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Puut parasta Oodissa

Kannessa kirjailija Antti Heikkinen, kuva Otto Virtanen / WSOY, takakannessa kirjailija Rosa Liksom, kuva Pekka Mustonen / WSOY.
Seuraava Kajastus ilmestyy kesäkuussa.

V
iime Kajastuksessa kirjoitin Celia-kirjastos-
ta, josta kirjat lainataan tilaamalla. Oodin 
kohdalla kirjastokäsite on laajennettu uusiin 
päinvastaisiin ulottuvuuksiin nimenomaan 
asiakkaiden paikalle houkuttelemiseksi. Ark-

kitehtitoimisto ALA:n ideoinnin mukaisesti on aikaansaa-
tu moderni ”lainauslaitos” – yhteisöllistä tekemistä, omi-
en taitojen kohentamista ja kulttuurin harrastamista ko-
rostava konsepti, jossa kirjojen lainaaminen ei välttämät-
tä ole pääasia. Oodi onkin nidemäärältään vasta kuuden-
neksi suurin pääkaupunkiseudun kirjastoista.

Vain ylin, kolmas kerros on perinteistä kirjastoaluetta, 
jonka Oodin suunnittelijat ovat nimenneet Kirjataivaak-
si. Sinänsä taivasta näkyy täällä paljon, koska kaikki seinä-
pinnat ovat lasia. Valkoiset kirjahyllyt ovat matalia, joten 
näkymä on joka suuntaan laaja. Ensivaikutelmana ovat-
kin valo, väljyyden tuntu sekä ilmavuus. Katse kiinnittyy 
välittömästi kookkaisiin, korkealle ulottuviin puihin. Niitä 
on yhdeksän kappaletta valtavissa valkoisissa ruukuissa. 
Kyseessä on Meksikossa ja Väli-Amerikassa luonnonva-
raisena elävä pienilehtinen Bucida buceras (suom. sarvi-
ketapani). Wikipediassa selitetään, että tästä erittäin ko-
vasta ja kestävästä puusta rakennetaan veneitä ja siltoja. 
Olen avustajani kanssa tutustumassa kirjastoon helmikui-
sena lauantaina, jolloin paikalla on paljon lapsia. Meneil-
lään on heidän iltapäivänsä, Harry Potter -suunnistus on 
juuri käynnistynyt. Kohdallamme olevassa puussa on ras-
ti tunnuksenaan oksalla istuva Harryn sanansaattajapöl-
lö Hedwig.

Kaiken valon ja vaaleuden keskellä on rakennuksen ker-
roksia yhdistävä musta puurakenteinen kaksoiskierrepor-
taikko, jonka pinnoilla kulkee Otto Karvosen suunnitte-
lema taideteos nimeltä Omistuskirjoitus.  Näin selittyvät 
portaikon seinämissä kiertyvät noin 400 julkisella kam-
panjalla kerättyä sanaa, kuten höpöttäjille, murjottajille, 
keisareille syyttömille… Mieleeni tulee Fernand Léger’n 
maalaus L’escalier. 

Kirjataivaan Töölönlahden puoleisessa päässä on kauno-
kirjallisuus, aikakauslehdet ja lasten maailma, joka val-
taa koko päädyn. Vastakkaisessa päädyssä on tietokirjal-
lisuuden alue ja vieraskieliset kirjat, sarjakuvat sekä häm-
mästyttävän suuri valikoima lautapelejä. Täällä eteläises-
sä, eli Sanomataloon päin olevassa päässä on suuri sano-
malehtiosio – onhan päädyn suuntaisesti kulkeva katukin 
nimetty Eero Erkon mukaan. Ja totta tosiaan, musiikkia 

ei Oodista voi lainata. Kansalaistorin puoleisella seinus-
talla on kahvila, josta lämpimien säiden koittaessa avau-
tuu ulkoterassi julkisivun muodostavan aaltomaisen puu-
lipan päälle. Kerroksessa on valinnanvaraa lueskella ja is-
tuskella, muun muassa Eero Aarnion pallotuoleja. Kirjoja 
pursuaviin korkeisiin hyllyihin tottunutta lueskelijaa kyl-
läkin kummeksuttaa se paikalla olevien kirjojen harvalu-
kuisuus!

Päinvastoin kuin kolmannessa, toisessa kerroksessa ei 
ole ikkunoita eikä luonnonvaloa. Vaikutelma on hyvin 
tehdashallimainen betonipintoineen ja katossa kulkevi-
ne putkineen. Töölönlahden puoleisessa päädyssä ovat 
opiskelutilat, studiot ja pelitilat, Sanomatalon puoleises-
sa päässä lukusali sekä pienempiä työskentelytiloja. Ker-
roksen keskitilassa toimii niin sanottu Kaupunkiverstas, 
jossa voi käyttää monenmoisia pienkoneita, kuten vi-
nyylileikkuria, suurvalokuvatulostinta, rintanappikonet-
ta, 3D-tulostinta tai ompelukoneita – saumurille on jono. 
Näiden lähellä ovat myös verhoillut lukuportaat, joilla voi 
istuskella ja vaikkapa syödä kaverin kanssa eväitä. Tämän 
kerroksen suunnittelussa tekeminen ja sosiaalinen kans-
sakäyminen ovat olleet tärkeimpiä, esteettiset seikat eh-
käpä toisarvoisia.

Ensimmäisessä kerroksessa puolestaan huomio kiinnittyy 
heti kauniiseen kuusipuuvuorattuun kattoon, joka toimii 
myös akustiikan pehmentäjänä. Laajimman tilan täällä 
vie Ravintola Oodi, joka kesäisin levittäytyy terasseineen 
Kansalaistorille. Ravintolan ja pohjoispäädyn väliin mah-
tuu KAVIn Kino Regina, joka vielä viime vuonna oli Eloku-
vateatteri Orion Eerikinkadulla. Päädyssä sisäänkäynnin 
lähellä sijaitsee lasten sisäleikkipuisto Loru. Kerroksessa 
on myös Maijansali, muunneltava monitoimisali, jota voi 
vuokrata tilaisuuksien järjestämistä varten. Sanomatalon 
puoleisen sisäänkäynnin tuntumassa sijaitsevat pikakir-
jastopalvelut, info on sopivasti tilan keskivaiheilla. Taka-
peroisessa järjestyksessä tapahtunut vierailumme päät-
tyy pääsisäänkäynnille; osoite on Töölönlahdenkatu 4.

20. helmikuuta 2019

Eija-Liisa Markkula

16-vuotias yrittäjä ja käsityöläinen Jaakko Tulisalo, s 8.

Baby Jane elokuvana, s. 13

Koijärvi 40 vuotta! s. 24.



Antti Heikkinen Kult-
tuuripalvelun kirjailija-
vieraana.

Teksti: Gyöngyi Pere-Antikainen

”
Kun karhu menee talviunille, 
se kasvattaa peräsuoleensa 
solutapin ja keväällä herätty-
ään se pullauttaa sen ulos.” 
Vieraskielisenä joudun poh-

timaan, mahtaako sana ”pihkatappi” 
kuulua yleissivistykseen – itse opin 
sen merkityksen vasta tutustuttuani 
Antti Heikkisen romaaniin. Pihkatap-
pi on sanana kutkuttavan erikoinen, 
sellaisen olemassaolokin saattaa ol-
la pelkkä urbaani legenda ja kun kir-
jailijan nimen kuultuani ensimmäi-
senä assosiaationa mieleeni väläh-
ti Juicen musiikki, arvelin kohtaava-
ni harvinaisen monipuolisen ja värik-
kään persoonan. Antti Heikkisen vie-
railu pidettiin tällä kertaa Iiriksen va-
laistussa Pimeässä kahvilassa, joka 
osoittautui miellyttäväksi tämänkal-
taisten tilaisuuksien pitopaikaksi.

Kirjailija Antti Heikkinen tunnetaan 
kirjailijuutensa ohella myös toimit-
tajana, näyttelijänä ja standup-koo-
mikkona – ja sen huomaa: hän ottaa 
yleisönsä ensimmäisillä lauseillaan, 
briljanteilla sanakäänteillä ja nokke-
lilla tarinoilla ei näy loppua, nauru 
siivittää painavia ajatuksia ja yleisön 
eteen piirtyy itäsuomalaisten ihmis-
ten kiehtovia mielenmaisemia ja Itä-
Suomen maaseutu ennen ja nyt.

Nämä ”jumalan selän takana” olevat 
pienet savolais- ja karjalaiskunnat yl-
täkylläisine murteineen ovat anta-
neet useita suuria nimiä suomalai-
selle kulttuurille ja yhteiskunnalle ja 
Heikkinen, jolla on haastattelija Eija-
Liisa Markkulan mukaan nuoressa ke-

hossaan ”vanhan savolaisäijän mieli”, 
on luonnonlahjakkuus poimimaan 
kuulemistaan jutuista parhaat ja ra-
kentamaan niiden pohjalle sekä ro-
maaneja, jotka tuntuvat tositarinoil-
ta, että henkilökohtaisin ottein piir-
rettyjä elämäkertoja, joita lukee kuin 
romaaneja. 

Kohti kirjailijan uraa Heikkisen ohjasi 
kasvuympäristö. Nilsiäläinen lapsuu-
denkoti oli aina täynnä vieraita, per-
soonallisia jutunkertojaukkoja ja -ak-
koja. Maalaiskylät kokivat valtavan 
murroksen ’90-luvun puolessavälis-
sä ja EU:n myötä ja nämä muutok-
set ja luonnollinen poistuma veivät 
mennessään sen tietyn ”viimeisen 
vanhanaikaisen ikäpolven”. Lapsi eh-
ti kuitenkin varastoida muistiinsa val-
tavan määrän tarinoita, persoonalli-
sia ihmisluonteita, rikkaan kielen, hy-
vän sisäisen visuaalisen mielikuvituk-
sen ja ihmistuntemuksen peruspila-
reita. Kotona luettiin paljon ääneen, 
poika itse oppi lukemaan ensimmäi-
sellä luokalla vajaassa kahdessa vii-
kossa (”tosin tavaamaan vasta luki-
ossa”), eikä hän sen jälkeen tyyty-
nyt satuihin, vaan lainasi kirjastosta 
mm. Päätaloa, ”kylläkin  vanhempi-
en nimissä, sillä Päätaloa olisi pidet-
ty arveluttavana pienelle lapselle”. 
Kirjailija muistelee hyvällä myös van-
hoja elokuvia, eräänä suosikkinaan 
Elämän vonkamiehen, teeveeteatte-
rin esityksiä sekä kuunnelmia, joiden 
piiriin palaa jälleen usein Ylen Aree-
nan kautta.

Kirjoittamaan nuorukainen innostui 
myöhään, vasta 17-vuotiaana, osin 
toimittajana työskennelleen tätinsä 
rohkaisemana. Aiemmin kotieläimiä 
täynnä  olleen  maalaistalon kesäty-
öt veivät kaikki kesät, aikuiset tuskin 
ehtivät lomaa viettääkään. Nuorukai-
nen, joka ennen oli kirjoitellut vain 
pikku plagiaatteja huvikseen säh-

kökirjoituskoneellaan, haki ja pää-
si paikallislehden kesätoimittajaksi. 
Ensimmäinen julkaistu juttu kertoi 
paikkakunnan suurimmasta peikon-
lehdestä. ”Suhteellisen monta lehti-
juttua sen jälkeen tein, mutta en mil-
tään juttukeikalta sen jälkeen, sen 
yli kymmenen vuoden aikana, mi-
tä toimittajana olin, tehnyt niin pal-
jon muistiinpanoja”, nauraa Heikki-
nen. Kuivalta tuntunut ensimmäinen 
versio havahdutti hänet tajuamaan 
oman äänen merkityksen. ”Suurin oi-
vallukseni ikinä oli se, että pitää olla 
oma soundi, millä erottua”. Heikkisen 
oma soundi rakentui puhutun kielen, 
täyteläisen murteen käytön ja huu-
morin ja tilannekomiikan päälle.

Vuonna 2013 ilmestyneen ja Savonia 
-palkinnolla ja  Kalevi Jäntin palkin-
nolla palkitun esikoisromaanin, Pih-
katapin idea syntyi ”kuin leimahdus 
öiseltä taivaalta” Heikkisen katsoes-
sa Yle Areenalta Kekkosen hautajai-
sia nilsiäläisessä kerrostalossa, ”ikku-
noiden vetäessä, alakerran meluavaa 
mielenterveyspotilasta ohuiden sei-
nien läpi kuunnellessa”. ”Tokihan jo-
kaisen toimittajan unelma on saada 
väsättyä jotakin omaperäistä julkais-
tavaksi”, toteaa Heikkinen.

Kekkosen kuolema oli tietyllä taval-
la vedenjakaja. Maailma alkoi muut-
tua vauhdilla, Euroopan karttaan 
piirrettiin uusia valtioita Jugoslavi-
an sodanraunioille, EU syntyi ja laa-
jeni ja ”käänteentekevin muutos, jo-
ka räjäytti maailman käsiin, liian suu-
reksi tai liian pieneksi, oli internetin 
synty, joka teki aika paljon pahaa ih-
miskunnalle: tietoa on nyt saatavil-
la niin paljon, että ihmiset mölyävät 
siitä hyvästä että mölytä saa, ilman 
kunnollista aihetta, huudetaan huu-
tamisen vuoksi. Ihmisiltä ovat ihan-
teet kadonneet, aikaisemmin yhdes-
tä aatteesta pidettiin kiinni vuosi-

kymmeniä, mutta nyt se, mitä juhan-
nuksena huudetaan, on jouluksi jo 
unohdettu.”

Kirja kertoo Jussi-nimisestä pojas-
ta, joka istuu romaanin alussa isän-
sä polvella ihmetellen, kun isä kat-
soo televisiosta Kekkosen hautajai-
sia. Romaani ei ole omaelämäkerral-
linen (”pois se minusta!”, huudahtaa 
Heikkinen), mutta todellista siinä on 
maaseutu ympäristönä ja jotkut kir-
jan hahmot. Jussia velvoitetaan ja 
painostetaan jatkamaan maanviljeli-
jänä. Kirjailijan omasta lapsuudesta 
muistuttaa alitajuisesti herkullinen 
pyhäkoulukohtaus: viisivuotiaasta 

lapsesta saattaa tuntua aidosti pelot-
tavalta pyhäkoulussa kerrottu ajatus 
ihmisiä milloin tahansa mukaan otta-
maan saapuvasta Vapahtajasta.

Romaanin saaminen julkaistuksi oli 
pitkä ja hankala prosessi. ”Raaka to-
tuus on se, että Suomessa on paljon 
hyviä kirjoittajia, jotka eivät koskaan 
saa tilaisuutta ylittää julkaisukyn-
nyksen.” Heikkinen vonkasi ja von-
kasi, muttei saanut suurilta kustan-
tamoilta edes kiitoskirjettä vastauk-
seksi. Lopulta hän päätti ”ylittää it-
sensä ja tehdä ratkaisun oman unel-
mansa toteuttamisen eteen” lähesty-
mällä Helsingin kirjamessuilla Siltala- 

kustantamon Touko Siltalaa henkilö-
kohtaisesti ja pyytämällä häneltä ta-
kuuta siitä, että Siltala jaksaisi edes 
lukea käsikirjoituksen. ”Lähetin vii-
me hetkellä tekstarit parille ystäväl-
le, kysyin, mitä tehdä, mennäkö Sil-
talan luo vai olla menemättä. Toinen 
vastasi älä mene, toinen puolestaan, 
että mene ihmeessä, et sillä menetä 
mitään – ja tämä ihminen on nyt vai-
moni.” Vaimo Maarit on muuten Nä-
kövammaisten liiton Itä-Suomen alu-
een oikeuksienvalvonnan asiantunti-
ja. 

Pihkatappi nousi lukevan yleisön tie-
toisuuteen, siitä tehtiin Kuopion kau-
punginteatterissa näytelmäversio, 
jossa Heikkinen esitti itse Jussia, pal-
kinnot puolestaan mahdollistivat 
seuraavien kirjojen kirjoittamisen.

Risainen elämä, eli Juhani Juice Les-
kisen elämäkerta oli todellinen kau-
pallinen- ja arvostelumenestys. ”Pu-
hutaan usein perhosvaikutukses-
ta, siitä, miten pienestä asiasta jos-
kus jokin iso juttu saattaa olla kiin-
ni”, miettii Heikkinen Juice-kirjan al-
kusysäystä muistellen. Kesällä 2006 
Nilsiässä järjestettiin konsertti, jossa 
laulettiin Juicen biisejä ja mestari oli 
itsekin paikalla, erittäin huonovoin-
tisena. Heikkinen pyysi saada tehdä 
jutun hänen kanssaan ja kun joitakin 
kuukausia myöhemmin haastatte-
lu järjestyi, sitä seuraavana aamuna 
Heikkinen sai kuulla Juicen meneh-
tyneen. Viimeinen juttu ja viimeisen 
valokuvan julkaisemisolosuhteet he-
rättävät edelleen ristiriitaisia tuntei-
ta, jopa moraalisen krapulan hänes-
sä. Pienestä jutusta versoi kuiten-
kin kiinnostus jotain suurempaa koh-
ti ja elämäkerta syntyi hänen saatu-
aan luvan Juicen omaisilta. ”Tajusin 
vasta kirjoitusprosessin aikana, mi-
ten tärkeä Juice olikaan suomalaisil-
le, muillekin kuin itselleni!” Ja kerran 
tehty työ jalostuu usein myös jok-
sikin muuksi. Heikkinen käsikirjoit-
ti valtavan suuren suosion saaneen 
Taivaallinen aulabaari -kuunnelma-
sarjan Juicen elämästä ja musiikista. 
Tänä talvena katsojia puolestaan val-
loittaa Juicesta tehty elokuva.

Antti Heikkisellä on hallussaan har-
vinainen kirjoittamismenetelmä: hän 
kirjoittaa useita teoksia, romaaneja ja 
elämäkertoja rinnakkain. Romaaneis-
ta toinen, Matkamies maan ei jostain, 

”Oma soundi, millä 
erottua”

Antti Heikkinen, kuva Otto Virtanen / WSOY
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ilmeisesti vääränlaisesta markkinoin-
nista johtuvasta syystä koskaan oi-
kein löytänyt yleisöään, vaikka har-
mistunut Heikkinen pitää sitä hyvänä 
romaanina. Sen rakenne muistuttaa 
Pihkatappia siinä, että kun Pihkata-
pissa lukujen otsikot olivat iskelmien 
nimiä, Matkamies maan -romaanis-
sa ne ovat yhdestä virrestä. Kirja on 
aikalaisromaani, mikä on Heikkisen 
mielestä haasteellinen ja vaarallinen 
kirjoitettava: ”tästä päivästä kannat-
taisi kirjoittaa vasta vähintään viiden 
vuoden päästä!” Kirjassa itku ja nau-
ru ovat lähellä toisiaan. Näytelmäker-
ho harjoittelee Shakespearea savon 
murteella ja hautajaisvieraalle tarjo-
taan pullaa, jonka sisään on leivottu 
vainajan tuhkaa...

Näinä päivinä kirjailija pitää luentoa 
Helsingin yliopistossa aiheenaan Itäi-
sen maan viisaat miehet, kohteina 
kolmen elämäkerran hahmot, Juice, 
kirjailija Heikki Turunen ja iskelmä-
tähti Jaakko Teppo.

Pohjois-Karjalan Lieksasta kotoisin 
olevasta Heikki Turusesta (mm. Hon-
gan tarina) kertovan Turjailijan Heik-
kinen kirjoitti valmiiksi kuuden päi-
vän aikana, ”pitkien automatkojen ai-
kana se muotoutui päässä valmiik-
si, se piti vain oksentaa ulos”, kertoo 
kirjailija. Kirjan syntykesä oli vaikeaa 
ja tapahtumarikasta aikaa, kun hy-
vin lyhyen ajan sisällä Heikkisen per-
heeseen syntyi esikoinen ja Heikki-
selle hyvin rakas mummo kuoli. Kir-
jailija Turunen, joka on Heikkisen lap-
sen kummi, kertoili itsestään nau-
halle 30 tunnin verran ja nauhoituk-
sesta syntyi elämäkerta, joka ei ole 
siloteltu, vaan eletyn elämän lail-
la rosoinen.”Se, miksi me muovau-
dumme, syntyy niin monesta asias-
ta ja enemmän meitä vastoinkäy-
miset muuttavat kuin myötäkäymi-
set”, pohtii kirjailija, joka kutoi Turu-
sen elämäkertaan myös paljon oman 
henkilökohtaisen elämänsä tapahtu-
mia ja suurten elämän kysymysten, 
syntymän ja kuoleman käsittelyä kir-
jan tekokesältä.

Jaakko Teposta kertova Multakur-
kun muistelmia syntyi laulajan omas-
ta pyynnöstä. Heikkinen ja Teppo is-
tuivat kolme päivää nuotion ääressä 
välissään nauhuri. Ihmisen sisimpään 
pääseminen on aina oma prosessinsa 
ja on hieno tunne, kun jännitys lau-

keaa, eikä kyseessä ole enää haastat-
telu, vaan juttelu. ”On ensin puhutta-
va paskaa, kunnes ihminen vapautuu 
ja luottamus voi syntyä”, tietää Heik-
kinen kymmenen toimittajavuoden 
kokemuksella.

Vuonna 2017 ilmestyneen Mummo 
-romaanin piti alunperin kertoa kir-
jailijan omasta rakkaasta mummosta, 
mutta Heikkinen totesi tämän hah-
mon liian läheiseksi tehdäkseen hä-
nestä haluamanlaisensa tarinan. Kir-
jan mummo on aikansa maalaisnai-
nen, historian sivustakatselija ja ai-
to kokija, kärsijäkin, vahva ja hieman 
pahansisuiseltakin vaikuttava luon-
ne, ”josta käytetään sisu-sanaa”. ”Ka-
pakassa monet tarjoavat olutta ja 
kertoilevat auliisti omia ja sukunsa 
tarinoita ja lopussa painottavat, ettei 
näitä tarinoita saa kirjoittaa”, nauraa 
Heikkinen, jonka Mummo-romaani 
perustuu juurikin näihin kuulemiinsa 
tarinoihin. Kirjan erikoinen rakenne 
hämää alkuun monia lukijoita: kak-
si eri kertojaa ja eri aikamuotoa vuo-
rottelevat peräkkäisissä luvuissa. Tä-
män kirjan Heikkinen on itse lukenut 
äänikirjaksi, hänen värikkäästä ja tai-
puisasta äänestä pitävän yleisön suu-
reksi iloksi. ”Se oli pysäyttävä ja kas-
vattava kokemus”, muistelee kirjai-
lija, joka ei ole oikein oppinut pitä-
mään äänikirjoista, jotka ovat hänel-
le liian eleettömiä, neutraalisti luet-
tuja – näyttelijänä hänen on vaikea 
pidättäytyä neutraalissa luennassa ja 
vielä vaikeampaa sellaista kuunnella.

Kahden raskaamman romaanin jäl-
keen viime vuonna ilmestynyt Keh-
veli on varsin erilainen, todellinen 
veijariromaani. ”En alunperin sellais-
ta halunnut kirjoittaa, mutta kun kus-
tantajani houkutteli minut sitä teke-
mään, se osoittautuikin hyvin va-
pauttavaksi kokemukseksi.” Kehve-
li on verrattain kevyt kirja ”kaveris-
ta, joka ei ole aivan rehellinen, mut-
tei myöskään pahimmasta päästä”. 
”Suomessa parhaiten myy kirja, jos-
sa itketään ja raadetaan, ei huumori-
kirja, ne eivät ainakaan saa kauheasti 
arvostusta”, miettii Heikkinen.

Tuotteliaan kirjailijan mukaan kir-
joittaminen on ”selittämätön pro-
sessi: kun nostaa sormet näppiksel-
le ja alkaa kirjoittaa, jotain tapahtuu, 
se teksti tulee sinne ja se on itselle-
kin yllättävää. Usein tulee skitsofree-

ninen olo, kun joutuu pitämään rön-
syilevän tarinan monia henkilöitä 
näpeissään”, kuvailee kirjailija. ”Toi-
saalta kirjoittaminen ja näyttelemi-
nen saa kirjailijan ilmaisemaan itses-
tään sellaisia, ei välttämättä pimei-
tä, puolia, ajatuksia ja juttuja, joita ei 
millään muulla keinolla saisi ulos, jo-
ten ne ovat tavallaan terapiaa, joita 
ilman olisin jo pyöreässä pehmuste-
tussa huoneessa”.

Tällä hetkellä Heikkisellä on kolme 
elämäkertaa työn alla. Ensi vuon-
na ilmestyy ainakin palkitun metsä-
talousyhtiön, Ponssen perustajasta, 
joitakin vuosia sitten kuolleesta mo-
nimiljonääri Einari Vidgrénistä kerto-
va kirja. Kahden muun elämäkertate-
oksen aiheet on vielä pidettävä sa-
lassa. Näiden jälkeen kirjailija suun-
nittelee pitävänsä ainakin hieman lo-
maa – mahtaneeko onnistua?

Standup-koomikkona Heikkistä ei 
nykyään enää usein nähdä, vaikka 
”se on orgastinen tunne, kun palau-
te tulee yleisöltä välittömästi”. Stan-
dup-koomikkojen tuttu asenne koh-
distuu tietyllä tavalla myös kirjaili-
jauraan: ”kirjailijoiden laita on aivan 
kuten esimerkiksi Juicen, Leinon tai 
kirjailijoista vaikkapa Eeva Joenpel-
lon – nimi ja suuri osa tuotantoa pai-
nuu pikkuhiljaa unholaan tai lähes, 
mutta jotkin biisit, parhaat tekstit 
säilyvät, muuttuvat klassikoiksi, joi-
ta nuoret laulavat tai lukevat nuotio-
tulen ääressä. Samaten on kirjailijoi-
denkin laita, siksi ei pidä ottaa itse-
ään haudanvakavasti.”

Haastattelija arvelee leikkimielisesti 
Heikkisen voivan soveltua vaikka po-
litiikoksi. ”On kysytty, alkuun useis-
takin puolueista, nyt enää yhdestä, 
luulen, että he ovat tulleet järkiinsä!”, 
huudahtaa kirjailija. ”Ei ole kirjailijan 
homma lähteä politiikkaan! Jos ottaa 
tavalla tai toisella, tietoisesti tai tie-
dostamattaan kantaa politiikkaan, se 
täytyy jättää puoluepolitiikan ulko-
puolelle, sillä mikään ei ole typeräm-
pää, kuin jäkättää sellaisesta asiasta, 
josta oli itse mukana päättämässä!”

Antti Heikkisen kirjailijavierailu ja mo-
net aikaisemmat kirjailijavierailumme 
ovat kuunneltavissa osoitteessa www.
kajastuslehti.fi

SANANVARAISTA

Näkövammaisteatterissa työstetään tällä hetkellä do-

kuteatteria sanoinkuvaamattomista, mystisistä koke-

muksista. Pohjana näytelmälle on ohjaaja Anu Aalto-

sen aikoinaan keräämät kirjeet. Näissä kirjeissä ihmi-

set kertovat omista mystisistä kokemuksistaan, joita ei 

usein voi kunnolla pukea sanoiksi. Näitä sanoinkuvaa-

mattomia kokemuksia käsitellään eri näkökulmista. Ky-

symyksinä on, mitä oikeastaan ovat nämä mystiset ko-

kemukset, miten kuvata sanoinkuvaamatonta sekä mi-

ten voimme ymmärtää toisten kokemuksia?

Sen sijaan että näyttelijät tulisivat harjoituksiin opet-

telemaan valmista käsikirjoitusta, me olemme muka-

na näytelmän rakentamisessa. On kiintoisaa kokea, mi-

ten produktio valmistuu alusta alkaen. Kokeillaan mi-

kä toimii ja miten asiat parhaiten saadaan aikaan. Mitä 

kukin sanoo, miten ja missä, on tietysti työn alla, mut-

ta mukana on paljon erikoisempaakin. Olemme esimer-

kiksi kokeilleet, miltä kuulostavat erilaiset kattilankan-

net, kun ne pyörivät yhdessä, minkälainen tuoli tuottaa 

parhaimman äänen, kun sitä vetää lattiaa pitkin, tai mi-

ten voidaan parhaiten hyödyntää käytössä olevaa tilaa 

ja sen kalusteita.

Näin kuluu kolme tuntia viikossa mukavasti harjoituk-

sissa, sekä mitä tulee kotona opetellessa kulutettua. 

Ensikertalaisena näyttelijänä tämä kaikki on tietysti 

uutta minulle, mutta pääsin hyvin käsiksi prosessiin ja 

erilaiset näyttelyn taitoja kartoittavat harjoitukset an-

toivat pohjan oppimiselle. Kaikenlaista sitä tulee opit-

tuakin, kuten kotona puheenvuoroa ulkoa opetellessa 

olen hionut tekniikka, millä tekstin saa pysymään pääs-

sä. Ensimmäistä kertaa kun on tarve opetella jotain, mi-

kä pitäisi osata juuri oikein. Tietysti jos nyt jokin virhe 

tulee, niin sitten pitää vain mennä eteenpäin, ilman et-

tä kukaan huomaa, mikä on oma taitonsa. Ryhmätyötä 

tulee myös harjoiteltua, tehokas ryhmä kun mahdollis-

taa että kaikki sen jäsenet onnistuvat osuuksistaan su-

juvasti.

Olen meidän ryhmässä ainut ensikertalainen, mutta ei 

tämä ole menoa lainkaan haitannut. Menen vain mu-

kana ilman ennakkoluuloja, niin hyvin pysyn tahdissa. 

Auttaa tietysti, että kyseessä on mukava ryhmä. Tähän 

mennessä ei ole itselläni mitään sen kummempia on-

gelmia tullut vastaan. Sitten ensi-illan alla kun harjoi-

tuksia tulee tiheään tahtiin, voi mahdollisesti stressi is-

keä päälle ja sitten itse näytökset tulevat varmaankin 

jännittämään, mutta eiköhän se tule olemaan sen ar-

voista. Ainakin saan tässä produktiossa mukana olles-

sani uusia kokemuksia, joita ei edes joillakin konkari-

näyttelijöillä ole.

Tällainen erilainen prosessi on tietysti minulle aivan 

yhtä tuntematon kuin valmiin käsikirjoituksen seuraa-

minenkin. Mitä pidemmälle tässä edetään, sitä lähem-

pänä toisiaan nämä kaksi ovat, kun kaikki elementit 

saadaan kasaan, niin jäljellä ei ole kuin esityksen hio-

minen. En voi sanoa, kumpi tapa on parempi; tällä pro-

sessilla näyttelijät ovat intiimisti mukana näytelmässä, 

mutta jos käytössä on jo valmis, hyvä käsikirjoitus, tar-

vitaanko siinä sen enempää? Onko sillä edes loppujen 

lopuksi sen suurempaa väliä? Ei sillä taida olla yleisölle 

paljon merkitystä, miten näytelmä rakennettiin, mutta 

tällä prosessilla on varmasti jotakin uutta kokemusta 

tarjolla niin näyttelijöille kuin yleisöllekin.

Vaikka olen nyt kirjoitellut usean sata sanaa aiheesta, 

niin on tässä paljon, mitä ei helposti saa sanoiksi puet-

tua. Kokemuksista jää kielen rajoitteiden myötä pois 

paljon. Onhan se temaattista, että sanoinkuvaamatto-

muutta käsittelevää teatteria on vaikea kuvata sanoin. 

Miltä tämä kaikki tulee sitten loppujen lopuksi näyttä-

mään? Sitä en tiedä. Sitä ei vielä kukaan tiedä. Sanoin-

kuvaamattomista kokemuksista saattaa syntyä sanoin-

kuvaamatonta teatteria. Voit itse kokea jotain sanoin-

kuvaamatonta tänä keväänä, kun tämän erikoisen pro-

sessin lopputulos tulee yleisöjen eteen.

NÄKÖVAMMAISTEATTERIN 
ENSI-ILTA 24.4.

Tervetuloa!

Näkövammaisteatterin muut esitykset Iiris-keskuksessa 26.4, 27.4, 28.4. ja 29.4. 

Teksti: Kasper Oja
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sään jo kaukaa pöydällä viirin ja siinä tekstin: ”Jaakko 13 
v. Rottinkitöitä” Pöytä oli huolella sommiteltu, poika hy-
myilevänä ja valppaana juttelemassa asiakkaidensa kans-
sa. Kaikki oli kuten oli opetettu. TET-jakso oli erittäin tär-
keä kimmoke pojan tulevaisuuden kannalta. 

Ratkaiseva vaikutus Jaakon ammatilliseen suuntautumi-
seen on ollut hänen osallistumisellaan Ura käsillä -hank-
keeseen, jota Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry 
hallinnoi. Hän on ollut mukana jo yli kaksi vuotta ohjaa-
janaan Seppo Toivanen, joka kertoo Jaakon ahkeruudes-
ta sanomalla, että poika pikemminkin haluaa jatkaa kuin 
lyhentää työpäivää. Jaakko on oppinut järeämmän rottin-
gin ja muovipäreen työstämisen koreiksi ja vaikkapa mat-
topiiskoiksi. 

Jaakko hyväksyttiin toisen asteen koulutukseen, ja nyt 
hän opiskelee Ammattiopisto Livessä ensimmäistä vuot-
ta tähtäimenään suorittaa artesaanin perustutkinto kol-
messa vuodessa.  Tutkintoon kuuluvat 180 osaamispis-
teen suoritukset. Ammattiin valmistavia suorituksia on 
145 pisteen verran, ja 35 käytetään yleisaineisiin, kuten 
äidinkieleen, matematiikkaan, ruotsiin ja englantiin.  Kul-
lekin opiskelijalle on laadittu oma ns. opintopolku. Jaak-
ko kertoo toivoneensa itselleen opintoavustajaa, muttei 
toistaiseksi ole onnistunut. Vapaa-ajan avustaja hänellä 
kyllä on.  

Mutta entäs puutyöt? Ne ihanat isot leikkuulaudat, joissa 
on järeä punoskahva; avainkaapit, linnunpöntöt jne, mis-
sä hän on oppinut niitä tekemään? Jaakko sanoo suunnit-

televansa ne itse ja perusasiat oppineensa peruskoulun 
teknisten töiden tunneilla. 

Alaikäisyydestään huolimatta Jaakolla on jo oma toimi-
nimi. Hän haluaa toimia itsenäisesti oikean täysivaltaisen 
yksityisyrittäjän lailla. Ilman Y-tunnusta ei oikeastaan voi 
toimia yritysten ja yhteisöjen kanssa. Toisaalta on oltava 
valmis ottamaan korttimaksuja ja antamaan kuitteja asi-
akkaille. Suurin tilaus, jonka Jaakko on hoitanut, on 20 sy-
dämen muotoista koria 

Jaakko mainostaa Facebookissa ja kokee sen hyvänä 
myyntikanavana. Hän kertoo toisesta hyvästä ”myyntika-
navastaan”, Seinäjoella asuvasta mummista, joka on aktii-
vinen, osallistuu ja kulkee paljon muistaen sopivan tilai-
suuden tullen esitellä Jaakon tuotteita. Muutenkin suku-
laiset ja ystävät ovat olleet mukana, esim. Jaakon kummi-
setä hankki hänelle Tanskasta pylväsporakoneen. Tarkka-
sormisia on suvussa oltu ennen Jaakkoakin. Hänen isän-
sä isoisä perusti Seinäjoelle kultasepänverstaan ja liik-
keen, jossa oli useita työntekijöitä. Suvun yksi haara jat-
kaa edelleen liikkeen toimintaa.  

Ihmettelen miksei Jaakko suuntautunut ict-alalle, siellä-
hän tarvitaan näppäräsormisia ja nopeita koodareita ja 
muita vastaavia. Hän kertoo olevansa kiinnostunut äly-
laitteista, mutta se ala ei ole hänen juttunsa. Nykyään 
Jaakon näkötilanne on se, että hän näkee valoja, varjoja 
ja joitain hahmoja. Kysyn, missä ammatissa hän ehkä olisi 
näkevänä. Vauhti kiinnostaa Jaakkoa, ehkä lentäjänä. Eh-
käpä hän olisi insinööri. 

Jaakolla on monia harrastuksia; kilpauinti, musiikki ja 
maalipallo. Ensi kesänä hän toivoo pääsevänsä kansain-
välisiin vammaisurheilukisoihin (European Parayouth Ga-
mes) lähtevään uintijoukkueeseen. Jaakolla on kotona 
rumpusetti ja kerran viikossa hän harjoittelee bändissä 
soittamista Musiikkikeskus Resonaarissa. Maalipalloa pe-
lataan tutulla porukalla Iiriksessä.

– haaveena siintää oman käsityöalan liike – 
Lupaan poiketa siihen kauppaan.

ren maailmaan. Jaakko on helsinkiläinen, perheen lapsis-
ta vanhin. Hänellä on näkevä sisar ja kaksi näkövammais-
ta veljeä. Hän aloitti koulunkäyntinsä Herttoniemen ala-
asteella, mutta jo ensimmäisellä luokalla alkoi olla näön 
kanssa vaikeutta. Yläastetta suorittaessaan hän kävi vii-
kon mittaisilla tukijaksoilla Jyväskylän Valteri Onervas-
sa, näkövammaisille tarkoitetussa erityiskoulussa. Jakso-
jen aikana hän oppi näkövammaistaitoja: apuvälineiden 
käyttöä, ict- ja liikkumistaitoja sekä arkisista rutiineista 
selviytymistä itsenäisesti.

Tähän yläastekauteen kuului Jaakon onneksi ns. TET-har-
joittelu, jonka hän suoritti Eeva Airikaisen ohjauksen ja 
valvonnan alaisena Näkövammaisten liitossa. Heti jakson 
alussa Jaakko innostui koritöistä. Eeva ihmetteli pojan 
taitavia sormia ja oppimiskykyä. Hän päätti opettaa Jaa-
kolle muutakin kuin pelkkää käsityön tekniikkaa. Niinpä 
hän ryhtyi opastamaan Jaakkoa ”bisneksen teossa”. Oppi 
meni kuin kuumille kiville. Eeva kertoo, että hänen men-
nessään myyjäisiin, joihin Jaakko osallistui ensimmäistä 
kertaa omalla pöydällään, hän ihastui ikihyväksi nähdes-

Teksti: Eija-Liisa Markkula

A
setuttuani tavaroineni oman joulumyyjäis-
pöytäni ääreen Iiriskeskuksessa kiinnostuin 
heti viereisen pöydän pitäjistä. Siinä oli kak-
si aivan tuntematonta iältään lukiolaispojilta 
vaikuttavaa nuorta, jotka hyväntuulisesti jut-

telivat sekä keskenään että asiakkaidensa kanssa. Pöydäl-
lä oli koreja, tarjottimia, harjoja ja aivan ihania leikkuulau-
toja, siis perinteisiä näkövammaisten käsitöitä! Aikamoi-
nen ristiriita, ajattelin – pojat ja tavarat – varmaan myy-
vät isoisänsä töitä! Vaan ei, kyseessä oli 16-vuotias nä-
kövammainen yksityisyrittäjä Jaakko Tulisalo avustajan-
sa Visan kanssa. Varasin leikkuulaudan heti siitä sivusta. 
Ihailin poikien sosiaalisia taitoja, asiakkaita tuntui riittä-
vän, samoin tuttuja, jotka poikkesivat juttelemaan hei-
dän kanssaan. Jaakko otti korttimaksuja vastaan omalla 
maksupäätteellään. Uteliaisuuteni heräsi – tilasin toisen-
kin laudan - ja pyysin häneltä haastattelua Kajastukseen. 
Hän lupasi alustavasti, mutta sanoi, että hänen vanhem-
piensa tulisi tietää siitä, koska hän on alaikäinen.          
Haastattelu järjestyi ja samalla avautuivat moninaiset 
näkymät nykyaikaisen aktiivisen näkövammaisen nuo-

Yrittäjyyttä kerrakseen!
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Teksti: Markus Jalonen

L
okakuun lopussa 2018 kirjailijavierailussa Iirik-
sessä kuultiin 1958 syntynyttä Rosa Liksomia. 
Tällä kirjailijanimellä esiintyvä Anni Ylävaara 
on kotoisin Ylitorniosta ja asuu nykyisin Helsin-
gissä. Hänen kirjansa kattavat pitkän ajanjak-

son vuodesta 1985 vuoteen 2017, eli vuosisadan kolman-
neksen, jona Suomi on kokenut suuria muutoksia. Hän on 
myös kuvataiteilija ja julkaissut silläkin alalla mielenkiin-
toisia produktioita liittyen muun muassa naisen rooliin 
yhteiskunnassa.
  Aloin tutustua kirjailijan tuotantoon kuukautta ennen 
tapahtumaa. Hänestä julkisuuden ja hänen kirjojensa 
kautta välittynyt vaikutelma ei lainkaan vastannut perin-
teistä kuvaa kirjailijasta. Hän ei ollut haastattelutietojen 
mukaan ennen uransa alkua juurikaan lukenut kaunokir-
jallisuutta. 
  Liksomilla oli omakohtainen kokemus asumisesta niin 
pohjoisessa kuin etelässä, niin lännessä kuin idässä, pie-
nestä kylästä maailman suurkaupunkeihin saakka. Lukui-
silla matkoilla kuullut tarinat olivat tallentuneet hänen 
muistiinsa, ja niistä hän työsti syvälle ihmisen identiteet-
tiin luotaavia tekstejä. Lukijana minulle avartui kirjoista 
myös pohjoisen historia ja sen kansanomainen henkisyys. 

Iiriksessä ja omassa lukusopessa

Iiriksen vierailussa Liksom sanoi olevansa pikemmin yh-
teiskunnallinen kuin postmoderni kirjailija. Itse löysin 
kannanoton hänen kirjoissaan kertojan tavasta purkaa lu-
kijoiden automaattisia tulkintoja. Yksi tapa purkaa luku-
tapoja oli henkilöhahmojen ruumiillisuus. 
  Sellaiset kulttuuria sähköistäneet teemat kuin seksi ja 
väkivalta johtivat henkilöhahmoja näiden selviytymis-
taistelussa yllättäviin käänteisiin, jotka harasivat totun-
naista juonen kaarta vastaan. Varmasti jokin osa lukijoista 
oli ottanut seksin ja väkivallan viihteen kannalta. Liksom 
itse kuitenkin irtisanoutui tv-haastattelussa viihdyttäjän 
roolista. Hän painotti Iiriksen kirjailijavierailussa luonte-
vaa suhdetta seksuaalisuuteen ja luki havainnollistavaksi 
näytteeksi otteen Everstinnasta. 
  Iiriksessä kirjailija otti tilanteen tottuneesti haltuun ja 
rytmitti esitystään välillä lukemillaan tekstinäytteillä. 
Yleisön kysymyksille ja kommenteille varattu osuus su-
jui samalla otteella. Liksomin esiintyminen oli älykästä ja 
huumorin ryydittämää. 
  Tietoisena siitä, kuinka lukemattomilla tavoilla näkö-
vammaisten kiinnostus kirjoihin ilmenee, poimin esille 
oman lukutapani yhdeksi esimerkiksi. Kirjailija itse kuva-
si elävästi ja havainnollisesti omaa kirjoitusprosessiaan. 
Hän muistutti kuulijoita Tornionjokilaakson poikkeuksel-
lisesta taustasta kulttuurien risteyspaikkana. 

Kirjojen karu maailma

Liksomin tarinoiden Suomessa Tornionjokilaakso ja Hel-
sinki ovat kumpikin omanlaisensa mielentila, johon so-
peutunut ihminen on kuitenkin kummassakin tapaukses-
sa pohjimmiltaan sama. 
  Henkilöhahmot kypsyvät valtavien paineiden ahjossa 
valitsemaan yksilöllisen tiensä. Perinteisen draaman kaa-
ren sijaan heidän kertomuksensa paljastaa edetessään 
kätkettyjä yhteiskuntarakenteita. Tarina vie yhä uudel-
leen yksilön kamppailemaan yhteisön yhdenmukaisuu-
den vaatimuksen kanssa, äärimmilleen aina absurdiuteen 
asti. Usein siinä ihminen ankarien koettelemusten kautta 
lunastaa itselleen oikeuden tulla onnelliseksi, omalla ta-
vallaan. Haavoittuvuus ja voima ovat saman elinkipinän 
kaksi eri puolta. Koska tarinat purkavat totunnaista juon-
ta auki, ne kuvaavat hyvin tämän päivän yhteiskunnallis-
ta murrosta. 
  Kertoja ikään kuin nappaa nauhurin tavoin puhekieli-
sen todistuksen siitä, millaista pienen ihmisen taistelu ar-
mottomien valtasuhteiden maailmassa on. Puhekieli ker-
too ihmisen kapinasta ja yksilöllisestä ratkaisusta elämän 
haasteisiin. Puheenparren avulla ihminen sekä tiedostaa 
ympäristönsä että sopeutuu siihen. 

Tarinoiden virrassa

Ensimmäiset novellikokoelmat Liksomilta uivat 80-luvun 
kirjallisuudessa vastavirtaan antaessaan rajun äänen mai-
neeltaan syrjäytyneille ihmisille Stadissa ja Lapissa. No-
velleista suurin osa on absurdeja. Niistä tulee minulle lu-
kijana mieleen eri maalausvedokset samasta kuvakul-
masta. Rakenne on mielestäni aika haasteellinen äänikir-
jalle. Luulisin pistekirjan sopivan lajityypille paremmin. 
  Romaanit taittuvat lukukokemuksessani novelleja su-
juvammin. Niissäkään realismi ja tarinan imu ei niinkään 
synny juonen käänteistä, vaan kertojanäänen vivahteista. 
Romaanin tietoaines puolestaan tarjoaa lukijalle tunnis-
tamisen nautintoa ja oppimisen kokemusta. Historia, ni-
mittäin 1900-luku varsinkin Venäjällä ja Pohjois-Suomes-
sa, on ehdottomasti yksi yhteinen tarttumapinta Likso-
min ja hänen lukijoidensa välillä. 
  Muistitieto on tärkeä tiedostamisen muoto, ehkä eri-
tyisesti näkövammaiselle oman elämänsä tien kulkijalle. 
Liksom rohkaisee kaikkia ihmisiä jäsentämään omaa elä-
määnsä kirjoittamalla.
  Kun juoneen ei ole kätketty valppautta vaativia arvoi-
tuksia, ja kerronta on rikasta ilotulitusta, saan ajelehtia 
ihanassa tekstin virrassa. Natustelen kaikkia hurmaavia 
mielleyhtymiä rennossa lukutilassani. 
  Kirjojen tekstistä kuitenkin löydän myös kannanoton, ri-
vien välistä. Yhteiskunnallisia rakenteita purkava viesti 
kehkeytyy mielessäni sulattelun tuloksena ja tuottaa oi-
valluksia vielä varsinaisen lukemisen jälkeen. 
 

Syksyn pimeillä 
sykähdytti Liksom

Kuva: Pekka Mustonen / WSOY
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Sofi  Oksasen kulttiteoksen Baby 
Janen fi lmatisointi liikuttaa ja saa 
muistelemaan menneitä

E
n ole mediatutkija, mutta väitän, että elokuva 
on tehnyt vaikutuksen, jos se saa katsojan pu-
humaan itsestään.
  ”Muutin Helsinkiin vuonna 1983 ja kävin mel-
kein ainoastaan homoloissa, tiedäthän, Gay 

Gambrinissa, Kultaisessa härässä, Vanhan kellarissa ja 
Ravintola Kaisaniemen gay-illoissa, kun niissä ei kysyt-
ty alaikäiseltä papereita. Katosta ei  lennellyt konfetti, sa-
nan säilä ja lentosuukot senkin edestä”, kirjailija Nina 
Honkanen sanoo minulle astuessamme ulos tunnelmal-
lisesta art house -elokuvateatterista Maximista hyhmäi-
selle Kluuvikadulle. Olemme olleet katsomassa Baby Ja-
ne -elokuvan pressiesitystä ja Honkanen kertoo nuoruu-
destaan niin kuin hän vain osaa.

En halua soittaa toista viulua. 
   Tietenkään en halua.
   Olin yössä minäkin, sanon, tosin 15 vuotta sinua myö-
hemmin. Olin Annankadun Mamassa, silloin tällöin Ve-
sibaarissa, ja Kallion paikoissa. Muistan Lostarin jonon. 
Muistan leveästi hymyilevän Morganin tiskin takana, sit-
temmin tähteyteen nousseen rockyhtyeen kauniit po-
jat ja kauniiden poikien elämää nähneen managerin kuin 
eri palasista muodostuneet kasvot.  Ja muistan aloittele-
van drag queenin K:n, joka oli debytoinut parhaissa seu-
rapiireissä 15-vuotiaana  ja ollut siitä lähtien yöelämän 
keskus.  Ainakin omasta mielestään. K. kertoi että hänen 
vanhempansa olivat sotilaita, pahinta sorttia, Pelastus-
armeijassa, ja nauroi niin että rööreissä törisi. Ei kovin la-
dylikea. Minut vihittiin suurin salaisuuksiin ja kerran näin 
K:n ilman meikkiä. Kuulin parhaat meikkivinkit, vaikka ei 
niistä ollut minulle hyötyä. Drag-approved kikka oli ve-
tää ensin täydet silmämeikit (”ilman ripsaria tosin”), ja 
vasta sen jälkeen pohjustaa ja puuteroida muu naama. 
Tällöin Ison Meikin roiskeet voisi putsata paljaalta iholta 
ennen meikkivoiteen levittämistä, K. opasti innosta väri-
sevällä äänellä.  K. oli ehkä 18-vuotias. Siltäkään ei kysyt-
ty papereita edes K-24 -paikoissa. 
   ”Olen varma että olen tavannut Pikin ja Jonnan, sato-
ja pikejä ja jonnia, kaikki pikit ja jonnat”, sanon haikea-
na Honkaselle, joka hymyilee morganin lempeästi ja ha-
laa isosti.

”Niin minäkin olen, olen tavannut ja tuntenut, lähei-

sestikin. On aivan mahtavaa että ollaan tavattu satoja pi-
kejä ja jonnia, ja kaikki ne muut.”

”Olen liian nuori tuntemaan oloni näin vanhaksi”, pa-
rahdan.

”Kultaseni, etkä ole.”
Ehkä nauran, vaikka vähän itkettääkin se, että nuoruus 

on kauempana kuin vanhuus.

Sofi Oksasen romaani Baby Jane ilmestyi vuonna 2005 
ja oli aikaansa edellä. Suomessa romaanin ensimmäi-
sen painoksen saama vastaanotto oli suomalaisen jäyhä. 
Helsingin Sanomien kriitikko Antti Majander kirjoitti ro-
maanista nuivahkon arvostelun ja  vielä yhdeksän vuotta 
myöhemmin, 2014, kun filmiprojekti tuli julkiseksi, otsi-
kot kirkuivat että Sofi Oksasen lesboromaanista tehdään 
elokuva – ikään kuin uutinen uutisessa olisi ollut se, että 
valkokankaalla nähdään kahden naisen rakkaustarina.

Maailmalla romaanin  vastaanotto oli alusta alkaen in-

Ja suurin niistä 
on rakkaus

nostuneempi. Varsinkin Ruotsissa kirjaa rakastettiin, ei-
kä sitä luettu pelkkänä lesboromaanina, vaan samanlai-
sena romaanina kuin oikeita heteroromaaneitakin, joka 
traagisen rakkaustarinan lisäksi käsitteli yhteiskunnalli-
sesti tärkeitä aiheita. Sittemmin kirjan käännösoikeudet 
on myyty kymmenkuntaan maahan ja siitä on tullut kan-
sainvälinen  bestseller.

On oikeastaan ihme, että Baby Jane on päätynyt val-
kokankaalle vasta nyt. Oksasen kieli on poikkeuksellisen 
visuaalista, yksityiskohdat tarkkoja ja tunnelma voima-
kas. Tarinan ydin on klassinen modernilla twistillä: Jonna 
(Roosa Söderholm) on muuttanut maalta kaupunkiin ja 
tutustuu sen sykkeeseen nuoruuden pieteetillä. Kaupun-
gin yössä Jonna tapaa Pikin (Maria Ylipää) ja tytöt rakas-
tuvat.  Ihana Piki,  jonka ääni on kuin joisi tummaa kaa-
kaota, ja jonka kanssa Jonna joku päivä vielä menisi Kor-
keasaareen. Tytöt haluaisivat olla onnellisia, mutta ihmi-
nen ei elä pelkästä rakkaudesta, eikä nuorella parilla ole 
rahaa tuhlattavaksi. Kaiken lisäksi parin kuherruskuukau-
teen tuntuu osallistuvan kolmaskin pyörä,  Pikin omis-
tushaluinen eksä Bossa, joka tulee asuntoon milloin mie-
lii eikä kunnioita yksityisyyttä.  Asioiden tilaa voi kutsua 
to-del-la hankalaksi, jos toisella tytöistä on tautiluokitus 
F-41.0., jonka vuoksi maailman voi kohdata ainoastaan 
umpihumalassa, jos oikein silloinkaan.

Baby Jane on tarinoita, jotka eivät vanhene. Elokuvan 
ohjaaja Katja Gauriloff oli löytänyt Baby Janen pokkarin 
kesällä 2012 rovaniemeläisen lähikaupan hyllyltä, ja sen 
luettuaan vaistomaisesti tiennyt että siinä olisi ensim-
mäinen hänen ohjaamansa näytelmäelokuva. Aiemmin 
Gauriloff oli kunnostautunut dokumentaristina ja mm. 
voittanut parhaan dokumenttielokuvan Jussi-palkinnon 

vuoden 2016 Kuun metsän Kaisa -elokuvallaan.
”Vaikka romaani sijoittuu 90-luvulle, meille oli selvää, 

että haluamme tuoda elokuvan nykyaikaan. Uskaltaisin 
väittää, että tänä päivänä mielenterveysongelmien pa-
rissa kamppaileva on vielä suuremmassa syrjäytymisvaa-
rassa kuin silloin”, Gauriloff kertoo elokuvan taustoista.
Äärimmilleen viedyssä markkinataloudessa heikot ovat 
entistä heikommassa asemassa, sen osoittaa jo viime-
aikojen paljastukset vanhustenhoidon tilasta. Homoilla 
menee tietysti paremmin kuin vielä parikymmentä vuot-
ta sitten, mutta ainoastaan silloin, kun homot ovat nuo-
ria ja kauniita ja vahvoja – ja veronmaksukykyisiä poten-
tiaalisia kuluttajia.

Veera Tyhtilän yhdessä Gauriloffin kanssa käsikirjoit-
tama elokuva on aidosti queer – rakkaus uskaltaa ker-
toa nimensä, kuuluisaa runoa lainaten –  mutta myös  
katsojaystävällinen. Kainompikaan ei joudu punastele-
maan, eikä silti elokuva tunnu valkopestyltä – muodikas-
ta termiä käyttäen.  Toki jotkut kuvalliset ratkaisut tun-
tuvat kliseisiltä: harvemmin homoyökerhoissa tanssitaan 
jockstrapeissa konfettisateessa. Mutta hyvinhän tuollai-
silla kuvilla luodaan tietynlaista tunnelmaa. Ja kohtaus 
yökerhossa, joka jäljittelee Dia de Muertosia, meksiko-
laista kuolleiden juhlaa, on kaikessa absurdiudessaan sa-
noinkuvaamattoman upea. 

”Minulla oli vahva näkemys Pikin ulkonäöstä. Yhdessä 
puvustajan ja maskeeraajan kanssa loimme Pikin ulkoi-
sen olemuksen. Tykkään tehdä tarkasti töitä ja yksityis-
kohdilla on minulle iso merkitys. Vaikka olkapääni eivät 
kasvaneet salilla käymisen myötä valtavasti, ne muutti-
vat muotoaan juuri sen verran kuin halusin.
   Muistan, kun katsoin itseäni ensimmäistä kertaa peilis-

Roosa Söderholm, kuva Ville Juurikkala / Oktober oy.

Roosa Söderholm ja Maria Ylipää, kuva Sanna Vanninen / Oktober oy.
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Teksti: Jera Hänninen



M
iniroskis on Roska päivässä -liikkeessä 
syntynyt  oman suun roskia ennaltaehkäi-
sevä keksintö. Pidän työpajoja kirjastois-
sa, asukastaloissa, kulttuuritaloissa, kir-
koissa ja kouluissa. Paikalle tulee eri ikäi-

siä ihmisiä. Monet haluavat tehdä tupakoivalle sukulai-
selleen tai kaverilleen miniroskiksen. Ilahduttavasti myös 
jotkut tupakoivat itse tulevat. Lapset ja nuoret tekevät 
purkka- ja karkkiroskiksia.

Viimeksi työpaja oli Kallion kirjastossa Helsingissä.  Työ-
paja alkoi kello 15  ja paikalle tuli heti useita ihmisiä, jotka 
tiesivät, minne ja miksi tulivat.  He halusivat tehdä tump-
piroskiksia tupakoiville perheenjäsenilleen. 

Tupakoivat pitävät usein tumppia ”pienenä roskana”, 
joka sujuvasti ja kuin huomaamatta  lentää yhteiseen ym-
päristöön. Tosiasiassa tumppi on hyvin suuri roska, eli 
maailman yleisin ja myös myrkyllinen roska. Pienet lap-
set, koiranpennut, linnut ja kalat panevat niitä suuhunsa. 
Tumppi maatuu hyvin hitaasti ja maatuessaankin myrkyt-
tää ympäristöä.

Työpajan vetäjänä tuon mukanani  diabeetikkojen  lah-
joittamia koeliuskapurkkeja, jotka käytön jälkeen ovat 
heille roskia. Ilmatiiviis purkki kestää käytössä vuosia ja 
varmaan vuosikymmeniäkin. 

Tuon myös Geo-lehtiä, joissa on hyvin paljon kauniita 
luontokuvia, sekä leveää teippiä ja saksia. Osallistujat al-
kavat katsella lehtiä, ja valita niistä omaa silmää eniten 
miellyttäviä. Toisille tehtävä on hyvinkin helppo. He löy-
tävät heti sopivan. Toiset selailevat pidempään, heidän 
on vaikea päättää, minkä valitsevat. Onneksi kuitenkin 
miniroskiksia tehdään myös lahjoiksi, eikä ole pakko va-
lita vain yhtä kuvaa. 

Kun ihmiset saavat käsilleen puuhaa, juttelu tuntemat-
tomienkin kanssa  alkaa sujua. Toisin kuin bussipysäkeillä, 
joissa suomalaiset jököttävät yksin ja hiljaa. 

Vanhempien ja lasten kasvatusta

Tällä kertaa paikalle oli tullut  mm. eräs nuori mies, joka 
halusi tehdä tupakoivalle äidilleen miniroskiksen. - Minua 
ärsyttää, että äiti heittää tumppinsa ympäristöön,  poi-
ka sanoi.

Naureskelin vähän, että yleensähän  valistus menee toi-
sinpäin, vanhemmalta lapselle.

- Joskus lapsikin joutuu valistamaan vanhempaansa, 
nuori mies totesi tyynen kärsivällisesti.

Hän kertoi olevansa vasenkätinen, mutta käytti kuiten-
kin luontevasti oikeakätisten saksia.

- Mummoni oli myös vasenkätinen, mutta hänet pako-
tettiin oikeakätiseksi koulussa, hän kertoi.  Saimme myös 
kuulla, että on olemassa vasenkätisten kauppa, josta voi 
ostaa mm. vasempaan käteen mukavasti sopivia kahvi-
mukeja.

Eräs äiti oli tullut tekemään aikuisille pojilleen miniros-
kikset. Kuinka ollakaan, tarjosin juuri  hänelle purkkia, 
jonka olin saanut Turusta.  Äiti ilahtui kovasti, toinen hä-
nen  pojistaan opiskelee Turussa. Äidin piti soittaa pojalle 
ja kertoa hauska intuitioni tuottama yhteensattuma. 

Kaikki eivät välttämättä juttele, mutta oli ilo seurata 
erästä osallistujaa, josta silminnähden paistoi tyytyväi-
syys kolmeen tuunaamaansa miniroskikseen. 

Muuan osallistuja jakoi tietoa Miniroskis-työpajasta fa-
cebook-kavereilleen, parin tunnin pajaanhan voisi hyvin-
kin ehtiä, jos sattuisi olemaan kaupungilla. 

Kalliossa syntynyt ja Kalliossa asuva presidentti Halo-
nen kutsui minut ja puolisoni linnan juhliin vuonna 2009. 
Lähetin hänelle vastavuoroisesti kutsun Kallion kirjaston 
Miniroskis-työpajaan, jonka Halonen merkitsi almanak-
kaansa. 

 Hän ei kuitenkaan ehtinyt paikalle, mutta lähetin hä-
nen sihteerilleen viestin, että voisin seuraavassa Miniros-
kis-työpajassa tuunata hänelle miniroskiksen. 

Itsensä  ylittämisen iloa 

Käyttämämme tekniikka on helppo, ja yleensä ihmiset 
oppivat sen hyvin nopeasti ja helposti. Myös lapset. 

Mutta joskus työpajoihin tulee ihmisiä, joilla on taakka-
naan ”minä olen huono kädentaidoissa” - uskomus.  Ym-
märrän tämän erittäin hyvin, itse en koulun käsityötun-
neilla  oppinut käyttämään ompelukonetta. 

Siksi onkin ilo rohkaista ja kannustaa kohtalotovereita, 
ja nauttia heidän kanssaan yhdessä, kun he ylittävät us-
komuksensa ja tuunaavat kauniin miniroskiksen. 

Työpajan vetäjänä tunnen erityisesti onnistuneeni, kun 
joku ”kädentaidoissa huono” saakin uuden kokemuksen. 
Työpajoissa ilahduttaa myös se, että niin monet ihmiset 
haluavat viedä   eteenpäin ympäristöstä huolenpidon tär-
keää sanomaa  tuunaamalla tupakoiville tutuilleen kau-
niita miniroskiksia.   

Kuten venäläinen kirjailija  Dostojevski osuvasti on sa-
nonut:”  Kauneus pelastaa maailman.”

Teksti: Tuula-Maria Ahonen           

Miniroskis
-työpajassa

Kuvissa Outi Rantanen (ylhäällä) ja 
valmis miniroskis, Kallion työpajan 
tunnelmia ja valmiita miniroskiksia.
Kuvat: Jari Peltoranta.

tä koko roolini komeudessa ja pelästyin hieman. Sieltä 
tuijotti vastaan joku muu kuin minä.”

(Näyttelijä Maria Ylipää Pikiksi muuttumisesta.)

”Näen Jonnan elokuvan alkupuolella nuorena, vielä vä-
hän naiivina tyyppinä, joka ei osaa peitellä tunteitaan, 
vaan ryöpsähtelee ja antautuu elämälle koko sydämel-
lään. (...)

Nuoren Jonnan kohtaamat tapahtumat muuttavat 
häntä, hän joutuu elokuvan aikana kasvamaan aikuisek-
si melko rankalla tavalla, mutta hänen perusolemuksen-
sa valo on hänen vahvuutensa. Se estää häntä luovutta-
masta.”
  (Näyttelijä Roosa Söderholm elokuvan Jonnasta.)

Elokuvan pääosien esittäjät tekevät vakuuttavaa työtä, 
siitä vallitsee yksimielisyys hyhmäisellä Kluuvikadulla.

”Maria Ylipää oli aivan mahtava”, Nina Honkanen sa-
noo. ”Ylipää oli omaksunut sellaisen liikekielen, että tar-
peen vaatiessa hän voisi vaikka paikata Antti Holmaa ja 
päinvastoin. Täysin peloton roolinsa vaatimusten edes-
sä.”

”Ylipää oli loistava. Ja Roosa Söderholm. Ja Lauri Tilka-
nen, se on todella komea”, minä vastaan.

”Bossaa olisi saanut olla enemmän.”, Honkanen sanoo 
ja on oikeassa.

”Vaikka kyllä Bossan näyttelijän Nelly Kärkkäisen katse 
oli oikealla tavalla tuima ja kertoi oleellisen”, vastaan ja 
olen mielestäni oikeassa.

Sen jätän sanomatta, että Amerikassa elokuvasta saat-
taisi nousta kohu. Ei siksi, että se kertoo kahden naisen 
rakkaustarinan, vaan siksi etteivät pääosien esittäjät ole 
lesboja. Nimittäin nykypäivän Amerikka kaikessa ristirii-
taisuudessaan tai ehkä juuri siksi,  vaatii myös satapro-
senttista autenttisuutta taiteessa – ihan hullu vaatimus!

Ja Baby Jane tuntuu autenttiselta, sopivan rouhealta, 
ja näyttää kauniilta. 
  ”Jäin kaipaamaan musiikkia”, Honkanen sanoo. ”Musii-
kin voima on valtava, ja on harmi, ettei sitä käytetty tari-
nan ansaitsemalla tavalla.”

”Käsikirjoitus saattoi olla liiankin hyvä. Liiankin kirjal-
lisesti korkeatasoinen. En osaa selittää. Olisin ehkä ha-
lunnut tuntea vähän enemmän”, sanoo seuraamme  kuin 
varkain liittynyt puolituttu. ”Tiedättehän. Itkeä edes vä-
hän ja nauraa paljon enemmän.”

Minä itkin ja nauroin juuri sopivasti. Ehkä siksi että ker-
ran minäkin olin yössä ja tapasin Jonnan ja Pikin, kaikki 
jonnat ja pikit, ja kaikki muut. Ja minä tiedän että tänä-
kin yönä kaupungin yössä tanssii joku, jonka salaisuutta 
kukaan ei tiedä. 
   En sano sitä puolitutulle, koska hän ei ollut siellä, ei-
kä voi jakaa nikotiinin kellastamia, mutta tähtikirkkaita 
muistoja ajasta, joka oli.

Katja Gauriloff: Baby Jane
Elokuvateattereissa 8.3. lähtien. 
Baby Jane -leffapokkari (Silberfeldt) kaupoissa nyt. Mukana 
tekijätiimin kirjoituksia, joista lainauksia jutussa.

►
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…laukussa ei kuitenkaan ole pelkkää 
leipää ja piimää vaan, kuten vanhas-
sa laulussa. Lehden ilmestyessä tie-
dämme jo Daruden edustuskappa-
leen nimenkin, mikä sai minut heit-
täytymään muistelemaan mennei-
tä kisaretkiä ympäri Eurooppaa. Niitä 
on ennen kevään Tel Avivin matkaa 
kertynyt jo  täysi tusina. Monenlaista 
on mahtunut matkan varrelle.

Teksti: Heidi Ikäheimonen

U
nohtumattomin varmaan on se hetki, kun 
Lordi voitti 2006 Ateenassa. Puolentoista vii-
kon ajan seurasimme Lordin matkaa menes-
tykseen. Ennakko-odotukset velloivat ym-
pärillämme, mutta me kaveriporukassa yri-

timme pitää jalat maassa, vielä semifinaalinkin jälkeen. 
Edes lauantaina juuri ennen h-hetkeä emme uskaltaneet 
vielä innostua, vaikka kaikki uskoivat meidän voittoon 
areenalla ja lehdistössä. Vaatimattomaan suomalaiseen 
tapaan rauhoittelimme ulkomaalaisia, että kisataas nyt 
ensin ja katsotaan sitten, miltä taulukko näyttää. Se epä-
todellinen hetki, kun pisteidenlasku alkoi ja joka puolel-
ta rupesi tulemaan pisteitä. Tuijottelimme hämmentynei-
nä toisiamme ja ihmettelimme, miten tässä näin kävi? Mi-
tä täällä tapahtuu? Yhtäkkiä kansainvälisen median huo-
mio oli meissä. Ateenan yö oli lämmin ja voittoa juhlittiin 
aamuun asti.

Helsingin kotikisat olivat omanlaisensa kokemus. Oli hie-
noa näyttää kesään heräävää Helsinkiä ja Suomen kau-
nista luontoa kisavieraille. Moni ulkomaalainen viisufani 
totesikin myöhemmin tavatessamme, että Helsingin kisat 
oli parhaat kisat, missä he ovat olleet. Suomi onnistui jär-
jestelyissä.

Vuonna 2011 kisattiin Düsseldorfissa, mutta majapaik-
kamme on Duisburgin puolella. Meillä oli ihana, vieraan-
varainen saksalaisperhe isäntinä majapaikassa, joka oli 
rakennettu vanhaan autotalliin. Suurinta hilpeyttä koko 
kymmenen päivän reissun ajan herätti asuntomme taka-

pihan aidan takana ollut lammikko ja kovaäänisesti kur-
nuttavat sammakot. Koskaan ei ollut iltamyöhällä vaike-
utta löytää kotiin. Sammakot pitivät ansiokkaasti huolen, 
ettei suunnasta voinut erehtyä.

Seuraavana vuonna teimme ensimmäisen pidemmän 
reissun Euroopan itäiselle laidalle. Matkustimme Georgi-
an kautta Azerbaidjanin Bakuun. Ruotsin Loreen tuli, näki 
ja voitti, mutta lähinnä niistä kisoista jäi mieleen yli 30 as-
teen helle. Azerbaidjan on karu ja kaunis maa niiltä osin, 
mitä näimme sitä kisakaupungin ulkopuolelta. Retki Go-
bustanin autiomaahan lähelle Armenian rajaa teki vaiku-
tuksen. Mutta ihmiset olivat ystävällisiä ja auttoivat mie-
lellään, usein puutteellisellakin englannintaidolla. 

Ruotsin voitto vei meidät taas Pohjoismaihin pariksi seu-
raavaksi vuodeksi. Vuoden 2013 kisakaupungiksi valikoi-

Matkustan ympäri 
Eurooppaa…

Tuttua väkeä: Lordi ja Saara.
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tui Malmö, kun Göteborg oli ensin kieltäytynyt kunnias-
ta ja Tukholmassa pelattiin samaan aikaan jääkiekon MM-
kisoja. Niinpä päädyimme reissaamaan Tanskan ja Ruot-
sin väliä päivittäin. Itse viisujen lisäksi matkan kiintoisin-
ta antia oli retki Ystadiin Henning Mankellin Wallander-
kirjojen tapahtumapaikoille. Ystäväni täti asui Ystadissa, 
joten saimme erinomaisen paikallisoppaan mukaamme. 

Hiukan myöhemmin päädyimme kauniiseen Wieniin. Ki-
samatka alkoi mitä upeimmalla tavalla. Olimme vain pa-
ri tuntia aiemmin saapuneet majapaikkaamme, jonka 
emäntä tuli tervehtimään meitä. Asuimme kahden met-
ropysäkin päässä Schönbrunnin linnasta, ja tuloiltanam-
me siellä järjestettiin perinteinen kevätkonsertti, joka lä-
hetetään myös Suomessa vuosittain Yle Teemalla. Siispä 
suuntasimme sinne. Juuri samalla hetkellä, kun astuimme 
linnanpuistoon, alkoi orkesteri soittaa Sibeliuksen Finlan-
diaa. Se herkisti meidät kaikki. Oli aivan kuin meidät olisi 
toivotettu henkilökohtaisesti tervetulleiksi Wieniin. 

Oma kaikkien aikojen viisusuosikkini löytyy Wienin kiso-
jen vuosikerrasta. Italian hurmaava tenorikolmikko, Il Vo-
lo, oli silloin suurin suosikkini ja se on edelleen minulle se 
kaikkien aikojen viisu. Koko matkan kruunasi paluupäivän 
lentokenttäkohtaaminen, kun viimein sain yhteiskuvan Il 
Volon komistusten kanssa. 

Pahin pettymys ehkä ikinä, enkä vieläkään ole päässyt sii-
tä yli, oli Ruotsin voitto kisoissa. Sitä kiukun määrää, kun 
turhaakin turhempi mitäänsanomaton David Guetta -ko-
pio menee ja voittaa koko kisan ja vie kisat jälleen Ruot-
siin. Jopa toiseksi sijoittuneen Venäjän olisin suonut mie-
luummin voittavan kuin Ruotsin. Olin vihainen, koska Ita-
lia olisi ansainnut voittonsa. Se oli kuitenkin suuren eu-
rooppalaisen yleisön suosikki, mutta tuomariäänet rat-
kaisivat pelin.

Israelin Netta.

Viron Elina Nenchayevan ex tempore-esitys lehdistölle viime ke-
väänä Portugalissa. Pieni nainen ja suuri ääni koloratuurisopraa-
nolla.

►



Ja taas Tukholmaan… Melkein ehdin 
jo vannoa Wienistä palattuamme, et-
tä ensi keväänä minä katson kisat ko-
tisohvalla, vaan toisin kävi. Sama ka-
veriporukka veti jälleen mukaan. Lai-
valla yli lätäkön ja uudet seikkailut 
odottivat…

Koska poikkeuksellisesti en ollut var-
sinaisissa lehdistötehtävissä, saa-
toin keskittyä pelkästään huvitte-
luun ja keväisestä Tukholmasta naut-
timiseen. Kaupunki itsessään on tut-
tu, koska vierailen siellä useita kerto-
ja vuodessa sukulaisten ja ystävien 
luona. Mutta Tukholma tarjosi paljon 
uuttakin. Paikallinen kisaorganisaatio 
oli rakentanut kohtaamispaikat näp-
pärästi toistensa lähelle. Gamla Stan 
ja sen lähiympäristö tarjosivat kisa-
viikkojen ajan lukuisia mahdollisuuk-
sia nähdä huippuartisteja, tavata ys-
täviä sekä tanssia ja pitää hauskaa vii-
suväen kanssa. 

Olen vuosia fanittanut alun perin 
Boråsissa ja Göteborgin alueella vai-

kuttanutta bändiä nimeltä Barbados, 
ja etenkin sen keulahahmoa Magnus 
Carlssonia. Kauemmin kuin moni vii-
suystäväni. Ystävieni fanitus on aina-
kin suurimmaksi osaksi  alkanut vasta 
vuosituhannen vaihteessa, kun bän-
di tuli suuren yleisön tietoon Ruotsin 
viisukarsintojen kautta. Itse aloin fa-
nittaa bändiä jo paljon aiemmin opis-
kellessani Länsi-Ruotsissa 90-luvun 
puolenvälin tienoilla. Ensimmäistä 
semifinaalia edeltävänä iltana olim-
me saaneet kutsun Israelin edustajan 
delegaation juhliin, ja pienen vihjeen 
siitä, että ruotsalaisia tähtiä esiintyisi 
myöhemmin illalla samoissa juhlissa. 
Minulla oli samana päivänä syntymä-
päivä ja illan päätteeksi esiintyi yli 20 
vuotta fanittamani Magnus Carlsson. 
Täydellisempää synttärilahjaa en olisi 
voinut saada kuin tuo esiintyminen ja 
jälkeenpäin otettu yhteiskuva.  Vinoi-
lin vain lievästi ystävälleni, joka kertoi 
fanittaneensa Carlssonia jo vuodesta 
2000 lähtien, että sori, mutta nyt pis-
tän kyllä paremmaksi. Minun fanituk-
seni oli alkanut jo vuodesta1994.

Eurooppa-kiertueeni tuorein etappi 
oli Portugali vajaa vuosi sitten. Aurin-
koa ja lämpöä tarjonnut Portugali oli 
vieraanvarainen kisaisäntä. Itse asi-
assa sää onkin yksi tämän lajin haas-
teellisimmista asioista. Kevätretkien 
sääkartalle mahtuu kaikkea mahdol-
lista. Molemmilla kerroilla, vuosina 
2000 ja 2016, Tukholma on tarjonnut 
sekä aurinkoa ja lämpöä, mutta myös 
hyytävän kylmää Pohjolan kevät-
tä. Ateena, Baku ja Lissabon puoles-
taan lämpöä. Kiovaankin mentiin lä-
hes 30 asteen helteessä halki Puolan, 
mutta sää yllätti ja kisapäivinä kolea 
kevätsää +5 asteen lämpötilassa pis-
ti kiskomaan vaatetta niskaan. Helsin-
kikään ei kaunista kevätsäätä tarjon-
nut koko kahden viikon ajan, avajais-
päivänäkin satoi lunta, mutta onnek-
si kisat sentään järjestetään sisätilois-
sa, niin ei ainakaan kastu.

Tätä kirjoittaessani Daruden viisueh-
dokkaista on julkaistu jo kaksi, ja ei-
kun Tel Avivia kohti toukokuussa. Eh-
kä pistäydyn Jerusaleminkin puolella 
uudelleen reilun kolmen vuoden tau-
on jälkeen. Niistä retkistä enemmän 
seuraavassa lehdessä. 

Wien 2015. Italian Il Volo lehdistötilaisuu-
tensa loppuvaiheessa.

►
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Reissumies lännen maillaMUSIIKKI
Tuukka Ojala

countryn kotouttamiseksi aloitet-
tiin oikopäätä. Levytukussa toimeen 
tarttui yhtiön tuore levytyspäällikkö 
Harry Bergström.

Harry Bergström oli aloittanut Le-
vytukku Oy:n levytyspäällikkönä 
1950-60-lukujen vaihteessa. Hänel-
lä oli takanaan pitkä ja merkittävä 
ura suomalaisessa musiikkielämäs-
sä. Hän oli käytetty ja arvostettu elo-
kuvasäveltäjä, joka oli ehtinyt tehdä 
musiikin jo yli 70 elokuvaan. Berg-
strömin vaikutus suomalaisiin laulu-
yhtyeisiin oli merkittävä, sillä hänen 
löytöjään olivat niin Kipparikvartet-
ti kuin Metro-tytötkin. Levysovitta-
jana Bergströmin tyyli erottui aika-
laisistaan. Käännöskappaleita sovit-
taessaan hän ei aina tyytynyt kopi-
oimaan alkuperäistä sovitusta, vaan 
saattoi tehdä oman, alkuperäisestä 
poikkeavan version. Näissä sovituk-
sissa ei kaihdettu dramaattisiakaan 
tyylikeinoja, kuten voimakkaita obli-
gatolinjoja tai äänitehosteita.

Tapio Rautavaaran ensimmäinen 
countrysingle julkaistiin lokakuus-
sa 1960. Sen a-puolella oli kappa-
le nimeltä Toverukset, joka oli kään-
nös Jim Reevesin edellisvuotisesta 
kappaleesta Partners. Sovitus ei ole 
Bergströmin, vaan tausta on lainattu 
Ruotsista Bonniers Folkbibliotek -yh-
tiöltä, jolle kappaleen lauloi nouse-
va iskelmätähti Gunnar Viklund. Sin-
kun b-puolelle pantiin El Paso, Mar-
ty Robbinsin jättihitti, joka oli Yhdys-
valloissa parhaimmillaan sekä count-
ry että pop-listan ykkönen. Tausta-
kuorona levyn molemmilla puolil-
la lauloi yhtye Neloset, Bergströmin 
löytöjä hekin.
Toverukset / El Paso ei herättänyt os-
tavassa yleisössä mainittavaa kiin-
nostusta. Seuraavaa yritystä lähdet-
tiin tekemään jo määrätietoisem-
min. Tammikuussa 1961 ilmestyneen 
singlen a-puolella oli käännös John-
ny Hortonin menestyskappalees-
ta North to Alaska, joka sai suomen-
kieliseksi nimekseen Kohti Alaskaa. 
Taustalla lauloivat Neloset. Levyn b-
puolella on jälleen Marty Robbinsin 
ohjelmistosta napattu countryklas-

sikko Cool Water, suomenkieliseltä 
nimeltään Kylmää vettä. Se lukeutuu 
sovitukseltaan ja toteutustavaltaan 
Tapio Rautavaaran koko uran kun-
nianhimoisimpiin levytyksiin. Har-
ry Bergströmin dramaattiselle sovi-
tukselle ei liene kansainvälistä esiku-
vaa. Rautavaara on myöhemmin ker-
tonut, ettei hän juonut koko päivänä 
edes yhtä vesilasillista ennen tämän 
kappaleen levyttämistä, jotta hän 
voisi eläytyä janoon nääntyvän kulki-
jan osaan mahdollisimman hyvin.

Seuraavalla singlellä oli vain yksi 
countrypala, ja sekin b-puolella. A-
puolelle pantiin ajankohtainen elo-
kuvasävelmä Exodus. Sovitus on 
onnistuneempi kuin äänitys, jossa 
flunssaisen solistin ääni on hautautu-
maisillaan suurten orkesteri- ja kuo-
rotaustojen alle. Levyn b-puolelta 
löytyvä Viisi veljestä eli Five Brothers 
on niin ikään Marty Robbinsin ohjel-
mistosta. Taustakuorona laulavat tut-
tuun tapaan Neloset, ja säestyksestä 
vastaa Onni Gideonin yhtye.

Viimeinen Tapio Rautavaaran count-
rysingle tehtiin syyskuussa 1962. Sen 
a-puolella on kappale Kun ei niin ei, 
joka on Rautavaaran oma käännös 
Charlie Richin kirjoittamasta kappa-
leesta The ways of a woman in love. 
Tämän kappaleen Rich itse on myös 
levyttänyt, mutta Rautavaaran versi-
on ilmeinen esikuva on Johnny Cash-
in tulkinta. Taustoja laulavat jälleen 
Neloset. Levyn b-puolelle kätkeytyy 
yksi tämän levysarjan sekä Rautavaa-
ran koko uran suurimmista menes-
tyksistä: Yölinjalla.

Tapio Rautavaara on muistellut Yö-
linjalla-kappaleen tekstin syntyneen 
aamuyön tunteina pitkän keikkamat-
kan päätteeksi. Ei se ihme olekaan. 
Rautavaaran ajokki ei ollut kuorma-
auto, mutta esiintyvänä taiteilijana 
hän varmasti tiesi, miltä tuntui kat-
sella nukkuvia suomalaiskyliä väsy-
nein silmin. Vuosien varrella on kes-
kusteltu paljon siitä, onko Rautavaa-
ran sävellys plagiaatti Johnny Cash-
in kappaleesta I Walk the Line vai ei. 
Oli kuinka tahansa, ei esikuvaa Har-

ry Bergströmin sovitukselle tarvit-
se kaukaa hakea. Niin intro, soitinko-
koonpano kuin kappaleen rakenne-
kin on napattu Cashilta pienin poik-
keuksin. Tarkoitus pyhittänee kei-
not, sillä parempia puitteita Rauta-
vaaran sävelelle ja tekstille on vai-
kea kuvitella. Laulu kulkee minimalis-
tisen pyykkilautakompin päällä voi-
makkaana ja vähäeleisenä äänialan 
päästä päähän. Säkeistöjen järjestys 
on tarkkaan harkittu kulkemaan kä-
si kädessä sovituksen vaihtuvien sä-
vellajien kanssa. Tämä tyylikeino te-
kee viimeisestä säkeistöstä aivan eri-
tyisen kouraisevan.

Yölinjalla oli Tapio Rautavaaran 
countrylevytyksistä ensimmäinen, 
joka saavutti menestystä heti ilmes-
tyttyään. Siitä huolimatta sarjaa ei 
enää jatkettu. Mikä lienee ollutkaan 
syynä. Ehkä kappaleet eivät käyneet 
kaupaksi kyllin hyvin, tai ne eivät sit-
tenkään olleet tarpeeksi luontevia. 
Vuoden 1963 Rautavaara avasi levyt-
tämällä uusintaversion vanhasta Iso-
isän olkihattu-klassikostaan, ja siitä 
eteenpäin hän siirtyi laulamaan jäl-
leen laulelmallisempaa ohjelmistoa. 
Pian koitti paluu myös Musiikki-Faze-
rin artistiksi. Siellä Rautavaaraa odot-
tivat sellaiset menestykset kuten 
Tuopin jäljet, Peltoniemen Hintriikan 
surumarssi ja Häävalssi.

Yölinjalla-kappaletta lukuunotta-
matta Tapio Rautavaaran lyhyt ko-
keilu lännenmusiikin parissa on lähes 
unohtunut. Se on kuitenkin mielen-
kiintoinen pala suomalaista musiikki-
historiaa. Sillä kertaa yritettiin tehdä 
jotakin, johon Suomen kansa ei ollut 
vielä valmis.

C
ountrymusiikki ei ole 
Suomessa tuntematon 
käsite. Ei se ole valtavir-
taakaan, mutta meikäläi-
seen iskelmään se on jät-

tänyt tunnistettavan leimansa. Miten 
tähän sitten on oikein tultu? 1900-lu-
vun ensimmäisellä puoliskolla count-
rymusiikista tiedettiin meillä tuskin 
mitään. ”Villin lännen” aiheita oltiin 
iskelmissä toki käsitelty, mutta ne oli-
vat kaukaista eksotiikkaa kuten vaik-
kapa  Aasia ja Havaiji. Ensimmäisen 
kerran countrymusiikkia oltiin toden 
teolla istuttamassa suomalaiseen 
maaperään vuonna 1960. Asialla oli 
Tapio Rautavaara, joka etsi uralleen 
uutta suuntaa.

1960-luvun alkaessa Tapio Rautavaa-
ra oli ehtinyt olla monessa mukana. 
Hänellä oli plakkarissaan kaksi olym-
piakultamitalia, useita rooleja valko-
kankaalla sekä yli kymmenen vuot-
ta kestänyt menestyksekäs ura laula-
jana, säveltäjänä ja sanoittajana. Me-
riittejä, joista yksikin olisi tehnyt hä-
nestä kuuluisan. Uudet tuulet olivat 
kuitenkin alkaneet puhaltaa suoma-
laisessa iskelmämusiikissa. Svengaa-
va ja nuorekas jazziskelmä oli lyönyt 
itsensä toden teolla läpi muutamia 
vuosia aiemmin, ja sen myötä myyn-
tilistan kaappasi suvereenisti joukko 
nuoria naislaulajia, kuten Brita Koivu-
nen, Laila Kinnunen ja Eila Pellinen. 
Siihen joukkoon ei moni sodan jäl-
keen aloittanut artisti enää mahtu-
nut.

Nuoriin laulajiin panosti myös Mu-
siikki-Fazer, joka oli Tapio Rautavaa-
ran levy-yhtiö. Hän itse oli saanut le-
vytettäväkseen lähinnä laulelmia, 
jotka varmasti löysivät oman ihailija-
kuntansa, mutta listoilla niitä ei nä-
kynyt. Rautavaaran mielessä lienee 
kuitenkin ollut aivan muunlainen 
musiikki. Hän oli tehnyt kaksi esiin-
tymismatkaa Yhdysvaltojen ameri-
kansuomalaisyhteisöihin. Näiltä ret-
kiltään hän oli tuonut mukanaan ni-
pun levyjä, joilla oli yhdysvaltalaista 
countrymusiikkia esittäjänään mm. 
Johnny Cash. Rautavaara innostui 
tästä meillä tuntemattomasta mu-
siikista niin paljon, että halusi levyt-
tää sitä itsekin. Musiikki-Fazer ei lie-
ne ollut ajatukseen myöntyväinen, 
sillä Rautavaara otti yhteyttä Levy-
tukkuun, merkittävään kilpailevaan 
levy-yhtiöön, jonka kanssa yhteistyö 



Teksti: Marianne Tenhami
Kuvat: Sari Kekkonen

Näkövammaisten Kulttuuripalvelun 
keramiikkaryhmäläiset vetäjineen 
halusivat tarjota Zachris Topeliuksel-
le monenlaista tämän syntymäpäi-
vänä.

T
arjoan Topeliukselle -näyttely oli esillä Töö-
lön kirjastossa tammikuussa. Se koostui Nä-
kövammaisten Kulttuuripalvelun 16 kera-
miikkaryhmäläisen töistä yhteisenä nimittä-
jänään, mitä kukin halusi tarjota Zachris (Sa-
kari) Topeliukselle. Vietettiinhän Näkövam-

maisten Kulttuuripalvelussa viime vuonna Topeliuksen 
juhlavuotta, kun hänen syntymästään tuli kuluneeksi 200 
vuotta. Näyttelyn teosesittely päätettiin järjestää hänen 
syntymäpäivänään. Se kun sattui sopivasti olemaan tam-
mikuussa näyttelyn esilläolon aikana.

- Muutama vuosi sitten otimme keramiikkaryhmäs-
sä teemaksi kattauksen, mutta kuten muukin taide, ke-
ramiikkakin elää koko ajan. Siksi kattaus-teema jäi silloin 
hiukan kesken muiden näyttelyiden tultua ajankohtaisik-
si. Viime vuonna halusimme kuitenkin kunnioittaa Tope-
liuksen juhlavuotta. Niinpä päätimme yhdistää kattaus-
teeman Topeliuksen juhlaan ja pohdimme, mitä kukin 
haluaa tarjota Topeliukselle, valottaa keramiikkaryhmän 
vetäjä, keraamikko Soile Paasonen Tarjoan Topeliukselle  
-näyttelyn historiaa.

Teosten vuoropuhelua

Teosesittelyn avasi Töölön kirjaston johtaja Anne Ala-
Honkola. Hän kiitteli ajankohdan valintaa Topeliuksen 
syntymäpäiväksi sekä kiinnitti huomiota näyttelyn paik-
kaan, Topeliuksenkadulla sijaitsevaan Töölön kirjastoon, 
jonka ikkunan takana on Topeliuksenpuisto. Soile Paaso-
nen kertoi yleisesti näyttelystä, kuvaili hienosti näyttely-
tilan ja esitteli kunkin tekijän teokset. Kukin paikalla ollut 
tekijä kertoi omasta teoksestaan vielä tarkemmin. 

- Halusin tarjota Topeliukselle luonnon antimia, joka on 
myös teokseni nimi. Luonnon antimissa olen tehnyt kor-
vasieniä, joista voi tehdä ruokaa ennen ja nyt, kuvaili Rit-
va Arvola teostaan. Hauskana yksityiskohtana röpöliäis-
ten korvasienien oheismateriaalissa oli internetlinkki kor-
vasienikeittoon.

- Topelius oli varmaankin metsämies ja kierteli metsäs-
sä. Siellä jossain metsässä on kota, jossa haluan tarjota 
Topeliukselle kahvit ja jossa hän saa lämmitellä, kuvaili 
Leila Airaksinen teostaan Kota, johon Ritva Arvola oli lai-
nannut tekemänsä kahvipannun.

- Madeiraa, sallitte kai? -teokseni nimi on Vänrikki Ståh-

Tarjoan Topeliukselle

Anneli Puurunen on itse puhdistanut ja muokannut Espoosta 
kaivetun punasaven muovailuvalmiiksi. Kaljatuopit on valmis-
tettu tästä savesta ja saaneet nimekseen ”Kalan painikkeeksi”. 
Etualan kalavati kaloineen on Anneli Hämäläisen ja Tuula Käh-
kösen yhteistyö ”Hiukokala”.

Saa koskea. Keramiikka kestää hyvin tunnustelua ja tässä näytte-
lyssä yleisöä jopa kannustettiin koskettelemaan näyttelytöitä.

Kirjailijan hahmo innoitti myös näköispatsaisiin. Pirkko Stoltin 
”Selfie”.
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lin tarinoista. Varmaan madeira maistui Topeliuksellekin. 
Tein keraamisen pullon, jonka toiselle puolelle kirjoitin 
”Madeiraa” ja toiselle puolelle Topeliuksen äidinkielellä 
”Till Zachris.” Teoksessani on myös kaksi pikaria ja piippu, 
Teppo Kilkko kuvaili. 

 Soile Paasonen oli koonnut keramiikkaryhmäläisten 
työt kaarevassa linjassa olevan matalan vitriinin päälle, 
jossa kävijät voivat kosketella niitä. Hän oli järjestänyt ne 
aiheittain, jolloin teokset kävivät kuin hauskaa vuoropu-
helua keskenään: Pirkko Stoltin Selfie Topeliuksesta ja Or-
vokki Hämäläisen Topelius ja lapset -teokset kävivät vuo-
ropuhelua, kun taas Outi Jyrhämän Juustohöylä ja -kupu 
sekä Sari Kekkosen Aterimet sopivat yhteen. Pikkulinnut 
olivat erityisen lähellä Topeliuksen sydäntä. Niinpä Hei-
di Koivunen, Liisa Kartjärvi, Eeva Koistinen ja Olga Nikiti-
na halusivat tarjota hänelle lintuaiheisia teoksia. Kaikki-
en teosten yhteydessä oli kunkin teoksen ja tekijän nimi 
myös pistekirjoituksella. Noin puolet tekijöistä oli kirjoit-
tanut teoksiin liittyviä tarinoita, joita voi lukea sekä pis-
tekirjoituksella että mustavalkoisena tekstinä. Suurin osa 
teoksista oli tehty varta vasten juuri tähän teemaan sopi-
viksi. Myös tekijöiden aikaisemmista teoksista oli valittu 
näyttelyyn sopivia teoksia.

- Halusin tarjota Topeliukselle juustoa nykynäkökul-
masta. Ennen juustoa ei leikattu höylällä vaan järeämmil-
lä työkaluilla. Minun juustohöyläni puinen varsi halkesi, 
joten tein siihen uuden, keraamisen varren. Kun teema 
Tarjoan Topeliukselle tuli ajankohtaiseksi, otin tähän tee-
maan jo valmiina olevan juustohöyläni ja lisäksi tein sii-
hen juustokuvun. Juusto on virtuaalinen, eli sen voi jokai-
nen kuvitella, Outi Jyrhämä selitti.

Materiaalia meren pohjasta

Tarjoan Topeliukselle -näyttelyn teoksissa materiaaleina 
olivat muun muassa valkoinen kivitavarasavi, valkoinen 
paperiposliinisavi, musta savi, värilliset enkoopit ja erilai-
set lasitteet. Anneli Puurunen halusi tarjota Topeliukselle 
ruokajuomaksi olutta. Niinpä hän valmisti kaksi oluttuop-
pia nimeten teoksensa Kalan painikkeeksi. Vuoropuhelua 
tämän teoksen kanssa kävi Tuula Kähkösen ja Anneli Hä-
mäläisen yhteisteos Huikokala, jossa astian päällä on ka-
la. Kalan painikkeeksi -teoksen oluttuopit on valmistettu 
vanhasta merenpohjasta eli punasavesta.

- Meillä Espoossa raivattiin tilaa taloille Espoonlahden 
kohdalla. Sieltä kaivuun yhteydessä nousi ylös vanhaa 
merenpohjaa. Kaivuussa mukana ollut mieheni toi minul-
le sitä palan kysyen, voiko tästä tehdä mitään. Kokeilin si-
tä ja innostuin. Niinpä hän toi minulle saavillisen vanhaa 
meren pohjaa, jonka käsin putsasin pienistä kivensiruista 
ja heinistä, Anneli kertoi.

Näyttelyä katsomaan tulleet Erkki ja Anne Huttunen se-
kä Satu Linna olivat tyytyväisiä, että tulivat tutustumaan 
Topeliukselle tarjottaviin teoksiin.

- Topelius-teema kiinnosti minua. Olen harrastanut ke-
ramiikkaa vuosia sitten Helsingissä asuessani, joten aihe 
kiinnostaa. Myös tuttujen ihmisten teokset kiinnostavat. 
Täällä on niin ihania ja erilaisia teoksia. Aloin ajatella, mi-
tä minä olisin tarjonnut Topeliukselle. Kukaan ei olisi teh-
nyt samanlaista. Olisin nimittäin tarjonnut hänelle joulu-
tarjottimen, jossa olisi ollut tähtitorttuja, pullalettiä, pi-
parkakkuja ja korvapuusteja, Anne paljasti.   

Näyttelyavajaisten sijasta yleisölle järjestettiin esittelytilaisuus 
Topeliuksen syntymäpäivänä 14.1. Paikalla olijat saivat kuulla 
teoskuvauksia ja taustoja tekijöiden itsensä kertomana.

Keramiikkaryhmien vetäjä Soile Paasonen (vas.) ja kirjastonjohta-
ja Anne Ala-Honkola avasivat esittelytilaisuuden.

Leila Airaksisen keraamisessa kodassa on tarkoitus keittää Tope-
liukselle kunnon nuotiokahvit, keramiikkatyön nimi on ytimek-
käästi ”Kota”. Etualalla Ritva Arvola tarjoilee korvasieniä asetel-
massaan ”Luonnon antimia”.

Sakari Topelius tunnetaan suurena eläinten ja erityisesti pikkulin-
tujen ystävänä. Heidi Koivusen lintuvati on nimeltään ”Viserrys”.



Teksti: Gyöngyi Pere-Antikainen

Hyvät Kajastuksen lukijat!

Luen aina uteliaana Helsingin Sano-
mista viikoittaisia listauksia Helme-
tin, eli pääkaupunkiseudun kirjasto-
jen lainatuimmista teoksista. Ajatte-
limme laatia listan myös Kajastuk-
seen – tosin erilaisen listan. Haluam-
me osallistaa tähän teidätkin, arvoi-
sat lukijamme!

K
ertoisitteko meille kirjasta, joka on viime ai-
koina jäänyt erityisesti mieleenne? Koskettava 
lukukokemus, merkityksellinen tietokirja, eri-
tyisen viisas tai viihdyttävä romaani, säväyt-
tävä elämäkerta... Kirjallisuuden lajilla ei ole 

väliä, tärkein on oma elämyksellinen lukukokemuksen-
ne! Pyydämme tiiviin ja persoonallisen, lauseen-parin pi-
tuisen selityksen suosituksenne tueksi. Ja korostakaam-
me itsestäänselvien klassikoiden sijaan nyt harvinaisem-
pia helmiä! Pannaanhan hyvät kirjat kiertämään virtuaa-
lisesti!

Odotamme suosituksianne joko sähköpostitse osoittee-
seen: palaute@kajastuslehti.fi
tai vaikka postikortilla osoitteeseen: Kajastus, Marjanie-
mentie 74, 00930 Helsinki

Esimerkkinä olkoon nyt näkövammaisten parista poimit-
tu pieni listamme. Lukuilo on jaettu ilo, olkaa hyvät!

Elif Shafak, Rakkauden aikakirja

Kirjassa vuorottelee kaksi aikatasoa: 2000-luvun USA:ssa 
nelikymppinen Ella havahtuu siihen, että hänen moittee-
ton perhe-elämänsä on sisältä kuollutta ja vailla rakkaut-
ta. Hänen elämänsä mullistaa tuntemattoman kirjailijan 
käsikirjoitus 1200-luvulla eläneestä runoilijasta ja mysti-
kosta Rumista ja tämän henkisestä kumppanista. Kirja on 
täynnä aistillisuutta, intohimoa, ristiriitoja ja kiperiä kysy-
myksiä rakkaudesta.

 - Riikka Hänninen

Falcones, Ildefonso: Meren katedraali

Historiallinen romaanisarja alkaa 1300-luvun alun Barce-
lonan likeisellä maaseudulla. Kirja tarjoaa seikkailua, ro-
mantiikkaa, juonittelua, kehityskertomuksen ja päälle 
päätteeksi erinomaisen näköalan keskiajan rakennemuu-

tokseen matkalla kohti renessanssia, erityisesti elinkeino-
jen ja säätyjen valtasuhteiden muutosta. Keskiaika ei eh-
kä olekaan pelkkiä ritareita ja kirkon ylivaltaa.

 - Markus Jalonen

Emma Vepsä: Asfalttivolga

Kaverit pitivät nuorta naista   kuolemaahalveksuvana us-
kalikkona, kun hän ilmoitti aikovansa liftata  Moskovasta 
Afganistaniin. Hengenvaarallinen reissu, kommentoi yk-
si ja  toinen. Todellisuudessa Emma kohtasi pelkkää ystä-
vämieltä,  vieraanvaraisuutta ja iloa. Ilmankos hän kiteyt-
tää helmeksi: maailman  pahuus johtuu enimmäkseen sii-
tä, että hyvät ihmiset keskittyvät liikaa  pelkäämään toisi-
aan. Olen vahvasti samaa mieltä.

 - Hannes Tiira

Richard C. Morais: Herkullinen elämä

Täynnä aistillisuutta ja tunnelatauksia – intialainen ja 
ranskalainen ruokakulttuuri ottavat mittaa toisistaan, 
mutta suuren lahjakkuuden eteenpäin vieminen tuo so-
vun kuroteltaessa yhä useampaan Michelin-tähteen. Pal-
jon arkiranskan tokaisuja, joita äänikirjassa Juha Sääski la-
telee rutiinilla.

 - Eija-Liisa Markkula, Helsinki   

Jari Järvelä: Kosken kahta puolta

Finlandia-ehdokkaana olleessa kirjassa poika kuvailee ja 
muistelee kahta eri mummolaansa 1970-luvulla, sekä mi-
ten eri lailla mummot muistelevat kapina-aikaa. Mielestä-
ni kirja antaa mielenkiintoisen kuvan niin 70-luvusta kuin 
sota-ajastakin.

 - Sinikka
 
Alan Bradley: Kolmasti naukui kirjava kissa

2018 ilmestynyt kirja kertoo Blytonin perinnettä seuraten 
pienestä yksityisetsivästä Flaviasta. Nyt Flavia tuntee pit-
kästyvänsa ja odottaa, että jotain tapahtuu, niin että hän 
ja Gladys saavat jotakin selvitettävää. Samalla ajatukset 
tekevät muuta, kuin että hän ajattelisi sairaalassa olevaa 
isää. Suositellaan erityisesti niille, jotka nuoruudessaan 
pitivät Viisikoista.

 - Sinikka

Lukijan aarrearkusta

Kuva: Florencia Viadano / Usplash
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J Pekka Mäkelä: Hunan

Romaani kertoo  Kiinasta 1930-1940-luvuilta. Ihmisen sa-
noinkuvaamaton julmuus ja  toisaalta hyvyys ja rakkaus 
piirtyvät esiin vaikuttavina kuvina. Lukija  Marko Kallinen 
on myös hyvä.

 - Satu Kurru
  
Samartin, Cecilia, Kirottu kauneus

Tämä on ehdottomasti Samartinin paras kirja, eikä si-
tä malta laskea käsistään. Kirjassa kuvataan kolmen eri-
ikäisen tytön kautta ihmiskauppaa sekä sitä, miten julma 
maailma vieläkin on tyttöjä ja naisia kohtaan: miten nai-
sesta tulee miehelle vain käyttöesine. Tämän kaiken taus-
talla on kuitenkin Samartinille tyypillinen lämpö ja huu-
mori: tyttöjen kiintymystä toisiinsa, heidän erilaisuuttaan 
sekä selviytymistään yhdessä läpi hurjien juonenkääntei-
den kuvataan sydämellisesti ja myötäeläen.

 - Marianne Tenhami
 
Fagerson, Vappu-Tuuli, Special Edition – erikoispainos

Kirjassa kuvataan nuoren naisen tavallista elämää: työtä, 
hengailua ystävien kanssa, ihastumista, elokuvissa käyn-
tiä – sähköpyörätuolista käsin. Vaikka sokean ja liikunta-
vammaisen ongelmat ovat erilaisia, yksi on sama: ihmis-
ten suhtautuminen erilaisuuteen. Voin samastua Vapun 
kanssa niin moneen asiaan: ihmisten tuijottaminen, hei-
dän suustaan pääsevät sammakot ja ajattelemattomat ky-
symykset, kateus kuljetuspalvelua kohtaan sekä se, ettei-
vät vammattomat miehet kiinnostu vammaisista naisista. 
Mutta tämä kaikki ja muut kirjan tapahtumat on kerrottu 
hauskasti, pilke silmäkulmassa ja kirjaa lukiessa nauruher-
mot ovat välillä koetuksella.

 - Marianne Tenhami

Liina Putkonen: Jäätynyt tyttö

Anna Saksman artikuloi erinomaisella äänenkäytön tek-
niikallaan erinomaisen ihmissuhdepelitarinan, jonka hen-
ki sisältää seksiä, väkivaltaa, poliittista pelihommaa, kieh-
tova kokonaisuus, herättää aivojen isoissa lohkoissa mo-
nipolvisia tunnereaktioita.

 - Vike

Lucinda Riley: Seitsemän sisarta

Mestarillinen kiehtovien tarinoiden kertoja. Mikä paras-
ta: jatkoa seuraa tähän sarjaan vielä 5 kirjaa. Sarjan alus-
sa Maia D’Aplièse ja hänen viisi sisartaan ovat kokoontu-
neet heidän lapsuudenkotiinsa Atlantikseen – upeaan, 
syrjäiseen linnaan Genevenjärven rannalla. Pa Salt, hei-
dän isänsä, omalaatuinen miljonääri, on kuollut. Pa Salt 
on adoptoinut jokaisen tytön vauvana ja nyt, tämän kuo-
leman jälkeen, saa jokainen heistä kirjekuoren, joka sisäl-
tää vihjeen tytön historiaan.

 - Neuloottinen lukutoukka, Helsinki

Tanja Kaarlela: Noutaja

Kirjahan oli samalla hyvin humoristinen ja pohjattoman 
vakava, asiallinen kuvaus nykypäivän Suomesta. Siinähän 
hyvin toimeentuleva rouva ajelee pohjoiseen hautajai-
siin ja vahingossa törmää vanhan miehen koiraan tiellä. 
Sitten näiden maailmat hetkeksi yhtyvät, kun kirjan pää-
henkilö Iisa alkaa auttelemaan mökissään asuvaa jalkansa 
pahasti loukannutta Yrjöä. Kuvaus on todella raadollinen 

nykyajan elämän menosta, kun yhteisöllisyys ja toisista 
välittäminen on muisto vain jostain entisestä ja vaihtu-
nut peukuttamiseksi. Kirjan loppukin on hyvä, enpä vielä-
kään oikein osaa sanoa, onko se onnellinen vaiko vähem-
män onnellinen. Minuun teki suuren vaikutuksen Päivi Is-
talan lukutapa.

 - Markku ällikällä lyötynä

Terhi Tarkiainen, Pure mua

Pirteä ja yllättävä esikoisromaani kotimaisessa kertoma-
kirjallisuudessa. Veikeä, uudenlainen näkemys elämisen 
inhimillisyyden kummallisuuksista. Mehevää kielellistä 
kerrontaa.
 - Hyvinkääläinen kirjatoukka, Jukka

Marttinen, Annamari: Törmäys

Kirjassa on neljä vastarakastunutta ihmistä. Tapahtuu on-
nettomuus ja monen ihmisen elämä muuttuu. Kirja kos-
ketti ja liikutti minua välillä kyyneliin asti. Tapahtuu hyvin 
surullisia ja kuitenkin myös iloisia asioita ja uskoa huomi-
seen. Minusta kirja oli alusta asti jotenkin uhkaava ja mu-
kaansa tempaava.

 - Tarja Hurme
 
Björksam, Ulrika: Nouse nyt

Tositarina selviytymisestä uskomattoman onnettomuu-
den jälkeen. Kertomus sitkeydestä, vaipumisesta välillä 
epätoivoon ja taas toivoa tulevasta ja jaksamisesta kaikki-
en vastoinkäymisten kanssa. Peilasin paljon kirjaan omaa 
itseäni, välillä jopa itkien. Vaikka yhtä pahaa ei minulle 
ole tapahtunut, niin sellaista kuitenkin, että sen jälkeen 
on täytynyt oppia kestämään ihmisten tuijotukset ja ih-
mettelyt. Jostakin luin hyvän toteamuksen, jotenkin näin 
se meni:  Älkää tuomitko minua, koska ette tiedä, minkä-
laisen polun olen kulkenut.

 - Tarja Hurme 

Lucy Ching: Kultaiset pisteet

Yksi niistä kirjoista, joihin palaan aina uudelleen, on tä-
mä muistelmakirja. Se kertoo Lucyn lapsuudesta sokeana 
1930-luvun lopulta -50-luvulle, ensin Kiinassa, sittemmin 
Hong Kongissa. Kiinassa sokeita pidettiin tuohon aikaan 
kyvyttöminä oppimaan mitään tai tekemään kunnollis-
ta työtä. Lucy joutui taistelemaan lähes koko ympäristö-
ään vastaan oppiakseen lukemaan, päästäkseen kouluun 
ja kasvaakseen itsenäiseksi kansalaiseksi. Suosittelen kir-
jaa kaikille, varsinkin niinä hetkinä, kun tarvitaan muistu-
tusta siitä, miten hyvin asiat sentään ovat nykyajan Suo-
messa.

 - Satu Linna

Stephen King: 22.11.1963

Jännityksen ja kauhun mestari on todellinen mestarikir-
jailija, tässä hänen epätavallinen aikamatkustajaromaa-
ninsa, jossa tavallinen opettaja päättää estää Kennedyn 
murhan ja muuttaa tulevaisuutta. Menneisyyttä ja tule-
vaisuutta ei kuitenkaan ole helppoa irroittaa toisistaan - 
liekö edes mahdollista? Kun perhonen levittää siipensä, 
se vaikuttaa kaikkeen... Huikea ajatuskavalkaadi ja loista-
va ajankuva!

 - Gyöngyi Pere-Antikainen



KOIJÄRVI 40 VUOTTA!

Teksti: Pasi Päivinen

K
oijärven tapahtumista tu-
lee kuluneeksi 40 vuotta. 
Vuotoksen allassuunnitel-
mat, Kemijoen säännöstely 
ja ydinvoimalahankkeet sai-

vat aikaan kiivasta julkista keskustelua 
1960-luvulla ja 1970-luvun alussa luon-
nonsuojelijoiden keskuudessa, mutta 
vasta Koijärven tapaus synnytti ympäris-
tönsuojeluliikkeen. Tavoitteena oli estää 
merkittävänä lintualueena pidetyn Fors-
sassa sijaitsevan Koijärven kuivattaminen. Se kokosi ha-
janaiset ja pienissä piireissä toimineet luonnonsuojelijat 
kansanliikkeeksi, jonka vaikutukset muuttivat sekä poliit-
tista kenttää että ympäristöasioiden merkitystä Suomessa 
nostaen ympäristönsuojelukysymykset osaksi yhteiskun-
nallista keskustelua. 

Koijärvi-liike käynnistyi pääsiäislauantaina 14. huhtikuuta 
1979. Silloin julkisuuteen tuli tieto, että järven kuivatusta 
ajavat maanviljelijät olivat käyneet kaivamassa isomman 
laskuojan. Helsinkiläiset luonnonsuojelijat Ville Komsin 
johdolla reagoivat asiaan välittömästi ja kokosivat ensin 
yhden bussilastillisen aktivisteja Helsingin seudulta pa-
toamaan laskuojan. Väkeä saapui pian busseilla lisää mm. 
Tampereelta, Turusta ja muualtakin Suomesta auttamaan 
padon rakentamisessa ja sen vartioinnissa. Noin 80 tal-
koolaisen voimin saatiin pato rakennetuksi ja veden juok-
sutus lähes pysähtymään. 
Noin sata ulkopaikkakuntalaista maanviljelijää kävi 3. tou-
kokuuta purkamassa padon. Toukokuun 14. päivänä kai-
vinkone alkoi jälleen avata järven lasku-uomaa. Neljänte-
nä päivänä kaivinkoneen saapumisesta Koijärven suoje-
lijajoukko kiinnitti itsensä kettingillä kaivinkoneeseen ja 
esti sen työskentelyn. Myöhemmin Koijärven suojelijat ir-
rotettiin kaivinkoneesta ja vietiin Forssan poliisilaitoksel-
le kuulusteltaviksi. 

Koijärven kuivattamisyritys sai alusta lähtien osakseen 
enemmän mediahuomiota kuin mikään aiempi luonnon-
suojeluhanke Suomessa ja sitä pidetään Suomen ympäris-
tönsuojeluhistorian keskeisenä merkkipaaluna. Ville Kom-

si, tapahtuman koolle kutsujana, onnistui 
saamaan Koijärvelle toimittajaryntäyksen 
ja median mielenkiinto Koijärven tilan-
teen seuraamisessa säilyi kauan. 

Miksi juuri Koijärvi?

Toisen maailmansodan jälkeen traktori 
on korvannut hevosen ja leikkuupuimu-
ri sirpin. Maatalouden koneellistuminen 
on vaikuttanut luontoon siten, että pellot ovat painuneet 
raskaiden maatalouskoneiden alla. Sen vaikutuksesta jär-
vien vedenkorkeudet ovat myös muuttuneet ja näin ta-
pahtui Koijärvelläkin. Siitä on lähtenyt ajatus peltoalan 
lisäämisestä. Suomessa on kuivatettu pienehköjä järviä 
ja lampia pelloiksi aiemminkin, joten Koijärven kuivat-
taminen ei ollut uutta. Järven kuivattaminen ei ole hal-
paa, mutta kokonaistaloudellisesti maanviljelijät katsoi-
vat Koijärven kuivattamisen kannattavan. Peltojen painu-
minen ja veden korkeuden muuttuminen tarkoittaa sitä, 
että vesi pääsee pelloille ja vahingoittaa satoa. Peltojen 
vettyminen voidaan estää joko pengertämällä rantaa tai 
kuivattamalla vesistö. Koijärven kohdalla kuivattaminen 
oli viljelijöiden tavoitteena, koska se oli yksinkertaisesti 
pengertämistä halvempi ratkaisu. 

Koijärven kuivatussuunnitelman vaiheet 

Vuoden 1910 ensimmäisen ja silloinkin epäonnistu-
neen kuivattamisyrityksen jälkeen Koijärven kuivattami-
nen nousi 1960-luvun alussa uudelleen ajankohtaiseksi. 
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Vuonna 1962 pidettiin ensimmäinen kuivatussuunnitte-
lukokous. Maanomistajien tarkoituksena oli kuivattaa ko-
ko järvi ja parantaa maanviljelyn edellytyksiä alueella. 
Vuosikymmeneen suunnitelmat eivät kuitenkaan edisty-
neet, mutta 1970-luvun alusta maanviljelijät alkoivat ak-
tiivisesti puuhata järven kuivattamista. 

Kuivatussuunnitelmaa vastustettiin ja siitä valitettiin lää-
ninhallitukseen. Luonnonsuojelijat perustelivat Koijärven 
säilyttämistä sillä että se oli 1970-luvulla Suomen viiden-
neksi merkittävin lintujärvi. Maanviljelijöille taloudelliset 
intressit olivat ensisijaisia, eikä viljelijöiltä riittänyt myö-
tätuntoa Koijärveä ja sen lintuja kohtaan. Luonnonsuoje-
lijoiden aktiivisuus tuotti kuitenkin tulosta, sillä Koijärvi 
asetettiin ensin lääninhallituksen toimesta toimenpide-
kieltoon ja asia vietiin maaoikeuteen. 

Koijärvestä keskusteltiin myös korkealla poliittisella ta-
solla. Kiistan alkuvaiheessa Suomen maatalousministe-
rinä toimi Johannes Virolainen. Hän asettui luonnollises-

ti maanviljelijöiden puolelle ja vähätteli koko asi-
an tärkeyttä. Tilanteen kiristyttyä Virolainen vält-
ti ottamasta asiaan kantaa jääden odottamaan 
maaoikeuden ratkaisua. 

Itsenäisen Suomen historiassa on ollut harvi-
naista asettaa kapuloita maatalouden rattaisiin. 
Maanviljelijöiden asema on pyritty turvaamaan. 
Heti toisen maailmansodan jälkeen valtio luovut-
ti suuria maa-alueita viljelyyn, 1970-luvun alusta 
alettiin maksaa maataloustukea ja 1990-luvun la-
mankin jälkeen maatalouden erityisasema on säi-
lynyt vahvana nykypäivään saakka.

Luonnonsuojelua ja mediapeliä

Lääninhallituksen asettama Koijärven toimenpide-
kielto ei pitänyt ja maanviljelijät aloittivat järven 
kuivattamisen ennen maaoikeuden päätöksen an-
tamista. Koijärven suojelijat puolestaan aloittivat 
järeämpien keinojen käytön järven pelastamiseksi. 

Ympäristönsuojelijoiden koollekutsuja, villapaidastaan 
tunnettu yhden kauden Eduskunnassa Vihreän liikkeen 
kansanedustajana istunut Ville Komsi, teki samanaikai-
sesti sekä lempeää että terävää pilkkaa aineellisen hyvin-
voinnin tuhonkierteessä riehuvasta pöyhkeästä suoma-
laisesta maanviljelijästä ja oli näkyvästi esillä mediassa. 
Komsi hallitsi mediapelin niksit ja sai median avustuksel-
la kiinnitettyä koko Suomen huomion Koijärveen.    

Koijärvi päätyi median valokeilaan heti ensimmäisen las-
kuojan laajennuksen myötä. Tiedotusvälineet antoivat 
Koijärven tilanteesta kuvan, jonka mukaan maanviljelijät 
olivat ottaneet oikeuden omiin käsiinsä. Media oli valin-
nut kantansa Koijärvi kiistassa, eikä ollut sattumaa, että 
Koijärvestä muodostui ensimmäinen ympäristönsuojeli-
joiden julkinen työnäyte. 

Ville Komsi organisoi laskuojien patoamisoperaation pe-
laten mediapeliä täydellä teholla. Laskuojaa patoavia 
kansalaisia poseerasi tv:ssä ja lukuisissa lehdissä säännöl-
lisesti. Pienimmätkin kiistaan liittyneet asiat ylittivät uu-
tiskynnyksen, joten ymmärrettävistä syistä reaktiot Koi-
järven säilyttämisen puolesta olivat voimakkaita. 

Kissa- ja hiirileikkiä

Ensin Koijärven suojelijat rakensivat padon, jonka maan-
viljelijät tuhosivat. Sen jälkeen järvensuojelijat rakensivat 
lisää esteitä tukkiakseen laskuojia, joita sitten vesipiirin 
kaivinkoneet purkivat. Sen jälkeen aktivistit kytkeytyivät 
rautakettingein kaivinkoneeseen estäen sen työskente-
lyn. Ensimmäisen ja suurimman kivistä ja puusta raken-
netun padon tuhoamiseen osallistui noin 100 maanviljeli-
jää. Patojen rakentamiseen, ylläpitoon ja muuhun toimin-
taan Koijärvellä osallistui runsaat 100 luonnonsuojelijaa, 

Koijärven puolesta 
marssittiin ja istut-
tiin kahleissa tai il-
man. Keskeinen vai-
kuttaja Ville Komsi 
vaaleassa villapai-
dassa ylhäällä. 
Lopulta kaivinko-
neet pysähtyivät!

►



joista noin 80 oli paikalla heti tapahtumien alettua pää-
siäislauantaina vuonna 1979. Koijärven tapahtumia voi-
daan siis hyvin kuvata kissa- ja hiirileikiksi. Osapuolet ei-
vät olleet halukkaita myönnytyksiin, mistä syystä tilanne 
Koijärvellä oli päällä noin 1,5 vuotta. 

Ratkaisun löytäminen haastavaa ennakkotapauksen 

puuttuessa 

Koijärven kiistaa ratkaisemaan päätettiin asettaa toimi-
kunta. Järven kuivattajat ilmoittivat, että järveä kuivate-
taan vähitellen ja harvinaisen lintukannan säilymistä val-
votaan. Luonnonsuojelijoiden näkemys oli se, että järveä 
ei voi samanaikaisesti kuivattaa ja turvata linnuston säily-
minen. Viranomaiset eivät tienneet, mitä olisi pitänyt teh-
dä, koska vastaavaa tilannetta ei aiemmin ollut sattunut. 

Keväällä ja kesällä 1980 luonnonsuojelijat rakensivat uu-
sia patoja, jotka vesipiiri purki. Tilanne ratkesi lokakuus-
sa 1980 toimikunnan esittelemään mietintöön, jonka suo-
sittelemia toimenpiteitä ei enää aktiivisesti vastustettu.

Koijärven tapahtumat johtivat useisiin oikeudenkäyntei-
hin. Syytettyinä oli yhteensä 113 henkilöä, joista Tamme-
lan käräjäoikeus tuomitsi 101 henkilölle sakkorangaistuk-
sen. Alaikäiset jätettiin tuomitsematta. Ankarimmat sak-
kotuomiot langetettiin kolmelle Koijärvi-liikkeen pääor-
ganisaattorille: Ville Komsille, Pekka Sundellille ja Kai Vaa-
ralle. Sakot olivat huomattavat, sillä päiväsakkojen mää-
rä ylitti rajan, jonka seurauksena tuli merkintä rikosrekis-
teriin. 

Koijärvi-liikkeen merkitys

Koijärvi-liikkeessä ei ollut mitään laajempaa organisoitu-
mista, vaan tehtävistä sovittiin spontaanisti. Sitä ei voida 
missään nimessä pitää ekoterrorismina, vaikka aineellis-
ta vahinkoa aiheutuikin maanomistajille ja vesipiirille. Ky-
se oli väkivallattomasta kansalaistottelemattomuudesta, 
joka ympäristönsuojelullisesta näkökulmasta katsottuna 
kannatti, koska Koijärveä ei kuivatettu. 

Koijärven alue lunastettiin myöhemmin ja se päätyi pää-
osin valtion omistukseen. Järvi rauhoitettiin kokonaan 
vuonna 1992 ja liitettiin Natura 2000 -verkostoon sekä 
valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan. Suoje-
lutoimista huolimatta Koijärven rehevöityminen vuosien 
saatossa on kuitenkin jatkunut ja siellä esiintyvä lintula-
jisto harventunut.

Koijärvi oli hyvä lintujärvi ja on kohtuullisen hyvä edel-
leenkin. Se ei kuitenkaan ole välttynyt vahingoilta, sillä 
useita lintulajeja on kadonnut järveltä. Kun luontoa muu-
tetaan toiminnallisesti, siitä seuraa vaikutuksia, joita ei 
jälkikäteen aina pystytä korjaamaan. Ihminen voi yrit-
tää vaikuttaa luontoon, mutta luonto lopulta päättää it-
se kiertokulustaan. 

Koijärvi-liike nosti luonnonsuojelun merkityksen yhteis-
kunnalliseen keskusteluun, ja sillä on ollut laajamittaisia 
ympäristöpoliittisia vaikutuksia. Esimerkiksi Koijärvi-liike 
vaikutti ympäristöministeriön perustamiseen Suomeen. 

Se on edistänyt myös monien arvokkaiden luontokohtei-
den suojelua. Koijärvi-liike antoi sysäyksen Vihreälle liik-
keelle ja sen myötä Vihreän liiton perustamiselle, vaikka 
se olisi todennäköisesti syntynyt ilman Koijärveäkin. Koi-
järvi-liike vaikutti siihen, että samanhenkiset ihmiset tu-
tustuivat toisiinsa ja loivat pohjan poliittiselle järjestäy-
tymiselle. Koijärvi-liikkeen aktiiveista monet ovat olleet 
sen jälkeen mukana kuntapolitiikassa ja muutamat nous-
seet valtakunnan politiikassakin näkyville paikoille, kuten 
Koijärven suojelemisen pääorganisoija vihreiden ensim-
mäinen kansanedustaja Ville Komsi, ex-kansanedustaja 
ja Suomen elokuvasäätiön entinen toimitusjohtaja Irina 
Krohn, ex-ministerit Osmo Soininvaara ja Pekka Haavisto. 

  

Ylhäällä Koijärven pohjoispää nykytilassaan, alla eteläpää. 
Kuvat: Lounais-Suomen Lintuharrastajat ry / ATa

Koijärveä ei lopulta kuivattu ja nykyisin se kuuluu Natu-
ra 2000-verkostoon ja valtakunnalliseen lintuvesiensuoje-
luohjelmaan. Lounais-Suomen Lintuharrastajien sivuilla 
kerrotaan että vedenpinta on kuitenkin liian alhaalla, mi-
kä on aiheuttanut järven umpeenkasvua ja lajiston köyh-
tymistä. Vaikka Koijärvi on menettänyt asemansa yhte-
nä Suomen parhaista lintujärvistä, siellä viihtyy edelleen 
monia tyypillisiä lintujärvilajeja kuten kurki, laulujoutsen, 
ruoko- ja rytikerttunen, luhtahuitti ja ruskosuohaukka. Lin-
tutornista voi nähdä myös vesikasveilla herkuttelevan hir-
ven tai kauriin.

Koijärvi nykyisin

►
Vanhat tangot, 
uudet kujeetMUSIIKKI

Helena Taskila

T
rio Kaiunsäde on akustinen harmonikan, pan-
huilun ja pianon muodostama kokoonpano, 
jossa soittavat minun lisäkseni Joose Ojala ja 
Tuukka Ojala. Alunperin perustimme yhtyeen, 
koska halusimme soittaa Ennio Morriconen 

elokuvasävelmiä omina sovituksinamme. Kun tämä kon-
septi sai hyvän vastaanoton yleisöltä, ja soittaminen yh-
dessä oli muutenkin hauskaa, aloimme suunnitella uutta 
projektia. Syntyi idea tangokonsertista, jossa soitettaisiin 
tangoja eri vuosikymmeniltä, aivan tangon syntysijoilta 
tähän päivään. 

Läheinen suhde tangoon

Meillä kaikilla on omanlaisemme suhde tangomusiikkiin. 
Itse koin ensimmäisen järisyttävän tangoelämykseni noin 
15-vuotiaana, kun kuulin Astor Piazzollan riipaisevan Ob-
livion-tangon sovitettuna panhuilulle ja pianolle. Tuukka 
kertoo myös vaikuttuneensa Oblivionista: ”Minulle tan-
go oli aina tarkoittanut sellaisia kappaleita kuin Satumaa 
tai esimerkiksi Toivo Kärjen sävellykset, enkä edes tajun-
nut, että Oblivion oli tango, ennen kuin se selvisi minul-
le myöhemmin”. Myös Pedro’s Heavy Gentlemen-yhty-
een argentiinalaistyyliset tangosovitukset tekivät aikoi-
naan Tuukkaan suuren vaikutuksen. Tuukka sanoo ylipää-
tään suhtautuvansa tangoon uteliaan kunnioittavasti, sil-
lä parhaimmillaan se on hyvin intensiivistä musiikkia ja il-
mentää ympäristöä, jossa sitä soitetaan. Esimerkiksi suo-
malainen, tasaisesti etenevä tango sopii hyvin suomalai-
seen mentaliteettiin, kun taas tulinen argentiinalaistango 
kertoo aivan toisenlaisesta kulttuurista. Joose puolestaan 
kokee tangomusiikin soittamisen haastavaksi, koska sitä 
ei ole helppoa läheskään aina tehdä uskottavasti. Joosen 
mukaan tangomusiikki on joskus jopa äärimmäisen ba-
naalia, mutta jottei se kuulostaisi siltä, on muusikon osat-
tava ilmaista kuulijalle tangon syvin olemus, joka pohjim-
miltaan on tunteiden välittäminen. Itse koen myös, että 
tangomusiikki kertoo usein juuri ihmisen tummimmista 
tunteista – kaipauksesta, toivottomasta rakkaudesta ja 
jopa vihasta. Usein laulaja toimii tangossa tarinankertoja-
na unohtamatta tietenkään soittajia. Onkin kiinnostavaa 
tutkia, millaisia mielenmaisemia saamme loihdittua kol-
men soittajan voimin.

Jännitystä ja yllätyksiä

Trio Kaiunsäteelle on alusta asti ollut tärkeää, että sovi-
tukset tehdään itse. Kaikki trion jäsenet ovat tottuneet 
lapsesta asti soittamaan ilman nuotteja sekä improvisoi-
maan omaa soittoa. Tämä tuo harjoittelemiseen ja sovi-
tusten tekoon jännittäviä haasteita. Kaikki trion jäsenet 
ovat yhtä mieltä siitä, että mielenkiintoisinta on se, et-
tei sovituksia  tehdä valmiiksi nuotti nuotilta. Ääriviivat 
ovat olemassa, mutta aina on tilaa improvisoinnille ja si-

tä kautta yllätyksille. Jokaisella yhtyeen jäsenellä on oma 
tapansa käsitellä musiikkia.  Tuukka kiteyttää asian näin: 
”Vaikka treeneissä tapahtuisi mitä, koskaan ei voi tietää 
mitä keikalla lopulta tapahtuu.” 

Mitä konsertissa kuullaan

Halusimme koota ohjelmistoon kappaleita, jotka ovat jää-
neet jostain syystä vähemmälle huomiollle. Konsertista ei 
siis tule ikivihreät tangot yhteen kokoavaa tapahtumaa, 
vaikka tällaisia kuolemattomia sävelmiä tullaan muutama 
kuulemaankin.

Tangoprojektin satoa pääsee kuulemaan Oulun konserva-
toriolla Tulindberg-salissa 4.4.2019. Lisätietoa saa osoittees-
ta www.facebook.com/jooseojalamusic

Trio Kaiunsäde: Tuukka Ojala, Helena Taskila ja Joose Ojala. 
Mukana myös Joosen opaskoira Vanttu.
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Teksti: Tuula Paasivirta

K
uka kuuntelee köyhää? 
-verkoston ja Suomen 
köyhyyden ja syrjäytymi-
sen vastaisen verkoston 
(EAPN-Finin) tuottama 

Köyhä mediassa -opas köyhyyttä ko-
keneelle antaa köyhille tietoa, vink-
kejä ja tukea mediassa esiintymiseen. 
Se julkaistiin EAPN-Finin Kunnioitta-
vasti köyhyydestä -tunnustuksen ja-
kotilaisuudessa Helsingissä  26. mar-
raskuuta 2018. Kyseinen tunnustus 
jaettiin viime vuonna kolmatta ker-
taa. Taustana on Euroopan köyhyys-
verkostoissa vuosia sitten virinnyt 
toiminta, jotta köyhän oma ääni saa-
taisiin mediassa kuuluviin paremmin. 

Köyhyys ja media 

Köyhyys koskettaa Suomessa sato-
jatuhansia ihmisiä eri syistä. Sen vä-
hentäminen ei onnistu ilman, että 
köyhyyttä kokevia ihmisiä kuullaan 
asiantuntijoina omassa asiassaan, 
myös eri medioissa. Julkisuuteen as-
tuminen sisältää kuitenkin riskejä ja 
vaatii uskallusta. Niitä voi ehkäistä 
ennalta, kun tuntee median pelisään-
nöt, miettii omia valmiuksiaan ja ha-
kee tukea itselleen tähän prosessiin.  
Tähän tuen antamiseen pyrkii osal-
taan tämä opas. 

Ainutlaatuinen opas

Vuonna 2018 julkaistu opas köyhyyt-
tä kokeneille ihmisille haluaa olla 
avuksi tässä merkittävässä asiassa, 
köyhyys ja media.  Se on pitkälti köy-
hyyttä kokeneiden ihmisten itse te-
kemä opas tästä tärkeästä aiheesta. 

Sillä pyritään tukemaan heitä, jotka 
haluavat vaikuttaa köyhyydestä käy-
tävään keskusteluun lähtemällä me-
diaan haastateltavaksi tai kenties kir-
joittamaan blogitekstejä köyhyydes-
tä. Se vaatii aina uskallusta ja sisältää 
riskejä, mutta oppaan tekijät ovat si-
tä mieltä, että se kannattaa silti. Li-
säksi on tärkeää, ettei köyhyydestä 
vaieta. Merkityksellistä on, että köy-
hät itse puhuvat köyhyydestä, sen eri 
ilmenemismuodoissaan. 

Oppaan suunnittelu- ja toimitta-
misen työryhmään kuuluivat Linnéa 
Partanen, Irene Roivas, Tiina Saare-
la ja Erja Saarinen. Tuula Paasivirta 
toimi kaksivuotisen työryhmän pu-
heenjohtajana. Lopullisen oikoluvun 
ja taiton toteuttivat Erja Saarinen ja 
Taina Leino. Miesnäkökulmaa oppaa-
seen saatiin kahden kyselysarjan ky-
symysten tekemiseen, valokuviin ja 
kunnioittavasti köyhyydestä raadista 
prosessin eri vaiheissa. 

Oppaan toteutusta varten järjes-
tettiin kaksi webropol -kyselyä ja 
kaksi kuulemis- ja keskustelutilai-
suutta vuonna 2018.  Työryhmälle 
oli tärkeätä, että köyhiä kuultiin mo-
nipuolisesti. Oppaan työstämises-
sä saatiin arvokkaita kommentteja 
myös toimittajilta. Valokuvia pyydet-
tiin Facebook-ryhmissä ja kuukau-
sikirjeissä, mutta niitä saatiin myös 
työryhmän jäseniltä. 

Oppaan syntysanat lausuttiin opas-
työryhmän puheenjohtajan keittiös-
sä hänen sanomaan elokuussa 2017, 
kun Kuka kuuntelee köyhää? -verkos-
to piti kuukausikokoustaan Itä-Hel-
singissä.

 Vastaavaa opasta köyhille ei ole 
aiemmin tehty Suomessa, eikä sel-
laista löydy EAPN:n Euroopan laajui-
sen verkoston jäsenmaiden toimijoil-
ta muiltakaan. Oppaan kääntäminen 
englanniksi on suunnitteilla. Tämän-
tyyppisiä, harvinaisia oppaita medi-

Opas köyhyyttä 
kokeneille

Linnéa Partanen ja jutun kirjoittaja Tuula Paasivirta Köyhä mediassa -oppaan 
julkistamistilaisuudessa. Kuva: Erja Saarinen.

an kohtaamiseen, löytyy esimerkik-
si adoptioperheiden yhdistykseltä ja 
mielenterveysjärjestöiltä. 

Kenelle tarkoitettu?

Oppaassa on ohjeita tilanteeseen, 
jossa toimittaja on pyytänyt ja etsi-
nyt henkilöä tai henkilöitä haastatel-
tavaksi joko lehteen, verkkoon tai tv- 
tai radio-ohjelmaan. Se kertoo, mitä 
kannattaa ottaa huomioon, kun har-
kitsee haastatteluun suostumista. Sii-
nä on myös tietoa siitä, mitä kaikkea 
haastattelusta voi seurata. Oppaas-
sa käydään tarkoin läpi haastattelu-
prosesseja ja haastateltavan oikeuk-
sia ja velvollisuuksia. Se on erityisen 
hyödyllinen kaikille, joilla ei ole run-
saasti kokemuksia mediassa esiinty-
misestä, mutta konkarikin saattaa sii-
tä hyötyä. 

Sosiaalinen media

Sosiaalinen media tuo lisähaastei-
ta osallistumisessa julkiseen keskus-
teluun. Lähes kaikilla medioilla on 
myös sähköinen julkaisualusta. Siellä 
keskustelu voi olla hyvin haastavaa, 
riipaisevaa, mutta myös antoisaa. 
Keskustelu köyhyydestä ei ole aina 
rakentavaa. Tämän vuoksi erilaiset 
oppaat ja tunnustuspalkinnot ovat 
tärkeitä matkalla muutokseen. 

 Marianne Laiho pohtii aihetta Suo-
men tiedetoimittajien verkkoleh-
dessä artikkelissaan ”Väärällä tavalla 
köyhä” – Median köyhä ei kelpaa hy-

väosaisille. 
Hän kysyy jutussaan aiheellisesti: - 

Suomessa tutkitaan köyhyyttä, ja sii-
tä uutisoidaan tiedotusvälineissäkin 
melko paljon. Miksi köyhien omaa 
ääntä on kuitenkin vaikea tuoda jul-
kisuuteen? Millainen köyhä miellyt-
tää mediaa? 

Aiempi opas julkaistiin 

journalisteille 

Vuonna 2017 Kunnioittavasti köyhyy-
destä tunnustuksen jakotilaisuudes-
sa julkaistiin ensisijaisesti toimitta-
jille tarkoitettu opas Kunnioittavasti 
köyhyydestä – opas köyhyydestä kir-
joittamiseen. Myös se löytyy EAPN-
Finin verkkosivuilta http://www.
eapn.fi/kokemustoiminta/kunnioit-
tavasti-koyhyydesta/  Samalta sivulta 
hieman alempaa löytyy linkki oppaa-
seen, mutta se löytyy myös kohdas-
ta julkaisut ja Kuka kuuntelee köyhää 
verkoston sivulta http://www.kuka-
kuunteleekoyhaa.fi/wordpress/kate-
goria/ajankohtaista/

EAPN-Fin jakaa vuosittain Kunni-
oittavasti köyhyydestä -tunnustuk-
sen journalisteille, jotka ovat tehneet 
juttuja köyhyydestä taloudellisia ja 
sosiaalisia syitä analysoiden ja köy-
hyyttä kokeneita ihmisiä kunnioit-
taen. Tunnustuksen saajan päättää 
köyhyyttä kokeneista ihmisistä koos-
tuva raati.

Ehdokkaita etsitään kunakin vuon-
na marraskuun 2. päivään asti. Tä-

män vuoden ehdokkaiksi otetaan ar-
tikkeleita ja ohjelmia, jotka on jul-
kaistu 1.11.2018–31.10.2019 suoma-
laisessa mediassa. Lisätietoja osallis-
tumisesta saat erja.saarinen@soste.fi 

Kirjoittaja on Köyhä mediassa – opas 
köyhyyttä kokeneille työryhmän pu-
heenjohtaja ja Kuka kuuntelee köy-
hää? -verkoston viestintävastaava ja 
EAPN-Fin verkoston hallituksen jäsen. 

Yksi Köyhä mediassa -oppaan 
haastatelluista, Mimosa Partanen, 
kertoo:
"Menin haastatteluun YLE:n nettijul-
kaisuun, koska halusin vaikuttaa ja 
tuoda esille köyhyyden kokemuksia. It-
seni esille tuominen tuli agendani mu-
kana, koska kerroin elämästäni. Minul-
le on tullut haastatteluideni jälkeen 
paljon positiivista palautetta.

Kannustavia ja tukea osoittavia yhtey-
denottoja on tullut sekä ystäviltäni ja 
täysin tuntemattomilta ihmisiltä. Olen 
ollut jokaisen haastattelun jälkeen yl-
peämpi itsestäni ja haastattelut ovat 
auttaneet minua näkemään itseni po-
sitiivisemmassa valossa. Minua on ke-
huttu rohkeudestani ja sinnikkyydes-
täni.”

Kuva: Linnéa Partanen
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Monet Kajastuksen lukijat muistavat 
Rauni Westerholmin, os. Sarkkisen, 
(1931 -2014). Hän oli lahjakas ja moni-
puolinen sokea muusikko, joka usein 
säesti yksinlaulajia ja erilaisia esiinty-
järyhmiä sekä toimi muutaman lau-
luryhmän vetäjänä. Minäkin pääsin 
laulamaan Raunin säestyksellä Hel-
singin ja Uudenmaan Näkövammai-
set ry:n järjestämässä Georg Malms-
ten -tapahtumassa vuonna 2002.

Teksti: Satu Linna

U
ransa huippukaudella 60-luvulla Rauni Wes-
terholm perusti ystäviensä Sirkka Lehtivaa-
ran ja Orvokki Lehtisen kanssa Sävelkolmo-
set-nimisen lauluyhtyeen. Se esitti taitavasti 
upeita, usein Raunin itsensä sovittamia kol-

miäänisiä kappaleita esikuvina sellaiset valtakunnan julk-
kisryhmät kuin Harmony Sisters tai Metrotytöt. Sävelkol-
moset saavutti jonkin verran menestystä myös näkövam-
maispiirien ulkopuolella.

Nykyään valitettavan harva muistaa, että Rauni Wester-
holm on säveltänyt ja sanoittanut joukon kauniita lauluja, 
joista useimpien säveltäjänimenä hän käytti ensimmäi-
sen miehensä sukunimeä – siis Rauni Autio. Yksi lauluista, 
Tango Humiko, kyllä tunnetaan vieläkin. Toisin kuin mo-
nissa muissa Raunin lauluissa, siinä on Saukin sanat. Rau-
ni sanoitti senkin alun perin itse. Sanoitus kertoi Suomes-
sa esiintyneestä japanilaisesta Humiko-nimisestä tanssi-
jattaresta. Levytysvaiheessa Saukki kuitenkin piti tekstiä 
turhan henkilökohtaisena ja teki itse uuden
 
Muutamat muutkin Raunin laulut saivat arvostusta syn-
tyaikanaan ja niitä levyttivät eräät 60- ja 70-lukujen mer-
kittävät artistit, kuten Vieno Kekkonen ja Reijo Taipale. 
Tuo tumma ilta lokakuun -niminen kaunis valssi tuli toi-
seksi valtakunnallisessa iskelmäkilpailussa. Laulujen kirjo 
ulottuu tangoista (esim. Olet haave vain, Yksin tielle tui-
jotan) valsseihin (Keskikesän taikaa) ja laulelmiin (On ke-
säyö), onpa joukossa Vain kiittäin -niminen  hengellinen-
kin kappale.

Rauni olisi tahtonut keskittää koko valtavan energiansa 
musiikkiuraan ja opiskeli Sibelius-Akatemiassa pianon- ja 
kitaransoittoa. Suomessa on kuitenkin vaikea luoda täy-
sipäiväistä muusikon uraa, joten leipä pöytään piti hank-
kia muuta kautta, tässä tapauksessa pakkaamotyössä Fa-
zerin keksitehtaalla. Musiikin lisäksi Rauni Westerholmille 
tärkeitä asioita olivat lukeminen, pitkä harrastenäytteli-
jän ura Näkövammaisteatterissa sekä opaskoirat, joita eh-
ti olla useita, ja joiden piti ehdottomasti olla saksanpai-
menkoiria.

"Minähän en mitään rotan kokoista koiraa huoli", sanoi 
Rauni, kun labradorinnoutajat nousivat opaskoirakunnan 
valtaroduksi.

Kuten edellä oleva tokaisu osoittaa, Rauni Westerholm 
oli rempseä, isoääninen ja värikäs persoona, jonka pu-
heita oli usein hauska kuunnella. Kovin tyytyväinen ei to-
sin tainnut olla se radiotoimittaja, joka soitti ohjelmas-
saan rautalankaversion Tango Humikosta ja kysyi sitten 

Rauni Westerholmia 
muistellen

Rauni Westerholm nuorena.
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suorassa lähetyksessä puhelimitse, mitä säveltäjä piti sii-
tä. Toimittaja taisi odottaa innostuneita kehuja, mutta ra-
dioaalloille kajahti kiukkuinen ääni: "Kuka perhana on an-
tanut luvan tehdä siitä noin huonon version?”

Viimevuonna 9-henkinen ryhmä Näkövammaisten Kult-
tuuripalvelun aktiivijäseniä päätti koettaa hieman nostaa 
Rauni Westerholmin lauluja unholasta. Toteutimme muis-
tokonsertin, johon valmistautuminen alkoi jo toukokuus-
sa. Silloin kokoonnuimme valitsemaan lauluja. Vain pari 
ryhmäläistä tunsi materiaalia kunnolla ennestään. Kuun-
telimme kokoon saadut laulut läpi, ja kukin esiintyjä valit-
si laulun tai kaksi harjoiteltavakseen. Elokuun lopulla al-
koivat säännölliset lauantaiharjoitukset.

Suurimman työn ja vastuun konsertin onnistumisesta hoi-
tivat vetäjämme Anne Huttunen ja Sari Karjalainen. An-
ne huolehti harjoitusten aikatauluista ja muista käytän-
nön järjestelyistä, ohjasi laulujen tulkintaa ja kokosi Rau-
nin tunteneilta ihmisiltä paljon tietoa ja tarinoita. Niistä 
on saatu tässä jutussa Raunista kerrotut yksityiskohdat. 
Konsertissa Anne toimi luontevan hauskana juontajana ja 
esitti itsekin kaksi laulua.

Sari säesti meitä kaikkia pianolla ja ohjasi harjoituksissa 
laulujen musiikillista puolta. Konkreettisemmin sanottu-
na tämä tarkoittaa, että hän opetteli kaikkien laulut ul-
koa, sovitti niitä osittain itse ja joutui yleensä vielä tran-
sponoimaan kappaleet kullekin laulajalle sopivaan sävel-
lajiin. Lauluista ei ollut saatavilla piste- eikä usein muita-
kaan nuotteja, joten iso osa projektia oli kaikille mukana 
olleille reipashenkinen ulkoa opettelu äänitteiden avulla. 
Suureksi hyödyksi oli Inkeri Kauppisen kauan sitten teke-
mä levy Vuodet muistoja kultaa, jossa oli monia esitetyis-
tä lauluista. Konserttiryhmässä säestämiseen osallistui-
vat myös Ari Talja kitaralla ja hanurilla sekä Markku Kän-
ninen trumpetilla.

Tärkeä osa Annen ja Sarin työstä oli myös luoda harjoi-
tuksiin hyvä tunnelma. Kun harrastajaryhmä harjoittelee 
itselleen alun perin vierasta materiaalia, ja tavoitteena on 
saada aikaan toimivia yksinlauluesityksiä, keskeisimpiin 
hyvän ohjaajan ominaisuuksiin kuuluu pitkä pinna. Mi-
nä ainakin myönnän avoimesti tarvinneeni aikalailla tä-
tä tukimuotoa. Onneksi sitä oli tarjolla runsaasti, ja viih-
dyimme harjoituksissa mainiosti. Ääninäyttelemisfriikki-
nä nautin erityisesti Annen vetämästä tulkintapäivästä. 
Silloin etsiskelimme omista muistoistamme ja mielikuvi-
tuksestamme välähdyksiä, jotka auttoivat meitä tulkitse-
maan laulujen tekstejä.

Konsertti pidettiin 17. marraskuuta Iiris-keskuksessa. Mu-
kana olleena en rupea ruotimaan yksittäisiä esityksiä. Sen 
voin kuitenkin sanoa, että meille kaikille jäi muistoksi hy-
vä mieli ja ilo siitä, että saimme tehdä työtä yhdessä ja tu-
tustua vanhoihin mutta itsellemme uusiin kauniisiin lau-
luihin.

Rauni (vasemmalla) esiintyi suositussa Sävelkolmosissa, keskellä 
Sirkka Lehtivaara, oikealla Orvokki Lehtinen.

Rauni Westerholm palvelukodissa vuonna 2009.



Teksti: Rauni Laihonen
 
 

K
uvailutulkkauksella on tarkoitus kertoa näkö-
vammaisille taideteoksista, joita he eivät it-
se kykene näkemään. Kun kuvailutulkki ker-
too tarkasti taulusta, sen rakenteesta, miten 
taiteilija on sen tehnyt, näkövammainen pys-

tyy itse luomaan tunnelman ja saa oman kuvan mielen-
sä maisemaan. Taiteen nauttimisessa omalla elämyksellä 
on suuri merkitys. Kuvailutulkkaus rikastaa mielikuvitus-
ta. Näin taiteesta jokainen pystyy nauttimaan enemmän.

Kun Piia Rossi kertoi taiteilija Sari Lindforsin Saksanhir-
vi-taulusta, sain siitä ensin kuvan vain sinisen eri värejä ja 
mustia pisteitä ja viivoja. Vähitellen kuvailutulkkauksen  
edetessä teos alkoi saada muotoa ja tuli elävämmäksi.

Toinen teos, jonka Piia kuvaili, oli nimeltään Lennolla. 
Tästäkin teoksesta syntyi hieno ja elävä maisema sieluni 
silmiin. Näin jälkeen päin minulla on mielessäni kuva mo-
lemmista tauluista, joten voin muistella niitä myöhem-
minkin ja löytää niistä tunnelmaa ja rauhaa sekä iloa.
  
Saksanhirvi

 
Sinisen eri sävyt peittävät koko teoksen. Kuvailutulkkauk-
sen  perusteella sain käsityksen, että taulussa näkyy kol-
me elementtiä. Etualalla oleva saksanhirvi, joka on teok-
sen pääkohta, takana näkyvä luminen järvi ja metsä se-
kä oikeassa yläreunassa kasvava Iso koivu. Teos on yöl-
linen talvimaisema, jossa saksanhirvi seisoo jalat tanas-
sa ja pää pystyssä lumisella mättäällä. Ympärillä sinertä-
vässä lumessa valkoiset pystyviivat, heinänkorret antavat 
sen mielikuvan, että lunta on vain vähän.

  Hirven korkeat sarvet yltävät teoksen keskikohtaan 
saakka. Ne ovat lähes yhtä korkeat kuin korkeus eläimen 
jaloista päälakeen. Sarviin, otsaan ja selkään lankeaa mel-
ko voimakas valo, joka muodostuu kuun luomasta valos-
ta. Samoin kuu luo eläimen alle tumman sinisen varjon. 
Mielessäni valo ja varjo ohjaavat ajatukseni hirveen ja 
saavat aikaan voimakkaan tunnelman siitä, että se on elä-
vä ja irti taustastaan.

Saksanhirvi seisoo teoksen etualalla peittäen siitä yli 
puolet. Tässä tulee sellainen mielikuva, että hirvi on as-
tellut tähän kaikessa rauhassa hiljaisessa ympäristössä. 
Sen kirkas katse kohdistuu suoraan katsojaan, mutta se ei 
vaikuta yllättyneeltä. 

  Järven takana metsikössä kasvaa nuoria, oksakkaita 
koivuja. Ne ovat aivan valkoisia ja luovat maahan valkoi-
sia varjoja. Nämä loihtivat mieleeni valoisuutta. Taulun 
oikealla puolella isohkon koivun oksilla lepää lumikerros, 
joka osittain muodostaa palleroita. Puu antaa suojaa ja 
herättää turvallisuutta. Kokonaisuudessaan teoksen tun-

nelma on rauhoittava ja tasapainoinen.
 
Turkki

 
Mustat, hyvin, hyvin pienet neulamaiset pisteet ja viivat 
muodostavat hirven turkin ja sarvet. Taiteilija on saanut 
turkin näyttämään pehmeältä ja sarvet luumaisilta ja ko-
vilta. Otsalla olevat pienet, kaarevat viivat tekevät otsa-
tukasta kiharamaisen. Sen kuono ja korvat on tehty yk-
sityiskohtaisesti voimakkailla varjoilla luoden hyvin peh-
meän, pullukan tuntuiset korvan reunat.
   Taiteilija kertoi taustasta.

- Olin kiinnostunut eläinten turkeista ja halusin tehdä 
jonkin työn, jossa pääsisin kokeilemaan turkin näköisen 
pinnan tekemistä. Pidän saksanhirveä komeana eläimenä 

Saksanhirvi ja muita 
kuvailutulkkauksia

Saksanhirvi taiteilijan nettisivuilta.
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ja niin se valikoitui malliksi. Siinä on paljon käytetty viivo-
ja ja tunteja, paljasti Sari. 
 
Lennolla kuvailutulkattuna

  
Teoksen alareunan täyttää turkoosin keltainen vesi ja kel-
lertävä hiekka. Oikealla ylhäällä kohoaa vuorijono. Va-
semmalle yläreunaan on kuvattu taivas. Veden ja hiekan 
yhtymäkohdassa näkyy ikään kuin valkoista vaahtoa, joka 
mahdollisesti on syntynyt pienistä laineista. Veden pinta 
näyttää kuitenkin aika tyyneltä.
   Aivan teoksen alareunassa hiekkaan mustalla, tarkalla 
kynällä tai piirtimellä tehdyt hiekanjyväset näkyvät hy-
vin, kun taas horisonttiin mentäessä yksityiskohdat pois-
tuvat luoden syvyyttä teokseen. Mustat viivat kulke-
vat keltasävyisessä hiekassa katsojasta työn keskipistet-
tä kohden. Siitä muodostuu tunne, että tuuli on ohjan-
nut hiekkaa taulun alareunasta keskustaan päin. Tällä ho-
risonttiin päin menevällä viivalla taiteilija johdattaa kat-
sojan katsetta työn keskikohtaan, jossa lentää kymmen-
kunta kuumailmapalloa.

 Suurimman pallon alta roikkuva kori osuu keskelle te-
osta. Tämä pystyraidoitettu pallo on erittäin voimakkaas-
ti varjostettu, jotta siihen on saatu pyöreä muoto. Seuraa-
va hieman pienempi, vaakaraidoitettu pallo leijuu kau-
empana. Ne pienenevät voimakkaasti ja etäisimmät nä-
kyvät vain muutaman millin kokoisina mustina täplinä.

Hiekan jälkeen nousee erittäin korkea, voimakas, dra-
maattinen vuorijono, joka jatkuu oikeasta yläreunasta ai-
van teoksen keskipisteeseen saakka. Lähimmät vuoret 
näyttävät kivikkoisilta ja kauempana korkeilla, terävillä 
vuorilla on lunta. Vuoristo madaltuu teoksen keskikoh-
taan mentäessä. Kaukana vasemmalla horisontissa näkyy 
vuoria, jotka pienenevät vain sentin korkuisiksi.
 
Uhkaava pilvi

 
Teoksen tummalla taivaalla leijuu puhtaan valkoisia pil-
viä, jotka pienenevät kauemmaksi mentäessä. Pilvi roik-
kuu alhaalla ja näyttää erittäin tummalta ja uhkaavalta. 
Se on pikkuisen kumpuileva ja aaltoileva pinnaltaan. Se 
voisi olla paperitehtaan savuakin. Siinä on sellaista savun 
tuprutuksen tunnetta. Alhaalla roikkuva tumma pilvi tun-
tuu ahdistavalta, mutta se antaa mielenkiintoisen kont-
rastin tähän työhön, joka ensinäkemältä kuvailee huole-

tonta päivää ja leikkisää maisemaa. Tarkemmin työhön 
tutustuessa huomaa, että pilvi antaa oman tunnelmansa. 
Se luo jonkinlaista ristiriitaa teokseen.

Taiteilija kertoi Lennolla-teoksesta. 
- Tämän teoksen viesti on se, että elämä ei aina ole ke-

vyttä lentoa. Tummia pilviäkin tulee, mutta matka jatkuu 
silti.  
 
 
Näyttely

Osallistuin Järvenpään uudessa sosiaali- ja terveyskes-
kuksessa (JUST) tiloissa järjestettyyn kuvailutulkattuun 
näyttelyyn 5. joulukuuta 2018. Järvenpään Taideseuran 
jäsenen, taiteilija Sari Lindforsin taideteoksien kokoel-
masta oli valittu kaksi grafiikkateosta, joita hankevastaa-
va Piia Rossi kuvailutulkkasi.

 Teoksista kirjoittaessani ja niitä pohtiessani on useas-
ti tullut mieleen, että olisi mukava päästä uudelleen teos-
ten äärelle ja kysellä tarkentavia kysymyksiä ja saada nii-
hin vastauksia.
  
Kuvailutulkkauksesta

  
Kuvailutulkkauksia on erilaisia tyylejä.

- Kuvailutulkkauksen voi tehdä niin kuin minä teen sen 
nyt. Olen tutustunut teokseen aikaisemmin, luonut niis-
tä itselleni rakenteen ja kokonaisuuden, mutta kuitenkin 
kertomalla käyn läpi teokset, kertoi Piia. 

Kuvailutulkkausta voi tehdä myös niin, että tulkkaaja 
kirjoittaa käsikirjoituksen ja kuvailutilanteessa hän lukee 
sen paperilta.
 
Tekniikasta

 
Taidegrafiikan lähtökohtana on sen monistaminen, kun 
taas maalari maalaa suoraan kankaalle. Grafiikassa työ 
tehdään jollekin muulle pinnalle, josta se erilaisia tekni-
siä menetelmiä käyttäen siirretään useimmiten paperille.

Saksanhirveä kuvaavassa teoksessa on käytetty kolmea 
eri tekniikkaa. Kuivaneulatekniikka on tekniikka, jossa tai-
teilija konkreettisesti piirtää alumiini- muovi- tai kupari-
levylle suoraan terävällä neulalla kaivertaen. Sen jälkeen 
hän levittää musteen levylle. Tämän jälkeen hän siirtää 
sen useimmiten painoprässiä käyttäen paperille.

Telatekniikassa kumisella tai kelatiinisella telalla levite-
tään koko levylle tasainen pintavärikerros.

Carborundumtekniikka tarkoittaa pintarakennetta, jo-
ka rakennetaan metallipölyä ja jonkinlaista liimaa tai si-
donta-ainetta käyttäen. Kun se kuivuu, siihen voidaan le-
vittää mustetta, joka painoprässin avulla siirretään pape-
rille.

Grafiikan vedokset on useimmiten painettu paperille ja 
siksi ne kehystetään lasin alle, koska paperi ei kestä erityi-
sen hyvin valoa eikä pölyä.

 
 

Saksanhirvi: valmistumisvuosi 2010, kehyskoko 65 cm x 45cm.
Lennolla: valmistumisvuosi 2013, se on tehty kuivaneula- ja quas-
sitekniikoilla. Kehyskoko 41 cm x31cm. Molemmat on kehystetty 
noin 1,5 cm leveällä harjatulla alumiinilla. 
 
 
 
 

Innokkaita kuulijoita, kuva: Heli Komulainen.



                                        

KOLUMNI
Aila Malkki

Humanismi elää

K
uka enää nykyään puolustaa humanismia ja 
sen kannattamia arvoja?  Humanismin nousu 
ja lasku aatevirtauksena liittyy yleiseen aattei-
den syntyyn ja tuhoon historian kiertokulus-
sa. Aivan kuten antiikin Rooma kukoisti Euroo-

passa yhteensä yli tuhat vuotta ajanlaskumme molem-
min puolin, samoin humanismi valloitti tiedemaailmaa 
kieli- ja historiatieteiden kautta ensi kerran antiikin ajalla.

Merkittävintä humanististen tieteiden kannalta lienee 
se, että huomattavat tieteenharjoittajat tunnustautuivat 
mutkattomasti humanisteiksi.  Arvonimeksikin sitä voisi 
kutsua, sillä se korosti kantajansa ylivertaisuutta lukemat-
tomilla aloilla. 

Humanisti tarkoitti alun perin tieteenharjoittajaa, joka 
osasi paitsi lukea ja kirjoittaa myös kääntää uskonnolli-
sia tekstejä useista kielistä. Tyypillisiä suuntauksen edus-
tajia olivat luostarien kirjurimunkit, jotka kopioivat har-
rasta kirjallisuutta käsin. Sittemmin humanisti sanana on 
laajentunut tarkoittamaan humanististen aatteiden vaali-
jaa. Ensimmäiset humanistit toimivat siis omalta osaltaan 
kansan valistajina.  On silti epäselvää, miten todenmukai-
sena lukutaidottomalle väestölle tieto levisi.

Kirjapainotaito edisti 1400-luvulla lukutaitoa ja huma-
nismin suosiota. Kirjallisuus eri muodoissaan oli kuin luo-
tu humanistien aineistoksi. Runojen, näytelmien ja ro-
maanien ohella luovat alat kattoivat maalaus- ja veisto-
taiteen, musiikin, puhetaidon eli retoriikan sekä myös fi-
losofian monien muiden tieteenhaarojen rinnalla. Ne te-
kivät tuloaan antiikin aikoina jo ennen ajanlaskumme al-
kua.

Tulemmeko koskaan ajatelleeksi, miten valtava kehitys 
on johtanut nykyiseen tieteiden pohjattomaan laaja-alai-
suuteen? Kaiken perustana – väitän – ovat humanistiset 
tieteet. Ne kumpuavat kaikista ihmisen saavutuksista ja 
ominaisuuksista. Kaikesta siitä, mikä on inhimillistä.

Koska ihminen on aina se, joka tutkii, on tulevaisuudes-
sa varmasti aika, jolloin humanismi nousee jälleen jaloil-
leen. Se on väistämätöntä, sillä kun tekniikka on loppuun 
hiottu, aletaan kysellä sisällön perään. Ja mistäpä muual-
ta sitä löytyisi, ellei humanistien aarrekätköistä.  

On luonnollista, että tieteenalat kilpailevat keskenään 
paikasta auringossa. Tekninen vallankumous vain tuntuu 
saaneen liian suuren palan huomiosta osakseen.  Ja kun 
sen suuruutta korostetaan, jäävät perusinhimilliset elä-
män sävyt varjoon.

Ehkä liikun ”väärissä” piireissä, mutta keskustellessa-
ni ihmisten kanssa kohtaan yllättävän usein humanismin 
puolustajia. He eivät tuo ajatuksiaan esille julkisuudessa, 
mutta ovat valmiita puhumaan niistä avoimesti kahden 
kesken. Sen vuoksi suhtaudun hyvin optimistisesti filoso-
fian ja sen myötä humanismin tulevaisuuteen.

Filosofiahan on tieteistä se suurin ja arvokkain. Sen va-
raan voimme rakentaa muun ajattelumme ja tavoitteem-
me. Filosofiasta tiede alkoi, mutta maailman ilmiöiden 
pohdiskelu ei ole menneen maailman lumia vaan erittäin 

ajankohtainen oppi juuri tämän päivän yhteiskunnassa. 
Kun tietoa virtaa joka puolelta eikä voi luottaa juuri mihin-
kään, niin on aihetta turvautua esikuvien malleihin, jotka 
johtavat oikeisiin valintoihin.

Uskonnon merkitys on vähentynyt, mutta samalla sen ti-
lalle on tullut korvikkeeksi filosofista tietoa. Ihmisellä on 
tarve uskoa johonkin ylempään isähahmoon, ja filosofia 
voi toimia kätevästi siinä tehtävässä.   

Tänä päivänä humanistinen keskustelukulttuuri elää 
vilkkaana esimerkiksi kahviloissa. Kahdenkeskiset juttelut 
ystävän kanssa vievät helposti aiheen kuin aiheen tieteel-
lisen jossittelun puolelle. Mitä pitemmälle pohdinnat joh-
tavat, sitä enemmän osapuolet tuntevat saaneensa kes-
kustelusta irti.

Edellä kerrotun perusteella voimme päätellä, että huma-
nismi elämänasenteena ja humanistiset tieteet akateemi-
sina oppiaineina koskettavat toisiaan taiteen ja tieteen ra-
japinnalla.  Se ei ole välttämättä hyväksi tieteen arvostuk-
selle, mutta toisaalta yhteenkuuluvuus tuo molempia lä-
hemmäs ihmisten arkikokemuksia.

                                        
TERVEISIÄ 
SAKSASTA 4

Jonna Mononen

Mieli tekee, kieli menee
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Huom! Kirjoittaja ei vastaa murisevan mahan aiheutta-
masta  harmista!

J
ääkaapissa on maanantaiaamuna pelkkää valoa. 
Niinpä sujautan opashauvavaari Iken valjaisiin ja 
lähden täydentämään ruokavarastoja. Ensimmäi-
seksi poikkeamme leipomoon, jonka tuoksut saa-
vat pisaroita suupieliin, myös Iken emännälle.

"Mitäs sämpylöitä teillä tänään on?" kysyn huomenet 
huikattuani. Tuttu myyjä kertoo heti, että unikonsiemen-
sämpylöitä on vielä kaksi jäljellä. Kyllä, pistetään pussiin, 
ennen kuin muut ehtivät. Mukaan tarttuu valtavasta vali-
koimasta vielä pari kurpitsansiemen- ja spelttisämpylää.

Sitten on edessä leivän valinta. Saksa on leipien luvat-
tu maa, eikä tämäkään pikkuleipomo tee kolhua tähän kil-
peen. Lämpimiä leivän rötkäleitä löytyy siemenillä ja il-
man. On kuminalla tai  rusinoilla maustettuja leipiä ja jo-
tain, mitä täkäläiset väittävät ruisleiväksi. Vaikka rukiita 
on 85 prosenttia, suomalaisen ruisleivän kanssa limpul-
la ei ole mitään tekemistä. Jos kunnon ruisleivän makuun 
tahtoo päästä, on lähdettävä jauhokaupoille ja laitettava 
hapanleipä pulputtamaan.

 Mutta pysytäänpä vielä leipomossa, josta nappaan rep-
puun puolikkaan kuminaleivän. Nenäni tavoittaa Breze-
leiden eli baijerilaisten suolarinkeleiden tuoksun. Nälkäi-
sen mahani painostuksesta pyydän leipurilta yhden pip-
puri-Brezelin ja kysyn, mitä kakkuja ja leivoksia on saata-
villa. Lista on loputon, kuten sakuleipomoissa yleensäkin: 
schwarzwaldilaista kirsikkakakkua, marmorikakkua, ome-
nataskuja, vadelmapiirakkaa, mehiläisenpistoja ja juusto-
kakkua. Pyydän kullalleni mehiläisenpiston, hunajanma-
kuisen creme-piirakan  ja juustokakkua, jossa ei nimes-
tään huolimatta ole juustoa vaan rahkaa. Oma valintani 
on Baumstang, kaakaocremellä täytetty kääretorttu.

Sitten ei muuta kuin euroja lompakosta kaivelemaan. 
Isossa osassa pieniä myymälöitä käy yhä pelkkä käteinen.

 Nälkäisenä ei pitäisi lähteä ostoksille, mutta niin vaan 
astelen lihakaupan ovesta sisään. Tänään ruokalistalla on 
makkaraa. Saksa on makkaramaakarin paratiisi. Kunnon 
saksalainen ei edes vilkaise jauhomössöpötköihin  vaan 
lautaselle kieräytetään lihaisia herkkuja. Monilla maan 
osavaltioista ja kaupungeista on nimikkomakkaransa, jot-
ka nimen ohella tunnistaa myös mausta. Esimerkiksi Thü-
ringenin osavaltion "Thüringer wursteihin" on lisätty rut-
kasti kuminaa, nürnbergiläisiin Nürnberger wursteihin 
taas meiramia. Berliinissä vannotaan currymakkaran ni-
meen.

Pyydän muutaman nürnbergiläisen ja kimpaleen nau-
danlapaa, josta teemme sunnuntaiksi Sauerbratenin eli 
hapanpaistin.

 Leivänpäällisiksi valitsen pippurireunasalamia, herkku-
sienimakkaraa ja Schwarzwaldin kinkkua, pitäähän kullal-
la olla aineksia voileipiin.

Sujautan ostokset Rammstein-logolla koristeltuun rep-
puuni ja suuntaan ruokakauppaan. Tuskin olen saanut os-
toskärryn liikkeelle, kun myyjä jo rientää auttamaan. Hoi-
dan huushollimme ruokaostokset ja olen Ambergin Ede-
kassan kanta-asiakas.

Vihannesosastolta nappaan mukaan pussillisen lähellä 
tuotettuja perunoita. Niistä valmistuvat parhaat klössit eli 
perunapyörykät.

Pullataikinaan tarvitsen munia ja maitoa. Myyjä tuo 
pyytämättä vapaan kanan munia ja pari tölkkiä luomu-
maitoa. Saksassa kevyimmässä maidossa on 1,5 prosent-
tia rasvaa. Tämä ei kuitenkaan makunystyjäni haittaa. 
Rasva ei jää lellumaan kielelle ällönä kalvona kuten moni-
en maiden maidoissa. Maito maistuu samalta kuin lypsy-

karjatilalla, jolla olin vapaaehtoistöissä. Saksassa yleises-
ti myyty, iskukuumennettu, ns. "h-maito", taas maistuu äl-
lönmakealta,  yhtä aikaa rasvaiselta ja vetiseltä. Se lienee 
tarkoitettu etupäässä ruuan valmistukseen.

Seuraavaksi mukaan tarttuu pussi vehnäjauhoja. Saksa-
laisista jauhoista saa jytkyjä, meheviä pullia. Keittiön hyl-
lyllä on pussillinen tuoretta, silmiemme edessä marokko-
laisessa basaarissa jauhettua kardemummaa. Kun voikin 
on aitoa, lähellä tuotettua luonnontuotetta, pullista tulee 
varmasti muhkeita.

Ostan vielä punakaalia sunnuntaiateriaa varten sekä 
juotavaksi hyvää, Baden-Württenbergissä tuotettua pu-
naviiniä.

Yksi kaupan myyjistä on lähdössä töistä ja haluaa eh-
dottomasti heittää Iken ja minut kotiin. Täytän jääkaapin 
ja alan valmistella hapanpaistia. Jotta saamme sunnuntai-
na herkkuaterian, paisti on laitettava muhimaan viimeis-
tään nyt maanantaina.

 Perunapyörykät ehtii tehdä sunnuntainakin.
Tehkääpä tekin!

Sauerbraten =hapanpaisti, valmistusaika 1 viikko
1200 g naudanlihaa (lapaa tai muuta hyvää paistilihaa)
marinadi:
Selleriä
Iso porkkana
1-2 sipulia
Pari valkosipulinkynttä
Hieman neilikkaa
Pari laakerinlehteä
10 pippuria maun mukaan
Hiven suolaa
Hiven sokeria 
4 dl punaviiniä
2 dl punaviinietikkaa
Lisäksi:
2 rkl öljyä
2 sipulia
2 dl marinadilientä

Pilko porkkana, sipuli, valkosipuli  ja selleri. Sekoita ma-
rinadiainekset ja kaada ne tarpeeksi isoon kulhoon lihan 
päälle. anna paistin muhia jääkaapissa viikko.
Ruokailupäivänä: Ota liha marinadista, paloittele isoiksi pa-
loiksi ja paista öljyssä sipulisilpun kanssa. Kaada päälle 2 dl 
marinadilientä ja keitä noin kaksi tuntia miedolla lämmöllä. 
Sekoita noin puolen tunnin välein. 

Klösse =perunapyörykät
500 g perunoita (jauhoisia!)
100 g peruna- tai vehnäjauhoja
1 keltuainen
1 rkl voita
Suolaa
Muskottipähkinää

Pese, kuori, paloittele ja keitä perunat. Soseuta keitetyt pe-
runat survimella. Mausta voilla, suolalla ja muskotilla. Se-
koita jauho ja keltuainen keskenään ja kaada seos peruna-
soseen sekaan.
Pyörittele jauhoisilla tai kosteilla käsillä taikinasta pyöryköi-
tä. Laita koepyörykkä kiehuvaan veteen. Jos rakenne rikkou-
tuu, lisää taikinaan jauhoja.
Keitä pyöryköitä 15-20 minuuttia.

Tarjoile ateria saksalaiseen tapaan punakaalin kanssa.
Gutten Appetit!     



Gyöngyi 
Pere-Antikainen                                           

HEIJASTUKSIA
Hiljaisuuden kutsu

J
os olisin aivojen muovautumiskykyä tutkimaan 
erikoistunut tiedemies, eräs mielenkiintoinen 
kohde saattaisi olla tutkia sokeiden henkilöiden 
aivojen kykyä mukauttaa muita aisteja korvaa-
maan puuttuvaa näköä. Yleisesti ottaen tiede-

tään, että kuulo-, tunto- ja jopa hajuaisti saattavat virit-
täytyä tavallista herkemmiksi ottamaan vastaan virikkei-
tä, lisäksi sisäkorvassa ilmeisesti tasapainoelin kehittää 
esineitä kaiun avulla ”kuulevan” tietyn kuudennen aistin 
herkkyyttä. Mutta onko tämä muiden aistien ylimääräi-
nen herkkyys ja jatkuva valmiustila aina hyväksi ihmisel-
le?

Astun asuntooni ja suljen oven perässäni. Pysähdyn het-
keksi kuuntelemaan tilaa. Hiljaisuutta kaikkialla, ehkä jää-
kaappi surisee, kadun liikenteen ääniä suodattuu suljet-
tujen ikkunoiden läpi hyvin vaimeana, niitä en niihin tot-
tuneena edes noteeraa. Potkaisen kengät jalastani, ripus-
tan takin naulakkoon, kävelen hiljaa olohuoneen keskelle 
ja koko olemukseni avautuu vastaanottamaan hiljaisuut-
ta ja rauhaa huokuvan tilan syvyyttä ja avaruutta. Sieluni 
silmin näen kotini, näen valot ja varjot, juuri nyt kaikki on 
staattista, liikkumatonta ja minä hengitän vapaammin, 
rintakehässä sykkii halu ottaa halaukseeni kaikki kokema-
ni. Vietin pitkän päivän kaupungilla, kokouksessa, kahvi-
lassa ystäviä tapaamassa, opaskoiran kanssa lenkkeillen, 
ruuhkabussissa ja taksin takapenkillä, kaupan jonossa ja 
avustajan kanssa asioita hoitaen. Ympärillä koko ajan val-
tava määrä ääniä, puhetta, kulkuneuvoja, laitteita, tausta-
melua. Osa ulkopuolista melusaastetta, mutta merkittävä 
osa tarkoin kuunneltavaa. Liikenteen melusta on erotet-
tava lähestyvän bussin ääni, suojatien reunalla on kuun-
neltava autojen hidastamista (miten minun käy äänettö-
mien sähköautojen yleistyessä?!), liikennevalojen piippa-
uksia ja nakutuksia, ihmisäänten joukosta suodatettava 
minulle puhuvia tai jollain tavalla merkityksellisiä ääniä ja 
puheita. Koirani kanssa kulkiessani joudun usein turvau-
tumaan puhuvan näkövammaisnavigaattorin Blindsqua-
ren apuun, se hölöttää luukuulokkeiden kautta korviini 
valtavasti informaatiota ympäristöstäni. Näen aika pitkäl-
ti kuulon kautta.

Jossain vaiheessa korvani väsyvät. Tai aivonihan väsy-
vät, informaatiota tulvii liikaa, korvia on melkoisen mah-
dotonta sulkea vaikkapa bussimatkan ajaksi, kun on seu-
rattava reittiä kuulokkeista, korvia ei voi silmien lailla rä-
päyttää hetkeksi auki vilkaisemaan ja ummistaa taas le-
pohetkeksi. Korvien on pysyttävä auki koko ajan, kun 
olen liikkeellä tai mukana sosiaalisissa tilanteissa.

Kotona istahdan rentoutumaan. Hiljaisuus alkaa sekin 
pikkuhiljaa elää ympärilläni. Yläkerran lapsi pomputtaa 
palloa lattialla, jossakin pesukone linkoaa, koira tuhisee 
unissaan, juna viuhahtaa talon läheltä ohi. Tekisi mieli pu-
kea vastamelukuulokkeet, mutta niiden kanssa sokeana 
on mahdotonta liikkua, en havaitsisi sen kuudennen ais-
tin, sisäkuulontapaisen avulla asuntoni tilaa, huonekalu-

ja, seiniä ja ovia, vaan törmäilisin koko ajan. Ja kyllä, ko-
din tavanomaiset pienet äänet tuntuvat stressin lauettua 
sittenkin rauhoittavilta.

Rentouduttuani alan touhuta, viettää iltaa. Näkevänä ot-
taisin sanomalehden, kenties laittaisin television äänet-
tömäksi taustakuvaksi päälle. Sokeana en näin voi tehdä. 
Minusta tuntuu, että kuunnella ei voi passiivisesti, ei ai-
nakaan yhtä helposti kuin katsoa. Näkevänä osasin tuu-
dittaa itseäni uneen kohdistaen katsettani yhteen koh-
taan tai liu’uttaen katsetta vaikkapa verhojen kuvioita 
pitkin – ei aikaakaan ja silmäni painuivat kiinni ja vaivuin 
uneen. Yritän samaa äänten kanssa ja laitan radion pääl-
le, jotain hiljaista musiikkia. Joskus onnistuu, mutta aivan 
liian usein havahdun puoliunesta hereille ja alan kuunte-
lemalla kuunnella.

Ja miten käy sitten äänikirjojen kanssa? Tämä lienee aika 
yleistä näkövammaisten keskuudessa: kun kuuntelen ää-
nikirjaa makuuasennossa tai edes puolimakuulla, on jon-
kin ajan jälkeen miltei mahdotonta keskittyä, puhe alkaa 
puuroutua ja kohta olen unessa. Mutta viimeistään sillä 
hetkellä, kun unitoiminto sammuttaa äänikirjan, revähtä-
vät silmäni ja korvani apposen auki ja uneliaisuuden vii-
meisetkin rippeet ovat tipotiessään, eikä uni palaa hel-
posti, ei.

Ne äänikirjat! Intohimoisena lukijana hamstraan niitä, nii-
tä kuluu keskimäärin pari-kolme kirjaa viikossa. Melkoi-
nen äänten määrä kuunneltavaksi, vieläpä suoraan kor-
viin kuulokkeiden kautta. Lisäksi luen kaikki sanoma- ja 
aikakausilehdet, sähköpostit, internetistä saatavat muut 
julkaisut ja tiedot kaikki äänellä, tietokoneeni ja kännyk-
käni käyttävät synteettistä koneääntä ja jossain määrin 
tavallista puhenopeutta nopeammaksi säädettynä – oma 
rasitteensa siinäkin. Kodissani on liuta muitakin puhuvia 
vekottimia: vanha herätyskello, lämpömittari, henkilö- ja 
keittiövaaka, kuumemittari ja verenpainemittari ja tieten-
kin radio ja televisio.

Pidän kovasti musiikista, musiikkimakuni on aika laaja, 
klassisesta poppiin ja rockiin. Tekisi mieli istua useasti il-
taa tekemättä mitään, keskittyen nuoruuteni suosikkisin-
foniaan, jota en ole moniin, moniin vuosiin kuunnellut. 
Tai tuntuisi ihanalta kuunnella tällaisena kylmänä talvi-
iltana huilumusiikkia ison teemukin äärellä. Tai unohtaa 
päivän huolet uinumalla lempisoittolistani laineilla, tu-
tustua poikani kuuntelemaan musaan, hakea murheiden 
tultua lohtua musiikin välittämistä tunteista. Kaikki tämä 
on mahdollista helpommin kuin milloinkaan, suoratois-
to-ohjelmat tuovat maailman kaiken musiikin ulottuville-
ni. Mutta valinta on vaikea: äänikirjaa vai musiikkia? Ne 
ovat sittenkin ne kirjat, jotka useimmiten voittavat. Mu-
siikkia tuleekin sitten kuunneltua lähinnä taustamusiikki-
na ystävien kanssa seurustellessa, silloin aina jotain ke-
vyttä, huomaamatonta, ei paljon keskittymistä edellyttä-
vää. Huomenna sitten jotain parempaa...

KULTTUURIN
TUULAHDUKSIA

Tanja
Rantalainen
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S
uomen elokuvasäätiön ansiosta vuosi 2019 
merkitään kuvailutulkkaushistoriaan kirk-
kaalla tähdellä. Kuluvan vuoden alusta ku-
vailutulkkaus ja heikkokuuloisille tarkoitet-
tu tekstitys on pakollinen pitkille teatterile-

vitykseen tuleville kotimaisille elokuville, jotka saavat 
elokuvasäätiön markkinointi- ja levitystukea. Käytän-
nössä se tarkoittaa kuvailutulkattujen elokuvien mää-
rän huomattavaa kasvua sitten, kun vuonna 2019 tuo-
tannossa olleet elokuvat saavat ensi-iltansa. Kuvailu-
tulkkaus on kuunneltavissa maksuttoman MovieRea-
ding -sovelluksen kautta omasta älylaitteesta. Kulttuu-
ripalvelun toimistolla on riemuittu. 

Yhdistyksen toimintavuosi alkoi sekin elokuvien mer-
keissä, kun Suomen Kulttuurirahaston rahoittama Ku-
vailutulkkausta elokuvafestivaaleilla -hanke sai pää-
töksensä DocPoint-festivaalilla. Pipsa Toikka kuvailu-
tulkkasi näkövammaisille festivaalinkävijöille neljä ai-
kaa kuvastavaa ja keskustelua herättävää dokument-
tinäytöstä. 

Vuoden 2018 viimeisen Kajastuksen kansilehdelle oli 
livahtanut kuvailutulkkaus-aiheinen virhe. Ohjaaja 
Saara Cantellin uutukainen, Onneli ja Anneli ja nuku-
tuskello -elokuva toimi kuvailutulkkien kuvanlukupäi-
vän materiaalina, mutta elokuvaa ei ole kuvailutulkat-
tu teatterilevitykseen. Pahoittelemme! 

Näkövammaisteatterin kevään ensi-ilta on dokument-
titeatteria ja pohjautuu ohjaaja  Anu Aaltosen uskonto-
tieteen gradu-tutkimuksen aineistoon, noin sataan kir-
jeeseen vaikuttavista kokemuksista. Esityksen työnimi 
on Sananvaraista, kirjeitä sanomattomasta ja sen yk-
si tärkeä teema on sanoinkuvaamattomuus, se, miten 
tärkeistä asioista on vaikea puhua. Näkövammaisteat-
terin ensi-ilta on 24.4. ja muut esitykset Iiris-keskuk-
sessa 26.4., 27.4., 28.4. ja 29.4. 

Kevään mittaan on luvassa muun muassa Kersti Ju-
van kirjailijavierailu, Valokuva-klubi sekä Kamarikuoro 
Kontrapunktin ja Karelia-kuoron herkkä kevätkonsert-
ti. Muistathan, että aina ajantasaiset tiedot yhdistyk-
sen tapahtumista löydät internet-sivuiltamme osoit-
teesta www.kulttuuripalvelu.fi 

Sokeain kuunnelmaraati julkistaa Sokeain kuunnelma-
palkinnon ja Vuoden ääninäyttelijän huhtikuussa. Sii-
hen saakka nekin ovat mysteereitä. Suloisten salai-
suuksien täyteistä alkavaa kevättä myös Kajastuksen 
lukijoille, 
toivottaa kulttuurisihteeri 

Ja kun huominen saapuu, en ehkä jaksaisi edes äänikirjo-
ja. Yhä useammin tuntuu, että kaipaan hiljaisuutta, muu-
tamia tunteja päivässä yön ajan lisäksi, jolloin saisin ol-
la kaksin itseni kanssa, kuunnellen vain sisimpäni ääniä, 
tuudittaa itseäni rentouttavaan hiljaisuuteen, jossa aja-
tuksetkin lipuvat verkkaisesti ja hiipuvat pelkiksi olemas-
saolon tuntemuksiksi, sitten taas kiihdyttää niitä laukkaa-
maan, etsimään uutta luovuutta, uusia kuvioita, uusia tei-
tä kulkea, ajatusteni ja minun niiden perässä.

Sillä havaitsen kipeästi, miten tämä äänten jatkuva vuolas 
virta tylsistyttää sisäistä ääntäni. Kirjat ruokkivat sitä, mu-
siikkikin ruokkisi sitä, samaten luonnollisesti hyvät kes-
kustelut ja kaikki muut hyvät äänet – kaikki ne ovat omi-
aan terävöittämään aivojani. Paitsi että niitä on aivan lii-
kaa. Hamstraan niitä aivan liikaa. En malta olla hamstraa-
matta, kun hyvää luettavaa, hyvää kuunneltavaa ja kuul-
tavaa maailmassa on niin paljon. Ja kun kaikki tämä koh-
distuu vain kuuloon, kun ei ole näköä ottamaan osan vi-
rikkeistä, melkoisen suurenkin osan, hoidettavakseen 
ja käsiteltäväkseen, en voi muutakaan kuin yrittää prio-
risoida – ja ainakaan kirjoja en mistään hinnasta antaisi 
pois. Sitten kirjojen hahmot tunkeutuvat uniini, kirjojen 
ajatukset ja mielenmaisemat pyörivät päässäni päivisin, 
olen tuntikausia poissa omasta todellisuudestani, vaik-
ka mekaanisesti tekisinkin kotitöitä, kulkisin ulkona tai is-
tuisin porukassa. Liikun haamun lailla, kuulokkeet korvil-
la, kasvoillani kenties jännitystä tai hymyä, aina vierais-
sa maailmoissa. Kun kirja päättyy, saatan hypätä saman-
tien seuraavaan, taas uuteen maailmaan, pohtimatta rau-
hassa edellistä, antamatta itselleni aikaa ja hiljaisuutta. 
Mutta kun näin jatkuu päivätolkulla, päivien pirstaloitu-
neisuus alkaa käydä ylivoimaiseksi. Onneksi tajuan joskus 
pysähtyä.

Huomaan yhä useammin kaipaavani hiljaisuutta, joka on 
näennäisesti tyhjyyttä. Minun on järjestettävä riekaleiset 
ajatukseni, vilisevät tunteeni, välähdyksenomaiset ideani 
– annettava niille riittävästi tilaa, jotta ne muodostaisivat 
eheän kokonaisuuden, jota voisin kutsua luovuudeksi tai 
ajatusmaailmaksi. Jotta ne eivät haihtuisi ilmaan voiku-
kan hahtuvien lailla kirjojen hahmojen tieltä, äänten ka-
kofoniaa pakoon.

Hiljaisuus kutsuu minua. Joskus nuorempana saatoin pe-
lätä sitä: hiljaisuus taisi merkitä yksinäisyyttä ja masen-
nusta. Uumoilen, melkein tiedänkin, että vielä tulee aika, 
jolloin hiljaisuus muuttuu taas vihollisekseni, jonka ot-
teesta ei ole ulospääsyä. Mutta juuri nyt, kun elämä tar-
joaa niin valtavan paljon hyvää, hiljaisuus on ystävä. Sen 
syliin on ihanaa kietoutua, se on turvallinen ja rentoutta-
va syli, parantavakin. Kun hetken päästä sammutan tieto-
koneeni, puhesyntetisaattori lakkaa pälättämästä ja kone 
surisemasta, ojennan molemmat käteni suoraksi, kurko-
tan korkealle, kävelen ympäri asuntoa hiljaa, varon, että 
paljaat varpaani hipaisevat parkettia mahdollisimman ke-
vyesti, sormeni tuntevat viileähkön huoneilman valuvan 
hiekan lailla sormien välistä ja ihoa pitkin, silmäni ja kor-
vani aukeavat suuriksi, en näe mitään, enkä kuule mitään 
nyt, mutta olen yhtä tämän hiljaisuuden kanssa ja nautin 
tästä hetkestä.



VINOKAS
Olli Lehtinen

Vinokas näkee jälleen

S
okea mies Vinokas heräsi yöuniltaan ja avasi sil-
mänsä. Hän pelkäsi tulleensa hulluksi tai kuol-
leensa. Hän nimittäin näki. Seinällä riippui ke-
hystetty Elviksen juliste. Vinokas soitti sosiaali-
toimistoon. –Voinko käyttää avustajan matka-

avustuksen itse? – Miksi? virkailija kysyi. – Lähtisin Gra-
celandiin. – Etkö tarvitse avustajaa? – Minä näen! – Kiitos 
tiedosta. Et saa enää avustuksia, virkailija sanoi.

Näkevä mies Vinokas suhautti läppärinsä käyntiin ja 
ruudunlukuohjelma alkoi puhua. Hän näpäytti Jawssin 
mykäksi. Nyt onnistuisi kaikki. Ilman apuvälineitä, ilman 
avustajaa. Haluan löytää työvoimatoimiston sivut. Miten 
tätä hakukonetta käytetään? Sivustot näyttävät satojen 
yksityiskohtien koralliriutoilta. Kirjoitanko tähän: Antakaa 
Vinokkaalle työtä! Kuinka avustajani kykeni löytämään 
kaipaamani asiat? Lopulta Vinokas löysi työ- ja elinkeino-
palvelujen sivun ja sai katuosoitteenkin selville. 

Hississä matkalla toimistoon Vinokas katsoi peiliin. Her-
rajumala miten on niin harmaa tukka? Miksi niin paljon 
ryppyjä? Paita ei taida sopia yhtään. Sokeana en ulkonä-
köpaineita muistanutkaan. – Mitä etsitte? virkailija kysyi. 
– Sermejä, joille työpaikkailmoitukset on ripustettu, Vi-
nokas vastasi. – Minkälaista työtä haette? – Oikeastaan 
mitä vain. – Mitä osaatte? – Näkövammaistaitoja. – Sinus-
ta tulisi loistava näkövammaisen henkilökohtainen avus-
taja.

Näkevä mies Vinokas käveli rautatieasemalle. Hän py-
sähtyi tuijottelemaan valtavaa aikataulunäyttöä odotus-
hallin seinällä. Mikä juna menee Kiloon ja miltä laituril-
ta lähtee? Kovin on hankalaa itse hahmottaa lähtöajat ja 
lähtöpaikat. Vinokas lähti kiiruhtamaan sinne tänne laitu-
rialueella. Ennen sain rallatella avustajan käsipuolessa nii-
tä näitä omassa kuplassa. Nyt pitää tarkkailla herkeämät-
tä ulkoista tietotulvaa.

Paikallisjuna oli viimeistä penkkiä myöten täynnä. Ei hä-
tää. Vinokas käveli ensimmäisen loosin eteen. – Voinko is-
tua? hän kysyi ja heilutti kättään. Ja tajusi. Käsi ei puris-
tanut valkoista keppiä. Matkustajat tuijottivat silmät pyö-
reinä, eikä kukaan antanut paikkaa. 

Vinokas löysi tulevan työnantajansa asunnon. Hän soit-
ti ovikelloa. Odotti. Kylläpä hän saikin odottaa. Ennen en-
sisijaisesti häntä oltiin odoteltu. Ovi avattiin ja Vinokkaan 
edessä seisoi hänen ikäisensä mies. Silmät näyttivät ter-
veiltä, mutta katse ei kohdistunut. Näkeeköhän hän mi-
nua ollenkaan? Tarjoanko kättä vai miten esittäydyn? – 
Minun nimeni on Vinokas. Olen sinun henkilökohtainen 
avustajasi! Vinokas sanoi ja järkyttyi. Hän mongersi hi-
taasti ja kovalla äänellä. Kuin olisi puhunut selkokieltä. – 
Lähdetään käymään kaupassa, näkövammainen vastasi.

Vinokas asettui näkövammaisen vasemmalle puolelle 
ja ojensi hauiksensa. Kadulla Vinokkaaseen ei kiinnitet-
ty huomiota, mutta suunnilleen jokainen ohikulkija vil-
kaisi näkövammaista. Voitaisiinko nyt mennä vaan reip-
paasti. Näkövammainen horjahti jalkakäytävän reunaan. 
Vinokas oli unohtanut varoittaa. Ilmoita reunasta, ilmoi-
ta portaasta, vastaantulevasta isosta porsaasta. Tässähän 
muuttuu papukaijaksi. Pyöräilijä suhahti heidän ohitseen 
yllättäen kuin tuulenpuuska. Näkövammaisen käsi alkoi 
painaa Vinokkaan hauista. Liikkuvia autoja. Jalkakäytäväl-
le pysäköityjä autoja. Säntäileviä ihmisiä. Työmiehiä tava-
roineen. Telineitä, kapeita väyliä, monttutöitä. Järkyttä-
vää osua tällaisiin vaaran paikkoihin jatkuvasti. Avustajan 
käsipuolessa oli helpompaa. Sen kun käveli ja höpötte-
li vaan.

Kaupassa oli ruuhkaa. Vinokas ja näkövammainen te-
kivät hienoisen törmäyksen toiseen asiakkaaseen. – An-
teeksi, Vinokas sanoi. Asiakas mulkaisi. Onpa hän kiuk-
kuinen. Onko ärtymys kohdistettu minuun, onko hänel-
lä huono päivä, vai teenkö ylitulkintoja? Vinokas ja näkö-
vammainen jatkoivat pujottelemista. Välillä heitä väistet-
tiin, välillä tapahtui pieniä törmäilyjä. Mitä naamoja Vi-
nokas näkikään! Vääntyneitä huulia. Nyrpisteleviä neniä. 
Ryppyotsia. Pyöriviä silmiä. Kohoavia kulmakarvoja. Pään 
pyörittelyä. Onpa yllätys kohdata tällaista, kun on elänyt 
omassa kuvitelmassaan, jossa ihmiset ovat hymyileviä ja 
ystävällisiä tai edes jotakuinkin neutraaleja. Kovin on ras-
kasta ottaa sanatonta viestintää silmilleen, ja yhtäkkiä ol-
laankin taas näkövammaisen kanssa tulppana tässä. – An-
teeksi. – Saisinko maitoa? näkövammainen kysyi. Vinokas 
tuijotti maitohyllyä. Erilaisia maitopurkkeja seisoi hyllyllä 
kuin puita hyvinhoidetussa metsässä. 

Vinokas nappasi purkin ja painoi koriin. – Onko se ras-
vatonta ja laktoositonta? Vinokas palautti tölkin maitoar-
meijan rivistöön. – Löytyykö sellaista? – Löytyy löytyy, Vi-
nokas vastasi ja mietti hakemiseen sulavan koko elämän. 
Ehtiikö tässä Gracelandiinkaan? Hän tanssitti silmiään sa-
dan tölkin rinnuksilla. Voivatko silmät kulua katsomisesta 
ja mennä rikki? – Tässä, Vinokas vastasi todella ylpeänä. – 
Paljonko se maksaa? Vinokas alkoi etsimään hintaa. Hin-
toja leijui pienellä präntillä siellä täällä. Mitä maksaisi vas-
taava tuote? Ei se nyt voi olla niin sentin päälle. Näkövam-
mainenhan on rikas, se saa tukiakin. Pitäiskö keksiä hinta? 
– 1,85 euroa, Vinokas sanoi. Hän huokaisi helpotuksesta 
näkövammaisen nyökätessä hyväksyvästi. Avustettavana 
ollessaan hän ei ollut tajunnutkaan, kuinka massiivinen 
päällikkö avustettava on.

Vinokas ohjasi heidät kassajonoon. – Otetaan myös le-
vitettä, näkövammainen sanoi. Vinokas ei esittänyt jatko-
kysymyksiä. Aivan varmasti levitettäkin myytiin muuta-
maa kymmentä eri laatua. Vinokas tyyräsi heidät levite-
hyllylle, joka oli raitiovaunun mittainen. – Saisinko vähä-
suolaisen, helposti levittyvän. Vinokas juoksutti katset-
taan hyllyillä kuin parempikin aitajuoksija. –Tässä. – Pal-
jonko siinä muuten on rasvaa? Vinokas alkoi tihrustaa ra-
siaa. Tuotetiedot löytyivät pohjasta. Taulukko kuin tiili-
muuri. Mitä! Rasvaa 75 %. Ja hän käytti itse samaa. Luu-
lin syöväni kevytlevitettä. Mikä näköä lisää, se hämmen-
nystä lisää?

Vinokas höyläsi ostokset näkövammaisen kortilla. – Pal-
jonko tekivät yhteensä? näkövammainen kysyi. Nuot-
ti ehkä hiukan epäilevä. Voiko kuvitella, että sujauttai-
sin joukkoon oman ostokseni? – Ai hei, iloisen näköinen 
nainen saapui paikalle. – Hei, näkövammainen ja Vinokas 
vastasivat kuin yhdestä suusta. – Valokuvauskurssi alkaa 
ensi viikolla. Kai olet tulossa? nainen kysyi. Eikä suinkaan 
avustajalta. Avustaja auttaa hermoromahduksen partaal-
la ja saa palkakseen epäilyjä ja syyllistämistä. Avustajaa 
ei auta kukaan! Avustajaa ei tue kukaan! En pääse puoli-
ilmaisille jännittäville kursseille enkä tuetuille lomille. En 
saa minkään valtakunnan tukia. En ilmaisia matkalippuja. 
Saan paiskia vastuullista ja raskasta työtä, eikä kukaan ole 
kiinnostunut minusta. 

Vinokas opasti näkövammaisen rauhallisesti takaisin 
kotiin. – Lähden nyt. Oli mukava toimia kanssasi, Vinokas 
sanoi. – Kiitos, näkövammainen vastasi. Se lämmitti miel-
tä. Vinokas jaksoi hädin tuskin pitää silmiään auki kotiin 
saakka. Eteisen rottinkijakkaralla hän sulki silmänsä ja oli 
onnellinen, koska näki vain silmäluomensa. 

38     39

OPASKOIRA
PEKKO

Marianne
Tenhami

Proxima 8 ja ruokahissi

E
mäntäni ja minun elämään on mahtunut viime 
aikoina paljon kulttuurielämyksiä. Ennen jou-
lua olimme katsomassa Teatteri Tuiken aistikau-
huesitystä Proxima 8, kävimme naapurikaupun-
kimme itsenäisyyspäiväkonsertissa ja opastin 

emäntäni kotikirkkoomme laulamaan Kauneimpia joulu-
lauluja. Tammikuussa oli Vuorossa Harold Pinterin Ruoka-
hissi, jota kävimme katsomassa Korjaamolla.

Ennen Proxima 8:aan menemistämme emäntäni sähkö-
postaili vilkkaasti Teatteri tuikelaisten kanssa opaskoiran 
mukaan tulemisesta. Teatterilaisille mukaan tulemiseni oli 
täysin selvä juttu, mutta he olivat aiheellisesti huolissaan 
siitä, onko esitys minulle liian kauhea, kun siinä huude-
taan, riehutaan ja juostaan läheltä minua. Emäntäni rau-
hoitteli heitä kertomalla, että Pekko on tottunut teatte-
rikoira: olemmehan käyneet katsomassa yhdessä monet 
teatteriesitykset ja emäntäni näytellessä Näkövammais-

teatterissa olen tottunut ihmisten koohaamiseen lavalla. 
Emäntäni mielestä oli kuitenkin todella huomaavaista ot-
taa myös minut huomioon. Paikalle saavuttuamme yksi 
työryhmäläisistä tuli vielä varmistamaan, saako minuun 
koskea esityksen aikana, koska ihmiskatsojiin koskettiin. 
Emäntäni kehotti jättämään minut esityksen ulkopuolel-
le ja antamaan minun olla rauhassa.

”Niin, ihan niin kuin sitä ei olisikaan”, totesi nuori nai-
nen fiksusti emännälleni, joka vain hymyili tuolle järke-
välle ihmiselle.

Sen sijaan ollessamme katsomassa Harold Pinterin Ruo-
kahissiä katsomossa oli joku vanha mamma, joka heti 
bongasi sekä opaskollegani että minut.

”Kato, kaksi koiraa!” hän hihkui takanamme olevalta ri-
viltä. Esityksen jälkeen hänen oli sitten ihan pakko tulla 
lässyttämään meille ja kyselemään käyttäjiltämme mei-
dän nimiämme. Höh, eihän kukaan teiltä ihmisiltäkään 
kysele teidän nimiä teidän ollessa töissä. Jättäisitte siis 
meidät opaskoiratkin moiselta rauhaan. Emäntäni totesi-
kin naiselle viileästi:

”Älä katso koiria.”
”No, mennään sitten”, tuhahti tämä seuralaiselleen. 

Näiden kahdeksan ja puolen vuoden työvuoteni aikana 
olen monesti ihmetellyt teidän ihmisten hassua suhtau-
tumista. Miksi meidän opaskoirien ei anneta tehdä työ-
tämme rauhassa, vaan tullaan lässyttämään ja salaa rap-
suttamaan ja yritetään jopa ruokkia meitä? Miksi meitä 
ja käyttäjiämme tuijotetaan? Emäntäni onkin muutaman 
muun opaskoirankäyttäjän kanssa haaveillut näkymättö-
myysviitasta, jonka turvin saisimme liikkua tuolla turuil-
la ja toreilla rauhassa, ilman lässyttäjiä, rapsuttajia ja tui-
jottajia.

Mutta palataan vielä kulttuuriesityksiin. Teatteri Tuiken 
esityksessä olin ihan hiukan huolissani emännästäni ja 
Proxima 8 -esityksen näyttelijöistä. Pysyin nätisti paikal-
lani emännän käskystä, mutta pääni pyöri koko ajan seu-
ratessani kiinnostuneena esitystä. Sillä yhdellä näytteli-
jällä oli selvästi joku hätä, kun se niin kauheasti huusi ja 
ryntäili edestakaisin. Joskus se konttasikin lattialla ja nuo-
rempana olisin tulkinnut sen leikkiinkutsuksi. Vaan nyt 
vanhempana konkarina jo tiedän nuo ihmisten metkut, 
enkä ollut moksiskaan. Mutta kun emäntääni koskettiin ja 
hänen syliinsä pudotettiin aamiaismuroja, katsoin tilan-
netta aika huolissani, mutta päätin sitten olla puuttumat-
ta siihen koska emäntäni vaikutti rauhalliselta. Tämän jäl-
keen itsenäisyyspäiväkonsertti, Kauneimmat joululaulut 
ja Ruokahissi olivatkin ihan selvää pässinlihaa. Lähinnä 
torkuin niiden aikana. Vain yleisön noustessa laulamaan 
Maamme-laulua piti minunkin nousta ja seistä arvokkaas-
ti emäntäni rinnalla. Pitihän minunkin juhlistaa Suomen 
itsenäisyyttä. 



Fingerstyle-kitarointi 
sytytti talvipakkasella

Riitta-Kaisa
Voipio

HELMIKKO
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M
eidän kulmilla on talven mittaan tarjottu 
kulttuuria ihan hengästyksiin asti. Joulun 
alla laulettiin tietenkin ne kauneimmat, 
mutta myös kansalaisopiston lausujien 
runsassäkeinen runoilta sykähdytti.

Hieno oli kolmen paikallisen taiteilijan esittämä Suden 
morsiankin, Aino Kallaksen romaanista näyttämölle so-
vittanut paikallinen teatterimies. Semmoinen lämmittää 
aina tämmöisen vanhan kulttuurijyrän sydäntä.

Tämän vuoden puolella naapurikunnassa Rautalammilla 
lukiolaiset taituroivat upean Syyria-aiheisen näytelmän 
kimpussa, ja muutama konsertti- ja kirjailijavierailu on 
ilahduttanut. Jos joku vielä väittää, ettei pikku pitäjissä 
tapahdu mitään, tulkoon hämmästelemään.

Tammipakkasilla saapui kirjaston näyttelytilaan sooloki-
taroineen muusikko Tomi Paldanius, josta en aikaisem-
min ollut kuullutkaan. Menin tietysti paikalle, sillä aina 
kun jalkaisin hengenravinnon ääreen pääsee, otan tilai-
suudesta vaarin.

Paldanius on valmistunut Turun taideakatemiasta klas-
sisen kitaransoiton opettajaksi 2003, ja vakituinen työ 
avautui Vakka-Suomen musiikkiopistossa. Kämppä sijait-
si Aurajoen rannalla, tyttöystävän kanssa selattiin Jukka-
talon esitteitä ja musiikkitieteen opinnot luistivat kette-
rästi yliopistossa.

Kunnes yhtäkkiä vuonna 2005 kaikki sumeni ja menet-
ti merkityksensä. Paldanius masentui ja mietti elämän 
suuntaa. Lopulta hän päätti myydä omaisuutensa, lensi 
New Yorkiin ja osti kitaran. Aikansa Valloissa seikkailtu-
aan etsijä löysi Nashvilleen, ja siitä aukeni portti fingers-
tylen maailmaan.

Kaiken musisoinnin pitäisi alkaa hänen mielestään soitta-
misen ilosta, ei pedanttisen suorittamisen pakosta. Mu-
siikinteorian pänttäämisen ja nuotit hän heittäisi mene-
mään ja opettaisi nuoria soittamaan korvakuulolta.

Klassisen musiikin ympyröissä sitä taitoa ei välttämättä 
osata, siellä pitää pelätä kuollakseen, ettei vain tee vir-
heitä. Mutta kun tietyt perusasiat sointukiertologiikasta 
ymmärtää, on jo hurjasti edistynyt vapaassa soittamises-
sa.

Nyt nelikymppinen virtuoosi asuu Thaimaan Bangkokis-
sa vaimonsa ja poikansa kanssa, opettaa fingerstyle-kita-
rointia verkkokursseilla ja on kypsä keikkailemaan.

Alun perin Paldanius kiinnostui lajista australialaisen ki-
tarataiturin Tommy Emmanuelin innoittamana. Vuon-
na 2005 suomalainen teki Youtubeen soolokitaraversion 
Bon Jovin kappaleesta Livin’ On A Prayer. Muuan eteläko-
realainen pikkupoika, Sungha Jung, ihastui siihen, ja Tomi 
ja Sungha tapasivatkin monen sattumuksen jälkeen Sou-
lissa.

Sitten ruotsalaistyttö Gabriela tutustui niin ikään finger-
styleen Paldaniuksen sovitusten kautta, ja hänkin nousi 
kuuluisuuteen. Paldanius totesi sekä Sunghan että Gab-
rielan olevan nyt tunnettuja tähtiä, mutta hän ei. Jospa 
tästä lähtien olisi.

Hän soittaa melodiat, soinnut, bassolinjat ja vieläpä kita-
rasoolot samanaikaisesti tutuista hittikappaleista. Haus-
kasti hän myös koputtelee instrumenttiaan tehosteeksi.

Paldanius on sovittanut muiden muassa Queen-yhtyeen 
Bohemian Rhapsodyn, Jimi Hendrixin Little Wingin, klas-
sikot Hotel Californian ja Nothing Else Mattersin. Sovituk-
set ovat sosiaalisessa mediassa keränneet kymmeniä mil-
joonia katselukertoja eri kitaristien tulkintoina.

Paldanius aloitti hienon tammikuisen rupeaman juhlavas-
ti Sibeliuksen Finlandialla. Sitten seurasivat Taisto Wessli-
nin Lapin kesä ja Lasse Mårtensonin Myrskyluodon Maija. 
Soitto valui luihin ja ytimiin saakka.

Kun tunnusmelodia Lumiukko-animaatiosta alkoi soida, 
kuulin yllättäen pään sisällä myös laulun sanat, nimen-
omaan Tarleena Sammalkorven uskomattoman kauniina 
suomennoksena. Ihmeellistä.

Kappaleiden lomassa taiteilija rupatteli elämäntarinansa 
ja uransa lisäksi kommelluksista keikoilla. Kemissä hän oli 
huokaissut, että on se aikamoista, kun hän seisoo yksin 
lavalla, ei ole bändiä eikä solistia, vain kitara ja hän yk-
sin. Yleisöstä kuului topakka naisääni: ”Niin, ei sitä kitaral-
la sentään mahottomia!”

Hiukan kuulemma kirpaisi muusikon sielua. Seuraava-
na vuonna Paldanius keikkaili jälleen Kemissä ja kysyi, 
mahtoiko yleisössä istua sama nainen. Ja käsi oli nous-
sut. Muutama repliikki siinä oli vaihdettu ja keikan lopuk-
si otettu selfiet ja naurettu päälle. Ehkä sittenkin kitaral-
la mahottomia.

Jouko 
Lehtonen

PISTEITÄ

Tieto on nyt älykästä
kulutusta

H
elsingin uusi kirjasto on nimeltään Oodi. Se 
on suunniteltu nykytekniikan mukaan. Mal-
lia on otettu Tanskasta. Robottikädet poimi-
vat varatut kirjat varaston hihnalta ja ”äly-
käs kellutus” tuo kirjat lokeroihin, joista asi-

akas noutaa ne. Myös kaikki palautetut kirjat kulkevat it-
sestään liikkuvilla ”vihivaunuilla” yläkerran lainaussaliin. 
Salin nimi on komeasti Kirjataivas.  Oodin sijainti Edus-
kuntataloa vastapäätä kutsuu kirjastoa myös yhteiskun-
nalliseen vuoropuheluun, kertoo kirjaston johtaja Anna-
Maria Soininvaara. Tapahtumia tullaan järjestämään run-
saasti ja niin, että ne kietoutuvat jollakin tapaa aina luke-
misen ympärille. Esimerkiksi lasten ja perheiden alueis-
ta ei tehdä villiä puuhamaata, vaan lapset halutaan saada 
lumoutumaan tarinoista. Musiikkitapahtumiin Soininvaa-
ra haluaa uuden näkökulman: kansanmusiikkia, Musiik-
kitalosta lähetettäviä konsertteja, yhteislaulua ja miksei 
bändejäkin. (Kirjastolehti 3/21018)

Kevään ensimmäinen Pisteposti, Näkövammaisten kult-
tuuripalvelu ry:n julkaisema pistekirjoituslehti, sisältää 
oheisen artikkelin lisäksi mm. tietovisan kirjojen maail-
masta. Kysytäänpä sinulta seuraavaa: Mikä näistä keksit-
tiin ensimmäisenä: pergamentti, papyrus vai paperi? Vas-
taus on papyrus. Muinaiset egyptiläiset puristivat papy-
rusruokojen ydintä suikaleiksi noin 5000 vuotta sitten. 
Pergamentti puolestaan valmistettiin eläinten vuodista 
Vähässä-Aasiassa sijainneessa Pergamon kaupungissa ja 
tuli tunnetuksi vuodesta 200 eKr. lähtien. Paperia alettiin 
valmistaa kasvikuidusta vajaat 2000 vuotta sitten Kiinas-
sa. 

Kun Helsingin Oodi -kirjasto on nyt Suomen kaunein 
ja älyltään kelluvin, kysytäänpä missä on maailman suu-
rin kirjasto: Washingtonissa, New Yorkissa vai Lontoossa? 
Tämänhetkinen ykkönen jättikirjastojen kisassa on Lon-
toon British Library, jossa on arviolta 170 miljoonaa kir-
jaa, julkaisua tai muuta mediatuotetta. Toiseksi suurin on 

Washingtonissa sijaitseva Kongressin kirjasto, jossa on yli 
164 miljoonaa mediakappaletta. (Geo 9/2018)

”Bitti ajatuksistasi”, otsikoi Tiede-lehti (11/2018). Olem-
me näihin päiviin asti vain voineet arvailla, mitä ajatuk-
sia toisen ihmisen päässä liikkuu. On luultu, ettei ajatuk-
sia voi edes tutkia, koska ne ovat aineettomia. Sitten ym-
märrettiin, että aivot ja ajattelu toimivat sähköllä. Tajut-
tiin, että ajatuksiin voidaan saada sähköinen yhteys. Ai-
vojen miljardit hermosolut tuottavat yhdessä sähköä pie-
nen lampun verran, noin 20 wattia, ja herkin laittein sitä 
voi mitata. Aivosähkökäyrää eli EEG:tä hyödynnetään mo-
nissa tutkimuksissa, mutta sen rinnalle on kehitetty mui-
takin menetelmiä, kuten magneettikuvaus. 

Viime vuosina hermosolujen signaalien seuraami-
nen on tehostunut, kun niiden jäljitykseen on valjastet-
tu myös tekoäly. Nyt pystymme jo komentamaan tieto-
koneita pelkän ajatuksen voimalla – ja syöttämään yksin-
kertaisen ajatuksen toisen ihmisen aivoihin. Suuri etappi-
vuosi oli 2004. Silloin yhdysvaltalainen potilas Matthew 
Nagley, joka oli halvaantunut kaulasta alaspäin, komensi 
tietokonetta pelkästään ajattelemalla. Häkellyttävä suori-
tus perustui muutaman millimetrin kokoiseen siruun, jon-
ka tutkijat istuttivat potilaan liikeaivokuorelle, käden lii-
kettä hallitsevalle alueelle. Vaikka Nagleyn puukotukses-
sa katkennut selkäydin ei enää kuljettanut sanomia ai-
voista raajoihin, hermosolut reagoivat edelleen tämän ai-
keisiin. Signaalit siirrettiin päälaen ihoon kiinnitetyn liit-
timen kautta tietokoneeseen, joka tulkitsi ja toteutti liik-
keet.

Vuonna 2015 tekniikka oli edistynyt jo niin pitkälle, et-
tä amputoitu henkilö pystyi hallitsemaan proteesikättään 
pelkän EEG-myssyn välityksellä. Hän kykeni noukkimaan
pöydältä muun muassa luottokortin ja juomatölkin pel-
kästään kuvittelemalla, että tekee niin. Ajatus muuttuu 
teoksi salamannopeasti. Apukäsien otteet hienostuvat. 

Tutkijat esittelivät elokuussa 2018 robottikämmenen, 
joka oppi pyörittämään 
kuutiota täydellisesti ko-
neellisella avokämmenel-
lään ja viidellä sormellaan. 
Apuna olivat hyvät algorit-
mit ja hakujätti Googlelta 
lainattu hurja tietokonei-
den laskentavoima.

Internet on muuten mul-
listanut soittamisen opis-
kelun. Verkko-opetus oh-
jaa teorian lisäksi mel-
kein kädestä pitäen läppä-
rin ruudulla oikeat otteet 
ja sormitukset. ”Internetin 
avulla mestarikitariksi”, ot-
sikoi Soundi 8/2018.

AK-RAUDOITUS OY

Silmäoptiikka
Kuusankoski, Kouvola, Hamina, Karhula, Inkeroinen

www.silmaoptiikka.  



ONNEA VOITTAJALLE! Jouluruudukon arvonnassa 
voitti Kajastuksen vuosikerran Anja Hurtamo,  Helsin-
ki. Voit vastata kahdella tavalla: irrota täytetty ruu-
dukko tai kirjoita paperiin keltaisille riveille muodostu-
vat sanat,  lisää nimi- ja osoitetietosi ja laita vastauk-
sesi  30.4.2019 mennessä osoitteella  Kajastus, Marjanie-
mentie 74, 00930 HELSINKI.  Kirjoita kuoreen lisäksi  sana 
"Talviruudukko”. Oikein vastanneiden kesken arvom-
me Kajastuksen vuosikerran. HUOM! Voit vastata myös 
sähköpostitse lähettämällä keltaisille riveille muodos-
tuvat sanat ja osoitetietosi: palaute@kajastuslehti.fi

RUUDUKON VOITTAJA

Mennään täydennystehtävän merkeissä. Korvaamalla 

tähdet kirjaimilla saat hakemani sanat, nimet ja ilmai-

sut. Kaikki liittyy kulttuuriin.

1. S**r* I**usi***i: Waltarin läpimurto

2. P**naj***en p**im*np**** Gallén-Kallelan erä-
maataidetta

3. H**ja*t*s Helismaan suvi-idylli

4. T**n* Ä**** Johanneksen kirkon urkuri

5. R**m* ja R**l* P**ti*ä suunnittelivat Mäntynie-
men

6. P**e* P**l R*b*** ihaili rehevyyttä

7. M**ro**l*t*n-o**pe** "Ison omenan" musiikkita-
lo

8. M**r** E*** Karin laulanut sisar

9. Y**ö J**vi**n Sir Henry Pittkin

10. R**v* *ks**e* teatterineuvos

11. *il* *il***e* Sibelius-monumentin äiti

12. A**s*o*a*e* Loi komedioita

13. *ua*i*o*o ei mikään kaunis mies

14. K**k**l**t*i* Hauta UNESCOn maailmanperin-
tökohteessa

15. H**sa* v**ik*ll*** kalliomaalauksia.

RUUDUKON RATKAISU                                          HANSKIN SANAPÄHKINÄT                                    HH

HANSKIN SANAVISAN
OIKEAT VASTAUKSET

1. Suuri illusiooni 2. Paanajärven paimenpoika 
3. Heijastus 4. Tauno Äikää 
5. Reima ja Raili Pietilä 6. Peter Paul Rubens
 7. Metropolitan-ooppera 8. Maaria Eira 
9. Yrjö Järvinen 10. Ritva Oksanen 
11. Eila Hiltunen 12. Aristofanes 
13. Quasimodo 14. Kirkonlaattia 
15. Hossan värikalliot

Kiasma: Iiu Susiraja / Kuivakka iho 16.3.-28.7.2019
Kajastuksessa esitellyn taiteilijan rehellisiä ja lämpimiä 
valokuvia naiseuden ytimestä. Kuva: Kansallisgalleria /
Petri Virtanen

TALVIRUUDUKKO
Vastaaja:   .............................................................................................................

Osoite:      ..............................................................................................................
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AM-Suunnittelu Oy 
Ohdakepolku 13 Siuro 

p.0400-599331

Autokorjaamo A. Koski Oy 
Helsingintie 911 Lempäälä 

p.0400-573794

Automax Tuusula 
Hiekkamäentie 9 Tuusula 

p.050-5249812

JM-Louhinta Oy 
Viitaharjuntie 17 Jyväskylä 

p.040-5166843

Hakkion Paja
Yli-Vallintie 1101 
p.040-5458081 

Yli-Valli Ilometalli Oy 
Myllypurontie 6

 Maukkula p.044-2708168

Kiantti Oy 
Kangasala p.050-5386335 

www.kiantti.fi 

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

Kaj Wingvist 
Santamaankuja 4 Tuusula 

p.0400-456918

Karstaamo Purhonen 
Kotkankatu 3 C L 6 H:ki 

p.09-6948040

Kuljetus Ilonen Ky 
Rukkikuja 3 Nurmo

 p.040-5775157

Kotkan Metallityöt Oy 
Kankitie 19 Kotka 

p.05-2284270
0400-654739

ACAC

JKJK

Esko Tynninen Tmi 
Mutaanmäentie 179 

Nurmijärvi p.0400-464629

Näkövammaisten kulttuuritoiminnan hyväksiNäkövammaisten kulttuuritoiminnan hyväksi

p. 09-396041, www.annanpura.fi

Asianajotoimisto Ari Wargelin 
Vaasanpuistikko 14 A Vaasa 

p.040-5891989

Asbestisaneeraus 
Lahdelma Tmi

Jantoniementie 126 Lohja 
p.0400-472106

Kuljetus A. Lindholm 
Hillakuja 5 Kangasniemi 

p.0400-340057

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

Jätehuolto Arokivi Oy 
Latukatu 2 Varkaus 

p.0400-176180

Kaihdinpiste-Helsinki 
Saarisell Oy

www.salekaihtimet.fi 

Kuljetus Oksanen Oy 
H:ki p.09-7287280 

www.kuljetusoksanen.fi 

KS-Pelti Oy 
Peltikuja 9 Kangasala 

p.040-5096368

Autokorjaamo Huuskonen 

Mottimutka 16 Nokia 
p.0400-523282

Autoilija Rajala Seppo 
Väinönpolku 7 Siikainen 

p.0400-864517

C Matic 
Ann-Christin Holmström 

Brudbergvägen 14
Kirkkonummi p.040-5073040

Helsingin Kivitekniikka Oy 
Tuulikintie 28 B Vantaa 

p.0400-423900

p.040-7095170, www.helsinginenergiakuljetukset.fi

Itäkarjalan Trans Oy 
Porthanintie 5 Tohmajärvi 

p.050-3779618

p.0400-434185 
www.asennuspojat.fi JÄÄSÄHKÖ OY

www.jaasahko.fi 
p. 0400-791947

Konsultointi 
Reijo Turunen 

Turuntie 2 
Katajaranta 

p.0400-171140

p.040-5135538 
www.kuopionkotifysio.fi 

Kiinteistöhuolto ja 
Hautaustoimisto Strandvall 
Skrubbackantie 4 Kruunupyy 

p.0400-862261

K-Market Muurola 
Muurola p.040-8211005

Kolarikorjaamo J. Auvinen 
Rankoontie 17 Sysmä 

p.0500-921656

Konehuolto A.Uotila Tmi 
Urheilutie 34 Somero

 p.0400-534066

Koneurakointi S. Erkkonen 
Luovantie 407 Pojanluoma 

p.040-4164442

Kuljetus GF-Trans Oy Ab 
Siuntio p.0400-441910 

www.gftrans.fi 

Kuljetus Simo Iitti    
      Kulmatie 10 Hartola 

p.040-7286849

Kuljetusliike 
Olavi Pietinen 

Alvar Aallontie 7 
Säynätsalo p.0400-643405

Kuljetusliike Eino Nikka & Co 
Nikantie 17 Pekanpää

 p.050-5567834

Kuljetusliike Kari Polvela Oy 
Eerolansuorantie 119 T:re

 p.0400-635358

Kymenlaakson Jäte Oy 
Ekokaari 50 Keltakangas 

p.040-5966465

Kuljetusliike Rafael Da-
nielsson & Kumpp. Ky
Rehtorinplku 3 Lohja 

p.0400-477345

Masseter Tmi 
Hallainvuorentie 19 H:ki 

p.040-5894206

Nastolan LVI-ala Oy 
Villähde p.0400-495960 

www.nastolanlvi.fi 

Ompelimo Tuplatikki 
Vantaa p.040-7212512 

www.ompelimotuplatikki.fi 

Rakennus Kuuskeri Oy 
Jyränkyläntie 24 Veneskoski 

p.050-5116901

Rakennuspalvelu 
Harri Hytönen

 Kallislahdentie 158 
Kallislahti p.0400-251017

Sähkö Jylhä Oy 
c/o Tilitoimisto Väntsi 
Ylivieska p.045-1965522 

www.sahkojylha.com

Taxi Aimo Keskinen 
Lempäälä 

p.0400-337766

Perkkaan Huolto Oy 
Miekka 2 Espoo 

p.09-5404911,09-5404910
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Portin Telakka
-Sorpo Södergård Oy 
Sorpontie 6 Parainen

 p.040-5631950

Rakennusliike Kovaset Oy 
Nuottamiehentie  12

Savonlinna p.040-5143883 SS

Näkövammaisten kulttuuritoiminnan hyväksiNäkövammaisten kulttuuritoiminnan hyväksi

Parturi-Kampaamo 
Hairplay 

Kilpisenkatu 12 Jyväskylä 
p.014-213284

PRPR
Polartherm Oy 

Polarintie 1 Luvia 
p.02-5292100

Kuljetusliike Veljekset 
Matilainen Ky 

Mäntytie 11 Liperi 
p.0400-365110

Lehmon Taksipalvelu 
Hannu Virta 
Kontiolahti 

p.050-4956627

Maansiirto K.T. Hiltunen Tmi 
Parrukuja 4 Vantaa 

p.040-5340121

LL

MN0MN0

Marjut Louhula Oy 
Jousitie 11 E 12 Vantaa 

p.0400-462944
 Kirjanpitopalvelut

Maanrakennusliike 
Kari Nyysti 

Uusi-Nopontie 99 
Hyvinkää p.0400-456283

Metsäkoneurakointi
 Lassi Heikkilä 

Nästintanhua 16 Laitila 
p.0400-730381

Metsäkoneurakointi 
Matti Jääskeläinen 

Matkontie 204 B Kerimäki 
p.0500-172508

Rakennus-saneeraus 
Raimo Setälä 

Resinakuja 1 Kuusankoski 
p.040-5440375

Sähkö Wathèn Oy 
Vanajantie 13-15 

Helsinki p.0400-305414

Sähköurakointi 
Mika Myllyniemi 

Kustaalantie 36 Vaasa 
p.040-5912946

SM Maanpää 
Itäpellontie 30 A Turku 

p.0500-821851

Laitehuolto Ilpo 
Schroderus 

Kemintie 1569 
Hirvas 

p.0400-683531
Leppävirran 

Kolarityökeskus Oy 
Pohjukansalontie 5 Leppävirta 

p.0400-313628

LVI-Wiik Oy 
Alhonkuja 27 Kellokoski 

p.0400-271989

MP-Control Riihikuja 1 Vantaa
p.050-4967555 www.mp-control.fi 

Nakarin 
Kalanviljelylaitos Ky 

Ruonaantie 19 
Vironlahti 

p.0400-754554

www.oulunbetoninporaus.fi 
 p.040-5647477

Pihlajatie 18 Rajamäki 
p.0400-810729 

www.puutbois.fi 

Seija Rajala Tmi 
Paavalintie 2 Kurikka 

p.040-5782395 
Työvaatteet ja 

Metsäkoneiden
 suojukset

Seutulan VPK 
Katriinantie 71 Vantaa 

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

TT
Taksi A-M Klemettilä 
Lapua p.0440-667510,

 0400-667510

Taksi Juhani Palomäki 
Luopa 

p.0400-261143

Talohuolto 
K. Tahvanainen 

Melatie 11 10 Joensuu 
p.040-7290066



Näkövammaisten kulttuuritoiminnan hyväksiNäkövammaisten kulttuuritoiminnan hyväksi

Tiori Kuljetus Oy 
H:ki p.0400-937404 

www.tiori-kuljetus.com

Vimpelin 
Teollisuusmaalaus Oy 

Rinnetie 1B Vimpeli 
p.040-5870029

Tilimedia Seppo Jyläs 
Jaalanpolku 7 E 

Järvenpää
 p.0400-919873

Taxi Lenita Lindholm 
Tammisaari

 p.0400-310580

TeeKoo-Auto Tampere 
p.040-7084636 

www.teekooauto.fi 

Tili-Tupa Keskuskatu 7 
Riihimäki

 p.019-751533

V-S Asunto PRO Oy 
Turku p.0400-124421

Tilapalvelu Akim & Poika 
Vimonbölentie 175 

Tammisaari  
p.0400-422032

Tmi Soilen Kotiapu 
Muusantori 1 E 41 H:ki 

p.040-8160568

Tmi Ari Jortikka 
Härkitie 1 Köyliö 
p.0400-225250

Varsinais-Suomen 
Teletekniikka Ky 
Saarnitie 1 Masku 

p.0400-522463

Vihdin Hautaus ja 
Kukkapalvelu 
Riihitie 4 Vihti

 p.040-5107053

Salpakuja 2 Vantaa 
p.040-9313851 

www.tr-kaluste.fi 

Tendac Oy 
Kaitilantie 32 Orimattila 

p.0400-890842
 www.tendac.fi 
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