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Väitetään, että Suomi on yhdistysten luvat-
tu maa. Meitä on yhdistysrekisterin mukaan yli 
138 000, ja uusia perustetaan 2500:n vuosivauh-
dilla. Jäseniä näissä on yhteensä noin 15 miljoo-

naa, joka merkitsee keskimäärin kolmea ry:tä jokaiselle 
kansalaiselle.  Tässä joukossa Näkövammaisten Kulttuu-
ripalvelu ry tulee nyt olleeksi 85 vuotta, syyskuusta 1931 
lähtien, joskin silloin nimellä Suomen Sokeain Kirjalli-
suusyhdistys.  

Täyttäessämme 80 vuotta juhlan sloganina oli ”Sine cul-
tura vita nulla est!” – Elämä ei ole mitään ilman kulttuu-
ria! Suomessa on yli 50 000 näkövammaista.  Yhdistyk-
semme tekee työtä sen eteen, että täällä jokaisen näkö-
vammaisen elämässä olisi kulttuurilla enenevä osuus. 
Kulttuuriharrastuksilla on tutkitusti todettu olevan mer-
kittävä positiivinen vaikutus ihmisen psykososiaaliseen 
terveyteen.       

Alun perin yhdistyksen tarkoituksena oli julkaista Var-
jojen Mailta -lehteä, nyttemmin Kajastus, ja tukea näkö-
vammaisten kirjoittajien tekstien saamista julkaistuik-
si sekä edistää lukemisharrastusta. Näin saatiin omalle 
kulttuurilehdelle aineistoa ja kirjoittajille näkyvyyttä. Jä-
senten määrä oli tuolloin muutama kymmen. 

Sokeain Kirjallisuusyhdistyksen perustaja ja en-
simmäinen puheenjohtaja oli Oskari Lehtivaara 
(1909-1995). Hän on eittämättä merkittävin hah-
mo yhdistyksen historiassa. Lyhyen aloitusjak-

son jälkeen hänet valittiin uudelleen puheenjohtajaksi v. 
1956, ja kausi jatkui 70-luvun alkupuolelle asti. Hän toimi 
Kajastuksen päätoimittajana yli 20 vuotta nostaen sen ti-
laajamäärän 1000:sta 25 000:een. Näiden kahden ohella 
hän johti myös kirjapainoa. Hänen aikanaan yhdistyksen 
nimi muuttui Sokeain Henkiseksi Työksi, joka sittemmin 
muutettiin Näkövammaisten Henkiseksi Työksi ja vuon-
na 1980 Näkövammaisten Kulttuuripalveluksi.   

Nykyään Kulttuuripalvelussa on jäseniä lähes 750. Yhdis-
tyksen tarkoitus on laajentunut niin, että       juuri viime 

kesänä voimaan tulleissa säännöissä yhdistyksen tehtä-
väksi määritellään näkövammaisten palvelu-, asiantun-
tija- ja etujärjestönä toimiminen kulttuurin alalla. Toi-
minnan valtakunnallisuutta lisätään koko ajan  mahdol-
lisuuksien mukaan. Iloksemme alkuperäinen kirjallisuu-
den säie kulkee yhä vahvana Kajastuksen kautta, kuten 
tästäkin lehdestä ilmenee.  

Edunvalvonta ja vaikuttaminen ovat nousseet entistä nä-
kyvämmiksi. Nyt otetaan kantaa vaikkapa kirjastojen toi-
mintaan, kulttuurilaitosten esteettömyyteen, nettisivu-
jen saavutettavuuteen ja avustajille ostettavien lippu-
jen hintoihin. Edellä mainitun kaltaisissa koko näkövam-
maiskenttää koskevissa asioissa saamme Näkövammais-
ten liiton jäsenjärjestönä avuksemme liiton vahvaa vai-
kutusvaltaa. Meillä on liiton puitteissa yhteisiä hankkeita 
ja monenlaista yhteistyötä.

Rahoittajat suorastaan kehottavat järjestöjä yh-
teistyöhön keskenään ja ulkopuolisten tahojen 
kanssa. Käytäntö vieläpä osoittaa sen parhaaksi 
toimintatavaksi, esim. isommat projektit onnis-

tuvat helpommin yhteisin resurssein ja ponnistuksin. Sa-
malla verkostot laajenevat. Enää ei taistella oveluudella 
paikasta auringossa vaan moderni yhdistys toimii avoi-
mesti ja rehdisti ”win – win” –periaatteella, joka tarkoit-
taa, että kaikki osapuolet hyötyvät yhteisesti  hoidetusta 
asiasta. Viimeisin tällainen projektimme on yhteistyönä 
Kuuloliiton ja Elokuvasäätiön kanssa toteutettu Hymyi-
levä mies -elokuvan äänitekstitys    kuulovammaisille ja 
kuvailutulkkaus näkövammaisille. 

Sosiaalisessa mediassa meilaaminen ja seilaaminen  on  
monen nykyihmisen mielestä houkuttelevampaa kuin 
yhdistystoiminta. Mieluummin osallistutaan yksittäisiin 
tapahtumiin kuin sitoudutaan vuosikausiksi yhteisen asi-
an tai harrastuksen äärelle. Enää ei yhdistyksen jäsenek-
si liitytä aatteen palosta, vaan puntaroidaan tarkasti, an-
taako jäsenyys riittävää hyötyä, jopa suorastaan rahassa 
laskettavaa etua. Kulttuuripalvelu on pystynyt säilyttä-
mään jäsenmääränsä suhteellisen vakiona. Samoin kurs-

Yksi tuhansista, mutta meille tärkein
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simme ja järjestämämme koulutukset ovat olleet suosit-
tuja, ilmeisesti siksi, että kiinnitämme aina vetäjiksi to-
dellisia ammattilaisia. Esimerkkinä kerrottakoon, että lo-
kakuussa taidelaitosten työntekijöille järjestettävään ku-
vailutulkkauskoulutukseen Ateneumissa ilmoittautujista  
20 ei mahtunut mukaan! 

Valtakunnallisena yhdistyksenä hyödynnämme 
tietenkin internetin tarjoamia laajoja mahdolli-
suuksia kurssien ja kokousten järjestämisessä.  
Kuitenkaan netin käyttö ei ole näkövammaisille 

mutkattoman helppoa, vaan vaaditaan erikoisohjelmia 
ja apuvälineitä. 

Vanhat, edelleen säihkyvät jalokivemme, kamarikuoro 
Kontrapunkti, Näkövammaisteatteri ja keramiikkakerho, 
pitävät pintansa. Niistä nuorin, keramiikkakerhokin on jo 
yli 30-vuotias, teatteri aloitti 1979 ja kuoro täytti viime 
vuonna 40 vuotta.  

Entä sitten yhdistysten puheenjohtajat? Olen Näkövam-
maisten Kulttuuripalvelun kymmenes puheenjohtaja, ja 
meneillään on viides vuoteni. En pysty kuvittelemaan it-
selleni mielenkiintoisempaa työtä! 

Mielestäni moderni puheenjohtaja on valoisa ja innos-
tava persoona, laajasti sivistynyt, huumorin pilkkeellä ja 
vahvalla etunojalla tulevaisuuteen tähyilijä. 
Hänellä on asioita vireillä monella taholla ja tuttuja vä-
hän joka puolella.

Hän on se, joka pitää tulta pajan ahjossa, jotta takomi-
nen onnistuisi kaikilta – hän on se tuli! 

Kauan eläköön Näkövammaisten Kulttuuripalvelu!

5.9.2016

Eija-Liisa Markkula
puheenjohtaja
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”Puut ovat 
enemmän 

eläimiä kuin 
kasveja”

Anni Kytömäki Näkö-
vammaisten Kulttuuri-
palvelun kirjailijavieraa-
na.

Teksti: Gyöngyi Pere-Antikainen
Kuva: Anniina Mannila / Gummerus

”Kun kävelee aarniometsässä, tulee 
usein tunne, ettei ole yksin, vaan ihan 
kuin tarkkailun alaisena, muttei ahdis-
tavalla, pikemminkin myönteisellä ta-
valla. Puut kommunikoivat keskenään, 
ne ruokkivat ja tukevat toisiaan, ne 
kuuluvat ennemmin eläinkuntaan kuin 
kasvikuntaan.”

Pian meilläkin ilmestyy Peter Wohlle-
benin maailmanmenestyksen saavut-
tanut tietokirja Puiden salattu elämä, 
jonka suomenkielisen esipuheen kir-
joitti luontokartoittaja Anni Kytömäki.

Tämä lempeän ja ujohkon oloinen 
nuori nainen kirjoitti muutakin: en-
nennäkemättömän raikkaan ja kauniin 
rakkausromaanin luonnosta ja luonnol-
le. Älä nyt nuoku, hyvä lukija: kirjai-
lija itsekin naurahtaa sanoessaan, et-
tei hän pidä  käsitteestä ”luontokuva-
us”, luontokuvaukset kun tuppaavat 
usein olemaan pitkästyttävän jaaritte-
levia hehkutuksia auringonlaskusta tai 
maiseman kauneudesta”. Mutta kun 
asialla on Vanhan Hämeen maisemis-

ta kotoisin oleva luontokartoittaja-kir-
jailija, joka saa lumen, taivaan ja puut 
kertomaan vanhoja myyttejä ja ihmis-
kohtaloita, syntyy erikoinen rakkaus-
romaani, joka nousi heti ilmestytty-
ään ansaitusti kirjalliseksi tapauksek-
si ja vuoden 2014 Finlandia-palkinto-
ehdokkaaksi.

Haastattelija Eija-Liisa Markkula 
myöntää olleensa jo kahden luvun jäl-
keen niin ihastunut teoksen upeaan 
kieleen, että varasi kirjailijan itselleen 
haastateltavaksi tietämättä edes var-
muudella, olisiko kirja kokonaisuudes-
saan hänelle mieleen.

Metsä ja tarinat nivoutuivat vahvasti 
yhteen jo pienen Annin mielessä: hä-
nellä oli tapana kuunnella metsän rau-
hassa pikku nauhuristaan Rölli-peikon, 
Usvametsän neidon ja mestaritontun 
seikkailuja. Kansanperinteistä hän on 
ollut kiinnostunut koko ikänsä ja hän 
perehtyi siihen syvällisemmin itse-
opiskelun kautta. Hänen esikoisromaa-
ninsa Kultarinta sai nimensä ja kanta-
van teemansa kansan vanhoista myy-
teistä ja sieltä kumpuaa myös kerron-
nan tyyli ja ajatusmaailma.

Kultarinta on toisaalta karhun kansan-
omainen, pelättyä olentoa loitolla pitä-
vä kiertonimi otson ja mesikämmenen 
tapaan, toisaalta erikoisen muotoinen 
vaara romaanin maisemissa.

Romaanin teemana on toisaalta suo-
malaisen metsän uuden ajan historia 

aarniometsästä teolliseksi hyötymet-
säksi, toisaalta se on sukupolvi- ja mo-
nivivahteinen rakkausromaani, joka 
kantaa Suomen historian käänteente-
kevien aikojen yli vuodesta 1903 vuo-
teen 1937, ensimmäistä maailmanso-
taa ennakoivista vuosista itsenäisyy-
den saavuttamisen kautta aina Lapuan 
liikkeeseen saakka.

Stenforsien suvun Aspholmin karta-
nossa kirjan toisen päähenkilön, Eri-
kin,  isä suunnittelee kartanon maiden 
laajojen metsien hyötykäyttöä ja to-
teuttaa metsänhakkuuhankkeita myös 
muualla. Nuori Erik tutustuu metsään 
toisella tavalla: se on hänelle lapses-
ta asti piilopaikka, jonne hän pakenee 
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lapsena vanhempiensa riitoja, nuorena 
rakkaussurujaan ja aikuisena mielensä 
ongelmia. Erik opiskelee luonnontie-
teilijäksi ja hänen ja isänsä arvomaa-
ilman väliin aukeaa syvä railo. Erikin 
äiti, joka on tyypillinen fennomaani, 
arvostaa suomalaiseen luontoon liitty-
viä tarinoita aikalaistensa Gallen-Kal-
lelan ja Halosen tapaan. Kytömäen ku-
vaamina vuosisadan alkuvuosina kri-
tisoitiin jo jyrkin sanoin teollista kehi-
tystä ja luonnonsuojelun heräävä aate 
loi voimakkaan vastakkainasettelun te-
ollisten ja esteettis-ekologisten näke-
mysten välille.

Kartanon juhlan kuvauksessa tulee en-
simmäisen kerran esille metsään ja 

karhuun liittyvä mytologia Erikin äi-
din mielitietyn, Itä-Karjalan kansan-
perinnettä keräävän Fredrikin hahmon 
kautta. Fredrik tulee Isommainen-ni-
miseltä vaaralta, joka sijaitsee Kolin 
maisemissa. Koli puolestaan on kuu-
luisa karhukultistaan. Kolista löytyy 
myös iso karhunpäätä muistuttava kal-
lio, joka toimi Kultarinnan inspiroija-
na.

Karhumytologia läpäisee sittemmin 
koko romaania. Monet romaanin juo-
nenkäänteet liittyvät vahvasti karhuun 
ja kun nykyihminen ei niitä enää tun-
ne kovin hyvin, tarvitaan hahmo nii-
tä valaisemaan ja tämä hahmo on vaa-
ran vanha emäntä, Olga Lemmetyinen, 

mieleenpainuvan voimakkain vedoin 
piirretty siunattu tarinaniskijä, jonka 
luona romaanin päähenkilöiden polut 
kääntyvät kerran ja toisenkin.

Nuori Erik rakastuu Lydia Leppämä-
keen, jonka isä on Erikin suvun kar-
tanon torpparina. Metsässä kotonaan 
oleva Lydia on pyykkäri ja aloitteleva 
toimittaja, joka kirjoittaa Vallankumo-
us-nimiseen lehteen nimimerkillä Pa-
lokärki – palokärki on muuten myös 
kirjailijan sydäntä lähellä oleva lintu, 
huomaamme hänen sähköpostiosoit-
teestaan. Erik pakenee toivottomal-
ta tuntuvaa rakkauttaan Lappiin, mis-
sä hän toimii metsänvartijana. Elet-
tyään puoli vuotta täysin ulkomaail- ►
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man tavoittamattomissa hän saa kuulla 
Suomen itsenäistymisestä ja sisällisso-
dasta vasta etelään palattuaan. ”Edul-
linen ratkaisu kirjailijan kannalta, jon-
ka näin ollen ei tarvitse kuvailla noita 
aikoja ja tapahtumia perusteellisesti”, 
nauraa Anni Kytömäki. Tämä episodi 
osoittaa samalla, miten valtavan suuri 
Suomi oli siihen aikaan maantieteelli-
sesti, uutiset eivät tavoittaneet kaikkia 
maan kolkkia.

Lapista palattuaan Erik saa yhteyden 
Lydiaan ja tämän rakkaustarinan täyt-
tymyksenä syntyy tytär Malla, josta on 
tuleva romaanin toisen osan päähen-
kilö. Mallan nimi tulee muuten tuntu-
rista, joka oli Suomen ensimmäinen 
luonnonsuojelualue.

Erik jää kuitenkin tyttärensä yksin-
huoltajaksi, harvinaiseen rooliin sii-
hen aikaan. Lisäksi Lydia oli punais-
ten puolella ja hänen kauttaan lankeaa 
myös Erikin päälle epäilyksen varjo, 
joka vaikuttaa jopa tyttären elämään 
kommunistivainojen aikana. Isä ja ty-
tär ovat kumpikin ”kummallisia tyyp-
pejä, haaveilijoita ja hieman saamat-
tomia maailmanparantajia”. Malla on 
vakavamielinen ja kovin herkkä poh-
diskelija, joka kaipaa alituiseen isän-
sä hyväksyntää. Samalla hän tarkkai-
lee aikuisia ja yrittää tulkita heidän ai-
keitaan ja vaistoaa lapsen viisaudel-
la valtavan paljon häneltä salattuja asi-
oita. Malla seuraa isäänsä hänen luon-
toretkilleen ja kehittää itsessään har-
vinaislaatuisen luontosuhteen kokies-
saan fyysisestikin hyvin voimakkaasti  
ja aistillisesti luonnon ilmiöt.

Yliopistossa työskennellessään yksi-
näinen Erik vajoaa alkoholismin syö-
vereihin. Uusi suhde nuoreen huilisti 
Elsiin pirstoutuu menneisyyden varjoi-
hin. Preparoidessaan biologian näyt-
teitään hän joutuu kosketuksiin troka-
reiden kanssa  ja tästä on enää askel 
katastrofi in, joka sysää hänet vanki-
mielensairaalaan ja Mallan puolestaan 
sijoituskotiin Pohjanmaalle, punaorpo-
jen lailla uudelleenkasvatettavaksi.

Mallan kasvattivanhemmat salaavat 
tytöltä isän olinpaikan. Herkkä tyttö 
voi pahoin uudessa perheessään, vaik-

ka, kuten Anni Kytömäki sanoo: ”en 
usko, että on olemassa hyviksiä ja pa-
hiksia”. Hän kohtaa Joelin, joka on or-
pokodista karannut ja metsän piilossa 
vuosikausia asustellut salaperäinen ja 
kovia kokenut nuorukainen. Tässä vai-
heessa karhu, joka oli ollut tarinassa 
mukana vain mytologisena olentona, 
pääsee juoneen konkreettisella taval-
la. Joel saa seurakseen ammutun kar-
huemon pennun, joka pysyttelee po-
jan mökin läheisyydessä, vaikkei ole-
kaan mikään elättikarhu, se liikkuu va-
paana, mutta käy usein tervehtimäs-
sä nuoria. Karhunpentu on yhtenä syy-
nä siihen, että Joel ei voi palata ihmis-
ten ilmoille.
 
Joelin hahmon taustalla on todellinen 
henkilö, Suomen ensimmäinen totaa-
likieltäytyjä Arndt Pekurinen, joka oli 
yksi niistä, joiden toiminnan seurauk-
sena Suomeen syntyi siviilipalvelus-
miesjärjestelmä.

Mallan ja Joelin pakosuunnitelma 
päättyy tragediaan. Tässä vaiheessa ta-
rina saa unenomaisen käänteen ja rat-
kaisu jää lukijan tulkittavaksi. Tosin 
Kytömäki tarjoaa ratkaisun pohjak-
si uskomuksia karhun ja ihmisen su-
kulaisuudesta. Tiedettiin, että nyljetty 
karhu muistuttaa erehdyttävästi ihmis-
tä. Karhu on myös yhtä metsän kans-
sa; kuten Olga Lemmetyinen sanoo: 
”kun sanotaan, että metsä liikkuu, se 
tarkoittaa, että karhu liikkuu”.

Malla saa vaihtaa mitäänsanomatto-
mia kirjeitä isänsä kanssa välikäsien 
kautta, vuodet kuluvat, eikä kumpi-
kaan pysty tavoittamaan toista. Kun-
nes eräänä päivänä kouluun saapuu 
mies menneisyydestä ja hän sekä isän 
ja tyttären yhteinen intohimo luontoon 
ja kasveihin osoittautuu pelastuksek-
si. Tämä mies, Verner, auttaa Mallaa 
kaksi kertaa näkemään: lapsena nos-
taa hänet vuorilta näyttävien ihmispäi-
den yläpuolelle, jotta ”vuoret muut-
tuvat mäiksi” ja tyttö näkee isänsä ja 
toisen kerran nyt: harvinainen saniai-
nen nimeltään ornio kasvaa Suomes-
sa yhden ainoan järven rannalla ja tä-
män ornion avulla isän olinpaikka sel-
viää ja pakomatka kohti uutta kohtaa-
mista saa alkaa.

Romaanin loppua valaisee toivon-
hehku. ”Toivo on ehdottoman tärkeä 
pointti”, korostaa Kytömäki.

Kirjan lopussa tulee miltei tunne, et-
tä tämä kirja olisi luettava samantien 
uudestaan. Tämä tunne johtuu pitkäl-
ti monista pienistä yksityiskohdista ja 
kätketyistä merkityksistä, jotka vilah-
televat kirjassa, alkuun lähes mitättö-
mänoloisina ja loppua kohden tärke-
ään rooliin kohonneina.

Kirjailijalta on loppuun luontevaa ky-
sellä valmisteilla olevasta seuraavasta 
kirjasta. Anni Kytömäen tuleva romaa-
ni sijoittuu osin menneisyyteen ja osin 
nykypäivään, ”sopii todellisuuspakoi-
seen luonteenlaatuuni, antaa tilaa mie-
likuvitukselle”, Anni Kytömäki hy-
myilee. Romaanin raakaversio on val-
mis, mutta se vaatii useita läpikäynti- 
ja työstämiskertoja, joten joudumme 
odottamaan sitä ensi vuoteen.

Lopuksi Anni kertoo vielä, ettei hän 
oikeastaan lue kovinkaan paljon kirjal-
lisuutta: parikymppisenä hän tuskastui 
usein kirjastossa selaillessaan kirjojen 
takakansia, joista mikään ei houkutel-
lut. Hän päätti silloin kirjoittavansa 
joskus kirjoja, jollaisia lukisi itse mie-
lellään. Me lukijat puolestamme em-
me voi lakata ihmettelemästä ja ihai-
lemasta esikoiskirjailijan käsittämättö-
män kaunista, runollista ja koko ajan 
liikkeellä olevaa, juonta eteenpäin vie-
vää kieltä.

Kirjailijavierailun tallenne on kuun-
neltavissa Näkövammaisten Kulttuuri-
palvelun verkkosivuilla.

►
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SUOMEN TAITEEN 
TARINA

 - nelivuotinen näyttely Ateneumissa

►
Alexander Lauréus: Tulipalo yöllä talonpoikaistalossa, 
1809.  Ateneumin taidemuseo. 
Kuva: Kansallisgalleria / Janne Mäkinen
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► Helsingin Ateneumin taidemuse-
ossa on maan vanhin ja laajin tai-
dekokoelma. Tästä kokoelmasta on 
nyt rakennettu hieno näyttely, joka 
on avoinna lähes neljä vuotta, aina 
31.12.2020 asti. 
Teksti: Tuula Paasivirta

Uudessa kokoelmanäyttelyssä esitellään maan 
rakastetuimmat klassikot uudessa valos-
sa. Näyttelyssä nostetaan katsojan nähtäville 
myös uusia teoksia ja rinnastuksia kuhunkin ai-

kakauteen. Politiikka ja historia sidotaan Suomen taiteen 
kehityskulkuun. 

Aikamatka

Nykyinen näyttely johdattaa katsojat läpi Suomen tai-
teen vuodesta 1809 aina 1940-luvulle asti. Osuus on 
katsottavissa Ateneumin toisessa kerroksessa. 1950- ja 
1960-luvut kattava sali avautuu syksyllä 2016.

Taiteilijoiden omakuvia ja muotokuvia on näyttelyssä 
aina 1970-luvulle saakka. Muotokuvaseinä on puhuttele-
va. Seinästä on kuva myös Ateneumin nettisivulla. Mie-
lenkiintoinen kurkistus tälle seinälle on oppaan antama 
esimerkki: Tyko Sallisen muotokuvan on maalannut Jal-
mari Ruokokoski ja  Ruokokosken muotokuvan Sallinen. 

Selfie

Yhdessä näyttelysalissa on peili ja katsojaa opastetaan 
katsomaan itseään tuosta peilistä eri rooleista ja erilai-
silla ilmeillä. Samalla pohditaan taiteilijoiden omakuvia, 
miten he ovat kokeneet itsensä ja mitä piirteitä he ovat 
halunneet katsojan itsestään näkevän.

Suomen taiteen tarina kytketään taiteen kansainväli-
seen kehitykseen ja lähialueen sekä Suomen yhteiskun-
nallisiin tapahtumiin. Esillä ovat rinta rinnan Ateneumin 
kotimaiset ja kansainväliset mestariteokset kuten Le Cor-
busierin Kaksi naista (1939), Eero Järnefeltin Kaski (1893), 
Edvard Munchin Kylpeviä miehiä (1907–08) ja Ilja Repinin 
Natalia Nordmannin muotokuva (1900).

Pidin itse paljon näyttelyn arkistosalista. Sieltä löyty-
vät kirjeet, luonnoskirjat, postikortit ja valokuvat muut-
tavat taiteilijoiden arjen eläväksi. Näytteille asettajat sa-
novatkin: - Tiheä salonkiripustus vie ajatukset talon his-
toriaan sadan vuoden taakse.

Venäjän vallan aika 

Näyttely alkaa vuodesta 1809, jolloin Suomi siirtyi Venä-
jän vallan aikaan. Tuolta vuodelta näyttelyssä on Alexan-
der Lauréniuksen taulu Tulipalo yöllä talonpoikaistalos-
sa (1908).

Ateneumin johtaja Susanna Pettersson sanoo, että 
1800- luvun Suomessa taidetta kuvailtiin kasvihuone-
kasviksi, joka tarvitsi erityistä huolenpitoa. Tämä joh-
tui muun muassa kylmästä talvesta ja etäisyyksistä Kes-
ki-Eurooppaan.  Näin syntyi tarve luoda omaa taidetta ja 
maalata hankemme ja peltomme. 

1847 Suomen Taideyhdistys aloitti vuotuiset taide-
näyttelyt. Ensimmäinen yhden taiteilijan taidenäytte-
ly järjestettiin 1861 taidemaalari Werner Holmbergin elä-
mäntyön kunnioittamiseksi. Ateneum avattiin 1888. Näin 
saatiin paremmat puitteet näyttelyille ja taiteilijoille 
avautui mahdollisuus kouluttautua taidealoille. 

Rakastettu taiteemme kultakausi ajoittuu myös Venä-
jän vallan ajalle ja siltä ajalta löytyy monia tuttuja töitä 
uudelleen tulkittuna.  

Varaa runsaasti aikaa 

Näyttelyyn kannattaa varata paljon aikaa, koska teoksia 
on todella paljon. Saleja ja taiteen tulkintatapoja eli tee-
moja on useita niin sota-ajasta kuin kiihkeästä 1960-lu-
vusta kertovia teoksia. Näyttelyssä on hyvät opastetau-
lut ja siellä on jopa joitakin teoksia, joihin saa koskea. Tä-
mä moninaisuus tekee näyttelystä mielenkiintoisen.

 Näyttelyssä voi neljän vuoden aikana käydä mon-
ta kertaa ja saa joka kerta nauttia taiteesta koko rahan 
edestä. Siellä on myös pientä vaihtoa teosten kanssa, sil-
lä osa teoksista voi lähteä lainaan. Paperille tehtyjä teok-
sia voidaan pitää yhdellä kertaa näytteillä korkeintaan 
kolme kuukautta, koska paperi ei kestä valoa tuon kau-
empaa.
 
Multimediaesitys Schjerfbeckin paperiteoksista 

Pysyvänä osana näyttelyä on japanilaisen Dai Nippon 
Printing Co Ltd (DNP) -yhtiön digitaalisella esitysteknii-
kalla toteutettu multimediaesitys Helene Schjerfbeckin 

Ernst Mether-Borgström: Omakuva keltainen kukka kädes-
sä, 1943. Ateneumin taidemuseo. Kuva: Kansallisgalleria / 
Henri Tuomi
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paperipohjaisista teoksista. Nämä Ateneumin kokoelmiin kuuluvat 
akvarellit, piirustukset ja grafiikan työt ovat herkkiä valolle, ja ne voi-
vat siksi olla vain harvoin esillä näyttelyissä.

Novelleja ja asiantuntija-artikkeleita

Suomen taiteen tarina -kirjan 16 asiantuntija-artikkelia johdattavat 
lukijan näyttelyn teemoihin. Lisäksi kirja sisältää viisi Ateneumin ko-
koelmiin pohjaavaa novellia. Niiden kirjoittajat ovat Riikka Ala-Harja, 
Juha Itkonen, Heidi Köngäs, Sirpa Kähkönen ja Matti Rönkä. Kirja on 
saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi museokaupasta tai verk-
kokaupasta.

Uusi teemaopastusten paletti kouluille

Näyttelyyn on tuotettu uusi kuuden teemaopastuksen valikoima. 
Opastukset tehtäväaineistoineen kytkeytyvät sekä näyttelyn teemoi-
hin että perusopetuksen uuteen opetussuunnitelmaan. Opastusten 
tueksi ja lisäksi on tehty verkkoaineisto, joka koostuu teemoihin liit-
tyvistä teoskuvista sekä keskustelu- ja tehtävävinkeistä. Opastusten 
hinta kouluille on 70 euroa. Opastukset ovat myös muiden ryhmien 
tilattavissa.

Luennot yleisölle 

Ateneum järjestää yleisöluentoja näyttelystä. Neljän luennon sarja 
avaa kokoelmanäyttelyn teemoja ja esittelee rakkaimpia taideteok-
sia kautta aikojen. Syksyn luennoissa liikutaan 1900-alun taidekentän 
laajentumisesta 1960-luvun poppiin ja politiikkaan. Luennot sisälty-
vät pääsylipun hintaan. Lisätiedot: www.ateneum.fi.

Ateneum on avoinna ti, pe 10–18, ke, to 10–20, la, su 10–17, ma suljettu

Maria Wiik: Oopperalaulajatar Ida Basilier-Ma-
gelsenin muotokuva, 1887. Ateneumin taidemu-
seo, kok. Antell. Kuva: Kansallisgalleria / Ainur 
Nasredtin. Alla Akseli Gallen-Kallela: Démasquée, 
1888. Ateneumin taidemuseo, kok. Antell. Kuva: 
Kansallisgalleria / Pirje Mykkänen

On siellä metsotkin! Ferdinand von Wright: 
Taistelevat metsot, 1886. Ateneumin taidemuseo. 
Kuva: Kansallisgalleria / Jouko Könönen

Greta Hällfors Sipilä, Johanneksen kirkko (n.1918) 
Kuva: Kansallisgalleria, Hannu Aaltonen.
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Kulttuuripalvelun väki osallistui le-
gendaarisille keskiyön auringon elo-
kuvajuhlille ja toi Sodankylään kuvai-
lutulkatun Kätilön.  Kulttuurisihtee-
ri kertoo matkasta Napapiirin toisel-
le puolen. 

Teksti: Tanja Rantalainen

Päät käännähtelivät vaivihkaa Rovaniemen lentokentällä: 
Tuolla menee Ismo Alanko, tuolla kulkevat käsikynkkää it-
se Elina Knihtilä ja komea Tommi Korpela! 

Kulttuuripalvelun puheenjohtaja Eija-Liisa Markkula, 
kuvailutulkki Pipsa Toikka ja minä pääsimme maistamaan 
makeaa elämää, kun matkasimme Midnight Sun Film Fes-
tival -elokuvajuhlille tilausbussissa kuohuvimman kult-
tuurikerman ja kansainvälisten vieraiden kanssa. 

”Mitä ihmettä tuo sokea elokuvajuhlilla tekee? Koko 

matkan tarkoitus oli vastata tähän kysymykseen.”

Jo bussimatkalla, kun pysähdyimme kirkasvetisen järven 
rannalle nauttimaan arvokkaina virvokkeita, Eija-Liisan 
valkoinen keppi herätti ansaittua huomiota.  Toivottavas-
ti mahdollisimman moni mietti mielessään, mitä ihmet-
tä tuo sokea elokuvajuhlilla tekee? Koko matkan tarkoitus 
oli nimittäin vastata tähän kysymykseen. 

Hotelli Sodankylän VIP-jonossa Neil Hardwick neuvoi 
meille reitin paikallisten suosimaan ravintolaan, niin että 
vaikka kärpänen teki lopulta itsemurhaiskun kalakeittoo-
ni, emme voineet muuta kuin hykerrellä, kesäkuisena kes-
kiviikkoiltana, Napapiirin pohjoispuolella. 

Sodankylän kulttuuritoimen tilaama kuvailutulkkaus-
luento kunnantalolla oli meille tärkeä. Eija-Liisa maala-
si palvelusta kokonaisen kuvan. Minulla oli päähänpint-
tymänä päästä päivän päätteeksi festivaalitelttaan. Dele-
gaatiomme aikataulussa ei ollut paljon hengailunvaraa. 
Elokuvaelämys festivaaliteltassa onnistui, kun pakkasin 
tilaamani pizzan laatikossa reppuuni. 

”Salillinen elokuvaharrastajia seurasi,  kun näkövam-

maiset johdatettiin kunniapaikoille.”

Seuraavana päivänä kuuntelimme skotlantilaisen eloku-
vaohjaaja Bill Forsythin haastattelun ja sitten alkoikin olla 

aika valmistella omaa tähtihetkeämme. Kuvailutulkki Pip-
sa Toikka testasi festivaalien simultaanitulkkauslaitteet ja 
vetäytyi valmistautumaan suoritukseensa. Sodankylän 
elokuvajuhlien toiminnanjohtaja Ari Lehtola soitti ja pyy-
si Eija-Liisaa pitämään puheenvuoron ennen kuvailutul-
kattua näytöstä. Arvostimme elettä. 

Kuvailutulkattua Antti J. Jokisen Kätilö -elokuvaa koke-
maan saapui noin 20 näkövammaista. Salillinen elokuva-
harrastajia seurasi, kun näkövammaiset johdatettiin kun-
niapaikoille. Avustajineen joukkomme muodostivat vai-
kuttavan kulkueen. 

Elokuvajuhlien toiminnanjohtaja saattoi Eija-Liisan kol-
mesataapäisen yleisön eteen. Ari puhui Sodankylän festi-
vaalien pyrkimyksestä esteettömyyteen ja kuvailutulkka-
us-pilottihankkeesta, joka on tarkoitus toteuttaa laajem-
massa mittakaavassa kesällä 2017. Eija-Liisan puheenvuo-
ro oli koskettava. Yleisö selvästi heräsi ja antoi raikuvat 
aplodit. 

”Pipsa Toikan kuvailutulkkaus oli korkeatasoinen ja sai 

paljon kiitosta.”

Kätilö-elokuva jakoi mielipiteet, mutta Pipsa Toikan ku-
vailutulkkaus oli korkeatasoinen ja sai paljon kiitosta. Pip-
sa oli tehnyt tanakan taustatyön ja järjestänyt näkövam-

Sodankylän elokuvajuhlat 
esitteli uuden elokuvayleisön 

NÄKÖVAMMAISET 

Näkövammaisten Kulttuuripalvelun iskujoukko kulttuuri-
sihteeri Tanja Rantalainen, puheenjohtaja Eija-Liisa Mark-
kula ja kuvailutulkki Pipsa Toikka Lapin Näkövammaisten 
Pimeän kahvilan julisteen luona.
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HYMYILEVÄ MIES
elokuvateattereihin 
tekstitettynä ja kuvailu-
tulkattuna
Teksti: Tanja Rantalainen

Hymyilevä mies on ensimmäinen kotimainen elokuva, jo-
hon liitetään jo elokuvateatterilevitysvaiheessa teksti-
tys.  Kuulovammaisten kannalta tämä on käänteenteke-
vää. Palkittu elokuva on myös kuvailutulkattu näkövam-
maisille. 

Kuvailutulkkauksen voi kuulla MovieReading -sovelluk-
sen kautta omasta älylaitteestaan maksutta kaikissa elo-
kuvateattereissa. Elokuvan on kuvailutulkannut Anu Aal-
tonen, joka myös lukee kuvailutulkkauksen. Hymyilevä 
mies -elokuvan tekstitys ja kuvailutulkkaus on toteutet-
tu Suomen elokuvasäätiön tuella. Elokuva on saanut en-
si-iltansa 2.9.2016. 

Juho Kuosmasen Hymyilevä mies -elokuva kertoo Olli 
Mäestä, joka otteli ensimmäisenä suomalaisena nyrkkei-
lyn maailmanmestaruudesta Helsingin Olympiastadionil-
la vuonna 1962. Hän hävisi ottelun tyrmäyksellä täyden 
olympiastadionin edessä. Mäen mukaan se oli hänen elä-
mänsä onnellisin päivä. Tositapahtumien innoittama elo-
kuva voitti toukokuussa Cannesin elokuvajuhlilla arvoste-
tun Un Certain Regard -sarjan pääpalkinnon. 

maisille Kulttuuripalvelun keittiössä kuvailutuikkauksen 
ennakkonäytöksen ja palautetilaisuuden. 

Näytöksen jälkeen kumarsimme tuotantopäälliköltä pi-
halla lahjakassit. Tuotantopäällikkö olisi tarjonnut lasilli-
set kuohuvaa, mutta jouduimme jo juoksemaan. Juostes-
samme jupisimme, että seuraavana kesänä tulemme So-
dankylään ajan kanssa. Tarkoituksena on myös, että sil-
loin elokuvajuhlilla esitellään useampi kuvailutulkattu 
elokuva ja elokuvayleisöksi saapuu vielä useampi näkö-
vammainen. 

Paluumatkalla, junan ravintolavaunussa, tapasimme 
vielä Katja Ketun entisen liikunnanopettajan ja Iiris-kes-
kuksen entisen siviilipalvelusmiehen, joka oli tuonut nä-
kövammaisen tätinsä elokuvaa katsomaan, niin että ku-
vailutulkkauksesta riitti juttua pitkälle iltaan. 

Halusimme tuoda kuvailutulkkauksen elokuvaharrasta-
jien tietoisuuteen ja esitellä heille uuden elokuvayleisön 
- näkövammaiset. Sodankylän matkasta jäi kiitollinen olo, 
festivaalijärjestäjien ja Lapin Näkövammaiset ry:n jäsen-
ten avulla onnistuimme siinä, mitä aioimmekin. 

Alla Kätilön kuvailutulkatun esityksen katsojia ja Sodanky-
län ystäviä.

Uutta Sodankylässä: näkövammaiset elokuvaa katsomas-
sa, tästä tulee perinne!
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Helsinkiläisen Karelia-kuoron ja kamarikuoro Kontrapunk-
tin yhteistyönä toteutettu kuoronäytelmä Evakkomorsian sai 
ensi-iltansa 28.5.2016 Kangasalla Kangasala-salissa. Se esi-
tettiin myös Karjalaisilla Kesäjuhlilla Seinäjoella 18.6. ja 
Helsingissä Malmitalolla 27.8. Tulevana syksynä on mah-
dollisesti lisäesityksiä. Kaikki esitykset ovat olleet lähes 
loppuunmyytyjä ja yleisön vastaanotto on ollut lämmin. En-
si-illassa ja Seinäjoen esityksessä oli mukana myös 89-vuo-
tias Kirsti Lankinen. Malmitalon esityksessä oli näkövam-
maisille kuvailutulkkaus, jossa kuvailtiin näyttämön tapah-
tumia, kuvia ja videoita.

Tämä tarina on tosi!

Evakkomorsiamen käsikirjoitus rakentuu kahden karjalais-
nuoren, Kirsti Kähkösen ja Reino Lankisen, kirjeenvaihdon 
ympärille. Tarina alkaa asemasodan aikana vuonna 1943, 
jolloin Kirsti on koululainen ja Reino parikymppinen alokas. 
Alokasaikana Reinon tie vie Äänislinnaan Kirstin opiskel-
lessa Käkisalmella. Nuoret pitävät yhteyttä kirjeitse ja kir-
jeenvaihto jatkuu aina vuoteen 1947. Tänä aikana kirjeitä 
kertyi lähes 300.

Kirstin ja Reinon kirjeenvaihdossa piirtyy kertomus, joka 
on osa maamme historiaa. Siihen kuuluvat sota, evakkomat-
ka  sekä kotiutuminen uusille asuinseuduille pula-ajan ko-
ettelemassa Suomessa. Kirsti lähti evakkomatkalle syksyl-
lä 1944 ja samaan aikaan Reino jatkoi sotaväessä Suomen-
lahden rannikolla. Kirsti lähisukulaisineen sai evakkopaikan 
Teuvalta, jossa vastaanotto oli hyvä. Sodan jälkeen nuorten 
tapaaminen oli vaikeaa. Reino työskenteli osuusliikkeessä 
Lappeenrannassa ja Kirsti kävi emäntäkoulua Kauhajoella. 
Pitkästä etäisyydestä johtuen suhteeseen syntyi pientä säröä. 
Pula-ajan kirjeissä näkyy puute kaikenlaisista arjen perusta-
varoista. Kirstin ja Reinon häät pidettiin kesällä 1947 Kau-
havalla, josta nuoripari muutti Lappeenrantaan.

Mistä kaikki alkoi?

Yksi Karelia-kuoron laulajista on Kirstin ja Reinon tytär 
Raija Hynynen. Muutama vuosi sitten Kirsti Lankinen eh-
dotti, että kirjeille voisi tehdä jotain. Ne ovat viattomia ja 
kauniita ja kertovat sota-ajasta. Kirsti oli säilyttänyt kirjeitä 
pahvilaatikossa. Isä Reino oli kuollut vuonna 2002. Raijal-
le vanhempien kirjeenvaihtoon tutustuminen  oli järisyttävä 
kokemus ja aikamatka heidän nuoruuteensa.

Näytelmäkäsikirjoituksen kirjoittamiseen osallistuivat Raija 
Hynysen lisäksi hänen miehensä Asko sekä Karelia-kuoron 
johtaja Arto Joutsimäki ja hänen vaimonsa Marjatta. Ohja-
uksen suunnittelussa Artoa ja Marjattaa avustivat  koreogra-
fi  Panu Varstala ja näyttelijä Ria Kataja, jonka ääntä kuul-
laan myös esityksissä Kirstin kirjeiden lukijana. Reinon kir-
jeet lukee Arto Joutsimäki. Tanssikoreografi asta vastaavat 
Kirstiä ja Reinoa esittävät nuoret opiskelijat Vilma Tuomi-
niemi ja Luka Salonen. Kaikki kuviin, videoihin ja musii-
kin synkronointiin liittyvät taustaprojisoinnit ovat Arto Jout-
simäen käsialaa.

Monitaiteinen esitys

Ääneen luetut kirjeet kuljettavat tarinaa eteenpäin. Autent-
tisuuden kuvatuille tapahtumille välittävät sota-ajalta olevat 
alkuperäiset valokuvat, videoleikkeet ja äänitteet. Musiikki 
muodostuu pääosin tunnetuista sota-ajan lauluista, joita on 
yhteensä 31. Näytelmässä kuullaan mm. Äänisen aallot, Tai-
kayö, Sulle salaisuuden kertoa mä voisin ja Romanssi.
Näytelmän teemamusiikkina on Arto Joutsimäen alunperin 
tyttärelleen säveltämä Häävalssi. 

Keskinäistä rakkautta, omia juuria ja historiaa

Monelle näytelmän katsojalle kuvatut tapahtumat ovat oma-
kohtaisesti koettuja tai tuttuja perheen lähihistoriasta. Van-
hempani olivat siirtokarjalaisia ja joutuivat lähtemään koti-
seudultaan sodan aikana kahdesti. Kotona ja suvun yhteisis-
sä tapaamisissa kerrottiin tarinoita evakkoon lähdöstä ja uu-
den elämän jälleenrakentamisesta. Evakkomorsian on kuva-
us karjalaisen kansan vaiheista, mutta myös kahden nuoren 
selviytymistarina, joka puhuttelee katsojaa iästä riippumatta.
Ystäväni André kävi katsomassa Malmitalon esityksen. Kun 
jälkeenpäin kyselin hänen tuntojaan, päällimmäiseksi nousi 
kahden nuoren keskinäinen rakkaus osana maamme histori-
an käännekohtia. Tyttäreni Elisa näki saman esityksen. Hä-
nen ensikommenttinsa oli: ”Parasta oli se, kun sä soitit hai-
taria ja lauloit”! Myöhemmin keskustelimme näytelmän ta-
pahtumista ja Elisa pohti, voisiko rajan taakse isovanhempi-
en synnyinseuduille mennä joskus käymään. Ehkä hänen toi-
veensa toteutuu.

EVAKKOMORSIAN
 - SOTA-AIKAAN SIJOITTUVA 

KUORONÄYTELMÄ

Teksti: Ari Talja
Kuvat: Minna Puranen
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►
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Kun Evakkomorsiamen harjoituksia ja esityksiä suunniteltiin, ei osattu aavistaa, että samaan aikaan maassamme käy-
täisiin ennen kokematon keskustelu pakolaisten asemasta ja turvapaikan saannin oikeudesta. Tähän keskusteluun 
Evakkomorsian antaa näkökulmaa. Sodan seurauksena siirtokarjalaiset joutuivat jättämään kotinsa, muuttamaan uu-
sille asuinseuduille ja kotoutumaan. Samalla he antoivat oman panoksensa maamme sodanjälkeiselle jälleenraken-
tamiselle ja karjalaisista tavoista ja perinteistä, kuten karjalanpiirakat ja virpominen, tuli erottamaton osa suomalais-
ta kulttuuria. Uhkakuvien sijaan voitaisiin nähdä nykyinen tilanne rikkautena ja elinvoimana maallemme. 

Kirsti antaa valokuvansa Reinolle. Kuoronjohtaja ja esityksen kaikki kaikessa Arto Joutsimäki.

Evakot saapuvat Teuvalle.Kuorolaiset myös musisoivat: Ari Talja ja Markku Känninen.

Finlandia. Miesten silhuetti kirjekuvassa.
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Teksti: Minja Survonen
Kuva: Suwisa Kaewphan

Humalistonkadun liiken-
teen melu hiipuu Teepolun 
oven sulkeutuessa peräs-
säni. Istun mukavalla tuo-

lilla maistellen uuden sadon vihreää 
teetä ja samalla jututan teehuoneen 
omistajaa Matti Kalliokorpea. Hän 
tuo Kiinasta erilaisia teelaatuja Suo-
meen, myy niitä ja pitää myös tee-
hen liittyviä tapahtumia.

Teepolun alku löytyy harrastuksis-
ta. Tietojenkäsittelytiedettä opiskel-
lut Matti Kalliokorpi kiinnostui tees-
tä vuoden 2004 aikoihin.

- Kiinnostuin teestä vahingossa, 
kun isoveli suositteli maistamaan 
mustaa savustettua teetä. Tee pu-
hutteli, Kalliokorpi kertoo.

Thaimaassa opiskelu johdatti tee-
kulttuurin äärelle, sillä kiinalais-
vähemmistö toi Thaimaahan hy-
vää teetä. Kun Kalliokorpi vaimon-
sa kanssa muutti Suomeen, he toivat 
mukanaan teetä ja hyviä teeastioita, 
joita Suomesta ei siihen aikaan löy-
tynyt. Vuosien 2008 ja 2009 aikana 
teestä alkoi tulla liiketoimintaa.

- Tavallaan harrastus on vahingos-
sa laajentunut, mutta jos vaimol-
ta kysyisi, ehkä tämä olisi edelleen 
vain kallis harrastus, Kalliokorpi nau-
rahtaa.

Kiinnostavia nautintoaineita on 
muitakin. Saan kuulla teeyrittäjän pi-
tävän myös kahvista ja viskistä. Sii-
tä huolimatta hänellä on juuri tee-
huone.

- Tee on hyvä tuote. Jos pitäisi va-
lita teen ja kahvin väliltä juoma lop-
puelämäksi, se olisi tee.

Teen mahtavuudelle löytyy myös 
perusteluja. Motivaatio Teepolkua 
kohtaan on ilmeisen korkealla.

- Tee on harmoninen juoma ja si-
tä voi juoda koko päivän. Se on fiilis-
juoma, Kalliokorpi hehkuttaa.

Teepolku suuntautui huhtikuun alus-
sa Kiinaan teen maahantuontimat-
kalle. Teematkaan löytyi monia syitä.

- Jos on oikeasti kiinnostunut jos-
takin tuotteesta, silloin kiinnostaa 
myös tuotteen alkuperä, Kalliokor-
pi toteaa.

Teen hankkiminen on yksinkertai-
sinta matkustamalla itse.

- Kiinasta on vaikeaa saada hyvää 
teetä, jos ei itse mene paikan päälle, 
Kalliokorpi sanoo.

Teematkojen kohde on pääosin 
Kiinan rannikko, ja Kiinan maaseu-
tukin on tullut tutuksi. Kalliokorpi 
luonnehtiikin teematkoja eräänlai-
siksi seikkailuiksi, sillä välillä teen-
tuottajan tarkka sijainti selviää pai-
kallisten avulla. Teen hankkimisessa 
on kuitenkin omat haasteensa.

- Teen tuottajat eivät yleensä puhu 
englantia ja heillä ei ole nettisivuja. 
Tee myydään yleensä paikallisille, jo-
ten teentuottajat eivät juurikaan pa-
nosta ulkomaankauppaan, Kalliokor-
pi selittää,

- Itse osaan mandariinikiinan pe-
rusteet, joten pystymme sopimaan 
hinnasta ja muusta.

Vuosien mittaan Teepolun asiakas-
määrä on kasvanut ja teestä on tul-
lut suositumpaa. Siitä huolimatta 
Kalliokorpi toivoo, että tee olisi Eu-
roopassakin tunnetumpi juoma.

- Mielestäni tee on aliarvostettu 
juoma laatuunsa nähden, Kalliokor-
pi sanoo.

- Sitä tunnetaan huonosti Euroo-
passa, Kalliokorpi jatkaa ja vertaa 
teen tunnettavuutta viiniin. Viini on 
monisyinen juoma, ja me tunnemme 
sen paremmin, koska se on euroop-
palainen.

Tällä hetkellä Teepolku jatkaa teen 
myymistä ja teen popularisointia.

- Tulevaisuudessa voi olla hetki, et-
tä teen pelkästään tätä työtä, Kallio-
korpi pohtii.

Kalliokorpi on Teepolun ainoa 
työntekijä.

- Periaatteessa tämä on yhden 
miehen yritys, mutta kyllä vaimo on 
mukana esimerkiksi teen maahan-
tuontimatkalla. On mukavampaa 
tehdä työtä yhdessä.

Teepolulla
Keskustelumme siirtyi Teepolun vai-
heista teekulttuurin alkulähteille. 
Teetä on käytetty ainakin kolme- tai 
neljätuhatta vuotta ja tee on muut-
tunut historiansa aikana.

- Alunperin tee oli ruokaa ja sitä on 
syöty vihannesten tapaan. Tosin Bur-
massa on edelleen ruokalajeja, joissa 
käytetään teetä, Kalliokorpi kertoo,

- Aluksi teetä käytettiin lääkkee-
nä ja se oli kitkerää, mutta siitä jalos-
tui vähitellen tuntemamme teekult-
tuuri.

Nykyään teekulttuurit vaihtelevat 
alueittain. Mikä olisi suomalaiselle 
hyvä tapa juoda teetä?

- Suosittelen juomaan erilaisia tee-
laatuja, Kalliokorpi vinkkaa, - hel-
posti tulee ostaneeksi hienoja asti-
oita, mutta mielestäni on järkeväm-
pää vain juoda teetä. Tee puhuu itse 
puolestaan

Millaisia teelaatuja oikein kannat-
taisi maistaa?

- Kannattaa yrittää tutustua maus-
tamattomiin teelaatuihin. Ne ovat si-
käli haastavimpia, että niissä voi olla 
makuja, joita ei ennestään tunne. 

Teen rikkaus on juuri maustamat-
tomassa teessä, koska silloin siinä 
maistuu parhaiten esimerkiksi alku-
perä.

Teehuoneelta poistuessani huomaan 
oppineeni uusia asioita teestä. On 
hienoa, että Suomessakin voi tutus-
tua teehen tarkemmin. Näin jokaisel-
la on halutessaan mahdollisuus as-
tua omalle teepolulleen.
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PIPPURIDINO 
kuvailutulkattuna

Kuvailutulkatut 
teatteriesitykset 
ovat vielä melko 
harvinaisia Suo-
messa. Tulevana 
syksynä Teatteri 
Hevosenkenkä 
valmistautuu vas-
taanottamaan nä-
kövammaisia lap-
sikatsojia Pippuri-
dino-esitykseen. 

Pippuridino ja Emmi.
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Pippuridinon esi-
tyspäivä on sun-
nuntai marraskuun 
13, valtakunnallisen 
Sokeain viikon ava-
jaispäivänä  kello 15. 
Ennen esityksen al-
kua yleisö pääsee 
tunnustelemaan näyt-
tämön lavasteita, roo-
lihenkilöiden vaatetus-
ta, hahmojen olemusta 
ja esityksen mielenkiin-
toista tarpeistoa. 

-  Näytelmän henki-
löt esittäytyvät ja  voivat 
keskustella yleisön kans-
sa, jolloin esiintyjien ää-
net tulevat varmasti tu-

tuiksi, sanoo näytelmän ohjannut  Eero Ahre (kuvassa yl-
häällä).

–  Pippuridino-näytelmässä on huumoria, kommelluk-
sia ja vähän lempeää jännitystäkin.  Teatterin katsomos-
sa muiden ihmisten läsnäolo ja ympärillä istuvien katso-
jien aistiminen luovat ainutlaatuisen tunnelman. Lapset 
voivat elää teatteriesityksen luomassa maailmassa koko-
naisvaltaisesti. Mahdollinen jännitys pysyy lapselle tur-
vallisella tasolla. Kun lapsi ja aikuinen kokevat yhdes-
sä saman esityksen, on näytelmää hauska muistella jäl-
keenpäin.

Teatteri Hevosenkengällä on aiempaakin kokemus-
ta kuvailutulkatusta lastenteatterista. Syksyllä 2012 esi-
tettiin näytelmä Kummituskekkerit näkövammaisille lap-
sille ja heidän perheilleen ja se oli suuri menestys. Kum-

mituskekkerien kuvailukäsikirjoituksen laatinut Eero Ah-
re vastaa tälläkin kertaa käsikirjoituksesta ja toimii nyt 
myös kuvailutulkkina. 

Eero Ahrella on pitkä historia nukketeatterin parissa: 
tänä syksynä tulee kuluneeksi 35 vuotta siitä kun hän 
aloitti näyttelijänä helsinkiläisessä Nukketeatteri Sam-
possa. Teatterikorkeakoulun nukketeatteriopintojen jäl-
keen hänet kiinnitettiin Teatteri Hevosenkenkään 1984. 
Ahre on täydentänyt opintojaan Institut International de 
la Marionette’ssa Ranskassa sekä kouluttautumalla ku-
vailutulkiksi.

Teatteri Hevosenkenkä toimii vuonna 1899 rakennetus-
sa idyllisessä kansakoulussa, joka  on kunnostettu ja laa-
jennettu lapsia ajatelleen. Teatterin piha-alueella on run-
saasti pysäköintitilaa. Teatterin toimistolla ja lavastamol-
la on pihapiirissä omat rakennuksensa.

Ensi-iltoja Hevosenkengällä on vuosittain vähintään 
kaksi. Ohjelmistossa on samanaikaisesti useita näytel-
miä, aina myös ruotsinkielinen esitys. Esityksiä on noin 
300 vuodessa ja niissä noin 30 000 katsojaa. 

Lastennäytelmä PIPPURIDINO kuvailutulkattuna
Aika: Sunnuntai 13.11.2016 klo 15.00.
Paikka: Teatteri Hevosenkenkä 
Juhannusmäki 2,  Mankkaa, Espoo.  
Tiedustelut ja lippuvaraukset arkisin klo 8.00-16.00
Puh (09) 439 1220, www.hevosenkenka.fi
Lipun hinta esitykseen on näkövammaiselta 7,50 euroa.
Saattajan lipun hinta on samoin 7.50 euroa.
(lipun hinta muuten 14,50 euroa).
Lippuja voi varata Anne Latva-Nikkolan kautta 
sähköposti anne.latva-nikkola@silmatera.fi  
ja puh.  050-4039080
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Teksti: Pasi Päivinen
Kuvat: Joke Leppänen 

Kuudennen kerran peräkkäin järjestetty Joensuun Parafest-
tapahtuma kokosi vammaiset kulttuuri-ihmiset 11.-13. elo-
kuuta Karjalan pääkaupungin ytimeen. Myrskyinen sää 
haittasi tapahtumaa, joka oli vaarassa keskeytyä kokonaan 
perjantai-iltana, sillä Saimaan pohjoisimmalta mahtavalta 
Pyhäselältä saapunut puhuri kaatoi festivaalin pääteltan se-
kä kaksi pienempää telttaa. Meneillään ollut esitys keskey-
tyi ja syöksyvirtaus aiheutti merkittäviä aineellisia tuho-
ja. Teltoissa oli silloin väkeä noin 200 henkilöä, joista neljä 
loukkaantui lievästi ja yksi vietiin sairaalaan saamaan jat-
kohoitoa. Alakuloisesta tunnelmasta huolimatta tapahtumaa 
kuitenkin jatkettiin vielä samana iltana torilavalla, jossa Pa-
rafestin kovatasoisin musiikillinen esiintyjä, jazzurkuri Kal-
le Salonen bändeineen, osoitti jo toisen kerran parafesteilla 
loistavaa virtuoositeettia. Kalle Salonen groovasi Joensuun 
torilla Parafestin ulos myrskyn silmästä! 

Oikutteleva sää ja tanssin taikaa

Viime vuonna Parafest otti askeleen oikeaan suuntaan kohti 
yhdenvertaisuutta, sillä tapahtuman avasi ensimmäistä ker-
taa vammainen. Parafest palasi kuitenkin tänä vuonna ta-
kaisin taantumuksen takariviin ja oikeastaan jopa vieläkin 
kauemmas, sillä tapahtuman avasi heikolla puhesuorituk-
sella Joensuun Parafestyhdistyksen vammaton puheenjoh-
taja. Parafest  alkoi kaatosateessa, ja sadekuuro karkotti to-
riyleisön sisätiloihin. Sateinen sää ja kaupungissa samanai-
kaisesti järjestetyt Gospel-tapahtuma sekä Iskelmäkesäfesti-
vaali verottivat yleisöä ja väkeä oli parafesteilla selvästi ai-
kaisempia vuosia vähemmän. Parafestin järjestäjillä ei ollut 
kulttuurista pelisilmää välttää päällekkäisyyttä ja sovittaa 
tapahtumaa toiseen viikonloppuun, jolloin kulttuurikansaa 
olisi saapunut parafesteille varmuudella enemmän. 

Paikalle olisi kannattanut tulla muidenkin kuin vam-
maisten ja heidän avustajiensa, sillä laadukkaita esityksiä 
oli useita. Yksi tasokkaimmista ohjelmanumeroista oli se-

kä festivaaliteltassa että torilavalla esiintyneen etelä-korea-
laisen Kim Yongwoo Project -pyörätuolitanssiryhmän näyt-
tävä liikehdintä ja ilmeikäs kehon kieli. Lauantaina Joen-
suun kaupunginteatterin suurella näyttämöllä puolestaan jo-
ensuulainen tanssitaiteilija Risto Lång pyörähteli näyttä-
västi pyörätuolillaan ensi-iltaesityksessään "Kaksi yhdes-
sä". Hiljattain 20-vuotisesta tanssitaiteilijan urasta Mosko-
vassa kansainvälisessä Filantrop-tapahtumassa koreografi -
an sarjassa palkittu Lång näytti parasta osaamistaan ja ylei-
sö oli haltijoissaan.

Näkövammaiset onnistuivat jälleen 

Parafest-tapahtuma aloitettiin torstaiaamuna istuttamalla 
"Tulevaisuuden Kuusi" ystävyyden puistoon. Istutuksen se-
remoniallisesta osuudesta huolehti monissa Näkövammais-
ten Kulttuuripalvelun projekteissa mukana ollut kontiolah-
telainen muusikko Iiris Brocke.

Pohjois-Karjalan näkövammaiset ry:n sokkokahvila toi-
mi tällä kertaa kahtena päivänä taidemuseon pihalla teltassa 
ja "pimeä" kahvi maistui jälleen monille! Taidemuseon vie-
ressä taidekeskus Ahjon näyttelyssä oli esillä joensuulaisen 
Pirkko Pölösen upeita maalauksia. Pirkko on pitänyt taiteel-

PARAFEST 
pyöri myrskyn silmässä

Myrsky säikäytti Parafesteillä, mutta 
Tulevaisuuden kuusi istutettiin. Jäikö 
tämän vuoden tilaisuus silti viimei-
seksi?
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lista lahjakkuuttaan vakan alla, mutta onneksi hän rohkais-
tui lopulta tuomaan työnsä yleisön nähtäville. 

Heti avajaisiltana näkövammaiset olivat esillä, kun jo-
ensuulainen Senni Hirvonen säesti upeasti joensuulais-
ta vuoden 2015 the Voice of Finland -voittajaa Miia Kosus-
ta. Keikka oli mukaansatempaava ja maksuton kuten kaik-
ki muutkin Parafestin tapahtumat, mutta Miiakaan ei pai-
kallisesta tunnettuudestaan huolimatta saanut kansaa saa-
pumaan festivaalitelttaan. Parafest huipentui lauantai-ilta-
päivänä kaupunginteatterin suurella näyttämöllä Repe-ryh-
män suurella sydämmellä pimeässä esittämään livekuun-
nelma Tulivuoreen. Ennen Repe-ryhmää esiintyi pyörätuo-
lia käyttävä näyttelijä Pekka Heikkinen absurdilla monolo-
gillaan ”Lause”. Sitä seuranneen väliajan jälkeen yli puolet 
puolillaan olleen teatterisalin yleisöstä kaikkosi kaupungil-
le, mutta ei olisi kannattanut lähteä, sillä Tulivuori purkau-
tui todella suurilla tunteilla ja liekehtivällä lyriikalla. Re-
pe-ryhmä on esittänyt Tulivuoren jo 20 kertaa ja tavoitteek-
si on hyvä asettaa 30 esityskertaa eli yhtä monta kertaa kuin 
Vesuvius on purkautunut! 

 
Jäikö Parafest 2016 historian viimeiseksi?

Parafest on leimautunut kuudessa vuodessa tiukasti vain 
vammaistapahtumaksi. Vammattomat kaupunkilaiset ei-
vät edelleenkään löydä tapahtumaan, vaikka tänäkin vuonna 
tarjolla oli loistavia esityksiä. Kun luonto vielä puuttui pe-
liin ja syöksyvirtaus aiheutti merkittäviä aineellisia vahin-
koja, on Parafestin tulevaisuus vaakalaudalla, sillä jo viime 
vuoden tapahtumasta alkanut taloudellinen ahdinko syveni. 
Aika näyttää, selviääkö Parafest myrskyn silmästä? 

Joensuun Parafestia ei sinänsä tarvita, mutta vammaisil-
le taiteilijoille esiintymismahdollisuuksia tarvitaan nykyis-
tä enemmän niin Joensuussa kuin muuallakin maassamme 
kulttuuritapahtumissa. Kesäkuun 10. päivänä Suomen ratifi -
oiman YK:n vammaissopimuksen hengessä vammaisten tai-
teilijoiden pitää päästä esiintymään festivaaleille ja kulttuu-
ritapahtumiin vammattomien rinnalle. Vammaisilla taiteili-
joilla taso on korkea; vain mahdollisuudet esiintyä suurelle 
yleisölle ovat harvassa. 

Ylinnä lauluryhmä uudessa teltassa, alla vasemmalla Senni Hirvonen, eteläkorealaisen tanssiryhmän jäsen ja Pirkko 
Pölösen maalaus. Vasemman sivun kuvassa istutetaan tulevaisuuden kuusta.
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Teksti: Ari Suutarla 

Tämä on pitkähkö ta-
rina, jonka pääjuonne 
kulkee musiikin mat-
kassa, sisältää perhe-
elämää, minulle ja Kirs-
tille tuttuja ihmisiä sekä 
Suomen kesää. - Alusta 
loppuun upea kesäretki 
Savonlinnaan.

Olen alkanut kuvitella itseäni kai-
ken maailmaisten vikojen etsijäksi ja 
osoittelijaksi, mutta tämä kesäinen 
kolmen päivän kokemus ei jättänyt 
sijaa vikoiluihin. Vaimo Kirstin kans-
sa matka sujui lempeästi. 

Olavinlinna, vanha linna vuolaan 

virran rannalla

Ensinnäkin Olavinlinna, yksi Euroo-
pan parhaista oopperapaikoista. 
Akustisesti aivan ylittämätön. Kate-
tussa katsomossa 2300 paikkaa eli 
paljon ihmisiä, nyt näytäntö loppuun 
myyty. Istuimet huippumukavia, ja-
loille kolme eri tasoa pitää ja vaihdel-
la asentoja.

Miljöö vanha, linna perustettu 
1475. Hyvin säilynyttä rakennushisto-
riaa. Joltakin ajalta Venäjän ja Ruot-
sin rajalinna.

Iso orkesteri, viimeiseen asti tree-
nattu, puikossa tummahahmoinen 
Keski-Pohjanmaan mies John Stor-
gårds.

 Huippuluokan oopperakuoro, vain 
Savonlinnan ohjelmistolle viritelty.

 Esillä Mozartin ooppera Don Gio-
vanni.

 Solistit Suomen kärjestä, nimiroo-
lissa “meidän Waltteri”, Waltteri To-
rikka, 31 vuotta, upeana tenorina 
“Don Ottavio” Tuomas Katajala, bas-
solaulajat “Leporello” Tapani Plat-
han sekä “palvelija” Jussi Merikanto, 
sopraano-osissa “Donna Elvira” Hele-
na Juntunen yhdessä Ruotsin “Don-
na Annan” eli Gisela Stillen kanssa ja 
kruununa parissakin roolissa ikämies 
Jaakko Ryhänen, jouluna 70 täyttävä.

En niinkään ole oopperamiehiä. 
Don Giovannin eli ammoisen Auer-
vaaran juoni on lapsellinen, ellei suo-
rastaan typerä. Sanoista ei saa sel-
vää, ja vaikka olisi saanutkin, ita-
lia olisi jäänyt ymmärtämättä. Teks-
ti juoksi nähtävänä isoilla skriineil-
lä ja oli joillakuilla paperilla kädessä. 
Tämän esityksen lopussa eivät kaikki 
sentään kuole.

Musiikillinen kokonaisuus ja tai-
dokkaat solistit lumoavat ja pitävät 
kyydissä. Vielä laajemmin voisi sa-
noa, että tämä kaikki, mukava seu-
ra ja väliaikatarjoilu mukaan luet-
tuna ynnä kauniisti puetut ihmiset. 
Portilta tuli kylmän varalta ostetuk-
si kympin huopa. Eipä tarvittu, mut-
ta kelpasi tuliaisena lapsen perheel-
le hauskan linnan kuvan ja tekstin ta-
kia.

Lahja joulupukilta

Olin jo vuosia elänyt uskossa, että Sa-
vonlinna oopperajuhlineen on koh-
daltani taakse jäänyttä elämää. En 
tiedä, mille tällainen ajatus oli raken-
tunut, mutta elämä käänsi eteen uu-
den, kukaties nyt viimeisen tämän 
sarjan lehden. Joulupukki toi kirje-
kuoren, joka sisälsi kaksi lippua Sa-
vonlinnan oopperajuhlille katso-
maan Mozartin Don Giovannia, jossa 
pääosaa eli Giovannia lauloi Waltte-
ri Torikka eli “meidän Waltteri”. Näin 
olemme omistuksellisesti alkaneet 
kutsua nuorta artistia, joka pyörii 

usein näillä Hämeenkyrön kulmilla. 
Taiteilijan nuorekas äiti asuu kilomet-
rin päässä vastarannalla, aivan Panu 
Rajalan ja Marja Norhan Villa Viehä-
tyksen vieressä.

Waltteri Torikka on täällä nyt kova 
sana. Vuoden päästä kesällä 2017 hän 
laulaa Sillanpää-oopperassa nuoren 
Sillanpään Sauli Tiilikaisen ollessa 
vanha “Taata”. Libretto on Panu Raja-
lan ja sävellys Seppo Pohjolan. Sillan-
pään syntymäkodin, Myllykolun ke-
säteatterin katsomolle rakennetaan 
parhaillaan kattoa. Lippuja saa netis-
tä, ja yli puolet on jo myyty.

Jouluinen lahja oli mieluisa pääs-
tä vielä kerran Savonlinnaan, nähdä 
ja kokea korkean tason esitys ja tämä 
vielä parhaassa mahdollisessa seu-
rassa.

Kirsti alkoi heti tapaninpäivän jäl-
keen kysellä meille parin yön maja-
paikkaa. Olivat ihan kaikki Savonlin-
nan hotellit ja majatalot aivan täyn-
nä. Jättäydyttiin Savonlinnan matkai-
lupalvelun hoitoon. Saatiin ihan kau-
pungin keskustasta Olavinkadun var-
resta siisti kaksio.  Ovat fiksuja nä-
mä paikalliset asukkaat, jotka anta-
vat kotinsa matkailun käyttöön. Itse 
ovat mökeillään saarissa pitkin Sai-
maan laajaa vesistöaluetta, ihan niin 
kuin me muutkin suomalaiset olem-
me kätkeytyneet kesäpaikkoihimme.

Nostalgiaa junamatkalla

Lähtö matkalle oli omalla taval-
la rankka. Edellisenä päivänä ampi-
ainen oli tehnyt hyökkäyksen päin 
näköä ja tuikannut piikkinsä silmä-
luomeen. Kylmin käärein sitä lepuu-
tettiin, ja kortisonia siveltiin yöksi. 
Mutta useita päiviä on kurja reikä ku-
tissut öin päivin, josko se siitä toin-
tuisi.

Kirstille olisi ollut varsin rankka 
ajaa tuhannen kilometrin reissu Hä-
meenkyröstä Tampereen takaa Sa-

Upea kesäretki 
SAVONLINNAAN
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vonlinnaan ja takaisin. Siinä sitä oli-
si kytätty rekkojen perässä ja jyryy-
tetty tietöitä. Päätettiin jättää auto 
Tampereen rautatieasemalle ja tehdä 
matka Itä-Suomeen junalla. 

VR tarjosi matkaa sekä kahdella et-
tä kolmella vaihdolla. Tampereel-
ta lähdettyä junaa olisi voinut vaih-
taa Riihimäellä Lahden suuntaan ja 
nousta siellä Karjalan junaan. Siitä 
olisi jääty alas Parikkalassa ja siirryt-
ty Punkaharjun ja Savonlinnan suun-
nan kiskobussiin.

Me valitsimme vaihtopaikaksi Tik-
kurilan, joka merkitsi parin minuu-
tin verran pidempää matkustusai-
kaa ja kahdeksan euron lisää junali-
pun hintaan. Matka selvitettiin kah-

della vaihdolla, eli oli yksi sählinki 
vähemmän jonotuksissa ulos ja var-
toiluissa sisään. Kesämatkailijoita oli 
tosi paljon, eikä VR:llä ollut millään 
rataosuudella mihinkään vuorokau-
den aikaan paljon mainostettuja ve-
turitarjouksia. Iän perusteella alen-
nettua junalipun hintaa pidin kallii-
na maksaessani aika tasan sata euroa 
nyt, kun eläkeläisalennus on muutet-
tu 50 prosentista 20 prosenttiin. Sa-
malla rahalla olisi kyllä saanut au-
toon polttoaineet. Totuuden nimis-
sä on todettava, että Kirsti matkusti 
kanssani saattajan statuksella vapaa-
lipulla.

Muinaisina aikoina auto olisi jätet-
ty Jämijärvelle ja jatkettu sieltä Pori 

- Savonlinna -junassa Haapamäen ja 
Pieksämäen kautta perille. Rata on 
ollut liikennöimättä vuosikausia, ja 
osa siitä on vajonnut suohon tai pu-
rettu pois.

Ateria oli sijoitettu mennen tullen 
ravintolavaunuun. Riemukasta oli kö-
rötellä jonkin sortin dieseljunassa Pa-
rikkalan ja Savonlinnan väli. On yksi 
Suomen kauneimmista rautatierei-
teistä, koskapa se kulkee liki kolme 
peninkulmaa kapoista Punkaharjua 
pitkin Haukiveden vilkkuessa kan-
naksen pohjoispuolella ja Puruveden 
sen eteläpuolella.

Huvittavaa oli väliasemien nimien 
vaihto. Vanhoista asemista nimensä 
olivat säilyttäneet vain Punkaharju 
ja Pääskylahti. Parikkalan Särkisalmi 
linturuovikkoineen kyllä noteerattiin 
junan ikkunasta, samoin Putikon sa-
ha, jonka savupiipusta Kirsti luki vuo-
siluvun 1887. En tiedä, mitä rautatei-
den liikennepaikkojen nimiä mahtoi 
aikanaan olla nykyisten metsämuseo 
Luston ja taidekeskus Retretin seisak-
keiden kohdalla. Retretin kohdalla oli 
ja on historiallinen hotelli Finlandia, 
arkkitehti Usko Nyströmin piirtämä, 
edelleenkin tilaus- ja sesonkikäytös-
sä. Paikka kätkeytyy rataan nähden 
harjanteen ja mäntyjen taakse, mut-
ta on helposti lähestyttävissä.

Jokin entisistä asemista oli muu-
tettu Kerimäen asemaksi. Tosin siitä 
on matkaa itse Kerimäelle kymme-
nen kilometriä. Vanhasta Punkasal-
men asemasta ei saatu havaintoa ol-
lenkaan.

Ehdottomasti muistorikkainta oli 
kolkutella eteenpäin tällä rataosuu-
della. Vanhan ajan malliin ei ole kat-
sottu tarpeelliseksi hitsata kisko-
ja kiinni toisiinsa. Aina kiskojen tai-
tekohdassa juna piti menneiltä vuo-
sikymmeniltä tutun kolkkauksen, ja 
vaihteen kohdalla kolinoita oli usei-
ta.

Perille Savonlinnaan tultaessa ei ju-
na enää ajanut entiselle rautatiease-
malle asti, vaan jäi kauppatorin koh-
dalle. Siinä sitä ennenkin oli jääty ju-
nasta ja noustu mukaan. Nyt koko 
asemarakennus on muussa käytös-
sä, otaksuttavasti jonkinlaisena ma-
joitusliikkeenä, koska sieltäkin ky-
syimme joulun välipäivinä tuloksetta 
kortteeria näiksi kolmeksi heinäkuun 
päiväksi.

Waltteri Torikka, Don Giovanni ja Gisela Stille, Donna Anna.
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Toria ja ravintoloita

Ensimmäisen illan päivällispaikka oli 
nimeltään Waahto, minulle entuu-
destaan täysin tuntematon. Waah-
don keittiömestari suostui paista-
maan meille muikut maustettuina 
normaalia vähemmällä suolalla. Oli 
tätä kysytty jo jostakin toriravinto-
lasta. Siellä “palvelija” totesi, etteivät 
he voi mennä tällaiseen yksilölliseen 
palveluun. Sinäkin päivänä oli val-
mistettu jo 1600 annosta paistettuja 
muikkuja. Oli helppo vetää johtopää-
tös, että olkoot! Kauppa tuntuu käy-
vän ilman meitä ja vähäsuolaisuut-
ta. Meistä vain on mukava, jos pais-
tetuissa muikuissa maistuu kala eikä 
vain suuta kirvelevä suola.

Kun tavallaan olimme yksityisma-
joituksessa, saimme aamiaisemme 
hakea itse. Tosin en isosti kaivan-
nut hotellien yksitotista sortimenttia 
munakokkeleineen ja prinssinnak-
keineen. Kirsti haki illalla lähikaupas-
ta varhaisaamun tarvikkeet, minulle 
kolmioleipiä ja itselleen rahkaa.

Torille mentiin jatkamaan, ja pai-
kallisvärin vuoksi otin lörtsyn mai-
niolla kasvistäytteellä. Aika monessa 
ständissä oli tarjolla erikoiskahvia, jo-
ta tosin olin myös tuonut kotoa eväs-
pullossa.

Lörtsy - hmmm. Ei erikoisen onnis-
tunut nimi. Tulee mieleen löysä, jo-
ka on lörtsähtänyt paukun mukana 
housuun.

Kasvislörtsy oli mainio, jos sitä ver-
taa toisena aamuna otettuun vadel-
mahillosukulaiseensa. Se oli kuin lyt-
tyyn polkaistu hillomunkki, joka oli 
sokeroitu rankasti.

Tori oli yllätyksellinen sikäli, että 
siellä ei ollut vähimmässäkään mää-
rässä havaittavissa turistihintoja. Iha-
nat vadelmat, Tanhuvaarasta tuodut, 
maksoivat 14 euroa kilo, 3,5 e 250 
gramman rasia. Kun palattiin kotiin, 
poikettiin täällä Hämeenkyrön Mah-
nalassa Yrjölän marjatilan ständillä ja 
maksettiin samanlaisesta varttikilos-
ta vitonen. Yrjölän herneitä sai yhä 
kympillä kolme litraa, kun Savonlin-
nan torilla viisi litraa maksoivat kuu-
si euroa. - No, vähemmän viisas ei ole 
se, joka pyytää, vaan se, joka maksaa.

Toisen päivän lounaskumppaneik-
si osui Jaakko Ryhänen tyttärensä 
kanssa. Ryhänen oli tervehtinyt mei-
tä jo astuttuamme alas tulojunasta. 
Taas kerran muisteltiin yhteisiä aikoja 
Tampereella Harjun yhteiskoulussa, 

hän lukion oppilaana ja minä uskon-
non opettajana. Ryhänen on henkilö, 
joka toisin kuin moni muu oma-aloit-
teisesti ja aina huomatessaan terveh-
tii. Nyt lounaspaikkana oli vanha tut-
tu ravintola Majakka. Kirsti otti pais-
tettuja ahvenfileitä ja minä vasikan 
maksaa, erinomaisia kumpikin.

Iltapäivän tarjoilupuoli nautittiin 
Saima-salissa tai tarkasti ottaen sen 
yhteydessä Saima-kahvilassa, van-
haan rakennukseen saneerattu paik-
ka aivan Olavinlinnan menosillan ty-
vessä. Suuhun pantavan osalta päivä 
päättyi oopperan kahvilaan väliajal-
la linnan tiloissa. Etukäteen oli ne-
tin kautta varattu kaksi annosta tee-
tä makean leivän kanssa. Oli ajatel-
tu, että suolapala ei hetikään maistu. 
Kuitenkin tilaus käytiin vaihtamassa 
mainioon suolapalaan. Huomattiin, 
että näytös kestää puoli yhteentoista 
ja lohisopasta päivällisaikaan Saima-
salissa oli kulunut jo tunteja. Yllättä-
vän juoheasti sujui tilauksen vaihto.

Viimeisen aamun aamiainen ja yh-
distetty lounas istuttiin taas jossakin 
torikahvilassa. Oli jo edellä mainittua 
lörtsyä ynnä paistettuja Puruveden 
muikkuja. Täällä sen saattoi jopa us-
koa toisin kuin Länsi-Suomessa, jossa 
täälläkin muikkujaan käryttävät tori-
myyjät väittävät kalojensa uimave-
deksi Puruveden ja pohjoisessa Kuu-
samon Kitkan.

Matkan viimeisen aterian sai panna 
tarjolle taas VR:n ravintolavaunu. Me-
nomatkalla olin syönyt junan kuului-
sat lihapullat isona annoksena ja nyt 
palatessa ... hmmm, mitähän mah-
toi ollakaan, lohisoppaa, ellen väärin 
muista!

Kaksi mukavaa tapaamista

Yllätystapaamisten tiliin on luettava, 
että istuessamme oopperan A-katso-
mon kolmannella rivillä – varsin hy-
villä paikoilla siis, kuten joulupukki 
oli asian viisaasti hahmottanut, ta-
san meidän takanamme istuivat Hä-
meenkyröstä sinne matkailleet naa-
purimme Marja Norha ja Panu Ra-
jala. Muutama sana siinä vaihdet-
tiin asuinpaikoista ja matkustamises-
ta. Heillä oli sama intressi kuin meil-
lä; katsoa ja kuunnella, miten tämä 
“meidän Waltteri” selvittää vaativan 
pääosansa Don Giovannissa. Koh-
tuullisen hyvin selvitti ilman isom-
paa paisuttelua, kunhan nyt malttaa 
pysytellä lauluineen poissa tavarata-

lojen mainoskeikoilta ja kaiken maa-
ilman torihuutajaisista.

Etukäteen sovittuja tapaamisia oli 
kaksi. Jollakin Bibliofiilien seuran Pie-
tarin matkalla Kirsti oli solminut tut-
tavuuden aikanaan Tampereella vai-
kuttaneen kirja-alan kulttuuri-ihmi-
sen, Eeva Kekin kanssa. Eeva asuu ny-
kyisin Savonlinnassa, mihin hänellä 
on ainakin äitinsä kautta juuria.

Eeva Kekki oli ehdottanut tapaa-
mispaikaksi tietysti Savonlinnan to-
ria. Siellä elämä sykkii sen seitse-
mässä muodossa. Myyntikojujen ja 
pöytäryhmien seasta löytyy suojai-
sia nurkkauksia turistien tavata, näin 
myös meille. Oli mukava kuulla Sa-
vonlinnan elämästä, keskussairaala 
antaa työtä, vanha vaneritehdas ja 
konepaja ynnä palvelut tietysti.

Omissa muistikuvissa pyörivät lu-
entosarjat Savonlinnan sairaanhoi-
toalan oppilaitoksessa yli kymme-
nen vuoden ajalta, yökortteerit soke-
an Mauri Räsäsen ja hänen vaimonsa 
Pirkon luona, samoin Maila ja ja Ar-
vi Tuunaisen kodissa. Mietin, missä 
päin mahtanee asua ehkä nyt jo vä-
hän vanhaksi päässyt, muinainen rip-
pikoululaiseni, Päivi Pakarinen. 

Muistelin käyntiä Savonlinnan te-
lakalla, josta olin aikanaan vähällä ti-
lata 12-metrisen teräsveneen. Muis-
telin matkaa omalla matkaveneellä 

►
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1983 Saimaan kanavan kautta Kuopi-
oon. Silloin pysähdyttiin useiksi päi-
viksi sekä mennen että tullen katso-
maan Savonlinnan oopperat, joista 
toinen oli Lentävä hollantilainen ja 
toinen jotakin muuta. Niillä käynneil-
lä liput piti jonottaa linnan portilla 
ylennysmyyntinä peruutuspaikoista. 

Eeva Kekki oli ihan mukava tavata 
ja mainostaa hänelle ensi kesän Sil-
lanpää-oopperaa.

Pentti Savolainen – tavattujen 

henkilöiden kruunu

Kuinka moni muistaa musiikin alalta 
nimen Pentti Savolainen? Tutustuin 
häneen 1960-luvun lopulla kierrel-
lessäni valtakunnallisena sokeiden-
pappina seurakunnissa eri puolilla 
maata. Pentti Savolainen oli Savon-
linnan tuomiokirkon urkuri. Työuran-
sa hän päätti Savonlinnan ooppera-
juhlien toimitusjohtajana ja oli itse 
asiassa niiden henkiin herättäjä juhli-
en nykymuodossa. Ammoin juhlia oli 
vietetty laulaja Aino Ackte’n toimes-
ta toista sataa vuotta takaperin. Sa-
moin Savolaisen jäljiltä  on tullut pe-
rustetuksi Savonlinnan musiikkiopis-
to.

Meillä sattuu olemaan kolmena 
vuotena toistunut kohtaamispinta. 
Alueellisten näkövammaisjärjestöjen 

toimesta ja niiden hyväksi masinoin 
lähinnä Itä- ja Etelä-Suomessa kirk-
kokonsertteja. Minä esiinnyin puhu-
jana, Pentti Savolainen oli uruissa ja 
autokuskina. Pääesiintyjä lauluineen 
oli Mauno Kuusisto. Ilta illan jälkeen 
kirkot täyttyivät. Mauno Kuusisto oli 
1960-luvun lopulla kova sana. Elo-
kuvateattereissa pyörivät vielä Åke 
Lindmanin ohjaamina “Kertokaa se 
hänelle” ja “Kun tuomi kukkii”.

Eeva Kekki oli järjestänyt minulle 
Pentti Savolaisen puhelinnumeron. 
Emme olleet tavanneet yli 40 vuo-
teen, mutta arvon tohtori tunnisti 
minut välittömästi. Tehtiin treffi ai-
emmin mainitulle Saima-salille. Kirs-
ti palveli kahvilla ja kaakuilla, ja me 
miehet muistelimme. Savolainen on 
kesäkuussa täyttänyt 86 vuotta ja on 
pirtsakka kuin mikä. Muisti pelaa ja 
korvien välissä liikkuu.

Muistettiin konserttia Joensuun 
kirkossa, jonne silloinen kirkkoherra, 
teologian tohtori Olavi Tarvainen ei 
päästänyt “iskelmälaulajaa” esiinty-
mään. Tosin hän oli minulle luvannut 
kirkon minun pappeuteeni luottaen, 
mutta oli jossakin vaiheessa havah-
tunut minua seuraavan laulajan per-
soonaan, mistä sitten tulivat katuma-
pää ja stoppi.

Yhtäänkään Mauno Kuusiston re-
pertuaaria muistava tietää hyvin, et-

tei Kuusisto ollut mikään iskelmälau-
laja, viihdelaulaja korkeintaan, ja iso 
osa ohjelmistosta oli puhtaasti hen-
gellistä musiikkia, virsiä, hengellisiä 
lauluja ja sitä rataa.

Naapurista saimme Pielisensuun 
seurakunnan kirkon. Jokin viikko-
lehti oli ehtinyt vetäistä jutun port-
tikiellosta Joensuun kirkkoon. Pieli-
sensuun kirkonmäelle vedettiin kai-
uttimia, ja paikalle kerääntyi yli 2000 
kuulijaa. Sen kolehdin koko on vie-
lä Savo-Karjalan sokeainyhdistyksen  
muutaman jäsenen muistissa.

Toinen tarina koski lehti-ilmoitus-
ta. Savon sanomissa oli ilmoitus kirk-
kokonsertista tuomiokirkossa tänä il-
tana, uruissa Pentti Savolainen, pu-
huu Ari Suutarla, laulaa Mauno Koi-
visto. Olivat savolaisilta toimitukses-
sa vähän menneet puut sekaisin. Jut-
tu oli leikattu Suomen kuvalehden 
Jyviin ja akanoihin.

Pentti Savolaisen työura ooppera-
hommista päättyi eläkevuosiin Es-
panjassa. Kesät ovat menneet Savon-
linnassa saaressa liki kaupungin kes-
kustaa. Sieltä hän nytkin saapui ve-
neellä tapaamiseen. Eläköitymisensä 
aluksi Savolainen teki väitöskirjan Jy-
väskylän yliopistolle ja on sittemmin 
kirjoittanut useita kirjoja. Parhaillaan 
työn alla on teos Timo Mustakallios-
ta. 

Pentti Savolainen on lähtöisin Poh-
jois-Karjalasta Polvijärveltä, muisti 
vielä näkövammaisen kollegansa Rai-
mo Tanskasen. Sokeaa urkuria, Toivo 
Sojakkaa Kuopion sokeainkoulusta ja 
Mäntsälän seurakunnasta hän muis-
teli laajasti, miten mies toisella kädel-
lä eteni pistekirjoitusnuotteja ja tois-
ta liikutti koskettimilla.

Yksi asia Pentti Savolaisella oli säi-
lynyt muuttumattomana nämä nel-
jä vuosikymmentä, auttamaton ja sy-
vä huumori. Siinä ei tarvitse toistaa 
kuultuja vitsejä, vaan hauska pulppu-
aa käsillä olevasta tilanteesta ja hy-
vämuistisen ihmisen sydämestä. Hy-
västellessämme ja toivotellessamme 
saatoin hymyssä suin todeta, että jos 
nykyisellä tiheydellä tavataan eli jo-
ka neljäskymmenes vuosi, niin pidet-
täköön yllä iloa silloinkin.

Waltteri Torikka, Don Giovanni ja Jaakko Ryhänen, Komtuuri.
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Vietin kesällä kuusi viikkoa vapaa-
ehtoistyössä Tansaniassa. Työsken-
telin Tengerun kylässä lähellä Arus-
han kaupunkia. Viikot tein töitä pai-
kallisessa erityiskoulussa, ja viikon-
loppuisin seikkailin pitkin lähiseutu-
ja. Majoittuminen tapahtui paikalli-
sessa isäntäperheessä.

Teksti: Susanna Halme

Kirkot täynnä musiikkia

Isäntäperheeni noudatti harrasta kristinuskoa, joten pää-
sin vierailemaan usein heidän kanssaan kirkossa. Myös 
kotona järjestettiin rukouspiirejä ja hartaushetkiä. Host 
mama teki paljon hyväntekeväisyystyötä lähikirkolle. Us-
konto oli siis suuressa roolissa arkielämässä.

Työskentelin matkani aikana muutaman päivän myös 
vapaaehtoisena orpokodissa, jonka johtaja toimi pasto-
rina orpokodin omassa kirkossa. Kävin tässä kirkossa yh-
dessä lasten kanssa. Sekä perheen että lasten kanssa ko-
kemani jumalanpalvelukset olivat hienoja elämyksiä. En 
toki ymmärtänyt swahilinkielisistä rukouksista, saarnois-
ta tai lauluista mitään, mutta tunnelmaa se ei haitannut.

Afrikkalainen jumalanpalvelus on rutkasti pidempi
kuin meidän suomalainen versiomme. Kirkko saattaa 
helposti kestää jopa yli kolme tuntia. Suuren osan ajas-
ta täyttää iloinen musiikki. Kirkossa lauletaan, tanssitaan, 
soitetaan rumpuja ja nautitaan yhdessäolosta.

Samassa jumalanpalveluksessa saattaa tapahtua vihki-
minen, kaste ja jopa lampaan siunaaminen. Lammas siis 
todellakin talutettiin alttarin eteen ja siunattiin osaksi 
seurakuntaa. Saarnat ja rukoukset olivat täynnä tunnet-
ta ja intohimoa: tansanialaiseen tapaan verrattuna voi-
sin sanoa, että Suomessa sitä istutaan kirkossa aivan hil-
jaa tuppisuina.

Maasai – perinteistä heimoelämää

Tansaniassa elää niin kristittyjä, muslimeja kuin lukuisi-
en heimouskontojenkin kannattajia. Pääsin vierailemaan 
maasaikylässä ja oppimaan heimon elämästä ja arvoista.

Maasait noudattavat vanhaa kulttuuriaan, tapojaan ja 
arvojaan. Yhteisössä vallitsee tarkka arvojärjestys: van-

TANSANIAN 
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TAIVAAN ALLA

hemmat miehet päättävät asioista. Mie-
hen rikkautta mitataan karjan ja lasten 
määrällä. Mitä enemmän karjaa ja lap-
sia, sitä parempi – mutta jos on vain 
jompaakumpaa, silloin on köyhä. Mo-
niavioisuus on kylän tapa, ja kaikki-
en lasten ajatellaan kuuluvan miehelle. 
Meidän oppaanamme kylässä ollut maa-
sai kertoi, että hänen isänsä on hyvin ri-
kas, sillä hänellä on paljon karjaa ja kah-
deksan vaimoa. Oppaallamme siis riitti 
veljiä ja siskoja...

Maasaielämä on pitkään perustunut 
juuri karjankasvatukseen. Vuohia, lam-
paita ja lehmiä teurastetaan rituaali-
sesti. Liha, nahka, luut ja veri käytetään 
kaikki – eläimistä saadaan ruokaa, vaat-
teita ja rakennusaineita. Liha ja veri kel-
paavat ravinnoksi; vaatteissa käytetään 
paljon eläinten nahkaa. Myös suuret ko-
rut kuuluvat asustukseen. Monet maa-
sainaiset venyttävät korvalehtiään esi-
merkiksi kiviä apuna käyttäen.

Musiikki ja tanssi ovat suuressa roo-
lissa maasaikylän elämässä. Perintei-
nen maasaitanssi on "jumping dance", 
jossa siis kirjaimellisesti hypitään mah-
dollisimman korkealle. Se oli tanssi, jo-
hon meidän ulkomaalaistenkin oli help-
po liittyä.

Maasait ovat pitkään noudattaneet 
omia tapojaan ja eläneet eristyksissä. 
Pikkuhiljaa myös maasait ovat kuitenkin 
avanneet elämänpiiriään. Kaikki maasait 
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eivät esimerkiksi enää kannata perinteistä ympärileik-
kausrituaalia, joka suoritetaan sekä miehille että naisille. 
Osa nuorista haluaa myös lähteä hankkimaan koulutusta 
oman kylän ulkopuolelle. Karjankasvattaja tai sotilas ei 
ole enää ainoa vaihtoehto, vaikka tiukasta yhteisöstä ei 
edelleenkään ole helppoa lähteä.

Hakuna matata

Elettyäni kuusi viikkoa Afrikassa voin sanoa, että kult-
tuurista päällimmäisenä jäi mieleen huolettomuus. Kaik-
ki kyllä järjestyy, ei kannatta huolehtia tai stressata. Mi-
kään ei ole ihan pilkulleen, eikä asioita kannata ottaa lii-
an kirjaimellisesti.

Pari viikkoa kesti tottua afrikkalaiseen aikataulukäsi-
tykseen. Minähän suomalaisena olin aina ajoissa paikal-
la, jopa viisi minuuttia etuajassa. Siellä sitten sain aina 
odotella. Jos kyyti oli sovittu tulevaksi kello kymmenen, 
se todennäköisesti tuli noin yhdeltätoista. Pian minäkin 
kuitenkin sisäistin, että jos kerran työni alkaa yhdeksäl-
tä, ketään ei kiinnosta, olenko paikalla jo kahdeksalta vai 
vasta kymmeneltä. Don´t worry, hakuna matata – teh-
dään asioita kunhan ehditään.

Julkisen liikenteen virkaa Tansaniassa hoitaa dalladal-
la, joka on siis kulkuväline, jota voisi jotenkin kaukaises-
ti verrata suomalaiseen bussiin. Se on pieni vähän niin 
kuin pakettiauto, jonne suomalainen sijoittaisi puolet 
vähemmän ihmisiä kuin tansanialainen. Varsinaisia py-
säkkejä ei ole: dalla pysähtyy silloin, jos tien varressa sei-
soo joku tai jos joku matkustaja kopauttaa ikkunaan tai 
auton kattoon ilmoittaakseen haluavansa ulos. Eikä dal-
ladallojen reittejäkään ole ennalta niin sovittu; reitti 
saattaa muuttua sen mukaan, mihin suurin osa matkus-
tajista haluaa mennä. Hakuna matata – kyllä sitä jonne-
kin aina pääsee.

Luonnnonkauneutta vesiputouksilla

Eräänä viikonloppuna koin elämyksen, jonka muistan 
varmasti ikuisesti. Se oli elämäni pelottavimpia mutta 
samalla hienoimpia kokemuksia. Lähdimme siis käymään 
vesiputouksilla. Odotin, että auto veisi meidät vesiputo-
usten luo, mutta mitä vielä: vesiputouksille päästäkseen 
piti laskeutua jyrkkä vuorenrinne. Ei tietenkään turvava-
rusteita; äkkijyrkkä rinne piti laskeutua liukkaassa mu-
dassa luistellen ja askelmalta toiselle hypellen.

Siinä vaiheessa oppaamme taisivat vasta tajuta, mitä 
tarkoittaa, jos ei näe. Kolme afrikkalaismiestä sitten oh-
jailivat minua huonolla englannillaan. Käytössä olivat sa-
nat left, right, jump, don´t worry ja no problem. Kaikis-
ta pelottavin oli kyllä tunne, kun hyppäsin ja pikkuafrik-
kalaismiehet lupasivat ottaa kiinni. Hyppää siinä sitten 
omasta näkökulmasta tyhjyyteen ja toivo, että joku ot-
taa kopin...

Kiipeilykokemus kuitenkin kannatti. Olin niin onnelli-
nen, kun pääsin alas ja takaisin ylös (kiipeäminen ylös-
päin oli astetta helpompaa kuin laskeutuminen). Vesipu-
toukset siis olivat alhaalla laaksossa, jossa minä jouduin 
vähän kahlailemaan joissa, koska en nähnyt hypellä ki-
veltä toiselle.

Afrikan luonto tekikin minuun suuren vaikutuksen. Kun 
poistuu kaupungista, löytyy koskematonta ja kaunista 

luontoa. Heinäsirkat, linnut ja sudenkorennot kuulosta-
vat siellä niin erilaiselta kuin koti-Suomessa. Banaanipui-
ta on kaikkialla, ja tuoreita hedelmiä saikin koko ajan.

Vammaisten olematon asema

Näkövammaisena sain kadulla erittäin paljon huomiota. 
Mikäli siis ihmiset edes tajusivat, mikä valkoien keppi on: 
sain esimerkiksi kerran selitellä dalladallakuskille, että en 
ole tuomassa asetta hänen autoonsa. Vammaisia ei juu-
ri kaupungin katukuvassa näkynyt. Enkä yhtään ihmet-
tele, sillä esteettömyys ei ole minkäänlaisella tasolla. Jal-
kakäytävän saattaa katkaista puro, jonka yli pitää hypä-
tä. Dalladallaan on mahdotonta päästä vaikkapa pyörä-
tuolilla. Kadut ovat monttuisia, eikä niitä useinkaan ole 
päällystetty.

Vammaiset jäävät useimmiten kotiin perheen hoidet-
tavaksi, tai sitten heidät lähetetään vammaisten kou-
luun. Apuvälineitä ei ole tarpeeksi, ja ne ovat monille 
perheille liian kalliita. Myös asenteissa on parannettavaa: 
lähes joka päivä törmäsin ajatukseen, että näkövammani 
on hirveän surullista ja traagista, mutta rukoilemalla voi-
sin saada näköni takaisin. Monen oli vaikea käsittää, että 
sokeana eleleminen on minulle ihan ok.

Joidenkin heimouskontojen keskuudessa vammaisuus 
myös katsotaan jumalan rangaistukseksi. Taikauskoi-
sia ajatuksia esimerkiksi albinismista on edelleen. Myös 
ihan julkisissa sairaaloissa vaikeimmin vammaisina syn-
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tyneet, samoin kuin esimerkiksi keskoset, saatetaan jät-
tää kuolemaan; ajatellaan, että he kuolisivat kuitenkin, 
koska köyhissä sairaaloissa ei ole resursseja tarvittavaan 
hoitoon.

Koulun arkea

Työskentelin siis Tengerun kylässä sijaitsevassa valtion 
ylläpitämässä erityiskoulussa, joka toimii normaalikou-
lun yhteydessä. Olin pääosin näkövammaisten luokassa, 
jossa oli noin kymmenen sokeaa ja heikkonäköistä ala-
kouluikäistä lasta.

Lasten koulupäivät olivat aika lyhyitä: opetusta oli 
puoli yhdeksästä yhteentoista tai kahteentoista, ja sen 
jälkeen oli vapaata leikkimistä. Osa lapsista käy koulua 
kotoaan ja osa asuu koulun asuntolassa. Olosuhteet oli-
vat karut ja alkeelliset. Hygieniataso oli täysin nollassa: ei 
ollut kunnollista vessaa eikä esimerkiksi saippuaa käsien 
pesemiseen. Astiat tiskattiin likaisella vedellä ja kädellä, 
ei siis ollut tiskiharjaa tai tiskiainetta.

Koululla huomasin kehitysyhteistyön suuren ongel-
man. Lahjoituksena oli saatu jonkin verran tavaraa, mut-
ta ei tietoa, mitä niillä tehdään. "Meillä on tällainen kili-
sevä pallo, mutta mitä tällä pitää pelata?" "Meillä on ab-
acuksia (helmitauluja), mutta kun emme me opettajat-
kaan tiedä, miten niillä lasketaan." Käytin siis paljon ai-
kaa siihen, että juttelin opettajien kanssa siitä, miten nä-
kövammaisia opetetaan tai miten tiettyjä välineitä käy-
tetään.

Luokassa oli 13 pistekirjoituskonetta, joista vain kol-
me toimi. Lapset eivät siis juurikaan päässeet harjoitte-
lemaan kirjoittamista. Koululla ei ollut rahaa maksaa pai-
kalle pistekonekorjaajaa eikä resursseja rahoituksen et-
simiseen. Oli mukavaa, kun konkreettisesti huomasin 
voivani vaikuttaa; sain Sokeain Lasten Tukisäätiön mu-
kaan rahoittamaan pistekoneiden korjauksen. Oli mahta-
va tunne nähdä, kun jokainen lapsi sai eteensä toimivan 
pistekoneen: oppimisen ilo huokui luokassa käsittämät-

tömän voimakkaana.
Pienilläkin asioilla on merkitystä. Vein luokkaan pa-

ri kohokarttaa. Vain niiden ansiosta lapset oppivat hah-
mottamaan paremmin maailmaa ja kotimaansa sijaintia. 
Mitenpä sokea voisi hahmottaa, missä on Eurooppa tai 
Aasia, jos ei ole koskaan nähnyt karttaa maailmasta?

Ajatuksia, muistoja ja kontakteja

Elin ikimuistoisen ja unohtumattoman kesän. En hetke-
äkään kadu, että lähdin. Sain toteuttaa unelmani: näh-
dä maailmaa ja tehdä merkityksellistä työtä. Tulin kotiin 
paljon uutta oppineena, väsyneenä, haikeana ja iloise-
na. Swahilin kielen alkeet, oppimishaluiset lapset ja tois-
ten vapaaehtoisten kanssa vietetty aika ovat asioita, joi-
den muisteleminen saa hyvälle tuulelle varmasti vielä 
pitkään.

En aio jättää tätä tähän. Yhteistyö tansanialaisen kou-
lun kanssa jatkuu: kirjoittelen opettajien kanssa ja lähe-
tän kohokarttoja ynnä muuta minulle tarpeetonta lapsil-
le, jotka oikeasti tarvitsevat kaiken materiaalin, mikä on 
mahdollista saada. Koulutyön lisäksi ihan omasta kiin-
nostuksesta työskentelin jonkin aikaa myös orpokodis-
sa, ja myös sen henkilökunnan kanssa yhteydenpito tu-
lee jatkumaan.

Minulla on resursseja etsiä rahoitusta ja yhteistyö-
kumppaneita näille kohteille Suomesta käsin. Minä halu-
an kuulla tuttujeni – niin opettajien kuin lastenkin – kuu-
lumisia ja seurata heidän elämäänsä. En ikinä unohda 
heitä enkä sitä, mitä koin!

Olen palannut seikkailustani mukanani pitkäkestoisia 
kontakteja, uusia ajatuksia ja havaintoja maailmasta sekä 
ymmärrystä siitä, mitä minä voin tehdä toisten hyväksi. 
Jokainen voi tehdä jotain, ja joskus vähemmän on enem-
män.

Kirjoitin matkaltani blogia, joka löytyy osoitteesta 
www.tallailunitansaniassa.vuodatus.net.
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Kunta: eläinkunta
Pääjakso: niveljalkaiset
Luokka: hyönteiset
Yläluokka: Apoidea
Heimo: mesipistiäiset
Suku: kimalaiset
´Bombuś

Teksti ja kuvat: Pasi Ahponen

Kimalainen on paksu ja karvainen 
pölyttäjähyönteinen. Ulkomuotonsa 
ansioista se on erinomainen pölyttä-
jä. Kimalaiset ovat raskaita hyöntei-
siä (Bombus). Kylmällä säällä kimalai-
set lämmittävät lentolihaksensa en-
nen lentoon lähtöä. Kimalaisista vain 
kuningattaret talvehtivat.
   Olen kuvannut kimalaisia macro-
objektiivilla (mikrokosmos). Lähiku-
vissa kimalainen on upea hyöntei-
nen. Suomessa on noin 30 eri lajia. 
Pölyttäjiä ovat kimalainen, mehiläi-
nen, ampiainen. 

Pölyttäjillä on maailmassa erittäin 
suuri arvo. Kimalaisten arvioidaan 
pölyttävän 75-80 prosenttia maail-
man kasvilajeista. Entäpä, jos kaik-
ki pölyttäjät kuolisivatkin sukupuut-
toon tai tauteihin? Luultavasti tulisi 
maailmanloppu!

Tällä kirjoituksella ja kuvilla halu-
an antaa suuren arvon näille pienille, 
mutta ei yhtään vähäpätöisille pik-
kupörriäisille. Suomessa esimerkiksi 
mustikkasato on täysin riippuvainen 
pölyttäjistä, samoin maatalous. Mitä 
maailma olisikaan ilman kimalaisia ja 
muita pölyttäjiä?

KIMALAINEN - BUMBLEBEE

Pasi Ahponen alias Paddy Greenwood 20 vuotta taitelijana - onneksi olkoon!
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NÄKYMÄTTÖMÄN 
PAINON ALLA 
Tämä pieni näyttely Suomenlinnan kirjastossa
(2.-30.9.2016) piirtää luonnosmaisen viivan siitä tilasta, 
missä näkymättömän paino hakee tasapainopistettä ma-
terian ja minuuden rakentuvilla rajoilla. 

Mitä meissä tuon painon alla tapahtuu ja miten näem-
me itsemme sen alla? Onko eroosio väistämätöntä, kes-
keneräisyyteen suostuminen?

Usein kallistumisen ja kaatumisen välillä on vain pieni, 
mutta kuitenkin ylimitoitettu saven palanen. Sirpaleista 
rakentuva suojaava kuori voi tuntua sormissa hajoavalta, 
vaikka samaan aikaa valon leikki rakentuvan pinnan sä-
röillä tekee kuvasta todellisen.

Erja Tulasalo (s. 1973 Kalajoella) on luovan kirjoittami-
sen opiskelija ja veistostaiteilija, jonka kuvallisessa työs-
kentelyssä tuntoaisti on pääroolissa näkörajoitteesta 
johtuen. Hän asuu Helsingissä ja on kiitollinen työsken-
telymahdollisuuksistaan Suomenlinnassa. Osa esillä ole-
vista teoksista on myös myynnissä.

Yhteys: erja.tulasalo@linnatar.fi  Puh. 050-331 3621. 
Erja kirjoittaa Kajastukseen suomalaisista taiteilijoista.

KURKISTUKSIA - ELÄ-
MÄÄN - LUONTOON
Valokuvia luonnosta ja runovalokuvatauluja 
Tuula Paasivirta
Korson kirkolla aulatiloissa, Merikotkantie 4  
4.9.2016–4.11.2016 
Taidenäyttely on avoinna viraston aukioloaikoina arkisin 
klo 9-15 ja tilaisuuksien aikana

Tuula Paasivirta on harrastunut digivalokuvausta 10 
vuotta ja kirjoittanut runoja toistakymmentä vuotta. Hä-
nellä on ollut oma näyttely mm. Kynnys-Galleriassa ja 
Paavalinkirkolla.

Hän on osallistunut useaan vammaistaiteilijoiden näyt-
telyyn sekä runovalokuvatauluilla että naivistisilla väri-
kynäpiirroksilla.  Hän on vuonna 2006 julkaissut omakus-
tannerunokirjan ”Elämää vuodenkierrossa” (Mediapinta, 
Tampere 2006).

Paasivirta on helsinkiläinen pastori ja kirjallisuustera-
piaohjaaja. 

Tässä taidenäyttelyssä on mukana sekä Paasivirran 
vanhempaa tuotantoa että hänen aivan uusia valokuvi-
aan. Kuvat hän käsittelee tarvittaessa kotitietokoneel-
laan, ja lisää joihinkin kuviinsa omia runojaan ja ajatelmi-
aan. Näitä hän kutsuu runovalokuvatauluiksi. Näyttelyä 
on tukenut Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry. Tuula 
Paasivirta osallistuu aktiivisesti Näkövammaiset Kulttuu-
rin Ystävät, NÄKY ry:n valokuvaryhmän toimintaan. 

Tuula kirjoittaa Kajastukseen juttuja mm. taiteesta.

”Köyhyys on katsojan silmissä?” 
Näyttely on visuaalista jatkoa Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailuun (2007). Se tuotti 850 realistista 
kertomusta köyhyydestä ja huono-osaisuudesta. Sen juuret ovat myös Euroopan köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäi-
syn teemavuotena 2010 Kuka kuuntelee köyhää -keskustelutilaisuudesta taiteilijoiden köyhyydestä.
Näyttely tarjoaa yleisölle kokemuksia köyhyydestä ja huono-osaisuudesta sekä mahdollistaa myös vähävaraisten tai-
teilijoiden osallistumisen maksutta teostensa esillepanoon.
Näyttelyssä tullee olemaan maalauksia, piirroksia, grafiikkaa, valokuvia ja veistoksia. Auditoriossa esitetään lyhytfil-
mejä ja -videoita.
Näyttelyn oheisohjelmana järjestetään auditoriossa keskustelutilaisuus ja muita esityksiä.
Järjestää:  Kuka Kuuntelee köyhää? -verkosto 
Aika 27.11.- 4.12.2016 klo 12-18
Paikka: Lapinlahden Lähde, Käytävägalleria (Lapinlahdentie 1, Helsinki)
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Teksti: Pasi Päivinen 
Kuva: Joke Leppänen

Liikunnan ilon ja kaupunkihistorian voi yhdistää mielen-
kiintoisella tavalla – bongaamalla muistolaattoja. Suo-
men kaupungeissa on yllättävän paljon muistolaatto-
ja, joita monet paikkakuntalaisetkaan eivät tiedä. Jokais-
ta kulkijaa ei tarvitse kiinnostaa, kuka merkkihenkilö on 
joskus asunut samalla kotikadulla ja ehkä vieraillut sa-
massa kantabaarissa usein vuosikymmeniä aikaisemmin, 
mistä syystä monet eivät kiinnitä huomiota muistolaat-
toihin. Minua se kuitenkin kiinnostaa, joten muistolaat-
tabongauksesta on tullut yksi harrastuksistani. 

Ensimmäisen kerran tutustuin muistolaattoihin syn-
nyinkaupungissani Joensuussa koulumatkallani ja jäin 
muistolaattakoukkuun. Joensuulaiset Väisälän tiede-
miesveljekset asuivat Papinkadulla sijaitsevassa puuta-
lossa vuosina 1904–1919, jolloin he opiskelivat Joensuun 
lyseossa, joka on ollut myös minun opinahjoni. Vuonna 
1976 lyseon oppilaiden yhdistys kiinnitti Väisälöitten en-
tisen kotitalon, Papinkatu 13, seinään muistolaatan, jos-
sa komeilevat veljesten kasvokuvat. Pronssireliefin on 
suunnitellut kuvanveistäjä Veikko Jalava. 

Väisälän tiedemiesveljekset
 
Väisälän veljessarja on merkittävyydessään poikkeuksel-
linen. Suomen tunnetuimmat tiedemiesveljekset: Yrjö 
Väisälä (1891–1971) oli Turun yliopiston fysiikan professo-
ri sekä keksijä ja tähtitieteilijä, Vilho Väisälä (1889–1969) 
oli meteorologian professori sekä erilaisten tieteellisten 
laitteiden, kuten ilmakehän ilmiöitä mittaavan radioluo-
taimen kehittelijä ja Kalle Väisälä (1893–1968) työskente-
li matematiikan professorina, joka uudisti merkittävästi 
matematiikan opetusta ja julkaisi runsaasti matematiik-
kaa käsitteleviä kirjoja. Vilho Väisälä perusti myös nykyi-
sin kansainvälisesti arvostetun teknologiayrityksen Vai-
sala Oy:n. 

Suomen muistolaattapääkaupunki 

Helsingissä on enemmän muistolaattoja kuin Kuopios-
sa, mutta ne ovat Kuopiossa helpommin saavutettavissa 
ja monet muistolaatat ovat varsin näyttäviä. Kuopio on 
muistolaattabongarin unelmakohde. Vaikka savolaisil-
la ei olekaan mahdollisuutta kehuskella Väisälän veljes-
ten kaltaisilla poikkeuksellisilla neroilla, Kuopiosta löy-
tyy sentään kiinnostavia muistolaattoja. Myös Turku on 
muistolaattabongarille kiinnostava kohde, ja olenkin Tu-
run yliopistossa opiskellessani ja myöhemmin siellä lu-
ennoitsijana toimiessani vapaa-ajallani käynyt bongaa-
massa Turun muistolaatat.

Kuopio on hyödyntänyt muistolaattaperinnettään luo-
malla web-muistolaattapelin. Kaupungin historiaan tu-
tustuminen leikkimielisen tietokilpailun ja netistä ladat-
tavan kartan avulla muodostetun muistolaattapelin pe-
laaminen on mielenkiintoisempaa kuin hittituotteeksi 
nousseen Pokémon Go -mobiilipelin pelaaminen.   

Kuopio ei ole rajannut muistolaatan arvoiseksi vain 
syntyperäisiä kuopiolaisia tai savolaisia, vaan osoittanut 
arvostusta asettamalla muistolaattoja myös joskus kau-
pungissa asuneille. Tunnetuin Kuopiossa lyhytaikaises-
ti vaikuttaneista muistolaatan ansainneista merkkihen-

kilöistä on J. W. Snellman. Keltainen kivitalo osoittees-
sa Snellmaninkatu 19 oli J.W. Snellmanin kotina vuosina 
1845-1849. Rakennuksen seinässä olevaa muistolaattaa 
ei voi olla huomaamatta, sillä onhan rakennus nykyisin 
myös Snellman-museo.  

Kuopiossa on nykyisin yli 70 muistolaattaa, joista näyt-
tävin on vanhan kasarmialueen esikuntarakennuksen 
seinässä oleva jääkärikenraalimajuri Einar Vihman (1893–
1944) laatta. Kenraalimajuri Vihma oli Mannerheim-ristil-
lä palkittu kenraalimajuri, jolla oli suuri rooli Tali–Ihanta-
lan puolustustaistelussa jatkosodassa. Taistelun jälkeen 
kranaatti-iskussa kuollut Vihma oli ainoa sodassa rinta-
malla kaatunut kenraalimme. 

Muistolaattabongauksen hienous

En ole ainoa, joka on kiinnostunut muistolaattabonga-
uksesta. Nykyisin siitä on tehty huomattavasti helpom-
paa mm. mobiilisovelluksen avulla. Ilahduttavaa on, että 
Helsingistä ja Kuopiosta on julkaistu muistolaattakirjat. 
Pauli Jokisen kirjoittama ja Minervan kustantama muis-
tolaattabongarin opas on mainio apuväline Helsingin 
muistolaattabongaukseen. Markku Heiskanen on kirjoit-
tanut omakustanteena kiinnostavan teoksen, Snellma-
nista Ahtisaareen: henkilöt ja tapahtumat Kuopion laat-
toina. Nämä tietokirjat lukemalla voi kipinä muistolaat-
tabongaukseen hyvinkin leimahtaa ja innostaa hienon 
kaupunkihistoriaharrastuksen pariin. Muistolaattabon-
gauksen yhteydessä voi myös geokätköillä ja tehdä kau-
punkiliikkumisesta entistäkin kiehtovampaa!

Harrastuksena 
MUISTOLAATTABONGAUS
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                                         KAJASTUS 85
Kellastuneet 

lehdet

Kajastus julkaisee 85-vuotisjuhlansa kunniaksi kirjoituksia ja tehtäviä vanhoista 
numeroistaan. Varjojen vankilassa on julkaistu numerossa 8/1945, Illan ratoksi 
kilpatehtävä numerossa 3/1955.

OSALLISTU JA VOITA!
Tee alla oleva kilpatehtävä ja postita oopperoiden oikeat nimet osoitteella Kajastus, Marjaniementie 74, 
00930 Helsinki tai lähetä oopperoiden nimet sähköpostitse osoitteella palaute@kajastuslehti.fi. 
Muista laittaa mukaan oma nimesi ja osoitteesi. Oikein vastanneiden kesken arvotaan 30 ja 20 euroa.
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VINOKAS

Sokea mies Vinokas kuunteli keittiön pöydän ääressä 
Kansanradiota. Eräs ohjelmaan soittanut mies kertoi tu-
levansa silloin tällöin kovin murheelliseksi. Miehellä oli 
konsti murheitten poistamiseen. Hän hakee lapion, kai-
vaa pienen kuopan takapihalleen ja seisoo hetken kuo-
pan vieressä murhettaan miettien. Sitten hän lapioi kuo-
pan umpeen. 

Vinokas veti sandaalit jalkaan. Kauppakeskuksen ulko-
puolella oli runsaasti kulkijoita. Näytänköhän jotenkin 
surulliselta, hän mietti. Tavaratalossa hän etsi vapaan 
myyjän ja käveli tämän perässä nikkarointiosastolle. – 
Saisinko halvimman lapionne? Vinokas pyysi. 

Vinokas ei palannut asunnolleen vaan kulki suoraan Kes-
kuspuistoon. Puistossa hän kohtasi ongelman. Jos kai-
vaa kuopan murheilleen lenkkipolun varteen, loitsus-
ta ei ehkä tule voimakasta. Hän käveli syvemmälle met-
sään. Oksat läpsivät kasvoja ja risut nyppivät nilkkoja. 
Kaverin kanssa suunnistaminen olisi niin paljon helpom-
paa. Pian puitten keskeltä löytyi tasainen maapala, jon-
ne ulkoilijoitten keskustelu tai kenkien rahina eivät kan-
taneet. Hän iski lapion maahan. Kärki ei uponnut juuri-
kaan yhtään. Hän iski uudestaan. Kärki upposi hyvin vä-
hän. Mullassa oli runsaasti juurakkoa. Kova homma. Vä-
hitellen Vinokas pääsi juurakon läpi ja kuoppa alkoi kas-
vaa. Parin tunnin kaivamisen jälkeen hän suoristi selkän-
sä ja antoi kätensä levätä lapion kahvalla. Hiki valui ihol-
la. Siitä oli pitkä aika, kun hän oli viimeksi tehnyt mitään 
näin fyysistä. Olo oli tomera ja rento. Hän kuvitteli mur-
heensa kuopan pohjalle. Hän iski lapionsa multaan ja al-
koi laajentaa kuoppaa.

Vinokas lopetti kaivamisen illan alkaessa hämärtää. Kuo-
pan reuna kohosi hänen lantionsa tasolle. Puistotieltä ei 
kuulunut ihmisten ääniä eikä koirien haukuntaa. Hän oli 
yksin kuten yleensä muttei tuntenut itseään yksinäiseksi. 
Vinokas heitti lapion olalleen ja lompsi tielle. Ihmisiä kä-
veli vastaan. Hän tiesi näyttävänsä oudolta lapio olallaan 
ja valkoinen keppi kädessään. Mitä siitä.

Kun Vinokas heräsi, aamu hehkui sälekaihdinten taka-
na. Hän vilkaisi kelloa. Kahdeksan. Unta oli piisannut pari 
tuntia tavallista pitempään. Selkää ja käsivarsia särki. Olo 
oli voimaton. Kuopan kaivaminen valmiiksi tuntui kau-
kaiselta haaveelta. Jos hänellä olisi kaveri, olisi helppo 
lähteä kaivamaan. 

Vinokas pukeutui, haki lapion parvekkeelta ja lähti mat-
kaan. Loppukesän aamu oli kuulas, ja metsä kasteli hä-
nen jalkansa. Kun kepin kärki putosi kuoppaan, hän py-
sähtyi. Olisiko kuoppaan voinut pudota jokin eläin? Esi-
merkiksi siili. Vinokas kuljetti keppinsä kärkeä ympä-

Vinokas hautaa murheensa
ri kuoppaa. Tarkistaminen olisi käynyt sekunnissa näke-
vän ystävän kanssa. Pohjalta ei löytynyt mitään erikois-
ta. Hän hyppäsi sisään ja alkoi kaivaa. Kipeytyneet lihak-
set vertyivät nopeasti ja multa alkoi lentää. Kun kuoppa 
ylettyi hartioiden korkeudelle, hän tunsi maan viileyden 
ihollaan. Reunan kulkiessa pään yläpuolella hän huoles-
tui. Pääseekö täältä ylös? Multa ja juuret tuoksuivat tuo-
reilta, elinvoimaisilta. Hän päätti käydä hetkeksi pitkäl-
leen.

Vnoapiedfuiv piuvhfpduvyhdjnöh dgabvuvnöjjih Vox-
niujhnavypu uuh uh uh. Mitä mitä mitä? Suuri mekkaloi-
va eläin läsähti Vinokkaan syliin. Se yritti repiä hänet ra-
vinnokseen. Jättimäinen mustekala. Se kirkui. Kuin nai-
nen. – Apua, apuaaa! se huusi. – Älä huuda, Vinokas sa-
noi. – Mitä! - Nukahdin. – Nukahdit? – Joo, nukahdin. – 
Nukahdit. Luulin, että olet kuollut.

Nainen nousi seisomaan. Sitten hän kyykistyi ja alkoi 
poimia jotain Vinokkaan ympäriltä. – Sieneni lensivät 
ympäri kuoppaa. – Olen pahoillani, Vinokas sanoi. Hän 
ojensi naiselle viereensä pudonneen sienen. –Voisitko 
auttaa minut ylös? nainen pyysi. Vinokas risti sormensa 
ja teki alas painetuista käsivarsistaan kiepin. Nainen pai-
noi jalkansa Vinokkaan kämmeniin ja ponnisti. – Kuka 
oikeastaan olet? hän kysyi kuopan reunalta. – Vinokas, 
asun täällä päin. – Miksi kaivoit kuopan? – Halusin kai-
vaa kuopan. – Kaivoit valtavan kuopan. – Innostuin kai-
vamaan. – Anna kätesi. Autan sinut ylös.

Vinokas nosti lapion ilmaan, ja nainen tarttui lapioon. 
Sitten Vinokas pyyhkäisi kämmenensä shortsien lahkee-
seen ja ojensi kätensä ylös. Hän punnersi itsensä maan 
kamaralle. – Onko tämä valkoinen keppi sinun? nainen 
kysyi. Hän oli aivan varmasti ajat sitten päätellyt Vinok-
kaan liikkeistä ja kohdistumattomasta katseesta, kenelle 
keppi kuuluu. Vinokas nyökkäsi. – Miksi kaivoit näin suu-
ren kuopan? – Radiossa kerrottiin, että murheensa voi 
haudata. Nainen ei sanonut mitään. – Minun pitäisi täyt-
tää kuoppa, Vinokas sanoi. – Haluan auttaa sinua, nai-
nen sanoi.

Olli Lehtinen
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Vankeuden runtelema
Timo Leinonen

Marceline Loridan-Ivens: Isä, et kos-

kaan palannut. Minun keskitysleiri-

tarinani. Gummerus 2016.

Joulukuussa 1942 Britannian parla-
mentti käsitteli ensimmäistä kertaa 
sodan varjossa kansallissosialistien 
toteutettamaa kansanmurhaa. Maa-
ilma alkoi vähä vähältä totuttautua 
näkymään, joka kertoi tapahtuneista 
rikoksista ihmiskuntaa vastaan. Myö-
hemmin vielä sotasyyllisyysoikeu-
denkäyntien kestäessä suuren ylei-
sön sietokyky oli lujilla, kun kaikki-
en aikojen hirvittävyyttä peittänyt-
tä salaisuuksien verhoa sysittiin syr-
jemmälle. Moraalisen närkästyksen 
ja raivon täyttämässä ilmapiirissä oi-
keudenkäyntien tarkkailijana toimi-
neen filosofi Hannah Arendtin yk-
si näkökulma puhutteli. Hän painot-
ti hyvän ensisijaisuutta sanomalla, 
ettei paha ole radikaalia, ainoastaan 
hyvä voi olla. Arendtille paha, äärim-
mäisenäkin ilmenevä, on pelkästään 
hyvän puutetta, pelkkää puutetta 
vailla omaa olemusta.

Nyt käsillä on yksi tuoreimmis-
ta aihepiirin julkaisuista.  Ranskalai-
nen toimittaja-kirjailija Marceline Lo-
ridan-Ivens avaa keskitysleirimuis-
telmissaan sodan ajan kokemuk-
sia teoksessaan Isä, et koskaan pa-
lannut. ”Keskitysleirillä kaikki kään-
tyy päälaelleen, rakkauden ja herk-
kyyden kiintopisteet katoavat ensim-
mäiseksi.”

Väki- ja mielivallan rajoittamat oi-
keudet muuttavat kokemuksen asioi-
den ja tapahtumien merkityksestä ja 
mittasuhteista. Teoksen konkreetti-
sena ytimenä on leiriltä isän tyttärel-
leen toiselle leirille lähettämä vies-
tilappu. Paperilappu ja viesti sym-
boloivat toivoa ja elinvoimaa. ”Näen 
sieluni silmillä viestin jonka onnistuit 
toimittamaan minulle leirillä: suttui-
sen, yhdeltä sivulta repaleisen, suun-
nilleen suorakaiteen muotoisen pa-
perilapun. Näen oikealle kallistuvan 
käsialasi, neljä tai viisi lausetta joi-
ta en muista. Ensimmäisestä rivistä 
olen varma, ‘Rakas pikku tyttöni’, ja 
viimeisestä, allekirjoituksestasi, ‘Sh-

loime’...Miksi en millään muista, mitä 
kirjoitit? Shloime ja rakas pikku tyttö-
ni on kaikki mitä minulla on lapusta 
jäljellä. Molemmat vietiin keskityslei-
rille samaan aikaan. Sinut Auschwit-
ziin, minut Birkenauhun.” 

Teoksen tyyli on lyhyt ja selkeä. Kir-
kas teksti alleviivaa melkein olemat-
tomiin ohentuneiden vuorovaiku-
tuksen säikeiden varassa elävää kai-
pausta ja rakkautta. Leirin todelli-
suus tiivistyy kivuksi ja kärsimyksek-
si. ”Meillä ei enää ollut sanoja. Meillä 
oli nälkä.” Jo ennen vankileirille jou-
tumistaan ollessaan vielä pidätetty-
nä Ranskassa, tekijä kirjoitti sellin-
sä seinään: ”On melkein onnea tie-
tää kuinka onneton voi olla.” Teok-
sen kuvaama maailmakin tulvii risti-
riitaisuutta.

Itärintaman hyökkäyssuunnan 
kääntyminen vuoden 1943 alussa ta-
kaisin kohti länttä heijastui vähitel-
len keskitysleirienkin todellisuuteen. 
Tiettyihin kansanryhmiin kohdistet-
tu vaino oli levittänyt sietämätön-
tä pelkoa myös terrorista vapaiden 
keskuudessa. Pelon kaikki nielevä tu-
kahduttavuus kärjistyi kärjistymis-
tään, kun taistelut siirtyivät yhä lä-
hemmäksi Saksan maaperää. Vieraan 
armeijan lähestyminen kauhistut-
ti keskitysleirien vartijoita, he tajusi-
vat pelkäävänsä myös vankejaan. Jos 
mahdollista, vielä enemmän heillä oli 
syytä pelätä jo tappamiensa vankien 
jäänteitä, heidän muistoaan.

”He eivät koskaan anna meille an-
teeksi kaikkea sitä pahaa mitä he 
meille tekivät.” Oli kasattu kannetta-
vaksi ylivoimaisen raskas menneisyy-
den taakka. Paljon, paljon torjuttavaa 
ahdistusta, eikä mitään, millä korjata 
tehty tuho. Loridan-Ivensin käyttämä 
juutalainen kiteytys vainon jälkeises-
tä ilmapiiristä on vavahduttava. 

Sotarikosten raskaus tekee niiden 
hyvittämisen mahdottomaksi. Myös 
voittajan esiintyminen tuomarina 
näissä yhteyksissä on enemmän kuin 
ongelmallista.  Millaista ymmärrys-
tä puolestaan vainon kohteeksi jou-
tunut saa osakseen? Loridan-Ivens 
kirjaa entisen vangin kohtalotoveril-

leen antaman neuvon: ”Älä kerro per-
heenjäsenille mitä sinulle tapahtui, 
he eivät tajua mistään mitään.”

Pelkistetyn vahva

Le Parisien esitteli Loridan-Ivennsin 
teoksen ”yhtenä vuoden kauneim-
mista”. Epäilemättä se on myös yk-
si koskettavimmista. Teos ei komei-
le paksuudella, mutta sisältö piirtyy 
vankkana ja voimakkaana, yksinker-
taisen ilmaisun tehostamana. Kaiken 
jälkeen isän nimi kaiverretaan kaa-
tuneiden muistomerkkiin kotikyläs-
sä, tytär vaati nimen yhteyteen mai-
nintaa Auschwitziin viemisestä, vaa-
timukseen ei suostuttu ”Sinä et kuol-
lut Ranskan puolesta. Ranska lähet-
ti sinut kuolemaan. Sinä erehdyit 
rakastaessasi Ranskaa. Muilta osin 
osuit oikeaan. Minä palasin kotiin.” 
Olihan isä viimeisessä keskustelussa 
tyttärelleen sanonut: ”Sinä ehkä sel-
viät, koska olet nuori, minä en palaa 
koskaan.”

Teos käy läpi, mitä tekijä haluaisi 
paeta ja mitä kohden kaipaus suun-
tautuu. Lopulta se puntaroi yllättä-
västi, oliko leiriltä palaaminen kan-
nattavaa, oliko palaaminen oikein.

Mutta ennen esittämäänsä kysy-
mystä ja siihen hahmottelemaansa 
vastausta, aivan aluksi, Loridan-Ivens  
luonnehtii muistamisen arvoisesti: 
”Tiedätkö, olen ollut iloinen ihminen 
huolimatta siitä, mitä meille tapah-
tui. Iloinen meidän tavallamme, kos-
toksi surullisista ajoista, olen halun-
nut kuitenkin nauraa. ”
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Ekaa kertaa Savonlinnassa

Riitta-Kaisa
Voipio

HELMIKKO

Vuosikaudet on meinattu 
mennä Savonlinnan Ooppe-
rajuhlille, mutta aina se on 
jäänyt aikomukseksi. Tänä 

vuonna reissu kuitenkin toteutui. 
Mökkinaapurinamme asuu Sibelius-
Akatemian musiikkikasvatuksen 
emeritaprofessori Marjut Laitinen, ja 
hän järjesti nyt kolmannen kerran 
bussimatkan leppävirtalaisille oop-
peran ystäville. Niin mekin lyöttäy-
dyimme joukkoon.

Heinäkuisena perjantaina vuorossa 
oli Mozartin Don Giovanni, ikituttu 
tarina radiosta. Perehdyimme etukä-
teen librettoon ja otimme muuten-
kin selvää teoksesta.

Marjut kertoi menomatkalla vielä li-
sää ammattilaisen ottein juonesta, 
rooleista, tarinan historiallisista ulot-
tuvuuksista ja nimenomaan oop-
peraan kytkeytyvistä musiikillisis-
ta lainalaisuuksista. Opin muun mu-
assa, että pelkästään orkesteria seu-
raamalla tietää, millainen meininki 
sisällössä on meneillään.

Olavinlinna tarjoaa mahtavat puit-
teet mahtipontiselle taidelajille. Oli 
myös miellyttävää havaita, miten sa-
vonlinnalaiset ovat paneutuneet 
vieraiden palvelemiseen; reitin var-
rella linnaan hymyili monenlaista 
vastaanottajaa ja tervetulleeksi toi-
vottajaa. Jo pelkkä keskiaikainen 
linna on näkemisen ja kokemisen ar-
voinen, siellä saisi vierähtämään 
erikseen tuntitolkulla.

Lokakuussa 1787 kantaesitettiin Pra-

hassa Wolfgang Amadeus Mozartin 
koominen ooppera Don Giovan-
ni, johon libreton kirjoitti apotti Lo-
renzo Da Ponte Don Juan -legendan 
pohjalta. Draama sijoittuu 1600-lu-
vun puoliväliin Espanjan Sevillassa, 
ja se perustuu osittain tositapahtu-
miin.

Päähenkilö Don Giovanni on hillitön 
elostelija, joka kaataa hameväkeä 
kuin heinää. Naiset rakastuvat hä-
neen päätä pahkaa, ja miehet pote-
vat mustasukkaisuutta. Lavalla ta-
pellaan ja ruumiitakin tulee. Tunnel-
ma on kaiken aikaa varsin eroottinen 
ainakin tässä Paul-Emile Fournyn oh-
jauksessa.

Kun kyläläiset saavat viheliäises-
tä viettelijästä tarpeekseen ja seka-
sortoa kylvävä Don Giovanni lopulta 
palkkansa, on kuultu hienoa musiik-
kia ja melodisia aarioita.

Tunnetuimmat ovat ehkä Don Gio-
vannin palvelijan, Leporellon, laula-
ma luetteloaaria Madamina, il cata-
logo e questo (Madamina, tämä kir-
ja on lista) ja Don Giovannin laulama 
samppanja-aaria Fin ch’han dal vino 
(Viineistä parhaat vieraille tuhlaa).

Näkeville tarjotaan kosolti silmän-
ruokaa liikehdinnässä, puvuissa ja 
upeissa laulajissa. Sokeana siitä kai-
kesta jää paitsi, mutta juonessa 
pysyin hyvin kärryillä etukäteisval-
mistautumisen ansiosta.

Nykyään oopperassa on silmällisille 
myös tekstitys. Minulta hurahtivat 

italian kieltä taitamattomana tieten-
kin ohi replikoinnin pikku vivahteet, 
vaan kokonaisuutta se ei kuitenkaan 
haitannut.

Paitsi että oopperalaulajan pitää 
osata laulaa, hänen täytyy myös 
liikkua ja näytellä hyvin, siis kunnioi-
tettavaa fyysistä työtä vaativuudes-
saan. Silti en hurahtanut oopperaan 
varauksetta, vaikka se olikin muka-
va kokemus.

Aikaisemmin en ole lainkaan pitänyt 
esimerkiksi sopraanolaulusta, mutta 
kun sitä kuuli nyt isoissa, arvoisis-
saan puitteissa, se kuulosti hyväl-
tä. Eniten korvaani miellytti Zerlinan 
roolissa laulanut Tuuli Takala ja Don-
na Elviran osan esittänyt Helena Jun-
tunen, sopraanoja molemmat.

Paluumatkalla bussissa yksi ooppe-
ran intohimoinen harrastaja kertoi 
tarinaa, jonka mukaan jossakin eu-
rooppalaisessa oopperatalossa oli 
rakennettu sähköllä laskettava lattia 
siihen kohtaan, missä Don Giovanni 
lopuksi vajoaa helvettiin.

Esityksessä tekniikka oli pettänyt ja 
luukku juuttunut puoliväliin. Don 
Giovanni killui vyötäröään myöten 
silmät ymmyrkäisinä näkyvissä. Ja 
silloin katsomosta kuului riemun kil-
jahdus: ”Hienoa, helvetissä on jo 
aivan täyttä!”
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Sankarit ja sankaruus 
Venäjällä korkeassa kurssissa

Timo Vihavainen: Vladimir suures-

ta Putiniin 

Venäjän sankarit ja epäjumalat 

Otava, 2015 

Neuvostoliiton romahdettua yleiset 
läntiset kulttuuriset trendit virtasivat 
aluksi myös Venäjälle, mutta Vladimir 
Putinin kaudella voi havaita suunnan 
kääntyneen, toteaa Helsingin yliopis-
ton Venäjän tutkimuksen emeritus-
professori Timo Vihavainen. - Venä-
jän televisio, jota valtio kontrolloi, on 
nykyään täynnä tarinoita sankaruu-
desta. Putin on todella noussut venä-
läisten sankariksi ja tämän voi havai-
ta tapahtuneen nimenomaan Ukrai-
nan kriisin aikana.

Mitä on sankaruus, kirja esittää 
aluksi kysymyksen.

- Sankaruuden alkuperäinen mer-
kitys lienee ollut tiettyjen yksilöiden 
asettuminen laumansa pelastajiksi 
oman turvallisuutensa ja henkensä-
kin uhalla, Vihavainen toteaa ja vie 
kohta meiltä tärkeän luulon. 

- Tällaista sankaruutta voidaan ta-
vata myös useilla eläinlajeilla, ja esi-
merkiksi vanhempien asettuminen 
suojelemaan jälkeläisiään on suoras-
taan biologisia perustoimintoja kaik-
kialla luonnossa.

- Venäjän muinaiset sankarit ovat 
olleet ennen muuta taistelijoita ja 
hallitsijoita, jotka ovat kohottaneet 
valtakunnan mahtia ja laajentaneet 
sitä. Tällaisia hahmojahan on kaik-
kialla aina kunnioitettu, jopa silloin, 
kun oman maan laajentaminen on 
tapahtunut täysin moraalittomasti 
toisia tuhoamalla, kuten esimerkiksi 
Fredrik  Suuren, Napoleonin tai Hit-
lerin tapauksessa, Vihavainen kertoo.

Lukijoina voimme miettiä, mistä ar-
vostus tulee. Kuvitellaanpa  tilanne, 
että Suomi hyökkäisi johonkin pie-
nempään maahan  ja liittäisi  sen it-
seensä. Olisimmeko ylpeitä?  Uskoi-
sin,  että suurin osa nykysuomalaisis-
ta olisi pikemminkin  häpeissään. 

Entä minkälaisia motiiveja ”suur-
miehillä”  on ollut tai on?

- Palvotut johtajat ovat varsin usein 
olleet pienikokoisia. Sellainen oli Na-
poleon ja sellaisia olivat niin Hitler 
kuin Stalin. Jopa Venäjän kuuluisin 
sotapäällikkö kautta aikojen, genera-
lissimus Suvorov, oli kooltaan pieni ja 
hento, Vihavainen kertoo.

Kuinka ollakaan, myös Putin kuu-
luu samaiseen sarjaan. Vihavaisen 
mukaan on mahdollista, että Putinil-
la on itsetunto-ongelmia, jotka liitty-
vät hänen pituuteensa. Hänen opis-
kelutoverinsa KGB- akatemiasta ker-
too, että Vlamidimir Vladimirovits 
tunnettiin siellä nimellä ”Tumppi”. 

- Suomessa tunnetaan tarina, et-
tei Putinia erottanut seinäpaperis-
ta silloin kun hän vähän ennen suur-
ta uraputkeaan vieraili Turussa ys-
tävyyskaupunkivisiitillä. Tässä ei si-
nänsä ole mitään erityisen merkil-
listä, myös Stalin kuului noihin huo-
maamattomiin ja hiljaisiin, joita ym-
märtämättömät ovat aina väheksy-
neet. Amerikassa heille tarjottaisiin 
diagnoosia ja hoitoa, Vihavainen ot-
taa kantaa.

Tällä hetkellä kuitenkin Putin on 
noussut Venäjän selväksi kansallis-
sankariksi. Vihavaisen mukaan Pu-
tin on halunnut profiloitua johtajak-
si, sankariksi, joka ”nosti Venäjän pol-
viltaan”. 

- Putinin imagoon kuuluu mitä suu-

rimmassa määrin yksinvaltiuden ko-
rostaminen, vaikka mandaatin olete-
taankin tulevan kansalta. Hän esiin-
tyy oikeamielisenä hallitsijana, jo-
ka vaikuttaa kaikkialla ja panee  asi-
at kuntoon, kun virkamiehet ovat 
sotkeneet. Hän palauttaa oikeuden 
ja totuuden ja taistelee pahuutta ja 
fasismia vastaan vaikka koko muu 
maailma olisi sen puolella. Putin on 
eräänlainen Pyhän Yrjänän ja Pyhän 
Nikolaoksen yhdistelmä, jonka saa-
puminen tietää aina oikeamielisyy-
den voittoa ja järjestyksen palautta-
mista, Vihavainen kuvaa.

Time-lehti valitsi Hitlerin vuoden 
mieheksi vuonna 1938.  Samainen 
lehti valitsi Putinin vuoden henkilök-
si vuonna 2014. 

- Pahaenteistä on, että sankaruu-
den lajeista primitiivisintä, nimittäin 
sotasankaruutta, on Venäjällä tietyis-
sä piireissä alettu jälleen palvoa ja 
valtion rooli on tämän toiminnan tu-
kemisessa ilmeinen, Vihavainen tote-
aa.

Hän  ei pohdi kirjassaan, mitä nyky-
sankaruus Venäjällä merkitsee naa-
purimaa Suomelle. On kuitenkin tär-
keätä olla tietoinen ja ymmärtää, kat-
soa asioita naapurin näkökulmasta.

Tuula-Maria Ahonen
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Uusia busseja, uusia reittejä

OPASKOIRA
PEKKO

Marianne
Tenhami

 Kotikaupunginosamme Lauttasaari on edelleen myller-
ryksen kourissa: ensin meiltä hävisi lähiostoskeskus ja 
jouduimme opettelemaan reitit toisiin kauppoihin ihan 
saaren toiselle puolelle. Sitten pääkadullemme alettiin 
rakentaa polkupyöräkaistaa ja olenkin yli vuoden opas-
tanut emäntääni mitä mielenkiintoisimpien tie- ja raken-
nustöiden viidakossa, jotka muuttuvat harva se päivä. 
Viimeisimpänä kaupunkimme ah niin viisaat päättäjät 
katkaisivat bussilinjamme, joiden varrella meillä oli mon-
ta tuttua pysäkkiä ja tuttua reittiä.

Emäntäni alkaa olla jo ihan epätoivoinen ja sanoo kai-
kille, ettei enää voi olla ylpeä kotikaupunginosastaan. 
Nyt Lauttasaaresta pääsee bussilla enää Kamppiin ja ase-
ma-aukiolle, johon menevälle bussille meillä on yli kilo-
metrin kävelymatka, tietöiden seassa jälleen kerran. Ase-
ma-aukiolla tai Kampissa meidän on löydettävä tiem-
me tutuille bussilinjoillemme, jotka siis eivät mene enää 
Lauttasaareen. Tuttujen bussilinjojen päätepysäkeiltä 
meidän on taas löydettävä tie asema-aukiolle ja Kamp-
piin Lauttasaareen meneville busseille. Onneksi saim-
me Näkövammaisten liiton opaskoirakoululta reippaan 
liikkumistaidonohjaajan, joka osasi rakentaa emännälle-
ni ja minulle selkeät reitit Kampin bussien terminaalis-
ta Rautatientorille ja Asema-aukiolta Rautatientorille se-
kä takaisin Rautatientorilta Kamppiin ja Asema-aukiolle. 
Olemme kulkeneet reitit vain kerran liikkumistaidonoh-
jaajamme kanssa ja nyt jo minä poika osaan! 

Menimme emäntäni kanssa tänään kahdestaan tietöi-
den seassa yli kilometrin matkan Asema-aukiolle mene-
vän bussin pysäkille ja minä poika löysin sen helposti. 
Emäntäni kehui vuolaasti ja minun häntäni pyöri. Bussis-
sa oli mukava kuljettaja, jolle emäntä-
ni kertoi että harjoittelemme nyt tä-
tä reittiä ensimmäistä kertaa ihan kah-
destaan. Poistuessamme bussista hän 
kiitteli kuljettajaa ja minä olin jo bon-
gannut reitin, jota emäntäni halusi mi-
nun opastavan. Opastin hänet tome-
rasti ensimmäisiin liikennevaloihin, 
kun takaamme kuului juoksuaskelia.

”Mä ajattelin tulla varmistamaan, et-
tä te varmasti löydätte perille”, bus-
sia ajanut kuljettaja sanoi emännäl-
leni, joka ilahtui ja kiitteli kuljettajaa 
vuolaasti kehottaen häntä tulemaan 
hiukan meidän takanamme, emäntä-
ni puolella.

”Hyvin se sua vie”, totesi bussinkul-
jettaja ihaillen rautatieaseman vilinäs-

sä. Hän varmisti, että pääsemme ihan oikealle lähtölaitu-
rille. 

Kotimatkalla, Rautatientorille takaisin tultuamme kek-
sin myös heti olinpaikkamme. Nyt ei ollut ketään varmis-
tamassa liikkumistamme, joten minä otin vastuun: taito, 
josta emäntäni on nykyään todella ylpeä. Yhteistyömme 
alussa kun pelkäsin kovasti vastuun ottamista ja emän-
täni oli rohkaistava minua tosi paljon. Nyt nostin pää-
ni pystyyn ja vein emäntääni häntä rytmikkäästi heilu-
en iltapäivän ihmisvilinässä. Opetellessamme reittiä liik-
kumistaidonohjaajan kanssa kotibussimme pysäkkitol-
pan löytyminen tuotti minulle hiukan vaikeuksia. Nyt en 
edes vaivautunut etsimään tolppaa, vaan vein emäntäni 
suoraan bussiin. Sellainen kun oli kerran ajanut paikalle, 
niin mitä sitä suotta tolppaa etsimään!

Vaan eivät meidän reittiopiskelut tähän lopu. Meidän 
on opeteltava lähellemme tuleva uusi ostoskeskus kaik-
kine liikkeineen sekä liikkuminen Lauttasaaren metro-
asemalla, sitten kun se kauan luvattu Länsimetro joskus 
suvaitsee tulla. Eikä sekään riitä. Uusilta metroasemilta 
on opeteltava reitit vanhoihin, tuntemiimme paikkoihin. 
Lauttasaaren bussiliikenne nimittäin muuttuu taas, kun 
Länsimetro tulee. Minusta on tosi kiva opetella uusia asi-
oita ja opastaa emäntääni uusissa paikoissa. Joskus vain 
mietin labbiksen päässäni, miksi päättäjät haluavat teh-
dä näkövammaisten ihmisten elämän vaikeaksi rakenta-
malla aina vain uutta ja purkamalla vanhaa. Miksi reit-
timme eivät edes hetkeä voisi pysyä samanlaisina? On-
neksi meillä on vielä Lauttasaaren rannat, joilla lenkkeil-
lä. Tosin Koivusaaren metrotyömaan vuoksi yksi lenkki-
reiteistämmekin on muuttunut.
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Jouko 
Lehtonen

PISTEITÄ Elämän karpaloita

”Outo tunne olla yksin lavalla, kun ei tiedä, mitä kohta 
tapahtuu”, tunnustaa näyttelijä Eero Ritala. Helsinki on 
kokenut taas yhden uuden teatterikokeilun. Korjaamon 
Kulmasalissa esitettiin iranilaisen Nassim Soleimanpou-
rin näytelmää Valkoinen kani, punainen kani. Sen jokai-
nen esitys oli erilainen, koska tekstin esitti joka kerran 
eri näyttelijä ja jokainen vain yhden kerran elämässään. 
Näyttelijät saivat tekstin eteensä vasta juuri ennen esi-
tystä. Lavalla olivat vuorollaan Joanna Haartti, Eero Ri-
tala ja Leea Klemola. Näyttämöllä tuoli, pöytä ja tikkaat, 
kaksi vesilasia, näyttelijä tulee vesipullo kädessään ja saa 
nyt vasta tekstin käsiinsä.        

Jaana Semeri kirjoittaa kokemastaan katsojan kannal-
ta Teatteri&Tanssi+Sirkus lehdessä, no 3. ”Onneksi meiltä 
vietiin mahdollisuus ´tarkkailla suoritusta´. Jouduimme 
heti mukaan yhteiseen kokemukseen. Jopa siinä mää-
rin, että mietin, oliko koko jutun tarkoitus saada mei-
dät näkemään itsemme toimijoina.” Haartti toteaa: ”Pääl-
limmäinen tunne esityksen jälkeen oli hämmennys. Olin 
valmistautunut niin, että mitä ikinä tilanteessa tapahtuu-
kin, suostuisin siihen.” Ritala puhuu näyttelijän vallasta: 
”Yleisöhän ei tietenkään tiennyt, mitä ajattelin. Olisiko 
pitänyt pelata vähän, ostaa aikaa? En kuitenkaan maltta-
nut ennakoida, sillä halusin ahmia tekstiä. Tajusin vasta 
jälkeen päin, mitä oli tapahtunut.”            

Pisteposti-lehti 4/2016 välittää näkövammaisille luki-
joilleen myös taikuri ja illuusiotaiteen kehittäjän Tatu Ty-
nin mietteitä. Hänellä on työn alla käsikirjoitus Lucife-
rista. ”Menen tapaamaan kirkkoherraa kolmatta kertaa”, 
hän sanoo. Teksti on muhinut hänen mielessään jo kym-
menen vuotta. Hän pohtii tieteen ja taiteen olemusta. 
”Tiede on tietoa ja tiedon tavoittelua, taide on itseilmai-
sua, luonnon ilmaisua, jumalaisen ilmaisua. Näin määri-

teltynä tutkimisella ja taiteella ei ole mitään tekemistä 
keskenään... Taiteilija on parhaimmillaan oman heimon-
sa suunnannäyttäjä. Kun oma kansakunta on hukassa eli 
vahingoittaa itseään ja tuhoaa pohjaa tulevaisuudeltaan, 
taiteilija voi johdattaa kansakunnan sairaasta itsetuhos-
ta kohti vitaalista elämää niin kuin hyvä lääkäri johdat-
taa sairastuneen kohti terveitä päiviä tai pappi kadote-
tun pimeästä valoon.”         

Pisteposti esittelee syksyn mittaan uutta runoutta. En-
sin on mukana utsjokelainen Niillas Holmberg: ”Olipa 
kerran/ väärinymmärretty ennustus/ alkuperäiskansa-
loppu// aikamoista huomata/ että emme liikkuneetkaan/ 
naapurijuna meni ja me/ katsoimme toisesta ikkunasta/ 
harakan siirtelevän latvalta toiselle/ maalaillen varpail-
laan meidän/ hetkellistä menemättömyyttämme/ jol-
loin kaikki oli/ mennyttä hetkeksi.” Toisena on esittelys-
sä polvijärveläinen Veli-Matti Hyttinen: ”Te kaupunkilais-
runoilijat teette lyriikkaa/ savuisissa kapakoissa// minä 
metsien mies/ syön suolla punaisen karpalon, puolukan/ 
rahkasammalen tuoksu nenässäni// minä metsien mies... 
kirjoitan metsonsulkakynällä.”          

Antiikki&Design -lehdessä no 7 on katsaus kahden in-
tohimoisen taiteilijan elämään. Kuvanveistäjä Essi Ren-
vall (1911-1979) ja taidemaalari Ester Helenius (1875-1955) 
tapasivat Helsingin Brondan kahvilassa 1943. Räiskyvis-
tä luonteista sukeutui ystävyys, ajoittain ristiriitainen-
kin. Essi Renvall oli nopea veistämään, mikä oli onni, sil-
lä työhuoneet olivat usein kylmiä. Sanottiin, että jokai-
nen taltan ja puunuijan isku teki hänen veistoksistaan 
yhä enemmän mallinsa näköisiä. Ester Helenius tunsi tai-
dehistoriaa. Hän suosi impressionistien ja myöhempi-
en ranskalaisten modernistien työmenetelmiä. Läpimur-
totyö oli 1908 valmistunut Pelimannit. Taiteilija saavutti 

suuren suosiona 1930-luvulla.     
Heinä-elokuun Image-lehdessä Satu 

Rämö antaa vinkkejä Toscanasta. Maa-
kunta on Roomaakin suositumpi turis-
tikohde, siksi on myös syytä välttää pa-
himpia ruuhkapaikkoja. Kirjoittaja suosit-
telee pieniä kukkulakyliä, joissa aito elä-
mä rönsyää ja maistelija saa täyden vas-
tineen niin silmilleen kuin vatsalleenkin. 
Samassa lehdessä turkulainen kirjailija Ri-
ku Korhonen kertoo, miten Giovanni Boc-
caccio kirjoitti niin rohkeasti 1300-luvun 
puolivälissä aikansa ilmiöistä, että tekstiä 
sensuroitiin vielä 1900-luvulla. Boccaccio 
pilkkasi kiihkoilijoita ja vallankäyttäjiä. 
Kun naisia nostettiin noitarovioille, kirjai-
lija antoi puolestaan seitsemälle sanaval-
miille naiselle pääroolin kymmenessä ke-
hyskertomuksessaan. Hänen pääteoksen-
sa Decamerone on aiheiltaan ajankohtai-
nen myös tänä monikulttuurin aikana.
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Gyöngyi 
Pere-Antikainen                                           

HEIJASTUKSIA

Vajaakuntoisten vajaakirjasto

Celia, entinen Näkövammaisten kirjasto on ny-
kyisin ”saavutettavan kirjallisuuden ja julkaise-
misen asiantuntijakeskus”. Kirjasto on aina ollut 
näkövammaispalvelujen eräänlainen lippulaiva, 

lukeminen kun on näkövammaisten ehkä tärkein ja itses-
täänselvin harrastus. Sekä tilastot, että empiiriset koke-
mukset osoittavat, että näkövammaiset lainaavat ja luke-
vat kirjoja huomattavasti keskivertoväestöä enemmän.

Määrärahojensa vähetessä Celia on avannut oviaan 
myös muille lukemisesteisille, joista on vaivihkaa tulossa 
suurin asiakasryhmä näkövammaisille suunnattujen pal-
velujen kustannuksella. Sokeat ja vaikeasti heikkonäköi-
set ihmiset ovat kuitenkin se asiakasryhmä, jonka luke-
miseste on kaikista vaikeimmin kompensoitavissa. Celia 
aloitti vuonna 2013 Kirjasto kaikille -hankkeen.  Sen myö-
tä Celian valikoimat siirtyvät toisaalta yleisiin kirjastoi-
hin, toisaalta verkkoon. Verkon kautta kirjoja on mahdol-
lista ladata tietokoneelle, älypuhelimiin tai muihin digi-
taalisiin päätelaitteisiin. Samalla Celia aikoo luopua hen-
kilöasiakkaistaan, postituskäytännöstään ja asiakaspal-
velusta. Kirjaston tilat supistuvat meneillään olevan re-
montin jälkeen merkittävästi. Iiriksen kävijöille ennen 
niin tärkeät asiakastilat lakkautetaan.

Miten eri asiakasryhmät pärjäävät uudistusten myötä? 
Tässä kolme esimerkkiä:

Anna on nuorehko koulutettu sokea nainen pää-
kaupunkiseudulta. Hän elää perheelleen, työl-
leen ja intohimolleen kirjallisuudelle. Tietotek-
niikan saralla hän on kohtalaisen taitava. Ylei-

siä kirjastoja hänen asuinpaikkansa lähistöllä on useita ja 
hän saattaa käydä siellä joskus avustajansa kanssa mu-
siikkilevyjä plaraamassa tai lastensa kanssa heitä kirjas-
ton saloihin perehdyttämässä.

Anna lukee useammalla tavalla. Joskus hän lukee pi-
hakeinussa pistekirjoja, joita posti tuo Celiasta. Annasta 
on hauskaa kuunnella, kun paksut niteet putoavat yksi 
toisensa jälkeen postiluukusta matolle joskus isohkoiksi 
kasoiksi. Kovin pitkiä pistekirjoja hän ei kuitenkaan jak-
sa lukea, aikuisena sokeutuneena ei ole niihin niin tottu-
nut, eikä paljon matkustelevana voi niitä kuljettaa muka-
naan. Lukuintoa vähentää myös pistekirjojen harmillisen 
suppea valikoima.

Tietokoneellaan hänellä on suuri määrä toisten näkö-
vammaisten skannaamia ja asiakaspiirin sisällä jakoon 
laittamia elektronisia kirjoja. Niitä lukee sama koneääni, 
joka puhuu  tietokoneen muitakin sovelluksia: neutraa-
li, hieman huonosti tekstiä lausuva ja tulkitseva, tylsähkö 

puhesyntetisaattori, johon oli vaikea tottua, mutta joka 
on sentään aina se sama tuttu ja turvallinen.

Eniten Anna pitää Celian äänikirjoista. Vaikka valikoi-
ma kattaa vain vajaan neljänneksen kaikesta valtakun-
nallisesti julkaistusta kirjallisesta materiaalista ja vaikka 
osa valikoiman vanhoista aarteista, joukossa monet klas-
sikot, on jäänyt tekniikan kehityksen jalkoihin, eli huo-
nolaatuisten ja tuhoutuneiden tallenteiden tilalle ei ai-
na valmistettu uusia tallenteita, silti luettavaa löytyy ai-
na käsittämättömiä määriä. Vastailmestyneiden teosten 
muuttamista äänikirjoiksi joutuu odottamaan yleensä  
noin 2-4 kuukautta, suursuosikkeihin pääsee siis usein 
nopeammin käsiksi kuin näkevien kirjastojen asiakkaat.

Aiemmin äänikirjat saapuivat kotiin postin kantami-
na, pitkään kasettien ja sitten CD-levyjen muodossa. Pa-
ri vuotta sitten Anna sai tutustua Vera-nimiseen palve-
luun. Veran käyttäjät pääsevät Celian verkkolainaamon 
eli Celianetin sivuille tietokoneella tai älypuhelimella. 
Koko Celian valikoima on heti käytettävissä, halutut kir-
jat lainattavissa tai varattavissa, uutuuslistoja on help-
po tutkia, hakukriteereitä löytyy vaikka millä mitalla, lai-
nahistoriaa voi selata vuosikausia taaksepäin, kirjoja voi 
siirtää virtuaalihyllyihin myöhempiä tarkasteluja varten... 
Celianet on auki vuorokauden ympäri ja on aina käden 
ulottuvilla. Lainatut kirjat saapuvat asiakkaan koneelle 
ladattavaksi minuuteissa ja ne on helppo siirtää vaikka-
pa pieneen kuuntelulaitteeseen, jota Anna kantaa miltei 
aina mukana kaulapussukassa. Kuulokkeet korviin, lait-
teeseen muistikortti, johon mahtuu kymmeniä kirjoja 
kerralla ja kuuntelu onnistuu missä vaan, milloin vaan.

Vaikka pientä viilattavaa palvelusta löytyy aina, Annan 
on juuri nyt vaikea kuvitella, miten Celian palvelut hä-
nen kohdallaan voisivat toimia merkittävästi paremmin. 
Annalle Celia nykymuodossaan merkitsee lukemisen va-
pautta ja joustavuutta.

Sofia on entinen kielten ja kirjallisuuden opetta-
ja. Hän tekee eläköidyttyäänkin pienimuotoista 
tutkimustyötä, kirjoittaa ja luennoi. Celian aineis-
tot juuri ja juuri pystyvät palvelemaan hänen tar-

peitaan. Hän voi esittää hankintatoiveita kuullessaan hä-
nelle tarpeellisen kirjan ilmestymisestä. Jos Celia vastaa 
kielteisesti, hänen viimeinen keinonsa on luetuttaa kir-
ja vapaaehtoisilla tai pyytää skannaajaringin apua. Sofi-
an ongelmana on valikoiman rajallisuuden ohella laatu: 
Celian äänikirjat näet eivät täysin vastaa kaupan printti-
kirjoja, niistä puuttuvat lähdeluettelot, liitteet, usein se-
lostukset, esi- tai jälkipuheet sekä kuvien, taulukoiden 
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ja muun graafisen materiaalin kuvailu. Tutkijalle tärkei-
tä kaikki! Lisähankaluutena on usein vieraskielisten nimi-
en ja sanojen väärä ääntäminen, jolloin esimerkiksi tutki-
muksessa esiintyvän nimen kirjaaminen omiin merkintöi-
hin on lähes mahdotonta oikeassa kirjoitusasussaan. Sofi-
an salaisena haaveena on myös kansikuvan kuvailun saa-
minen jokaiseen äänikirjaan. ”Sitten siitä ei puuttuisi enää 
kuin kirjan tuoksu ja sivujen kahina”, hän huokailee.

Martta puolestaan on iäkäs leskirouva maan 
koillisosan haja-asutusalueelta. Hänen näkön-
sä on heikentynyt pikkuhiljaa lähes täydelli-
seen sokeuteen asti. Hän pärjää omassa van-

hassa kotitalossaan, jonne saa joitakin terveydenhoito- 
ja ruokapalveluja. Etelään muuttaneet lapset käyvät har-
voin, samaten pitkähköjen kävelymatkojen päässä asu-
vat naapurit ja ystävät. Kun television kuva on himmen-
nyt, radion ohella ainoaksi huviksi Martalle on jäänyt lu-
keminen, josta hän sai uuden tärkeän harrastuksen. Mar-
talla on Celiasta saatu kuuntelulaite, joka soittaa CD-le-
vyillä olevia äänikirjoja ja joka toimii sekä verkkovirralla 
että akulla. Se on kevyesti kannettavissa talon eri tiloihin 
tai pihalle, mutta on sen verran iso, että siitä tulee hie-
no, täyteläisesti kuuluva ääni. Laitteen käyttöä on help-
po oppia vanhanakin, vaikkei enää uskaltaisi koskea tieto-
koneeseen.

Martta on toistaiseksi saanut Celian uutuusluette-
lot levylle luettuina muutaman kerran vuodessa. Luette-
lon saapuminen oli aina ilon päivä, parhaat kirjat oli heti 
merkittävä ylös ja soitettava Celian asiakaspalveluun. Ei-
kä mennyt kuin muutama päivä ja postiluukusta kolahti 
pieniä pahvipakkauksia, joissa kirja tai useampikin, sitten 
CD-levy koneeseen ja pihakeinuun istumaan.

Nyt CD-kirjojen postituspalvelu on loppumassa ja Mart-
ta on aivan epätoivoinen. Hänellä ei ole mitään mahdol-
lisuutta opetella tietokoneen käyttöä: ei varaa, ei koulut-
tajaa, heikkenevä muisti, ei uskallusta. CD-levyt saavat ol-
la viimeinen tekniikan edistysaskel hänelle, tuumii hän. 
Mutta mistä luettavaa? Kunnallisesta kirjastosta, joka on 
vastedes Celian yhteistyökirjasto, hänelle vastataan.

Lähimpään kirjastoon on lähes sata kilometriä. Mart-

ta tilaa kuljetuspalvelumatkan. Hän saa käyttää 18 yk-
sisuuntaista matkaa kuukaudessa, tavallisesti hän käy 
kaupassa, apteekissa, tuttavilla, kirkon tilaisuuksissa, 
hautausmaalla... Nyt siis kirjasto tulee mukaan, saa näh-
dä, riittävätkö matkat. Taksi vie Martan kirjaston ovel-
le ja porhaltaa tiehensä. Martta kompuroi ohikulkijoi-
den avulla tiskille ja kysyy äänikirjoista. Niitä kirjastos-
sa on suppeaakin suppeampi valikoima. Celian valikoi-
mat ovat tosin käytettävissä, kunhan kirjat tilataan en-
sin kirjastoon. Martalla ei kuitenkaan ole enää luetteloi-
ta missään muodossa. Olisikohan kirjastonhoitajalla ai-
kaa? Ystävällinen nainen hakee Martalle joitakin teok-
sia Celianetistä, ne tilataan kirjastoon. Martta palaa toi-
sella taksilla kotiin mukanaan pari paremman puuttees-
sa mukaan nappaamaansa äänikirjaa. Tilatut kirjat saa-
puvat viikon päästä. Martta tarvitsee taas kaksi taksi-
matkaa voidakseen hakea ne kirjastosta. Ja kun laina-ai-
ka menee umpeen neljän viikon päästä, hän joutuu taas 
lähtemään kirjastoon palauttaakseen kirjat, taikka soit-
tamaan ja uusimaan lainat vielä neljäksi viikoksi. Aina 
joskus jokin levy on viallinen, silloin tavallaan hukkaan 
mennyt reissu saa Martan itkun partaalle. Hän miet-
tii usein, miten tämä voi kannattaa yhteiskunnalle, kun 
pahimmillaan joutuu ajamaan kuusi pitkää taksimatkaa 
muutamaa kirjaa varten, hänestä tämä tuntuu yhteis-
kunnan varojen tuhlaamiselta, lisäksi hän joutuu samal-
la luopumaan joistakin muista menoistaan. Hän miettii, 
joutuuko lopulta palkkaamaan avustajaa itselleen, näi-
tä kirjastoasioita hoitamaan ja tulisiko se yhteiskunnalle 
edullisemmaksi. Lopulta saattaa käydä niin, että Mart-
ta luovuttaa, vähentää käyntejään kirjastossa, vähen-
tää lukemista, käpertyy neljän seinän sisälle ja antau-
tuu yksinäistä kuolemaa odottamaan. Hän haluaisi ker-
toa huolistaan entiselle tutulle ystävälliselle kirjastonei-
dille, mutta vanhasta numerosta kerrotaan asiakaspal-
velun siirtyneen verkkoon.

Anna, Sofia ja Martta ovat vain kolme ääriesimerk-
kiä. Tarinoita on muitakin, laidasta laitaan, tyytyväi-
sistä asiakkaista epätoivoisiin ja kaikkea siitä ja välis-
tä. Kokonaisuudessaan voinee todeta, että uusia ongel-
mia ja kasvavaa eriarvoisuutta käyttäjäryhmien välillä 
on yhä enenevässä määrin odotettavissa. Annankaltai-
sia pärjääjiä on paljon, mutta Martankaltaisten kehityk-
sestä syrjään jäävien määrä kasvaa varmasti uudistus-
ten myötä. Kaikkien päättävissä asemissa olevien on au-
tettava Celiaa varmistamaan palvelujen saavutettavuus 
myös kaikkein heikoimmassa tilanteessa oleville käyttä-
jilleen heidän tarvitsemallaan tavalla!

P.S.: Tämän jutun kirjoittamishetkellä Celian, Näkövam-
maisten liiton ja Näkövammaisten kirjastoyhdistyksen 
edustajat käyvät neuvotteluja Celian uudistuksista, tavoit-
teenaan löytää ratkaisumalleja eriarvoistavien ongelmien 
helpottamiseksi.
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Korpelan kujanjuoksun toista kautta 
kuvataan jo. Kajastus oli mukana.

Teksti: Pilvi Meriläinen
Kuvat: Yle Kuvapalvelu/Jyri Pitkänen ja Maija Halonen

Huippusuosittujen Maalaiskomedia- ja Pirunpel-
to-sarjojen tekijöiden Heikki Luoman ja Juk-
ka Mäkisen uusi maaseutudraama Korpelan ku-
janjuoksu porautuu autokorjaamo- ja kaivos-

bisnekseen.
Rooleissa mm. Esa Latva-Äijö (Anssi), Janne Kataja (Jas-

ka), Karoliina Vanne (Miisa), Tuija Vuolle (Lahja Perttula) 
ja Juhani Niemelä (Tauno Perttula).

Korpelan kujanjuoksu sijoittuu Maalaiskomedioiden ja 
Pirunpellon väliin.
   - Menestyssarjoja ei tehdä tekemällä, ne vain syntyvät 
jos ovat syntyäkseen, käsikirjoittaja Heikki Luoma sanoo.
   - Korpelan kujanjuoksun kätilöinä me voimme Jukan 
kanssa vain toivoa, että sen maailma ja ihmiset jäävät 
elämään muiden sarjojemme tavoin.
   - Aloin kirjoittaa sitä loppuvuonna 2012. Sarjan taustal-
la on edellisenä vuonna voimaantullut kaivoslaki joka oli 
jäänyt mieleemme. Talvivaarakin oli silloin paljon esillä, 
Luoma kertoo.
    - Kotini lähelle tullut tuulivoimala antoi oman panok-
sensa Korpelan kujanjuoksun tapahtumien kehittelyyn. 
Mietin sitäkin aiheeksi, mutta kaivoshanke ja taistelu sitä 
vastaan olisi läheisempi kaikille.
   Heikki Luoma ja Jukka Mäkinen ovat käsitelleet luonto- 
ja ympäristöasioita muissakin sarjoissaan.   
   Luoma korostaa, että henkilöhahmot ovat heille aina 
ne kaikkein tärkeimmät. 
    
Kolme tuotantokautta

Korpelan kujanjuoksun kuvaukset alkoivat keväällä 2015. 
Tulossa on kolme tuotantokautta Yle TV1:n Kotikatso-
moon vuosina 2016-18. 
   Korpelan kujanjuoksussa Jaskaa esittävä Janne Kataja 
on sarjan lumoissa.

- Jaska on intohimoisesti autoihin suhtautuva pienen 
kylän aikamiespoika, jolle sattuu ja tapahtuu. Hän on 
jäänyt paikkakunnalle josta moni on lähtenyt, mutta hän 
tuntee tyypit ja tietää miten homma toimii. Hyväntahtoi-
nen, yhden asian mies kerrallaan, antisankarikin, mutta 
hän tietää oman arvonsa, Janne Kataja kuvailee. 

- Korpelan kujanjuoksu sijoittuu vahvasti maaseudul-
le ja kertoo nykypäivästämme, miten urbaani elämä vie 
tilaa sieltä. Sarjassa riittää juonenkäänteitä tuttuun tyy-
liin; luomuviljelyä, autokorjaamo- ja kaivosbisnestä se-
kä ennen kaikkea mielenkiintoisia ihmissuhdekiemuroi-
ta ja huumoria.

   - Tämä täyttää varmasti tarinan kaipuun, hän vakuut-
taa.

KORPELAN KUJANJUOKSU JATKUU

Korpelan kujanjuoksun toista tuotantokautta kuvataan 
parhaillaan. Muilu (Jukka Sipponen, oik.) on tullut Anssin 
korjaamolle. Edessä keskellä ohjaaja Jukka Mäkinen. 
Kuvassa myös äänisuunnittelija Jukka Kaitala (laittaa Esa 
Latva-Äijölle mikrofonia). Taustalla punaisessa paidassa 
kameramies Timo Hiironniemi sekä valaisija Jukka Tulppo.

Korpelan kujanjuoksun kuvaa Kari Manninen. Hänen 
vieressään Esa Latva-Äijö (Anssi Korpela)
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KULTTUURIN
TUULAHDUKSIA

Tanja
Rantalainen

Tervetuloa avoimiin oviin!

Kulttuuripalvelun toimistolla on avoimet ovet tiistaina 
20.9. klo 14-17. Vapaamuotoisessa juhlatilaisuudessa jul-
kistetaan Välähdys-kirjoituskilpailun voittajat ja luovute-
taan Pöllöpalkinto henkilölle tai yhteisölle, joka on edis-
tänyt näkövammaisten kulttuurielämää. Ohjelmaa on ta-
satunnein. Avoimissa ovissa esiintyvät yhdistyksen pu-
heenjohtaja Eija-Liisa Markkula, Johanna Herranen, Ka-
marikuoro Kontrapunkti johtajanaan Arto Joutsimäki, 
Milla Lindh, Sirkku Heinäluoto ja Repe-ryhmä. Luvassa 
on myös vapaata seurustelua, virvokkeita ja pientä syö-
tävää. Lämpimästi tervetuloa!

Avoimia ovia edeltävänä iltana, maanantaina 19.9. Ju-
ha Hurmeen Operaatio Paulaharjun esitys Suongil, suu-
ri noita nähdään yhdistyksen 85-vuotisjuhlan kunniaksi 
ilmaisesityksenä  Iiris-keskuksessa.  Operaatio Paulahar-
jun esitysten näyttämönä toimii yleensä Lapin erämaa. 
Nähdäkseen esitykset on nostettava rinkka selkään ja 
lähdettävä jalkapatikassa muutamiksi päiviksi tunturiin. 
Näkövammaisen yleisön kohdalla työryhmä tekee poik-
keuksen. Suongil, suuri noita on Petra Poutasen säveltä-
mä ja Juha Hurmeen dramatisoima ja ohjaama kansan-
ooppera.  Anu Aaltonen kuvailutulkkaa esityksen näkö-
vammaiselle yleisölle. 

27.9. saamme vieraaksemme itseään ”hormonaalisek-
si maahanmuuttajaksi” tituleeraavan, karismaattisen Ro-
man Schatzin. Häntä haastattelee Iiris-keskuksessa  Ka-
jastuksen lukijoille tuttu unkarilaissyntyinen Gyöngyi 
Pere-Antikainen. 

Kulttuuripalvelu on vahvasti mukana Kulttuuria kaikil-
le  -palvelun Kulttuurin yhdenvertaisuusfoorumin Saa-
vutettavuus 3.0. järjestelyissä. Esittelemme yhdessä 
Suomen elokuvasäätiön ja Kuuloliiton kanssa muun mu-
assa Hymyilevä mies -elokuvan saavutettavuuspalve-
luita foorumin ennakkotyöpajassa Mediakeskus Lumen 
Sampo-salissa 2.11.2016. Seminaaripäivänä 3.11. Kamari-
kuoro Kontrapunktin johtaja Arto Joutsimäki tuo yleisön 
eteen näkövammaisten kuorolaisten johtamiseen sovel-
tuvan värähtelevän tahtipuikon. 

Näistä ja monista muista syksyn tapahtumista löydät 
ajantasaiset tiedot yhdistyksen verkkosivuilta osoittees-
ta www.kulttuuripalvelu.fi 

Ihanaa syksyä!
toivottaa kulttuurisihteeri 

Kamarikuoro Kontrapunkti esiintyy avoimissa ovissa Arto 
Joutsimäen johdolla.

Juha Hurmeen 
ohjaama  

kansanooppera
Suongil, suuri 

noita, nähdään 
Iiriksessä.

Roman Schatzin 
kirjailijavierailu 
on 27.9.
Kuva: Veikko 
Somerpuro /
WSOY
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ONNEA VOITTAJILLE! Kesäruudukon arvonnassa 
voittivat Kajastuksen vuosikerran Pirjo Uino, Hel-
sinki ja  Katariina Uhlenius, Helsinki. Voit vastata 
kahdella tavalla: irrota täytetty ruudukko tai kirjoi-
ta paperiin keltaisille riville muodostu sana,  lisää 
nimi- ja osoitetietosi ja laita vastauksesi  15.11.2016 
mennessä osoitteella  Kajastus, Marjaniementie 74, 
00930 HELSINKI.  Kirjoita kuoreen lisäksi  sana "Syys-
ruudukko”. Oikein vastanneiden kesken arvomme 
kaksi Kajastuksen vuosikertaa. HUOM! Voit vastata 
myös sähköpostitse lähettämällä keltaiselle riville 
muodostuvan sanan ja osoitetietosi osoitteella: pa-
laute@kajastuslehti.fi

RUUDUKON VOITTAJAT

HANSKIN HELPOT                                    RUUDUKON RATKAISU                         

1. Leino 2 .Sinisalo 3. Jouko 4. Iiro
5. Laila  6. Lea Laven 7. Lander 8. Tais-
ka 9. Hannu Salama  10. Visulahti 11. 
Visavuori 12. Rokokoo  13. Karenina 
14. Ithaka 15. Arboretum

OIKEAT VASTAUKSET
 

Tällä kertaa tepastelemme, ei ajassa mutta sanas-

sa taaksepäin. Vastaukset löytyvät lukemalla mm. 

kiinalaisten ja arabien tavoin oikealta vasemmalle. 

Lauseiden sisältä löytyy kulttuurihenkilöitä ja -asi-

oita.

1. Olen jo perillä, mutta runoni elävät ikuisesti, sa-

noi lyyrikko Lönnbom. 5 kirjainta

2. Anna Veikko lasi Niskaselle, vaikket näytellyt hä-

nen filmeissään. 8

3. Ehkä joku ojensi kätensä kohuohjaajalle. 5

4. Rantala palaa aina mielellään Poriin. 4

5. Veistikö Pullinen myös italialaisesta marmoris-

ta? 5

6. Tapasiko Pauli Nevala eläessään yhden ladyista? 

3 + 5

7. Anna Alfred nalle Leenalle. 6

8. Kaksi ateriaa Hannelelle: Haltilla ja Mombasas-

sa. 6

9. - Kamala sun nahoissas ois kuuskytluvulla ollu 

olla, kun juhannusta tanssittiin. 5 + 6

10. Turistit halusivat mennä Mikkelin taide- ja huvi-

keskukseen. 9

11. Tuo Kari rouvasi Valkeakoskelle; täällähän ne 

veistokset ja piirrokset nykyisin ovat. 9

12. Tyylisuunta, jota yleisö tahtoo koko rahan edes-

tä katsella mm. Versaillessa. 7

13. Tolstoin Anna pani ne rakkauden vaateet etusi-

jalle kohtalokkain seurauksin. 8

14. Ei kai vain Odysseuksen saarta jaeta kahtia. 6

15. Joka aamu Tero brassailee puulajipuistossa. 9

24.12.
8.00
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                  SYYSRUUDUKKO

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

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

  ..............................................................................................................................
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Teksti: Janne Silas
Kuvat: Valeriina Silas ja Janne Silas

Tuulen pieksemä kumpuileva Orkneyn saaristo sijaitsee 
Iso-Britannian pääsaaren pohjoispuolella. Saarista noin 
20 on asuttuja. Asukkaita on noin 20 000 ja saarten yh-
teenlaskettu pinta-ala on noin 990 neliökilometriä. 

Heinäkuun alun sää oli pitkästä aikaa poutainen. Olim-
me majoittuneet asuntovaunullamme aivan Skotlannin 
pohjoiskärkeen, Dunnetiin. Aamuvarhaisella opaskoira-
ni, musta labradorinnoutaja Uuno viiletti karkeassa hei-
nikossa meren kuohuessa taustalla. Jossain horisontin ta-
kana pohjoisessa piilotteli noin 70 matalaa saarta, joista 
koostui Orkneysaaret. Aamuvirkku kuusivuotias Alina oli 
mukanani, mutta viisivuotias Arttu ja vaimoni Valeriina 
nukkuivat vielä asuntovaunussamme.

Jätimme asuntovaunumme leirintäalueelle ja ajoimme 
Dunnetin tislaamon ohitse kohti satamaa. Idyllisestä sa-
tamarakennuksesta olisi saanut kotona leivottuja leivon-
naisia ja edullisen aamupalan. Jonottaessamme lauttaan 
laitoimme hätävilkut päälle, sillä meille oli vammaispysä-
köintiluvan johdosta luvattu erikoispaikka autolautasta.

Tunnin merimatkan aikana ohitimme asumattomia saaria, 
joissa oli mahdollisuus nähdä villejä orkneynlehmiä. Saa-
vuttuamme pienessä saaressa olevaan satamaan, ajoim-
me sodan aikana tehtyjä maasiltoja pitkin pääsaarelle, 
Mainlandiin. Pari uponnutta ja ruostunutta laivaa lojui 
meressä. Merinäkymien lisäksi oli loivasti kumpuilevaa 
maastoa, jota peittivät eriväriset peltolaikut. Lampaita ja 
lehmiä laidunsi sekaisin pelloilla. Jatkuvan merituulen ta-
kia koko saaristossa ei kasvanut ainuttakaan puuta.

Saariston pääkaupunki Kirkwall koostui lähinnä yksi- ja 
kaksikerroksisista taloista. Ostimme kaupungin Lidlistä 
pientä välipalaa ja herkuksi mansikoita. Lähdimme tutus-
tumaan pääsaaren toisella laidalla oleviin arkeologisiin 
löydöspaikkoihin. Oli hautakumpuja, kaksi seremoniallis-
ta kiviympyrää ja Skara Braen kylä. Saarella on myös pal-
jon vielä tutkimattomia löydöspaikkoja. Yhdessä nämä 
muodostavat Unescon maailmanperintökohteen.

Juuri silloin, kun jalkauduimme tutustumaan ensimmäi-
seen kohteeseen, tuli päivän ainoa sadekuuro. Noin 5000 
vuotta sitten kumpuilevalla niityllä oli ollut seremonia-
paikka, The Standing Stones of Stenness. Siitä oli jäljel-
lä kivipylväitä, nuotio- ja palvontapaikka. Noin 20 met-
rin säteelle palvontapaikan ympärille oli aseteltuna keski-
määrin seitsemän metriä korkeita ja puolitoista metriä le-
veitä hyvin viimeisteltyjä kivipaaseja. Paasien paksuus oli 
vain noin 15 senttiä. Tunnustellessani yllättävän hyvin vii-
meisteltyjä kivipaaseja, Uuno herkutteli niityltä löytyvillä 
lampaanpapanoilla. Lähistöllä oli myös suuri järvi.

Kymmenen minuutin ajomatkan jälkeen olimme saapu-
neet myöhäiskivikautiseen Skara Braen kylään. 1800-lu-
vun puolessa välissä William Graham Watt oli löytänyt 
maan alta ikivanhoja kiviasumuksia. Kiviasumukset oli 
rakennettu vuosina 3100–2500 ennen ajan laskun alkua. 
Nyt alueelle oli rakennettu turistikeskus, jossa oli muun 
muassa ravintola. Eräästä yli 5000 vuotta sitten rakenne-
tusta asumuksesta oli tehty vierailukeskuksen viereen jäl-

Päivä Orkneysaarilla
Vaikka Orkney kuuluu Skotlantiin, sil-
lä on pitkä skandinaavinen historia. 
Esimerkiksi Orkneyn lippu muistut-
taa suuresti Norjan lippua. Saarilla 
puhutaan englantia, mutta orkney-
laisilla on myös oma, hieman norjaa 
muistuttava kieli.

Esihistorialliselta ajalta säilynyt kivipaasien ympäröimä 
seremoniapaikka, The Standing Stones of Stenness, on osa 
Orkneysaarten Unescon maailmanperintökohdetta.
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jennös, jossa turistit saivat käydä sisällä. Suorakulmaisen 
asumuksen seinän pituus oli noin viisi metriä, mutta al-
kuperäinen asumus oli ollut isompi. Kivestä rakennetussa 
asumuksessa oli muun muassa kiviset sängyt, hyllyt, nuo-
tiopaikka ja tavaroiden säilytyskomero. Replikassa sän-
gyt oli sijoitettu seinän viereen, kun alkuperäisessä ne oli 
upotettu seinään.

Seuraavaksi kävelimme pitkää asfalttipolkua pitkin me-
ren rantaan, jossa varsinainen Skara Braen kylä oli. Mat-
kalle oli pystytetty kylttejä, joiden kautta kuljimme ih-
miskunnan historiaa taaksepäin. Ensimmäinen kuulen-
to, ensimmäinen avaruudessa käynti, Yhdysvaltain itse-
näistyminen, Rooman tuho, Parthenon, Egyptin pyrami-
dit, Englannissa olevat Stonehengen kivipylväät ja lopuk-
si tämä yli 5000 vuotta vanha Skara Brae.

Nurmikumpareiden keskelle oli piiloutunut lituskaisista 
kivistä rakennettuja asumuksia. Alun perin katot oli tehty 

Maan alta kaivettu Skara Braen kylä muistutti hobittien 
kylää. Kylä oli hylätty aikoinaan todennäköisesti ilmaston-
muutoksen vuoksi.  Alla: Tunnustellessani yli 5000 vuotta 
vanhaa kivipylvästä mietin mikä ihme oli ollut sen perim-
mäinen tarkoitus.

Sain erikoisluvalla tunnustella myös alkuperäistä maan alle 
jäänyttä kivikylää. Hienosti viimeistellyt oviaukot olivat 
hyvin matalia.

►
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oljista tai muusta luonnonmateriaalista; nyt katot puut-
tuivat. Asumusten keskelle oli erotettu köysillä polku. 
Kahdessa vaiheessa rakennetussa kylässä oli asunut arvi-
olta 50-100 ihmistä. Asuntojen keskikoko oli 40 neliömet-
riä. Meri pauhasi muutaman kymmenen metrin päässä. 
Löydöspaikalla oli vartija. Sain häneltä erikoisluvan ko-
peloida sormillani noita yli 5000 vuotta vanhoja ihmisten 
asumuksia. Saamani käsityksen mukaan vieri viereen ra-
kennetut kiviasumukset olivat muodostaneet kommuu-
nin, jossa oli kuljettu suoraan talosta toiseen. Asumusten 
oviaukkojen viimeistelytaso oli yllättävän korkealaatuis-
ta. Kylää pidetään Euroopan parhaiten säilyneenä neoliit-
tisena kylänä. Siksi sitä kutsutaan Euroopan Bombeiksi.

Saimme myös tutustua asumusten löytäjän 1800-luvun 
puolessa välissä rakennettuun kartanoon. Eri huoneissa 
oli paljon tietoa muun muassa saariston historiasta, tais-
teluista ja Williamin sukupuusta. Siirtyessämme turisti-
keskuksen ravintolaan ohitimme laitumella olevia Ork-
neyn lehmiä. Vasikat olivat todella karvaisia ja aikuisilla-
kin oli komeat karvatupsut korvissaan.

Arkeologiasta oli hyvä siirtyä nykypäivään lähistöllä ole-
van Orkneyn olutpanimon avulla. Vanhan koulun tiloihin 
perustetussa Orkney Breweryssä valmistettiin yli kahta-
kymmentä erilaista olutta. Ainakin kolmen maistiaisen 
perusteella vuonna 2011 saatu palkinto ei ollut mennyt 
väärään osoitteeseen.

Kiireistä ajorupeamaa lauttasatamaan hankaloitti se, et-
tä tien kapeuden vuoksi Valeriinan piti vastaan tulevan 
auton takia kahdesti peruuttaa tielevennykseen. Vasem-
manpuoleinen liikenne ei helpottanut ajamista. Palates-
samme saarten kautta näimme nyt eri suunnasta nähtä-
vyyksiä. Muun muassa isosta lentokonesuojan tapaisesta 
oli rakennettu italialainen kappeli. Laiva oli hieman myö-
hässä. Iltapäiväksi oli luvattu kovempaa tuulta. Automme 
renkaiden alle laitettiinkin stopparit. Ennen lautan lähtöä 
Valeriina uskalsi vielä käydä näköalakannella. Siellä oli ku-
vat neljästä valaslajista, joita meressä voisi nähdä. Kap-
teeni kuuluttaisi sitten, jos niitä näkyisi.

Saaren yleisilme oli meren kehystämä laakea pelto- ja 
niittymaisema. Saaren pääelinkeino on maatalous, joten 
lehmiä ja lampaita laidunsi niityillä. Kuva - Janne Silas.
Alla: turisteja varten Skara Braen kylän turistikeskuksen 
viereen oli rakennettu näköismalli noin 5000 vuotta van-
hasta kiviasumuksesta.

Saarella oli paitsi useita tislaamoja myös olutpanimo.
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SUOMEN TAITEEN 
TARINA ATENEUMISSA


