kamalia ajatuksia uudelleen. Opaskoiranikin heittäytyi 
kanssastressaajaksi, olisi pitänyt kiukutella hiljaa ja näky-
mättömästi, mutten useinkaan jaksanut. Lopulta oli pak-
ko päätyä ratkaisuun: kissalle olisi etsittävä uutta kotia, 
jossa osattaisiin elää sen ehdoilla ja mahdollisesti hoitaa 
pissaongelma.

Omatuntoni kolkutti, mutten enää jaksanut: tulla kotiin 
sieraimet laajenneina etsimään päivän jälkiä, survoa pe-
tauspatjat pesukoneeseen ja hangata sohvan istuintyy-
nyjä, saada allergisia reaktioita hajumolekyyleistä tai nii-
tä rikkovista aineista, jännittää ja toivoa ja pettyä, maa-
ta voimattomana ja järjestää aikataulujani uudelleen päi-
vä päivän jälkeen. Ja kissa sen kun näytti uhmaavan kaik-
kia toimiani, istahti vierelleni ja pissasi, sisäsiistin päivän 
päätteeksi lirautti hajupisaroita lempikenkiini ja koiran 
lelukassiin, nukkui yönsä rauhassa jalkojeni juuressa ja 
kasteli sitten tyynyni. Mitä se uhmasi?!

Taitoni ja tietoni loppuivat. Minun oli päästävä siitä ka-
tista eroon, löydettävä sille uusi koti, ammattitaitoisem-
pi emäntä. Ilmoitukseni eivät tepsineet, joten ryhdyin pu-
humaan eläinsuojelutoimintaa tuntevalle ystävälle. Mut-
ta en sittenkään raaskinut. Nostaisinko kädet pystyyn, 
myöntäisin tappioni kymmenen vuoden jälkeen, luovut-
taisin ensimmäisten isojen vaikeuksien edessä? Entäs jos 
en tehnytkään mitään väärin? Entäs jos parin tuttavan 
varovaiset vihjailut siihen suuntaan, että kissani ei näy-
tä terveeltä, pitäisivätkin paikkansa? Kiemurtelin epäilyk-
sissäni laidasta toiseen. Entä omat vaistoni? Marraskuun 
synkkyys sai minut ajattelemaan, että kissakin on entistä 
vaisumpi ja haluttomampi vain auringonvalon puuttees-
ta johtuen, että se kyllä syö, mutta hieman vähemmän ja 
harvemmin, että sen laihtuminen on normaalia ja hyvää, 
etten saisi yliarvioida pieniä merkkejä. Vai ettenkö saisi 
aliarvioida niitä?

Lopulta lähdimme lääkäriin. Tuomio tuli tunnissa veriko-
keiden ottamisesta ja se oli kuolemantuomio. Kissa sai-
rastaa parantumatonta autoimmuunisairautta fipiä, eikä 
sen hyväksi voi tehdä mitään.

Nyt istun kotona, tai kuljeksin koneen ja kissanlinnan luo-
lan välillä, kuljeksin päämäärättömästi, yritän kirjoittaa, 
ajatukset rönsyilevät, eivät pysy kohteessaan, tässä näp-
päimistössä. Sormeni haluavat haparoida kissan pehme-
ää niskaturkkia, iloitsisin, vaikka se raapisi, vaikka se pis-
saisi eteisen matolle, kunhan se ei kyhjöttäisi velttona 
miltei ulottumattomissani. Minun on kirjoitettava, mut-
ta pohdin, mitä tekisin, milloin olisi se päivä, jolloin vei-
sin kissan viimeiselle piikille. Jaksaisiko se odottaa poi-
kaani kotiin opiskelupaikkakunnaltaan? Jaksaisiko se vii-
konlopun yli? Kärsiikö se, vai uinuuko hiljaa puolinukuk-
sissa? Pakottaisinko sitä juomaan vähän, vai annanko sil-
le rauhaa?

Hm, missä tässä on kulttuurinen ja missä näkövammaisa-
spekti, joita tähän lehteen tarvitaan? Ei ensisilmäyksellä 
missään. Mutta kumpaakin löytyy sittenkin.

Ihminen on viime kädessä hyvin yksin. Parhaissakin ih-
missuhteissa tullee päiviä, jolloin ihminen tuntee rajatto-
man yksinäisyytensä. Kun elää sokeana yksin, tämä yksi-
näisyys moninkertaistuu joissakin tilanteissa. Sokeana on 

hankalampaa, aikaa ja energiaa vievämpää ottaa selvää 
asioista. Tapauksessamme vaikkapa eläinlääkäreiden pal-
velujen ja hintojen vertailu on ensimmäinen vaikea askel. 
Käyn jossakin ystävän suosituksesta, mutta ensikäynnin 
jälkeenkin lääkäri on hankalasti tavoitettavissa. En oikein 
pääse sinne ilman saattajaa. Ja jos on äkisti lähdettävä, en 
saa kissaa edes pyydystettyä yksin kantokoppaan, se pa-
kenee koppaa piilopaikkoihin, joista en sitä ilman näköä 
löydä. Minun on järjestettävä viimeinen matka moninker-
taisesti huolellisemmin etukäteen: varattava lääkäriaika 
sen verran ajoissa, että löydän varmasti jonkun saattajak-
si. Mutta mistä osaan arvioida, mikä on oikea päivä ja mi-
tä teen äkkitilanteessa? Mistä tiedän, kärsiikö kissa keräl-
le käperryttyään, miten huomaan sen hoipertelevan, tai 
etteivät sen jalat kanna? Itkettävän turvaton olo!

Ja se kulttuurinen aspekti: tokihan kuoleman kulttuurikin 
on kulttuuria. Sanotaan, että jokaisen maan sivistystasoa 
mitataan sillä, miten se kohtelee eläimiä (tai vanhuksia, 
vammaisia, lapsia...). Suomen lemmikeillä on keskimää-
rin varmasti oikein hyvät oltavat. Hyvä elämä ja useimmi-
ten kohtalaisen hyvä kuolema. Eläinlääkäriasemien hin-
nastoissa mainitaan jopa kuolleen lemmikin arvokkaas-
ta kohtelusta tuhkaamisen tai hautaamisen yhteydessä 
- tosin tästä ”arvokkaasta käsittelystä” saatetaan veloit-
taa joitakin ylimääräisiä roposia. Lemmikin kuolema on 
aihe, josta keskustellaan monissa verkon vertaisryhmissä 
ja palstoilla, jonka kasvatuksellisesta merkityksestä kiis-
tellään someraivoon asti, jolta varjellaan lapsia. Siitä ol-
laan kuitenkin aika yhtenäisesti samaa mieltä, että lem-
mikeille on taattava mahdollisuus hyvään kuolemaan, et-
tä omistajilla on vastuu ja velvollisuus katkaista eläimen 
kärsimystä ajoissa tarjotulla eutanasialla.

Ja tästä herää jälleen kysymys: jos kerta lemmikit, niin 
mikseivät myös ihmiset? Mikseivät loppusuoralla olevat 
ja turhaan valtavasti kärsivät potilaat voi saada kuolina-
pua? Tiedän, ettei asia ole täysin yksiselitteinen, ettei sii-
hen ole helppoa antaa kaikkia näkökulmia tyydyttävää 
vastausta. On kuitenkin hyvä, että kysymys on jälleen ta-
petilla, että siitä käydään yhä laajemmin polemiikkia. On 
hyvä, että esimerkiksi Ehtoolehto-romaanit ovat saavut-
taneet hurjan suosion.

Olemme marraskuun loppupuolella, pyhäinpäivään ja 
jouluun on kumpaankin yhtä pitkä aika. Näinä synkimpi-
nä viikkoina elämäni vainajat käyskentelevät mielessäni 
alituiseen, kertoilevat, joskus hieman syyttävät, houkut-
televat tai tyrkkäävät minua lähemmäs arjen valoa. Mer-
kitseekö minulle joulun valo arjen valoa? Sitä, että kaikki 
vainajani elävät muistoissani, mutta itse jatkan vielä tääl-
lä, itkun ja murheiden jälkeen aina joskus hymyillen ja rie-
muiten. Uskon, että merkitsee. Uskon, vaikka yöllä herä-
tessäni varpaani hapuilevat sängyn päätyä, jossa kissa-
ni useimmiten nukkuu, sormeni muistelevat jo nyt kissan 
turkin pehmeyttä ja lämpöä, sen kehräämisen hiljainen 
hyrinä soi korvissani liikenteen melun yli. Ja ikävöin, voi, 
miten ikävöin sitä, vaikka se on vielä tässä parin metrin 
päässä luolassaan, lähtöön valmistautumassa vasta.



VINOKAS
Olli Lehtinen Vinokas saa työpaikan
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J oulu lähestyi ja sokea mies Vinokas tunsi olon-
sa yksinäiseksi. Niin yksinäiseksi, että alkoi miet-
timään baariin lähtemistä. Sokea on todella yksi-
näinen, jos lähtee kuppilaan ilman seuraa. Siellä 
toimiminen ja liikkuminen on monin kerroin han-

kalampaa kuin kotona. 

Pöydässä istui Vinokkaan lisäksi kaksi miestä. – Rahat on 
vähissä, Vinokas totesi. – Me voitaisiin perustaa yritys. –
Ai jaa joo, mikä ettei. – Sinä olet näkövammainen, ja kul-
missa on vaikea kävellä. Me perustetaan kulmanpoistofir-
ma, mies sanoi. –Näin on, kulmat pois, Vinokas totesi. Sa-
malla höyryllä voisi ripustaa talot ilmaan. 

Toinen pöydässä istuvista miehistä kilautti Vinokkaan la-
sia. – Olisit hyvä lähetti, hän sanoi. –Minkälainen lähetti? 
– Pakkauslähetti. – Mitä se tekee? – Kuljettaa pieniä pa-
ketteja osoitteesta toiseen. – Kyllä onnistuu! 

Seuraavana päivänä mies saapui vierailulle Vinokkaan ko-
tiin. – On suuri etu, koska et näe asiakkaita. He ovat niin 
lahjakkaita tai niin rikkaita, etteivät kaipaa julkisuutta, 
mies sanoi. – Ei haittaa, kunhan puhuvat, että löydän oi-
kean vastaanottajan, Vinokas sanoi. – He puhuvat. Eivät 
vain pidä siitä, että tuijotetaan. – Koska minua on autet-
tu, on ihan huippujuttu, että nyt minä pystyn auttamaan! 
Vinokas sanoi. 

– Tarvitseville mitä he tarvitsevat, mies totesi ja halasi Vi-
nokasta. Mies tarttui Vinokkaan ranteeseen ja asetti käm-
menelle tupakka-askin kokoisen rasian. – Avustustarvik-
keita vanhuksille? Vinokas kysyi. – Kyllä. – Liian pieni pa-
ketti villasukille tai hartiatyynylle. – Kuljetat pieniä apu-
paketteja, joita asiakkaat haluavat antaa toisilleen.

Mies painoi Vinokkaan käteen jotain viileää. – Tässä pu-
helin. Älä käytä muuhun kuin asiakkaalle soittamiseen. 
Jos siihen soitetaan, älä vastaa vaan sulje puhelin, laita 
pussiin ja vie roskiin, mies sanoi. Vinokas tunnusteli pu-
helinta. Sileä ja laadukas. 

Vinokas tilasi invataksin. – Pääskylänrinne 8 D, hän sanoi 
kuljettajalle. Kotvan kuluttua kuljettaja sanoi: – Perillä ol-
laan. – Voisitteko painaa minulle asunnon D 71 summe-
ria, Vinokas pyysi. Kuljettaja painoi summeria, ja pian ovi 
surisi. Vinokas astui rappuun ja kuljettaja jatkoi matkaa. 
Hetkinen 71, mistäköhän se löytyy? Vinokas pyöri porras-
käytävässä hissiä etsien muttei löytänyt ennen kuin jo-
ku tuli alas. – Anteeksi, voisitteko kertoa…, Vinokas sa-
noi, mutta tyyppi käveli ohi. Nyt Vinokas tiesi hissin mut-
tei kerrosta. Hän odotteli. 

Rapun ovi naksahti auki. – Anteeksi, olen sokea, voisitte-
ko näyttää minulle asunnon 71? –Tulkaa, hahmo sanoi ja 
katosi. – Odottakaa! – Oho ahaa. – Voinko tarttua käteen-
ne? – Totta kai. 

He nousivat hissillä muutaman kerroksen. – Tässä, asunto 
71, avulias sanoi ja poistui. Vinokas otti ryhdikkään asen-
non ja hymyn huulilleen. Hän painoi ovikelloa. Ruks ruks, 
ei soinut. Vinokas koputti oveen. Ovi avattiin muttei ter-
vehditty. – Toin teille tällaisen paketin, Vinokas sanoi. Jo-
ku tarttui pakettiin ja veti oven kiinni. Kovin oli etäistä 
toimintaa, Vinokas mietti. 

Seuraavana päivänä hommia tarjonnut mies soitti. – Mi-
ten meni? – Se sai olla viimeinen paketti, Vinokas sanoi. – 
Mites nyt näin? – Paketit pyörii jatkuvasti mielessä. – Sai-
sit seuraavasta kuljetuksesta satasen. – No, okei. 

Vinokas saapui määränpäähän invataksilla. – Voisitko pai-
naa ovisummeria? Vinokas kysyi. Kuljettaja painoi sum-
meria. – Ei vastaa. Hei, nyt tuolta tulee joku, Kuljettaja sa-
noi. Rapunovi aukesi. – Asutko asunnossa 22? Vinokas ky-
syi. – En, hahmo sanoi ja käveli ohi. – Minä vien sinut ovel-
le 22, kuljettaja sanoi. He menivät hissiin. – Tässä on 22. 
Ovi on raollaan, kuljettaja sanoi ja poistui. 

Vinokas raotti ovea ja astui sisään. Sisältä ei kuulunut lii-
kettä. – Huhuu, onko täällä ketään? Ei vastausta. Minun 
täytyy saada nyt tämä paketti toimitettua. Vinokas as-
tui eteiseen. Seinustalla ei tuntunut pöytää, ja hän jatkoi 
eteenpäin. Silloin kenkä tökkäsi johonkin raskaaseen, jo-
ka antoi hieman periksi. Tämä, mikä se sitten olikaan, oli 
keskellä eteisen lattiaa. Vinokas jähmettyi. Asunnossa oli 
hiljaista. 

Vinokas kumartui ja alkoi tunnustella. Lattialla makasi ih-
minen. Kyynärtaipeessa riippui ruisku. Onpa vanhus men-
nyt huonoon kuntoon, Vinokas mutisi. Hätä ei lue lakia. 
Vinokas näppäili työpuhelimeensa 112. – Saisinko ambu-
lanssin osoitteeseen Hietalahdenkatu 6 F 53. – Mitä siel-
lä on tapahtunut? – Lattialla makaa puhumaton ihminen 
ruisku käsivarressa. – Hengittääkö hän? –Pieni hetki. – Py-
sykää siellä. Lähetän sinne ambulanssin, päivystäjä sanoi. 

Vinokas kiiruhti ovelle ja astui rappukäytävään. Hän tun-
nusteli seinää ja ovenkarmeja, kunnes löysi hissin. Hissis-
sä hän painoi työpuhelimen pimeäksi.

Päästyään jalkakäytävälle Vinokas kuuli ambulanssin si-
reenin. Hän jatkoi matkaa. Hän kulki rauhallisesti keskus-
tan katuja, kunnes löysi etsimänsä. Hampurilaisravintola. 
Hän tilasi aterian. Ruoka ei maistunut, mutta limu mais-
tui mahtavalta. Kun Vinokas kippasi kääreet tarjottimelta, 
hän pudotti roskasäiliöön myös puhelimen. Hän oli päät-
tänyt jatkaa yksinäisten ja rauhallisten eläkepäivien viet-
tämistä.

OPASKOIRA
PEKKO

Marianne
Tenhami

Se on ammattilainen

T ätä lukiessasi olen toiminut jo yli kahdeksan 
vuotta emäntäni oppaana eri maissa, paikois-
sa ja tilanteissa. Alku oli haasteellista, kun nuo-
rena poikana kummeksuin ja jännitin kaikkea 
uutta ja minun piti aina uusissa paikoissa ve-

tää ja koohata, kun jännitti niin paljon. Vaan toisin on nyt.

Kävimme emäntäni kanssa jälleen kerran Kaapelitehtaan 
Teatterimuseolla. Nyt osallistuimme kierrokseen, jota ve-
tivät Näkövammaisteatterin entinen ja nykyinen ohjaa-
ja. Emäntäni näyttelee Näkövammaisteatterissa, joten 
tunsin ohjaajat hyvin entuudestaan. Niinpä minun ei ol-
lut konsti eikä mikään seurata heitä kierroksen läpi, kun 
emäntäni kehotti minua etsimään heitä ja menemään 
heidän perässään käyttäen ohjaajien nimiä. Olen oppinut 
tunnistamaan meille läheiset ihmiset ja tuttavamme hei-
dän nimillään. Niin tein nytkin. Jossain vaiheessa kierros-
ta minua tosin alkoi hiukan huolestuttaa, kun ne ohjaajat 
alkoivat huutaa toisilleen ja riehua.

”Ei hätää Pekko. Ne vaan leikkii”, rauhoitteli emäntä-
ni minua. Silti piti ravistella hämmennys pois ennen kuin 
rauhoituin. 

Hiukan myös kummeksuin, kun ohjaajiamme koko kier-
roksen tunnollisesti seurattuani ja tarkasti heitä silmällä 
pidettyäni he jäivätkin kierroksen lopussa ylempään ker-
rokseen, eivätkä tulleet meidän mukanamme hissillä alas. 
Käännyin monta kertaa katsomaan heidän suuntaansa ja 
emäntäni joutui vakuuttelemaan minulle, että eivät oh-
jaajamme tule mukaamme. Ennen hissille menoa emän-
täni jätti minut paikalleen paikalla-käskyllä ja meni itse 
vähäksi aikaa lavalle. Olin käskystä paikallani kuten pitää-
kin.

”Se oli ihan paikallaan ja vain katsoi sinun perääsi”, ihas-
teli mukanamme ollut Teatterimuseon työntekijä.

”Se on ammattilainen”, totesi siihen toinen Näkövam-
maisteatterin ohjaajista. Ilahduin erityisesti hänen kom-
mentistaan: tuo ohjaaja kun ihan oppaan urani alussa tai-
si hiukan pelätä minua suuren kokoni vuoksi ja nyt kehui 
minua ammattilaiseksi. Taisi se emäntänikin ilahtua ja ol-
la minusta ylpeä.

”Se on ammattilainen”, totesi rakennustyömies kiertäes-
säni jälleen kerran yhden monista asuinseutumme raken-
nustyömaista.

”Minä katselin jo tässä yhtenä päivänä, kun se vei sinua 
niin hienosti”, hän lisäsi. Emäntäni kertoi minun olevan 

jo konkari: 10-vuotias, pian kahdeksan vuotta töitä teh-
nyt opaskoira.

”Sen huomaa”, totesi rakennustyömies. No, nuo raken-
nustyömaat ovat tulleet minulle kovin tutuiksi, kun joka 
paikassa rakennetaan: jos ei Länsimetroa tai uutta ostos-
keskusta, sitten polkupyöräkaistaa tai liikuntahallia, vain 
muutamia esimerkkejä mainitakseni. Minun oli siis nuo-
resta oppaanalusta asti opittava luovimaan rakennus-
työmaiden seassa. Ne kun eivät koskaan pysy samanlai-
sina, vaan muuttuvat harva se päivä. Yhtenä päivänä tul-
lessamme emäntäni kanssa uimahallista opastin hänet 
liikuntahallin rakennustyömaan ohi oikeaoppisesti aivan 
kuten minut on koulutettu tekemään. Paikalla olleet ra-
kennustyömiehet taputtivat minulle. Röyhistin rintaani, 
nostin päätäni ja häntä heiluen jatkoin emäntäni opasta-
mista läheiselle hiekkatielle. Kyllä minä poika osaan.

Marianne ja ammattilainen työmaaviidakossa.



Kinnusen Pintti puhuu 
myös vammaisasiaa

Riitta-Kaisa
Voipio

HELMIKKO
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Jouko 
Lehtonen

PISTEITÄ Lavakarismaa

T änä vuonna ilmestyi Tommi Kinnusen kolmas 
romaani Pintti. Hänen kaksi aiempaa rehevää 
opustaan selaa koillismaalaisen suvun histori-
aa, ja niinpä odotin uusimmasta trilogian vii-
meistä osaa. Onneksi ei käynyt niin.

Ja iso oli iloni, kun Celia tuotti Pintistä äänikirjan oitis jul-
kistamisen tiimellyksessä. Oli juhlavaa päästä lukemaan 
se samaan aikaan arvioiden tupsahdellessa lehtien kult-
tuurisivuille.

Pintti tarkoittaa sirpaleista jätelasimassaa, jota syntyy 
teollisessa prosessissa. Romaanin keskus on lasitehdas ja 
sen ympärille kehkeytynyt kylä, ja tapahtumat sijoittuvat 
1940–50 -lukujen kieppeille. Yritin paikallistaa tehtaan 
joko Humppilaan tai Iittalaan. Sitten päätin vain nauttia 
upeasta kerronnasta ja unohtaa Lounais-Hämeen kartan. 
Mitä väliä.

Lasitehtaan elämää ristiinvalotetaan kolmen yhdessä 
asuvan sisaruksen kautta, joilla kaikilla elämä kulkee ihan 
omia uomiaan. Silti sisaruus sitoo heitä tiukkaan nippuun. 
Lasinvalmistusta kuvataan todella tarkkaan, välillä aivan 
uuvuksiin asti.

Pintin luettuaan kuka tahansa pystyisi valmistamaan lasi-
esineitä, kunhan on ensin sulattanut puhallettavan mas-
san. Ehkä jotkut teknisesti orientoituneet lukijat saavat 
paljonkin irti tarkasta selostuksesta, suotakoon se heille.

Kinnunen osaa hienosti jättää tapahtumia lukijan oival-
lettavaksi. Esimerkiksi kun tehdas palaa 1950-luvun alus-
sa, kirjailija ei kerro, syttyikö tulipalo Helmin, yhden sisa-
ruksen tuleen tuikkaamasta kukkakranssista. Sellainen on 
mahtava piirre romaanissa. Minä tulkitsin, että kyllä syt-
tyi.

Helmin ranskalainen mies on mallisuunnittelija tehtaal-
la, mutta kuolee tapaturmaisesti kodin rakennustyömaal-
la. Pariskunnalla on siihen asti roihunnut syvä rakkaus, ja 
siksi kuoleman paisuttama suru syö Helmiltä kaiken elä-
mänilon.

Kummasti ihmiselämässä yleensäkin liian varhain pois-
nukkuneista tulee pyhimyksiä, jolleivät he ole kohdelleet 
läheisiään aivan kelvottomasti. Helmikin palvoo miehen-
sä muistoa.

Mietin myös, miten paljon olot yhteiskunnassa ovat edis-
tyneet, vaikka usein väitetään kaiken olleen ennen pa-
remmin. Ei ole ollut. Päivähoitoa ei vielä melkein 70 vuot-

ta sitten tunnettu tehdasyhteisössä lainkaan, ja Helmin 
tytär Saara sidotaan äidin työpäivän ajaksi köydellä huo-
nekaluihin. Se tuntuu karmealta ja riipaisee näin isoäidin 
sydäntä.

Mutta yksi seikka paljastaa entisajan inhimillisemmän 
puolen; sisaruksista Jussi saa työskennellä tehtaalla, vaik-
ka onkin vammainen. Nykyajan diagnoosein Jussilla on 
epilepsia ja jonkinlainen autismin kirjon häiriö. Aina kui-
tenkin löytyy jotakin hommaa.

Pojankoltiaiset kiusaavat häntä, mutta valtaosa yhteisön 
aikuisista suojelee. Vaan kun tulipalon jälkeen kartanon 
väen tilalle ilmaantuu uusi omistaja ja tehdas rakenne-
taan uudelleen, ei Jussille enää löydy työtä.

Samoihin aikoihin Pintin loppukesäisen lukemisen kans-
sa tuli suruviesti Kalle Könkkölän kuolemasta. Muistokir-
joituksissa puhuttiin paljon siitä, miten tärkeää on, että 
vammaiset voivat käydä töissä, ansaita elantonsa ja tun-
tea osallistuvansa yhteiskuntaan.

Helsingin Sanomien Laura Saarikoski kirjoitti, että Kalle 
Könkkölä piti yhdysvaltalaisen vammaisen asemaa pa-
rempana kuin suomalaisen. Saarikoski oli haastatellut sit-
keää suomalaista vammaisvaikuttajaa joskus aiemmin ra-
pakon takana.

USA:ssa esimerkiksi kolmannes kehitysvammaisista käy 
kunnon ansiotöissä, kun Suomessa vastaava prosentti-
luku yltää vain muutamaan. Paitsi että suomalaiset vam-
maiset elävät köyhinä, eivät he voi kokea osallisuutta tai 
tervettä omanarvontuntoa ilman palkkatyötä. Kuinka 
kauan meillä on varaa hylätä työvoimareservi ja säilöä ih-
miset kotiin eläkkeelle?

Tänä syksynä olen muistellut paljon myös 50 vuoden ta-
kaisia aikoja, sillä lähdin elokuussa 17-vuotiaana silloi-
seen Sokeain ammattikouluun. Valmistuimme sairaalako-
nekirjoittajiksi seuraavana keväänä, ja kaikki meistä sai-
vat työpaikan. Samoin useimmat puhelunvälittäjät, hie-
rojat ja puhelinmyyjät.

Nyt hyvin monilla näkövammaisilla ei ole minkäänlaista 
työhistoriaa hyvästäkään koulutuksesta huolimatta. Se 
on surullista.

Romaanin vahvuudesta ja erinomaisuudesta todistaa se, 
miten laajalle kirjaa lukiessa ajatukset juoksevat ja miten 
syvältä tarina saattaa koskettaa. Pintti on juuri sellainen.

R akkaus lavarunoutta kohtaan roihuaa nykyi-
sin eri puolilla Suomea. Aluksi on pelottavaa 
nousta lavalle ja lukea runo yleisölle. ”Minul-
le se on rohkeustesti”, sanoo raumalainen Tee-
mu Laulajainen. Hän kertoo tilanteestaan li-

sää: ”Runoudessa en piiloudu rooliin tai vuorosanoihin. 
Se mitä lausun, on hyvin henkilökohtaista. Moni kertoo 
suhteestaan yhteiskuntaan. Ja jos joku esimerkiksi ko-
kee olevansa heikko, hän voi huutaa ääneen: ’en ole heik-
ko, vaan olen minä´. Runous on terapeuttista ja myös sik-
si tärkeää.” Kirjastolehti no 4.  Lavarunoutta järjestetään 
eri puolillla maata. SM-kisojen karsintoja pidettiin tänä 
vuonna 11 kaupungissa. Turussa on kuukausittain TkuO-
penMic -tapahtuma,  Tampereella Venla-yhteisön runoil-
ta samoin kerran kuussa, jyväskyläläisellä Sähkö-klubil-
la yhdistyvät runous ja kokeellinen musiikki. Harri Hartell 
perusti Helsinki Poetry Connection -yhteisön, joka etsii 
uusia tapoja runouteen. Rap-sanoitukset kuuluvat kuvi-
oon. Rauman Runo-jameissa Teemu Laulajainen pitää tär-
keänä, että hän lukee runot selvästi ja kuuluvalla äänellä. 
Hän lausuu ilman elehdintää tai liikkeitä. Niitä ei tarvita, 
sillä useimmat kuuntelevat silmät suljettuina.

Kirjailija Eppu Nuotio on palannut rikosromaanien pa-
riin. Hän kirjoittaa Ellen Lähde -sarjaa sekä yhdessä Pirk-
ko Soinisen kanssa Salome Virta -sarjaa. Nyt Ellen Lähde 
-kirjoja on ilmestynyt kaksi, Myrkkykeiso (2017) ja Ano-
pinhammas (2018).  Ellen Lähde on jäänyt leskeksi ja pääs-
syt varhaiseläkkeelle. On aikaa seurata ympäristön tapah-
tumia. Vainun saatuaan Ellen on kuin vihikoira, joka ei voi 
antaa periksi. Hän selvittää rikoksia puhumalla ja kuunte-
lemalla. Salome Virta -sarjassa päähenkilö ratkoo taului-
hin kätkeytyviä arvoituksia. Mennyt aika, mm. Pariisi jos-
sa Albert Edelfelt maalaa tauluaan, ja nykyinen aikataso 
lomittuvat toisiinsa. Kirjailijoiden yhteistyö sujuu hyvin. 
Nuotio tarvitsi taustatietoja Turusta ja löysi paikkakunta-
laisen Soinisen elävää tekstiä netistä. He tapasivat, kes-
kustelivat netissä ja innostuivat: yhteistuuminkin voi luo-
da kirjallisuutta. Asiasta kertoo Ruumiinkulttuuri, no 2.

 Viron tasavalta on juhlinut 100-vuotispäiväänsä. Kir-
jastolehdessä no 4 esitellään 4 nykyvirolaista kirjailijaa. 
Teokset pureutuvat maan kipeään lähihistoriaan ja kur-
kottavat myös maagiseen realismiin. Vahur Afanasjev kir-
joitti viime vuonna romaanin, joka loksautti virolaisten 
leuat auki. ”Serafima ja Bogda” kertoo Tarton lähellä si-
jaitsevan Peipsi-järven alueen vanhauskoisten elämäs-
tä historian myllerryksessä. Teos voitti arvostetun Viron 
kirjailijaliiton palkinnon vuonna 2017. Hänen teoksensa 
on nykyään kaikkien kirjallisuudesta kiinnostuneiden vi-

rolaisten huulilla. Kai Aareleid valittiin vuonna 2016 vuo-
den kirjailijaksi, mutta harva suomalainen on kuullut hä-
nestä. Teos on nimeltään ”Linnade pöletamine” (Kaupun-
kien polttaminen) ja ilmestyy suomeksi nimellä Korttita-
lo. Teos on tarkkanäköinen ja intiimi perhedraama, jossa 
pienen perheen kohtaloa rinnastuu pienen kansan kohta-
loon neuvostovallan alla. Kai Aareleid on nainen, nimes-
tään huolimatta, ja harrastaa lavarunoutta ja lavaproo-
saa. 

Paavo Matsin kuvailee Viron lähitulevaisuutta. Viroa 
hallitsee jälleen Tsaarin Venäjä. Viljandin kaupungin elä-
mä suistuu raiteiltaan, kun mestari Nikolai Gogol itse saa-
puu kaupunkiin. Teoksen nimi on ”Gogolin disko” ja se on 
voittanut sekä Euroopan unionin kirjallisuuspalkinnon et-
tä Viron parhaan vuotuisen teoksen palkinnon 2016.

Eda Ahi (s.1990) on nuoren polven runoilijoitten kärki-
nimi. Runot ovat loppusoinnullisia ja täynnä sanaleikkejä. 
Hän on kuitenkin myös kantaaottava ja tummasävyinen. 
Hän tuntee hyvin Ukrainan tilanteen. 

Mayojen korkeakulttuuri  taisi tuhoutua kuivuuden ai-
heuttamaan sekasortoon. Sade väheni puoleen vuosina 
800-1000. Sitä eivät tutkimuksen mukaan mayojen vilje-
lykset kestaneet. (Tiede 11). Meillä oli kuiva ja lämmin ke-
sä syksyyn saakka. Kestämme sillä talven yli, eikö vain? 
Sekin lohduttaa, että aurinkoon on vain 8 minuutin mat-
ka – valon kyydissä.

      
       

Mitä tapahtui mayoille? Kuva: Jimmy Baum/ Unsplash



ONNEA VOITTAJALLE! Syysruudukon arvonnassa voit-
ti Kajastuksen vuosikerran Pirjo Turtiainen,  Kärsämä-
ki. Voit vastata kahdella tavalla: irrota täytetty ruu-
dukko tai kirjoita paperiin keltaisille riveille muodostu-
vat sanat,  lisää nimi- ja osoitetietosi ja laita vastauk-
sesi  15.2.2018 mennessä osoitteella  Kajastus, Marjanie-
mentie 74, 00930 HELSINKI.  Kirjoita kuoreen lisäksi  sana 
"Jouluruudukko”. Oikein vastanneiden kesken arvom-
me Kajastuksen vuosikerran. HUOM! Voit vastata myös 
sähköpostitse lähettämällä keltaisille riveille muodos-
tuvat sanat ja osoitetietosi: palaute@kajastuslehti.fi
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Kun vaihdat tähdet kirjaimiksi, saat vastauksiksi kult-
tuurivaikuttajia, kulttuurisia ilmiöitä ja taideluomia. 
Kukin tähti vastaa yhtä kirjainta. Apuna pieniä, vasta-
ukseen liittyviä vinkkejä.

1. Mantan isä

V***e *all****

2. Maailmanperintöä

S***al***d*nm***

3. Etruskeista

T**ms **ole*a*o*

4. Steinbeckiä

V*h*n H*de****

5. Hymyilee Pariisissa

*o*a*i*a

6. Hugolla ruma

Q*a*im***

7. Sigridin leposija
J**eli***e* m**so*eu**

8. Noita Nokinenä
M**j* K**ho***

9. pakkalaa
Tu***j*e*l*

10. Ohjasi
T*uv* *ul**

11. Aluksi Brännäs
*au** P***

12. Kuoroille ja pianolle
S***m P**mg***

13. Kyyttöjen kyhnyttäjä
M*i*a Ä**ij****ä

14. Maailman 1. operetti
O*f**s M*n*l*s**

15. Samettiääni
H***y B*la*o*te

16. Kirjoitti sokeudesta
j*s* S***M*g*
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mausoleumi 8. Marja Korhonen 9. Tukkijo-
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feus manalassa 15. Harry Belafonte 
16. Jose Saramago
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A ja T Myyry Oy
 Suorannantie 14 Lehmo 

p.0400-274962

Alarm Control Alco Oy Ab 
Vantaa p.010-8212121 

www.alco.fi

Active Camping 
Muhos p.0400-670744 www.

montta-activecamping.fi

Autoilija Rajala Seppo 
Väinönpolku 7 Siikainen 

p.0400-864517

Elu Taxi Oy 
Vantaa 

p.045-2757562

Autokorjaamo Jakari 
Kempele p.0400-689646 

www.autokorjaamojakari.fi

Jaalan Näkötornit 
/Timo Soimakallio 
p.040-5667061 Jaala 

www.jaalannakotorni.net 

Helsingin 
Energiakuljetukset Oy 
Uittamontie 2 B 11 H:ki 

p.040-7095170

Hakkion Paja 
Yli-Vallintie 1101 

p.040-5458081 Yli-Valli

Hirvensalmen Taimisto 
Ryökkääntie 8 Hirvensalmi 

p.0500-557143

Ilometalli Oy 
Myllypurontie 6

 Maukkula p.044-2708168

Järvelän Asennuspojat Oy 
Järvelä p.0400-434185 www.

asennuspojat.fi

p.050-5904996 www.jmild.fi 
(lattiapinnoitteet) 

 

JR Nuohous Tmi 
Myllylammentie 45 

Kirkkonummi 
p.0400-152182

Jokipiin Auto- ja Laitehuolto 
Tokerotie 36 Jokipii

 p.0500-561739

Karstaamo Purhonen 
Kotkankatu 3 C L 6 H:ki 

p.09-6948040

Konsultointi Reijo Turunen 
Turulantie 2 Katajaranta 

p.0400-171140

Kotkan Metallityöt Oy 
Kankitie 19 Kotka 

p.05-2284270

Käsityö-Kaisa 
Hämeenkatu 3 Turku 

p.02-2333937

Koivulan Ruosteenesto Oy 
Koivulantie 37 Turku p.044-

9502140

Koneurakoitsija 
T. Lindström Oy 

Saaristotie 6433 Korppoo 
p.0400-827243

AC

J

Hämeen 
Apuvälinetekniikka Oy 
Aulangontie 18 A H:linna 

p.050-3387720

Eläinlääkäri Lea Jaakkola
 Laviantie 1557 Pisteljärvi 

p.0400-126213

Jätehuolto Arokivi Oy 
Latukatu 2 Varkaus 

p.0400-176180

Näkövammaisten kulttuuritoiminnan hyväksi

p. 09-396041, www.annanpura.fi

Artic Store 
H:ki p.09-34873564 

www.articstore.fi

Asianajotoimisto 
Viilo.Vainio.Schön Oy 

H:ki p.010-8411000 
www.viilovainio.fi

AT-Artic Oy 
Karjalahdenkatu 28 Kemi

 p.0400-972885

Jools 
Korpilaakso 4 Espoo 

p.040-7782874

Kuljetus A. Lindholm 
Hillakuja 5 Kangasniemi 

p.0400-340057

Kuljetus Kervinen 
Haaratie 18 Tuusula 

p.040-5650040

Kuljetusliike 
V.Mönkkönen Oy 
H:ki p.09-5632713

 www.kuljetusliikemonkkonen.fi

Kuljetusliike Rafael 
Danielsson & Kumpp. Ky 

Lohja p.0400-477345

Lakiasiaintoimisto Saarela Oy 
Turuntie 11 Laitila 

p.040-5812281

Mäntsälän Lemmikkilehto
 Lentäjäntie 3 B Nummela 

p.0400-496819

Merijärven Taksipalvelu 
Merijärvi 

p.0400-633975

Metallityö J.Annala Oy 
Rapinkorventie 15 Nokia 

p.010-8324300

Pentti Janhonen Oy 
Jyväskylä p.0500-635622 
www.penttijanhonen.fi 

Rakennusten terveysasiantuntija

Nakarin Kalanviljelylaitos Ky 
Ruonaantie 19 Vironlahti 

p.0400-754554

Oulun Betoniporaus Oy 
Uusikatu 58 as 12 Oulu 

p.040-5647477

Seija Rajala Tmi 
Paavalintie 2 Kurikka 

p.040-5782395

Purku A. Kalpio Oy 
Hammaslahti p.0400-377247 

www.kalpionpurkutyot.fi

Rakennusyhtiö J & M 
Kaukinen Oy 

Rinteentie 16 Salo 
p.0400-533989

Rannikkoseudun 
Asennus Oy 

Turku p.075-3258460 
www.gp-asennus.com

Sepi Trans Oy 
Vantaankosketie 14 

Vantaa p.040-7592871

Perkkaan Huolto Oy 
Miekka 2 Espoo 

p.09-5404911,09-5404910
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Natur Pine Oy / 
Ompelimo Ulla-Stiina 

H:ki p.09-7522668, 
050-5363904

Pieksämäen Hitsaus ja 
Koneistus Oy 

Niilontie 10 Pieksämäki 
p.0440-575164

S

Näkövammaisten kulttuuritoiminnan hyväksi

LVI-Mak-Tek Oy 
Jyväskylä p.0400-548891 

www.lvi-maktek.fi

Leppävirran 
Kolarityökeskus Oy
 Pohjukansalontie 5 

Leppävirta p.0400-313628

Lixa Oy 
Hakoistentie 130 

Turenki p.050-5302519

Nancy´s Style 
Rimalvägen 239 

Helsingby
p.06-3201366 PR

Polartherm Oy 
Polarintie 1 Luvia 

p.02-5292100

Sampolan Lämpö 
ja Huolto Oy 

Kouvolanraitti 7 Pori 
p.02-6302500

Asianajotoimisto 
Ari Wargelin 

Vaasa p.040-5891989 
www.awlaw.fi

EG
CM-HIUSTALO

Martinpohjankatu 4 T:re
p.050-67863 

www.hiustalo.fi 

E.M. Leino Oy 
H:ki p.0400-481697

GP-Asennuspalvelu Oy 
Akselintie 3 Turku p.0400-

522433

HI Helsingin Sportti-Divari 
Hämeentie 95 H:ki 

p.09-7533464

Invataksi Riitta Ylitalo 
H:linna p.0400-481090

Jarmo Läspä Oy 
Kokkola p.040-5116408 
Taksi & Taloushallinto

K

p.040-7391454  www.karvisenkissanpaivat.com

Kiinteistöhuolto ja 
Hautaustoimisto Strandvall 

Kruunupyy p.0400-862261

Kaihdinpiste-Helsinki 
Saarisell Oy

www.salekaihtimet.fi

Koneurakointi Kempas 
Nivankankaantie 11 B 
Liperi p.0400-182318

KS-Pelti Oy 
Peltikuja 9 Kangasala 

p.040-5096368

Kuljetus Simo Iitti    
      Kulmatie 10 Hartola 

p.040-7286849

Kuljetusliike  A.T. Blomberg 
Särkijärventie 114 Veikkola 

p.0400-896782

Kuljetusliike Veljekset 
Matilainen Ky 

Mäntytie 11 Liperi 
p.0400-365110

Kust Car Oy 
Pietarsaari p.044-7234731, 

p.0500-561190 www.kustcar.fi

Lahden 
Kamppailulajikeskus Oy

 Lahti p.040-5589982 www.
kamppailu.fi

L
Asiakaspalvelu p. 010-6667282

Lahden Takka 
Lahti p.0440-714600 
www.lahdentakka.fi

Laitehuolto Ilpo Schroderus Ky 
Kemintie 1569 Hirvas

 p.0400-683531

MN0
Maanrakennus  
Maamyyrä Oy 

Ilmalantie 62 Perttula 
p.040-5117069

Maanrakennusliike 
Kari Nyysti 

Uusi-Nopontie 99 Hyvin-
kää p.0400-456283

Mäki-Uuro Oy 
Vanajanlinnantie 159 H:linna 

p.0400-208048

Mäntsälän 
Hautauspalvelu Oy 

Vanha Porvoontie 4 Mänt-
sälä p.0400-491476

Matikaisen Lomaparatiisi 
Paratiisintie 231 Oulainen 

p.0400-693245

Matti Lehtola Oy 
Halkosaari p.050-5537655 

www.mattilehtola.fi 
Rakennuspalvelut

p. 010-3955900, www.opaskoirakoulu.fi

Pub Niska 
Kristiinankatu 1 Turku 

p.040-5060605

Puutbois Ay 
Rajamäki p.0400-810729 

www.puutbois.fi

Raahen Koti- 
ja Siivouspalvelu 
Sarkatie 1 Raahe 
p.0500-583978

Rakennuspalvelu 
Tapio Niemelä 

Leinikkitie 3 Korpilahti 
p.0400-385363

Rakiratamo Oy 
Ratamotie 52 Oulu 

p.0400-681423



Näkövammaisten kulttuuritoiminnan hyväksi

Sähkö-Wathén Oy 
Vanajantie 13 -15 C 9 H:ki 

p.0400-305414 TV

Suomen
 Maanrakennuspalvelu Oy 

Stenbackantie 3 B Espoo 
p.0400-463454

Sähkö Jylhä Oy 
c/o Tilitoimisto Väntsi 

p.045-1965522 
www.sahkojylha.com
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Seutulan VPK 
Katriinantie 71 Vantaa 

p.040-8472117 
Jos olet kiinnostunut VPK-
toiminnasta, ota yhteyttä!

Sistonen LKV 
Väinövainiontie 2 Koria 

p.040-5650557 
Kiinteistövälitys

Sivapo Oy 
Vehmaistentie 1169 

Renko
 p.040-5007650

Sähkölaitehuolto 
Juha Laukkanen 

Koulukatu 34 Haapajärvi 
p.0400-384880

www.tallinrauha.tarinoi.fi

Taksi Päivi Liukko 
Sulkava 

p.0400-150763

Tampereen 
Hautauspalvelu Oy 

Kalevan Puistotie 17 T:re 
p.050-3629690

Tilapalvelu Akim & Poika 
Vimonbölentie 175 

Tammisaari  
p.0400-422032

Tilitoimisto A-Viisi Ky 
Puistokatu 4 Hamina 

p.05-3557260

Tilitoimisto E. Pulkkinen 
Salpausseläntie 2 

Riihimäki 
p.045-8963511

Timo Pitkäranta 
Kuninkaantie 75 

Merikarvia

Traktoriurakointi 
V-P Koskela Ky 

Panttilantie 28 Panttila 
p.0400-362863

Trans Horse Ky 
Salpakankaari 45 Vantaa 

p.0400-458553

Tuija Ukonmäki Oy
 LKV Isännöintipalvelut 
Tuusula p.040-5195330 

www.lkvtuijaukonmaki.fi

Vairine Oy 
Kivisuontie 114 Lieto as. 

p.0400-802302

Taksi Juhani Palomäki 
Luopa 

p.0400-261143

Taksi 139 Oulu Jyrki Kuivas 
p.040-5334904 Oulu

Taksipalvelu Mertanen 
Kaavintie 107 Hukkala 

p.0400-372396

Talohuolto 
K. Tahvanainen 

Melatie 11 10 Joensuu 
p.040-7290066

TAMMIKELLARI
Tapsan-Service Oy 

Tuulos p.040-0766049
Erikoiskoneiden korjaus

ja huolto

Taxi Lenita Lindholm 
Tammisaari 

p.0400-310580

Tmi Ari Jortikka 
Köyliö p.0400-225250 

Taksiliikenne

TR-Kaluste Oy 
Vantaa p.040-9313851, 

050-5636175
 www.tr-kaluste.fi

Varsinais-Suomen 
Teletekniikka Ky 
Saarnitie 1 Masku 

p.0400-522463

Vihdin Hautaus ja 
Kukkapalvelu 

Vihti p.040-5107053

Ateneumissa on menossa kiinnostava näyttely NOT VITAL 
20.1.2019 saakka. Työt pysähdyttävät yksinkertaisuudessaan 
ja kuitenkin yksityiskohtia on runsaasti. Uransa 1960-luvul-
la aloittanut sveitsiläinen Not Vital (s. 1948) tunnetaan eri-
tyisesti veistoksistaan ja monimuotoisista arkkitehtonisista 
installaatioistaan, joita hän on toteuttanut eri puolilla maail-
maa. Ateneumin yhden salin näyttely esittelee hänet uudes-
sa valossa, taidemaalarina. Esillä on 26 teoksen sarja Vitalin 
viimeaikaisia maalauksia.

Not Vital aloitti maalaamisen vuonna 2009 ateljeessaan 
Pekingissä. Monet näyttelyn maalauksista ovat omakuvia, 
jotka esittävät taiteilijan erilaisissa rooleissa kuten kiinalai-
sena riisinviljelijänä, Alzheimer-potilaana tai laulajana. Vita-
lin muotokuvissa nähdään lisäksi taiteilijan perheenjäseniä, 
ystäviä ja assistentteja sekä taiteen ja kirjallisuuden maail-
masta tuttuja hahmoja.

Vitalin askeettinen värimaailma kytkeytyy Sveitsin Engadi-
nin laaksoa ympäröivien, lumen tai sumun peittämien vuor-
ten ankariin ja jylhiin maisemiin. 

NÄYTTELYVINKKI: NOT VITAL

Kuvataiteilija Not Vital Ateneumissa. Kuva: Kansallisgalle-
ria / Jenni Nurminen, teksti Tuula Paasivirta.
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