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LUKEMISEN YLISTYS

Kirjallisuuden Finlandia-palkinnot on 
juuri tänään jaettu. Taivaalta tulee rän-
tää ja pelkkää vettä, tuuli hyytää ih-
misten päähinettömiä päitä. Todellista 
marraskuuta. Marras tarkoittaa kuol-
lutta. Laura Lindstedtin Oneiron ker-
too kuolemisen hetkeen siirtyneis-
tä seitsemästä naisesta. En ole luke-
nut, vasta varannut, mutta Suvi-om-
pelijani kehui kovasti luettuaan kirjan 
heti sen ilmestyttyä. Veikkasin Hota-
kaista, koska ihastuin hänen Palvelija-
näytelmäänsä, johon Henkireikä poh-
jautuu. Nyt on siis viimeinen ja suurin 
säännöstelevä patoluukku avattu jou-
lun kirjamyyntivirran  ryöpytä vaahdo-
ten eteenpäin! 

Kirjamyyntien luvuista päätellen jo-
kainen lukee jouluna. On aikaa ja 
omaa rauhaa. Joulun tunnelma suoras-
taan houkuttelee kirjojen ääreen. Mo-
ni on lapsena joutunut lukemisen pau-
loihin juuri joululahjaksi saaman-
sa ikimuistoisen kirjan ansiosta. Jou-
lunpyhinä vaativammatkin kirjat vetä-
vät puoleensa; tutkitaan tietokirjoja ja 
nautitaan arvoituksellisista runoista.

Saan lähipiiristäni sen vaikutelman, et-
tä nuoret ostavat kirjoja lahjoiksi van-
hemmalle sukupolvelle, mutteivät it-
se esitä kirjaa ykköstoiveenaan. Kysy-
vät neuvoa kirjalahja-ostostensa teke-
miseen. He toivovat lautapelejä, elo-
kuvia, konsertti- tai lätkämatsilippuja. 
Sanovat kyllä aikovansa lukea jonkin 
kirjan jatkaen kysymyksellä ”Mikä nyt 
olis hyvä?”. …      

Pienikin edellä mainittu huomio tren-
dimuutoksesta alkaa jotenkin huoles-

tuttaa. Jokaiselle lapselle pitäisi löytyä 
kirja, joka veisi hänet loppuiäksi luke-
misharrastuksen taivaaseen. Lukemi-
nen kehittää mielikuvitusta ja tunne-
elämää, se rakentaa ajattelulle puitteita 
ja vahvistaa mielipiteenmuodostusky-
kyä. Juha Hurme sanoo suorastaan, et-
tä kulttuuri pohjaa siihen, että ihmisel-
lä on kyky kuvitella. Kari Hotakainen 
puolestaan sanoo, että mielikuvitus on 
ihmisen ilmainen internet.  

Väitetään, että kuva tappaa mieliku-
van. Lempikirjasta tehty elokuva tai 
teatteriesitys saattaa tuntua mitäänsa-
nomattomalta, tuntuu, että ohjaaja on 
kuvitellut henkilöhahmot aivan vää-
ränlaisiksi. Mielikuvitus on armeli-
as ja lempeä sikäli, että se ei rajaa mi-
tään tarkasti, kaikki voi jäädä jonnekin 
mielen sisällön rajaamattomiin ulottu-
vuuksiin. Tästä syystä sota tai väkival-
lanteot eivät kirjassa saa yhtä julmia 
puitteita kuin esim. elokuvassa.     

”Lue enemmän luulet vähemmän!” on 
iskulause vuosien takaa, kaikille tuttu, 
ja täyttä totta myös kaunokirjallisuu-
den suhteen.   Romaaneja lukevalla ih-
misellä tietämys kohentuu epäsuoria 
teitä polveillen tunteiden kautta, usein 
jopa sikäli salakavalasti, että lukija ei 
lue saadakseen tietoa! Lukija kohtaa 
mielessään kirjan henkilöt suoraan, ai-
dosti ja elämyksellisesti. Tekstien kult-
tuurisidonnaisuus on vahva.   

Näkövammaisten tiedetään olevan eni-
ten kirjoja lukeva kansanosa. Meil-
le kirjat vastaavat elokuvia, teatteria ja 
televisiota. Kirjojen lukeminen voit-
taa ne kaikki! Yleisesti ottaen kirjaili-

jat ovat suurenmoisia kuvailutulkka-
uksen ammattilaisia aiheista ELÄMÄ 
ja MAAILMA.

On monia, jotka sokeudesta huolimat-
ta haluavat lukea kirjansa itse, ilman 
lukijan ääntä itsensä ja tekstin välis-
sä, ja lukevat paksut romaanitkin pis-
tekirjoituksella. Enemmistö lukee ää-
nikirjoina, ahneimmat huomattavas-
ti nopeutettuina. Mieltymykset ja tavat 
ovat uskomattomia; jos kirja on hyvä, 
ystäväni lukee sitä langattomilla kuu-
lokkeilla suihkussakin! Nykytekniikal-
la kirjallisuus on varsin kattavasti saa-
vutettavaa, josta on se suuri hyöty, että 
kirjoista keskusteltaessa olemme var-
sin yhdenvertaisia näkevien lukijoiden 
kanssa. 

Parhaimmillaan lukeminen on ylelli-
nen, vaativa harrastus, omalaatuinen 
kaksinpeli lukijan ja kirjailijan välil-
lä. Juha Hurme sanoi juhlapuheessaan 
Näkövammaisten Kirjastoyhdistyksen 
125-vuotisjuhlassa 16.4.2015: 
  ”Parhaan kirjan kourissa lukija jou-
tuu lujille. Hän täyttää aukkoja ja yh-
distelee ajatuksia aktiivisena toimija-
na, kanssataiteilijana, ja tämä on kun-
toilua aivoille. Kirja on mäki, kiive-
tessä tulee hiki, mutta maisemat avar-
tuvat.”

Lukekaa jouluna, rakkaat lukijani!

26.11.2015

Eija-Liisa Markkula
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EI MIKÄÄN NORMI 
NORMA

”Jaoin salaisuuden vain Helenan kanssa ja kävin katselemassa mustaval-
koista valokuvapostikorttia viime vuosisadan alkupuolelta aina kun sil-

mä vältti. Naisen yliluonnollisen pitkät hiukset saivat hänet näyt tämään 
enemmän satuolennolta kuin oikealta ihmiseltä. Vasta luke maan opit-
tuani ymmärsin kortin tekstin ja siinä esiintyvän nimen ja käsitin, että 

nainen oli meille sukua. En ollut koskaan kuullut puhut tavan Eva Naakka 
-nimisestä naisesta.” (Sofi  Oksanen: Norma)

Teksti: Jera Hänninen, kuvat Toni Härkönen / Like
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n aloitettava hiuksista, sil-
lä niistäkin hänet tunne-
taan. Miljoonille kirjanys-
täville tutuksi tulleista mus-
ta-liloista kanekalon-kuitu-

rastoista, jotka keräävät katseita maa-
ilman metropoleissa ja Suomen maa-
kunnissa. On aloitettava hiuksista, sil-
lä syyskuussa loppuunmyydyssä Alek-
santerin teatterissa julkistetussa  So-
fi  Oksasen uudessa Norma-romaanissa 
– joistakin hieman yllättäen – tarinan 
keskiöön nousevat hiukset. 
   Kesällä 2013 Oksasen kirjallisuus-
agentti pyysi häntä kirjoittamaan no-
vellin, joka toimisi useiden kielialuei-
den kirjallisuusliitteissä.  Tekstiä syn-
tyi nopeassa tahdissa yli sata sivua, ja 
tarina vaati novellia laajemman muo-
don. Myös aihe osoittautui suurem-
maksi kuin Oksanen oli ensin ajatellut. 
  ”Olen aina ollut kiinnostunut kauneu-

den kulttuurihistoriasta”, Oksanen 
sanoo. ”Tosin en koskaan ollut ajatel-
lut kirjoittavani romaania hiuksista. Se 
ei ole kiinnostavaa, kuinka usein jo-
ku käy kampaajalla. On kiinnostavaa, 
mistä hiukset kampaamoihin tulevat.
   Oksanen muistaa kuulleensa kuin-
ka muotisuunnittelija ja entinen Spi-
ce Girl Victoria Beckham kertoi haas-
tattelussa, että hänen päässään on ve-
näläisen naisvankilan kahden sellin 
asukkaiden hiukset. Toisin kuin moni 
kuvitteli, kyse ei ollut vitsistä tai ur-
baanista legendasta. Tukkakauppa oli 
totta, kuten eräs venäläinen vankilan-
johtaja myöhemmin vahvisti. 
   Hiuksistaan Oksaselta on kysytty en-
nen Normaakin ja aina silloin tällöin 
ventovieraat tunnustelevat niitä lu-
paa kysymättä, ikään kuin hänen hius-
laitteensa olisi kaikkien yhteistä omai-
suutta.
  Jotkut kriitikot ovat halunneet lu-
kea Norman tarinana Oksasen omas-
ta hiussuhteesta, vertauskuvana siitä 
kuinka työlästä on kantaa uhkeaa Ok-
sas-hiuslaitetta päässään. Tämä häm-
mästyttää Oksasta.
  "En ymmärrä kriitikkoja, joiden ar-
vostelut liukuvat biografi an puolel-
le. On järkyttävää että niitäkin yhä on, 
2010-luvulla, vaikka sana-ammatti-
laiset tietävät naiskirjallisuushistorian 
ongelmallisen suhteen biografi aan."
  Myös romaanin yliluonnolliset ele-

mentit ovat herättäneet kummastusta.
   ”Tavalliset lukijat eroavat kriitikois-
ta siinä, että he harvemmin kummaste-
levat mitään", Oksanen nauraa. 
  Oksanen ei olisi Oksanen, mikäli hän 
olisi kirjoittanut pelkästään viihdyt-
tävän dekkaritulkinnan vanhasta Täh-
käpää-sadusta.  Romaanissa, niin kuin 
usein elävässä elämässäkin, se on nai-
nen, joka päätyy myymään ruumis-
taan, hiuksiaan, vuokraamaan koh-
tuaan, miesten kääriessä voitot tas-
kuihinsa. Norma on yhteiskunnalli-
nen, poliittinen, ja feministinen kirja, 
ja Oksanen valtarakenteita ja vallan-
käyttöä pohtiva kirjailija, joka käyttää 
vahvoja metaforia. Yksi metafora ro-
maanissa ovat ranskalaiset postikor-
tit, vuosisadan alun suositut, erootti-
set valokuvapostikortit. Joistakin mal-
leista tuli tähtiä, suurin osa jäi anonyy-
meiksi. Joissakin korteissa kasvot on 
poistettu, mallin anonyymiuden suoje-
lemiseksi. 
   ”Romaanissa anonyymit kortit laa-
jenevat symboliksi anonyymeille nai-
sille, joiden hiuksia länsimaissa kulu-
tetaan, jotka synnyttävät muiden lap-
sia. Historian nainen on anonyymi ja 
romaanin kortit symbolisoivat koko 
naishistoriaa."

aailmanmenestykseksi 
nousseen Puhdistus-
romaanin jälkeen Ok-
sanen on matkustanut 
paljon ja lentokentät 

ympäri Telluksen ovat tulleet hänelle 
tutuiksi. Miljoonia myytyjä kirjoja, tu-
hansia annettuja haastatteluita, kym-
meniä eri kielialueita. Ja jatkoa seuraa. 
Tietenkin myös Norma lähtee maail-
malle. Romaanin käännösoikeudet oli 
myyty 11 maahan ennen suomenkieli-
sen laitoksen ilmestymistä.  Tätä kir-
joittaessa käännössopimuksia on jo 
23, näiden joukossa suuret kielialueet 
Saksaa ja Brittejä myöten.
  Monia järkyttäneiden marraskuisten 
Pariisin terrori-iskujen jälkeen Oksa-
nen suuntasi marraskuussa Ranskaan 
Caeniin Les Boreales -kirjallisuusfes-
tivaaleille. Hän oli kuullut ennen festi-
vaaleja, että lipunmyynnin perusteella 
yleisö karttoi ainakin konsertteja. 
  Vaikka jotkut festivaalin esiintyjät 

olivat peruuttaneet tulonsa, Oksanen ei 
sitä edes harkinnut. 
   ”Terroristi-iskut oli kohdistettu län-
simaisia perusarvoja vastaan: kokoon-
tumisen vapautta, ruumiin ja mielen 
kulttuuria, taidetta vastaan. Jokainen 
peruttu esiintyminen on voitto terro-
risteille.”
   Oksanen kuitenkin lisää ymmärtä-
vänsä artisteja, jotka kokevat julkises-
sa tilassa esiintymisen hankalana täl-
lä hetkellä. 
  Norman lisäksi Oksasta työllistää lib-
reton kirjoittaminen Kaija Saariahon 
tulevaan oopperaan, joka saa kantaesi-
tyksensä Lontoon Covent Gardenis-
sa eli Royal Opera Housessa vuonna 
2020.  Oopperan teemoista Oksanen 
vielä vaikenee. 
  Norma on helppo kuvitella televisi-
oon tai valkokankaalle. Saako Norman 
tarina jatkoa?
  "Toivon mukaan kyllä", Oksanen 
tyytyy toteamaan. 
  Aika ei käy pitkäksi, eikä töistä ole 
pulaa?
  ”No ei", Oksanen hymähtää. "Kirjoit-
taminen on helppoa, se on kuin pääsisi 
lomalle. Sille ajan löytäminen on vai-
keaa.”

Tämän työpaikan oli teh-
nyt poikkeukselliseksi se, että 
asiakas kunnassa oli paljon nä-
körajoitteisia ihmisiä eikä hä-

nen tarvinnut miettiä heidän katsei-
taan. Opaskoirat olivat koulutettuja, 
ne eivät kiinnittäneet häneen huomio-
ta, kuten eläimet yleensä. Talon ilman-
vaihto oli hyvä, vastauusittu. Hän oli 
uskonut pystyvänsä pitämään sihtee-
rin paikkansa, sillä edellisten potku-
jen karaisemana hän oli oppinut vält-
telemään pahimpia karikkoja: työpaik-
karomansseja ja liiallista sosiaalisuut-
ta, sotkeutumista työpaikan sisäisiin 
valtataiste luihin ja johdon kritisoin-
tiin. Hän osasi jo luoda suhteita, jotka 
oli kääritty ystävyydenkaltaisiin elei-
siin, ja hän oli käynyt teatterissa ja 
muissa työpaikan virkistystoiminnois-
sa vaikuttaakseen tavalliselta. Tänne 
voisin jäädä, hän oli sanonut äidille. 
Hänen curriculum vita ensa oli nope-
aan tahtiin menetettyjen työpaikkojen 
kuormittama eikä se ollut etu kriisiai-

o
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onipuolinen kirjailija, 
tutkija ja kotimaisen 
kirjallisuuden dosent-
ti Kirsti Manninen, 
jonka lukijakunta tun-

tee paremmin kirjailijanimellä Enni 
Mustonen,  oli vieraana Celia Näkö-
vammaisten kirjastossa. Vierailun jär-
jesti Näkövammaisten kulttuuripalvelu 
yhteistyössä Näkövammaisten Kirjas-
toyhdistyksen kanssa. Kirsti Manninen 
osoittautui monella tavoin ihanteelli-
seksi kirjailijavieraaksi. Hän on sym-
paattinen ihminen, joka taitavana luen-
noitsijana osaa kertoa työstään ja tuo-
tannostaan elävästi, hauskasti ja konk-
reettisesti. Niinpä me kaikki muka-
na olleet saimme kiinnostavan ja on-
nistuneen illan. Minä toimin haastat-
telijana, ja oli tietysti positiivisen jän-
nittävää saada jututtaa yhtä pitkäaikai-
sista suosikkikirjailijoistaan.  Ja hom-
ma osoittautui ihanan helpoksi: pistin 
vain pienillä kysymyksillä uusia tee-
moja käyntiin. 

Ensiksi saimme tietää, että tarinat ja 
kirjoittaminen kiehtoivat Kirsti Man-
nista jo lapsena. Lukemaan hän oppi 
jo ennen kouluikää ja luki paljon kir-
joja. Mutta koulussa tulikin ikävä yllä-
tys: lukihäiriö teki oikeinkirjoituksen 
vaikeaksi. Onneksi se ei kuitenkaan 

lannistanut tyttöä, ja fi ksu opettaja ha-
vaitsi hänen lahjakkuutensa. Opettaja 
antoi hänen kirjoittaa valtavan pitkiä 
tarinallisia aineita, joihin ei aina kou-
luvihko riittänyt, ja oikeinkirjoituskin 
alkoi sujua.

Yliopistossa Kirsti Manninen on opis-
kellut Suomen historiaa, kotimaista 
kirjallisuutta, suomen kieltä, tiedotus-
oppia ja kasvatustiedettä. Väitöskirja 
”"Ollista Bisquitiin, Ylioppilaslehden 
pakinat 1913-1968” ilmestyi vuon-
na 1987. Seuraavasta vuodesta lähtien 
Manninen on toiminut dosenttina Hel-
singin yliopistossa.

Historiallisista romaaneista tuttu kir-
jailijanimi Enni Mustonen tuli käyt-
töön samoihin aikoihin kuin väitös-
kirja ilmestyi. Ensimmäinen romaa-
ni, Maitotyttö, syntyi tavattoman no-
peasti. Manninen kertoo kirjoittaneen-
sa käsikirjoituksen noin viikossa, kos-
ka tarvitsi rahaa laskujen maksami-
seen. Ja hurraa: käsikirjoitus hyväksyt-
tiin! Mutta koska väitöskirja oli juuri 
valmistumassa, kustantaja arveli, ettei 
tulevaa tutkijan uraa välttämättä kan-
nattaisi sotkea viihderomaanilla. Niin-
pä hän kehotti julkaisemaan romaanin 
salanimellä. Manninen kertoo mietti-
neensä nimeä ankarasti. Oli syksy ja 
kurja loskakeli, jonka mustuudesta su-
kunimeksi valikoitui Mustonen. An-
ni Polvan kunniaksi Manninen harkit-
si ensin etunimeksi Annia, mutta pää-
tyi lopulta äitinsä ehdotuksesta hieman 
harvinaisempaan Enniin. Nyt kymme-
niä kirjoja myöhemmin Enni Musto-
nen kuuluu ehdottomasti suomalaisen 
viihdekirjallisuuden kärkinimiin.

KIEHTOVIA 
TARINOITA

HISTORIAA JA ARJEN

Kirsti Manninen kirjaili-
javieraana Celia-kirjas-
tossa.

Teksti: Satu Linna

koina, työpaikan saaminen Näkövam-
maisten Keskusliitosta oli ollut onnen-
potku.”
  Lopuksi kuriositeetti: romaanin alus-
sa Norma saa potkut toimistotyöstään 
Itäkeskuksen Iiris-keskuksesta. Mik-
si juuri Iiris?
  ”Halusin työpaikan, jossa Norman 
kaltainen ihminen olisi kuin kotonaan, 
ja hän olisi kotonaan paikassa, jos-
sa ihmisillä voi olla rajoitteita, kuten 
hänelläkin on. Halusin myös työpai-
kan, jossa on käyty yt-neuvotteluja, ja 
olin kuullut, että Iiris-keskuksessa oli 
käyty yt:t, jotka veivät poikkeukselli-
sen ison joukon työntekijöitä mennes-
sään.”

M
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Kirsti Manninen puhuu mielellään kir-
joittajapersoonansa eri puolista leikil-
lisesti erikseen Enninä ja Kirstinä. En-
ni on luova tarinankertoja, jonka mie-
lessä pyörivät kuvitteelliset henki-
löt, heidän suhteensa ja ihmiskohta-
lonsa. Kirsti taas on tiukka tutkija, jo-
ka varmistaa pilkuntarkasti, että fak-
tat täsmäävät, oli sitten kyse historial-
listen tapahtumien ajankohdista tai sii-
tä, miten jokin arjen työ tehtiin. Tut-
kimustyössään Manninen on perehty-
nyt laajasti 1800-luvun kertomakirjal-
lisuuteen, erityisesti naisten romaa-
neihin ja jatkokertomuksiin, sekä tuon 
ajan historiaan. Hän kertoi, että tie-
toa tuon ajan arjesta, myös tavallisten 
köyhien ihmisten elämästä, saa yllättä-
vän hyvin esimerkiksi vanhojen sano-
malehtien pikku-uutisista ja ilmoituk-
sista sekä oikeuspöytäkirjoista ym. do-
kumenteista. Hänelle on tärkeää, et-
tä hänen historiallisissa romaaneissaan 
on henkilöitä yhteiskunnan eri kerrok-
sista. Esimerkiksi nyt tekeillä olevassa 
sarjassa, jossa tähän mennessä ovat il-
mestyneet kirjat nimeltä Paimentyttö, 
Lapsenvahti ja Emännöitsijä, on pää-
henkilönä kuvitteellinen palvelijatar 
Ida. Mutta mukana on myös ajan mer-
kittäviä kulttuurihistoriallisia hahmo-

ja: Topelius, Sibelius ja Albert Edel-
felt perheineen ja ystävineen. Tari-
nan seuraavan osan nimi on kuulemma 
Ruokarouva. Mihinkähän suuntaan se 
mahtaa kertomusta viedä?

Kirsti Mannisen kirjoittamiselle ovat 
olleet tyypillisiä myös erilaiset yh-
teistyöprojektit kuten tv-käsikirjoituk-
set sekä yhdessä Jouko Raivion kans-
sa 1990-luvulla kirjoitettu dekkarisar-
ja. Manninen kertoi pitävänsä kovas-
ti dekkareista, koska niissä voi yhdis-
tää koukuttavan tarinan ja monenlaisia 
ajankuvaa luovia yksityiskohtia. Kun 
hän tutustui Jouko Raivioon, molem-
mat totesivat, että olisi kiinnostavaa 
kirjoittaa historiallinen dekkari. Kum-
mallakin oli kuitenkin mielestään on-
gelma. Oman arvionsa mukaan Man-
ninen ei tuolloin tiennyt mitään dek-
karien kirjoittamisesta eikä Raivio mi-
tään historiasta. Siitäpä siis toisiaan 
auttamaan. Syntyi dekkarisarja, jossa 
älykäs mutta oikeustieteen opinnois-
saan laiskanpulskeasti edistyvä  Jo-
hannes Calonius ja hänen tomera serk-
kunsa, naimaton opettajatar Matilda 
Ehrström, selvittelevät monimutkaisia 
murhia 1800-luvun loppupuolen ajan-
kohtaisten tapahtumien kuten raha-

uudistuksen ja nälkävuosien keskellä. 
Sarjaa tehdessään kirjoittajat oppivat 
toisiltaan. Raivio sai kohennetuksi his-
torian tuntemustaan. Ja kun Manninen 
intoutui liikaa kuvailemaan ajan hat-
tumuotia, Raivio huomautti lakonises-
ti, että tuollaisia yksityiskohtia mai-
nitaan dekkarissa vain, jos kyseises-
tä hatusta löytyy murhaan liittyviä ve-
rijälkiä. Manninen toteaa, että sinänsä 
sarjaa olisi ollut mukava vielä jatkaa, 
mutta kirjoittajat halusivat silti lopet-
taa sen ajoissa. Olihan kirjoja jo kuu-
si, eikä tuntuisi pitkän päälle uskotta-
valta, että samat henkilöt joutuisivat 
loputtoman usein tekemisiin outojen 
murhajuttujen kanssa, kun eivät edes 
ole poliiseja.

Kirsti Manninen on osallistunut mo-
nien tuttujen tv-sarjojen, kuten Hovi-
mäki ja Kun taivas repeää, käsikirjoit-
tamiseen. Niinpä oli luontevaa, että 
kirjailijavierailun yhteydessä keskus-
teltiin myös niiden synnystä.  Kirsti 
Mannisen mukaan tv-sarjojen kirjoit-
tamisessa on tärkeää hyvä tiimityö. Jo-
kainen kirjoittajaryhmän jäsen  tuo kä-
sikirjoitukseen omia ideoitaan, mutta 
niistä ei saa pitää härkäpäisesti kiinni. 
Vaikka oma ajatus olisi alun perin hy-
vä, jollakulla muulla voi olla mieles-
sä jotain, joka sopii paremmin tekeil-
lä olevaan tarinaan, ja välillä on tehtä-
vä kompromisseja. Tv-sarjat ovat hy-
vä tapa elävöittää historiaa, koska niis-
sä voi näyttää runsaasti kuvattuun ai-
kakauteen liittyviä yksityiskohtia, ku-
ten pukeutumista ja erilaisia työtapoja, 
ja kaikki tämä voidaan yhdistää katso-
jaa kiehtovaan tarinaan.

Yleisökysymyksiä esitettiin vierailun 
aikana runsaasti. Esim. äsken mainittu 
tv-sarjakeskustelu nousi nimenomaan 
niistä. Lisäksi Enni Mustosen kirjo-
ja saa runsaasti äänikirjoina Celia-kir-
jastosta, joten paikalla olleilla oli kä-
siteltäviin asioihin selvästi sekä intoa 
että hyvät pohjatiedot. Kaiken kaikki-
aan on tärkeää, että vierailijoiksi saa-
daan jatkossakin mahdollisimman mo-
nenlaisia kirjailijoita. Tällöin mahdol-
lisimman monilla näkövammaisilla on 
tilaisuus tällaisen vierailun yhteydes-
sä tavata joku omista suosikeistaan ja 
kuulla monenlaista kiinnostavaa.

Kirsti Manninen Celian daisytallenteiden vieressä.
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Äänikirjaraati on valinnut vuoden 
2015 parhaan äänikirjan. Se on Alek-
si Aallon Rintaperillinen. Sen on ää-

nikirjaksi lukenut näyttelijä Vesa Vie-
rikko. Kajastus haastatteli.

Teksti: Ali Kinnunen
Kuva: Tuomo Manninen,

Kansallisteatteri

äyttelijä Vesa Vierikko ei tunne kirjailija Alek-
si Aaltoa, kuten ei moni muukaan. Kirjaili-
jan henkilöllisyyttä vain arvaillaan. Mutta Rin-
taperillinen on monella tavalla mieleen jäävä 
kirja. Kirjailijan luoma maailma kiehtoo ääni-
kirjan lukijaa vieläkin. 

   Vesa muistaa hyvin, millainen maisema ja ympäristö hä-
nen omaan mieleensä kirjasta piirtyi - varsinkin Odessan ta-
pahtumista.
   - Maisema oli minusta hyvin neuvostoliittolainen ja se 
viehätti minua. Näin lukiessani mielessäni, minkälaisia au-
toja kadulla liikkui, minkälainen huvila oli, minkälaisia ta-
lot ja ihmiset. 
  Vesalla on näkömuisti ja hän näkee kirjan visioina, vah-
voina kuvina. Itselle ja omaksi iloksi lukiessa se saattaa  
tehdä tepposet. Jos tekstissä valkoinen hevonen laukkaa ja 
häipyy metsän viileyteen, Vesa saattaa jäädä hevosen mat-
kaan ja huomata vasta jonkin ajan päästä, että hänhän on lu-
kenut vaikka kuinka pitkästi mutta ollut metsän siimekses-
sä.
   Jos osaa varoa sudenkuoppia, kyvystä on hyötyä äänikir-
joja lukiessa. 
  - On hyvä, jos lukijalle syntyy kirjasta visio, kyllä se välit-
tyy silloin kuulijallekin, sen aistii ja hahmottaa myös kuu-
lemalla. Kuulijan saa helpommin mukaansa kun on itsekin 
kirjan mukana!
   Vesan tietää, että äänikirja on kuulijalle suuri nautinto ja 
sen aikaan saaminen vaatii lukijalta todellista mukanaoloa. 

Sydämellä ja järjellä

Äänikirjan valitseminen vuoden äänikirjaksi on suuri kun-
nia. Näkövammaiset yleisesti ja äänikirjaraadin jäsenet eri-
tyisesti ovat hyvin tarkkoja lukemisestaan. Kun kaksi tai 
useampi näkövammainen vaihtaa mielipiteitä juuri ilmesty-
neestä äänikirjasta, tavallisin kysymys on, kuka sen on lu-
kenut!  
   Melkein pahinta mitä äänikirjan lukija voi tehdä, on yli-
tulkita eli ratkaista asiat kuulijan puolesta rakentamalla kir-
jan henkilöille karaktäärejä.
  - Jonkin verran kompromisseja toki on pakko tehdä, mutta 
sydämellä ja järjellä niistä selvitään, Vesa sanoo.

50-60 sivua tunnissa ennen tupakkataukoa

Aleksi Aallon kirjan lukeminen oli mukavaa, sillä Vesa vaa-
ti ja sai seurakseen äänittäjän. Kirjoja luetaan ja äänitetään 
paljon niin, että lukija itse joutuu hoitamaan kaiken, mutta 
tällä kertaa tehtiin poikkeus.
   Aallon kirjan lukeminen ei suinkaan ollut rutiinia, mutta 
tavallaan se kyllä oli lastenleikkiä erääseen toiseen ponnis-
tukseen verrattuna. Vesa on nimittäin lukenut äänikirjoiksi 
kaikki Harry Potterit, lieneekö sivuja yhteensä 10 000.
   Ammattimies on ammattimies myös äänikirjan lukijana. 
Vesa pystyy lukemaan noin 50-60 sivua ennen seuraavaa tu-
pakkataukoa. Aikaa menee noin tunti, puolitoista, jos tu-
lee korjauksia ja pitää ottaa takaisinpäin. Hyvällä mielellä 
ja virkeänä tunnin posotus tauotta on mahdollista ja tavoi-
teltavaa.
  Harry Potterin kustantajalta, ellei suoraan kirjailijalta, tuli 
aikoinaan ohje, että luettaessa ei saa näytellä kirjan henki-
löitä, pelkkä lukeminen riittää. Tätä ohjetta Vesa on pyrki-
nyt noudattamaan myöhemminkin. 
   Tosin kyllä  hahmoihin pitää laittaa vähän väriä. Otetaan-
pa esimerkiksi Hagrid, Tylypahkan metsäläinen. Pelkkä lu-
keminen ei tuo tätä hahmoa kuulijan mieleen, ääntä pitää 
madaltaa ja murretta lisätä, jos aikoo tehdä isosta ryysyläi-
sestä muista erottuvan ihmisen.
  Itselle lukemisessa ja äänikirjan lukemissa on selkeä ero.
  - Hyvää päivää, sanoi Pasi -lause tuntuu itselle lukiessa 

Vuoden äänikirja 2015
Aleksi Aallon Rintaperillinen

LUKIJANA VESA 
VIERIKKO
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selvältä, mutta sen voi äänikirjaan lu-
kiessa ylinäytellä ja värjätä aivan puu-
roksi niin että kohta kuulija ei tiedä, 
kuka sanoi mitäkin ja miten henkilöt 
eroavat toisistaan.
   Sillä mitä kirjaa lukee äänikirjak-
si, on paljonkin väliä. Vesa paljastaa 
että Pottereita lukiessa häntä alkoi jo 
vähän puuduttaa jossakin 600. sivun 
kohdalla, kun mitään ei oikeastaan ta-
pahtunut. Kirjasarjassa on myös tois-
toa parissakin kohdassa.
   Aleksi Aallon kirjaa lukiessa tätä on-
gelmaa ei ollut. Veijariromaani tuntui 
vievän mennessään ja sitä halusi lukea 
eteenpäin. 

Entä varsinainen leipätyö, 
näytteleminen?

Vesa voi vuosikymmenien kokemuk-
sella paljastaa jo joitakin näyttelemi-
sen perusasioita. Esimerkiksi pahaa 
henkilöä ei saa näytellä pahemmaksi 
kuin hän onkaan, vaan hänestäkin on 
löydettävä hyviä piirteitä.
  Jos Vesa esimerkiksi joutuisi näytte-
lemään Hitleriä, hän miettisi, kuinka 
tämä mies rakasti Eva Braunia ja lap-
sia ja koiria ja maalaustaidetta. Hirve-

Rintaperillinen

Veli Rahikainen epäilee, ettei perillisistä ole hänen työnsä jatkajiksi. Toi-
meen tarttuvana miehenä Veli ei jätä perimistä sattuman varaan, vaan 
päättää kloonata itsensä – ja jättää sillä tavoin perinnön itselleen. Eihän 
siihen tarvita kuin ripaus geeniteknologiaa ja terveen tuntuinen nuori 
nainen. Kustannusosakeyhtiö Paasilinna

ätä murhaajaa on turha näytellä mur-
haajaksi, koska kaikkihan tietävät jo 
historiasta että hän tosiaan oli mur-
haaja.
  Jos Vesan pitäisi nimetä epätoiveroo-
li, se olisi henkivartijan rooli jossa-
kin amerikkalaisessa elokuvassa. Nuo 
tyypithän ovat bodattuja broilereita 
ja seisovat jalat harallaan puku pääl-
lä ilmeenkään värähtämättä valmiina 
syöksymään päälle.
  Vaikka toisaalta  voisihan sekin ol-
la mielenkiintoista. Ehkä karun henki-
vartijankin kuoren alta löytyisi vaikka 
perhettään  rakastava herkkis tai runo-
utta harrastava kaunosielu. 
  Mitä tästä opimme? Hyvä rooli voi 
syntyä mistä tahansa hahmosta.
  Parhaillaan Vesa näyttelee Kansallis-
teatterin Saiturin joulussa. Ensi vuo-
den puolella jatkuu taas Ryhmäteat-
terin Mielipuolen päiväkirja, joka ei 
suinkaan ole samanlainen kuin Tarmo 
Mannin varhainen monologi. Ensim-
mäinen kausi oli loppuunmyyty, uu-
teen on vielä tilaa. Ryhmiksen Mieli-
puolen päiväkirjaan on yhdistetty piir-
teitä Gogolin nenästä ja se on tuotu 
nykyaikaan. Meno on huikeata ja pal-
jastaa armotta aikamme heikkoudet.
 

Äänikirjaraati 2013–2015

Lasse Jalonen (puheenjohtaja)
Satu Linna (varapuheenjohtaja)
Pirjo Nironen (sihteeri)
Arto Kurvinen
Jarkko Setälä
Eija-Liisa Markkula
Mauno Sirviö
Petteri Mård 
(äänittämöiden edustaja)
Malla Kuuranne 
(asiantuntijajäsen)

Vuoden äänikirja 

Äänikirjaraati on myöntänyt Vuoden 
äänikirja -palkinnon vuodesta 1998 
lähtien.  Äänikirjaraati jakaa palkin-
non toimikautensa viimeisenä vuon-
na. Vuoden äänikirja -palkinnon tar-
koituksena on korostaa laadukkaan 
äänikirjan merkitystä lukemisesteisil-
le. Palkinto myönnetään äänikirjan lu-
kijalle, koska lukija ammattitaidollaan 
vaikuttaa ratkaisevasti siihen, miten 
kirjan sisältö välittyy kuulijalle.

Vuoden äänikirja 
-palkinnon saajat 
1998-2012

2012
Pinja Flink, teos: Gustafsson,  Lau-
ra. Huorasatu  sekä Juha Sääski, teos: 
Carlson, Kristina. William N. päiväkirja
2009
Maija-Liisa Ström, teos: Joenpelto, Ee-
va. Kuin kekäle kädessä
2005
Reijo Hukkanen, teos: Linnilä, Kai & 
Savikko, Sari. Onko lintu kotona? Sa-
ta siivekästä
2002
Heli Laaksonen, teos: Laaksonen, He-
li. Pulu uis
2000
Ulla-Britt Gustafsson-Pensar, teos: 
Mazzarella, Merite. Där man aldrig är 
ensam: om läsandets konst
1998
Emilia Pokkinen ja Mika Sairanen, te-
os: Kanon, Leila. Stadin friidu ja metsi-
en mies: jatkosodan rakkaustarina

Äänikirjaraati 2016-2019

Eija-Liisa Markkula 
puheenjohtaja  (näkövammaisten asiakkaiden edustaja) 
Arto Kurvinen
jäsen (näkövammaisten asiakkaiden edustaja) 
Annami Poivaara
jäsen (näkövammaisten asiakkaiden edustaja) 
Sari Holmberg 
jäsen (lukemisesteisten asiakkaiden edustaja) 
Malla Kuuranne, jäsen (puhetekniikan lehtori) 
Janne Lappalainen, jäsen (äänittämön edustaja Celiasta) 
Eeva Paunonen, jäsen (Celia-kirjaston edustaja)
Raati valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.  
Raadin sihteerinä toimii Eeva Paunonen.
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Vuoden äänikirjan valitsee äänikir-
jaraati kolmen vuoden välein aina 
oman toimikautensa lopuksi. Nykyi-
nen äänikirjaraati on valintansa teh-
nyt, kun tätä luetaan, ja saa mennä. 
Uusi raati aloittaa ensi vuoden alus-
ta.
   Äänikirjaraadin jäsenet, jotka edus-
tavat Celian äänikirjojen näkövam-
maisia käyttäjiä, valitsee Näkövam-
maisten Kirjastoyhdistys ry. Celia-kir-
jasto valitsee oman edustajansa, ää-
nittämön edustajan ja tulevaisuudes-
sa myös yhden muita kuin näkövam-
maisia käyttäjiä edustavan jäsenen. 
Äänikirjaraatikin uudistuu.
   Äänikirjaraati on ollut olemassa 20 
vuotta. Äänikirja puolestaan täyttää 
ensi vuonna jo 60 vuotta. Celian ja 
Näkövammaisten Kirjastoyhdistyk-
sen historia on vielä pitempi, niiden 
yhteistä 125-vuotisjuhlaa vietettiin 

näyttävästi viime keväänä.
      Äänikirjaraadilla on kolme pääteh-
tävää. Se kuuntelee äänikirjan luki-
jaksi pyrkivien koeäänitteet ja antaa 
suosituksensa lukijaksi - tai sitten ei. 
Se seuraa valmiiden äänikirjojen lu-
ennan laatua ja toimikautensa lopuk-
si valitsee vuoden äänikirjan. 
   Celian tiedottaja Pirjo Nironen 
on toiminut äänikirjaraadissa lä-
hes 10 vuotta, aluksi Celian edus-
tajana, myöhemmin myös raa-
din sihteerinä. Äänikirjan jäsen-
ten vaihtuessa vuoden vaihtees-
sa myös hän jättää tehtävänsä.
   - Tyytyväisin mielin jätän teh-
tävän seuraavalle, vaikka äänikir-
jaraadissa toimiminen onkin ol-
lut minulle erittäin mieluista.
    Klassisen laulun harrastajalle ää-
nenkäyttö on ollut kiinnostuksen 
kohde jo vuosia. Samalla siitä on ker-

tynyt tietoa ja osaamista, jota on voi-
nut hyödyntää äänikirjaraadissa.
   - Paljon olen äänikirjaraadissa myös 
oppinut äänestä ja sen mahdolli-
suuksista, Pirjo lisää.
  Kokemuksesta hän tietää, että lu-
enta, jos jokin, jakaa mielipiteitä. Sa-
masta lukijasta yksi tykkää, toinen ei.
  - Mutta taitava luenta on yleensä 
laajasti käyttäjien mielestä hyvää lu-
entaa. Sen suhteen äänet eivät juuri-
kaan hajoa.
   Celian äänikirjojen merkityksen 
voivat määritellä ainoastaan ääni-
kirjojen käyttäjät. Celiaan tulevan 
palautteen perusteella se on suuri.
   -Ja nyt kun Celian äänikirjoja voi 
kuunnella helposti älypuhelimilla ja 
tableteilla, niiden käyttö todennäköi-
sesti kasvaa. Äänikirja voi kulkea mu-
kana missä ja milloin vain. 

VUODEN ÄÄNIKIRJOJA 20  VUOTTA

NÄKÖVAMMAISTEN KIRJASTOYHDISTYS

– VIREÄ 125-VUOTIAS

125-vuotias Näkövammaisten Kirjas-
toyhdistys toimii vireästi. Se etsii ja 
löytää uusia tapoja näkövammaisten 
syrjäytymisen ehkäisemiseen muun 
muassa kirjoittamisharrastusta tuke-
malla. Se myös valvoo äänikirjojen 
laatua äänikirjaraadin avulla.

Näkövammaisten Kirjastoyhdistys valitsee äänikirjaraa-
din näkövammaiset jäsenet. Uusi raati on juuri valittu kol-
meksi vuodeksi, nyt on työn ja uudistumisen aika. Raadin 
puheenjohtajaksi kirjastoyhdistys valitsi Eija-Liisa Mark-
kulan, varapuheenjohtajan  raati valitsee keskuudestaan.
   Äänikirjaraati voi jatkossa keskittyä tärkeimpään teh-
täväänsä eli luennan jatkuvaan laadunvalvontaan. Tähän 
asti se on joutunut ehkä liiaksi  kuuntelemaan koeluku-
ja ja antamaan niistä lausuntoja. Jatkossa äänittämöt it-
se tekevät raakakarsinnan ja Celia poistattaa tai palaut-
taa heikot äänitteet. 
   Celian määrärahojen vähetessä pyritään panostamaan 
laatuun ja tässä äänikirjaraadin osa on keskeinen. Se tuo 
arvioihin asiakkaan näkökulmaa.
   Näkövammaisten Kirjastoyhdistyksen puheenjohtaja 
Markku Vaittinen on Celia-kirjaston johtokunnan varapu-
heenjohtaja. Yhdistyksen  näkemykset pääsevät jatkos-
sakin vahvasti esille.
   - Yhdessä järjestetyt 125-vuotisjuhlat osoittivat, että 
samassa veneessä ollaan. Positiivisena ihmisenä haluan 
nähdä niin, että määrärahojen ei aina tarvitse olla laske-
massa, voivathan ne noustakin, jos ajat paranevat.

"Äänikirja on korvaamaton"

Markku Vaittinen valittiin Näkövammaisten Kirjastoyh-
distyksen puheenjohtajaksi ensimmäisen kerran vuonna 
2011. Silloin elettiin Celia-kirjaston vaaran vuosia ja uusi 

Näkövammaisten Kirjastoyhdistyksen puheenjohtaja 
Markku Vaittinen. Kuva: Janne Torikka.
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puheenjohtaja joutui suoraan myrskyn silmään. Joku oli 
keksinyt silloisen laman jälkitunnelmissa, että Celia voi-
taisiin sysätä jonkin yhdistyksen harteille. Lukuisten lau-
suntojen ja kunniakkaan taistelun jälkeen tästä ajatukses-
ta on toivottavasti ikuisiksi ajoiksi luovuttu ja Celia jatkaa 
valtion laitoksena. Se on saanut tunnustusta paitsi vaikei-
siin aikoihin sopeutumisesta myös uuden kehittämisestä.
   Celian asiakastutkimuksissa lähes 90 prosenttia näkö-
vammaisista sanoo, että äänikirja tuo heidän elämäänsä 
niin paljon sisältöä, että se on korvaamaton. 
  Celialla on yli 20 000 asiakasta mutta määrä on voimak-
kaassa kasvussa, kun myös muut lukemisesteiset kuin nä-
kövammaiset ovat päässeet palvelujen piiriin.

Kajastuksen tärkeä tukija

Näkövammaisten Kirjastoyhdistyksen jäsenkirjeessä sa-
notaan, että yhdistyksen tärkeimpiä tehtäviä on näkö-
vammaisten kirjallisuusharrastuksen tukeminen, edun-
valvonta ja päätöksentekijöihin vaikuttaminen. Yhdistys 
on myös tämän lehden tärkeä tukija. Se maksaa Kajas-
tuksen näkövammaisten kirjoittajien palkkioita. Kirjoit-
tajat kahta lukuunottamatta ovat näkövammaisia eli tuki 
on meille merkittävä. Yhdistys on nimennyt Kajastuksen 
lehtitoimikuntaan edustajakseen Ari Taljan. 
   Näkövammaisten Kirjastoyhdistys osallistuu myös Nä-
kövammaisten Kulttuuripalvelun kirjailijavierailuiden ra-
hoittamiseen ja järjestelyihin. Yhdistyksen jäsenet pääse-
vät tilaisuuksiin ilmaiseksi. Jäseniä on 110, jäsenmaksu on 
10 euroa vuodessa. 
   Kirjailijavierailut ovat pieni intiimi yksityinen hetki kir-
jailijan seurassa ja niiden suosio on myös kasvussa. Vii-
meksi kun vieraana oli Minna Lindgren, Iiriksen Braille-ti-
la oli täynnä.
  
Yhteistyössä rakentavasti

Näkövammaisten Kirjastoyhdistys ry:n hallitus koostuu 
tunnetuista ja tutuista näkövammaisista. Puheenjohtaja 
on Markku Vaittinen, jäseniä ovat Timo Matsinen (vara-
puheenjohtaja), Ari Lahtinen, Sigrun Bessadottir, Gyön-
gyi Pere-Antikainen, Per-Olof Stenvall ja Jyrki Rajala. Heil-
lä jokaisella on omat vahvuutensa, joita yhdistys pyrkii 
käyttämään hyväkseen uudistuksia ehdottaessaan.
  Näkövammaisten Kirjastoyhdistystä ei voi syyttää aina-
kaan laakereilla lepäilystä, pikemminkin tuntuu että tämä 
125-vuotias vain nuortuu ja muuttuu entistäkin dynaa-
misemmaksi. Yhdistyksen motto voisi olla: vaikutamme 
vahvasti mutta yhteistyössä ja rakentavassa hengessä.

"Hakekaa tukea kirjoihinne"

Näkövammaisten Kirjastoyhdistys pyrkii kaikin tavoin 
edistämään näkövammaisten kirjallisuusharrastusta ja yl-
läpitämään kirjoittamisen intoa, paloa ja kykyä. Jos pys-
tyy kirjoittamaan, pystyy myös ajattelemaan.
  Yhdistys on tärkeä lenkki näkövammaisten syrjäytymi-
sen ehkäisemisessä ja omatoimiseen selviämiseen kan-
nustamisessa.
  Yhdistys haluaa tämän lehden kautta tehdä tiettäväksi, 
että se on yhä enemmän valmis tukemaan näkövammais-
ten omia kirjoitusprojekteja ja avustaa näkövammaisten 
kirjoja ja muita kirjoitushankkeita.
  Ilahduttavan moni näkövammainen onkin saanut kirjan-

sa julki, viime aikoina paljon on ollut esillä muun muassa 
Jonna Mononen ja Janne Silas. Molemmista on juttu tä-
män lehden sivuilla.

Uusia teknologioita

Kirjastoyhdistys on ollut vahvasti ja kansainvälisesti mu-
kana myös uusien teknologioiden käyttöönotossa kuten 
aikoinaan daisy-äänitteiden tulossa ja nyttemmin erilai-
sissa saavutettavan julkaisemisen hankkeissa ja verkos-
toissa. Se on myös seurannut aktiivisesti mobiilisovellus-
ten käyttöönottoa.

Mobiililaitteet toimivat koskettamalla ja näytön hipai-
seminen on monille näkövammaisille vaikeaa. Virheitä tu-
lee kuten niitä tulee myös näkeville. Se mikä on helppoa 
joillekin, saattaa olla mahdotonta monille muille.
  Joitakin näppäimillä toimivia älylaitteita on kyllä ole-
massa, mutta niistä puuttuvat ruudunlukuohjelmat. Kun 
Symbian-käyttöjärjestelmä lopetettiin, näkövammaiset 
menettivät paljon,  sillä sen mukana meni myös talks. On-
neksi älylaitteiden puheohjelmat ovat alkaneet kehittyä 
vahvemmin mahdollistaen näkövammaisten mukaanpää-
syn kehitykseen.
   
Tukea myös oppikirjoille

Kaunokirjallisuus tuo sisältöön elämään mutta NKY ei 
unohda myöskään oppikirjoja. Se kokee tehtäväkseen tu-
kea näkövammaisten opiskelua ja ammatillista osaamista. 
  Näkövammaisten koulutuksesta ja työllistymisestä on 
puhuttu vuosikymmeniä ja monenlaisia ohjelmia on laa-
dittu, mutta tosiasia on, että koulutuspohja on  heikompi 
ja työllistyminen näkeviin verrattuna vähäisempää. NKY 
edistää ja tukee myös oppikirjojen ja työssä tarvittavien 
kirjojen äänittämistä.
   - Monet ongelmat ovat samat kuin vaikka 80 vuotta sit-
ten. Myös perustarpeet ovat samat, Markku Vaittinen sa-
noo.
    YK:n vammaisdirektiivin ratifioimiselta ja EU:n esteettö-
myysdirektiiviltä odotetaan paljon. 

Tärkein on yksittäinen näkövammainen

Projekti Kirjasto kaikille on juuri takana. Celian palvelu-
ja alkaa saada myös lähikirjastosta, mukana on 300 kir-
jastoa. Vielä tätä kirjoitettaessa oli hieman epäselvää, mi-
ten taataan, että näkövammaisten palvelut eivät tässä yh-
teydessä huonone, mutta Markku oli toiveikas. Jos kaik-
ki menee hyvin, lähikirjastosta voi tulla mahdollisuuksien 
olohuone myös näkövammaisille. Kirjastothan pyrkivät 
jo nyt järjestämään omia kirjailijavierailuja ja monenlais-
ta muutakin toimintaa, johon näkövammaiset mielellään 
osallistuvat. Ajatus on, että kirjoja voi edelleenkin suora-
kuunnella tai  ladata myös omalle päätelaitteelle ja niitä 
toimitetaan kotiin myös daisyinä, mutta äänikirjoja voisi 
jatkossa saada myös omasta lähikirjastosta.
   Näkövammaisten Kirjastoyhdistyksellä riittää tekemistä 
myös uuden kirjastolain valmistelujen lausunnoissa. Tar-
koitus on, että se tulisi vuonna 2017. Kirjastoyhdistyksen 
tavoite on esittää asiat yksittäisen näkövammaisen näkö-
kulmasta ja saada myös päättäjät ymmärtämään tämä nä-
kemys. 
  Juuri se yksittäinen näkövammainen lainaa äänikirjoja. 
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ehdokkuuden saaminen vierasmaalaisten elokuvien sar-
jassa vaatii paljon rahaa. Nyt tästä on otettu opiksi ja ra-
haa yritetään panostaa Miekkailijaan niin paljon kuin iki-
nä mahdollista.
  Miekkailija-elokuva on aloittanut Suomen elokuvahis-
torian ensimmäisen joukkorahoitetun Oscar-kampanjan. 
Myös sinulla on nyt mahdollisuus saada nimesi elokuva-
historiaan osallistumalla tähän joukkorahoitukseen.
  Suomen virallisen Oscar-ehdokkaan, Miekkailija-eloku-
van, takana olevat elokuvantekijät, ohjaaja Klaus Härö ja 
tuottaja Kai Nordberg, ovat julkaisseet joukkorahoitus-
kampanjan maailman suurimmalla joukkorahoitusalus-
talla Indiegogossa. Kampanja on osa elokuvan laajaa Os-
car-markkinointikampanjaa, joka keskittyy vahvasti sosi-
aaliseen mediaan. Kampanjan tavoite on tehdä Miekkai-
lijasta ensimmäinen Oscarin voittanut suomalaiselokuva. 
Joukkorahoituskampanja jatkuu 18.12.2015 asti eli Kajas-
tuksen lukijoilla on vielä muutama päivä aikaa osallistua.
   Lisätietoa kampanjasta löytyy osoitteesta: www.igg.
me/at/thefencer. Sivuilla kannattaa käydä, sillä siellä on 
englanniksi monenlaista lisätietoa elokuvasta. Miekkaili-
jan amerikkalainen nimi on The Fencer.
      Lopulliset Oscar-ehdokkuudet julkistetaan 14. päivä 
tammikuuta 2016. Oscar-palkinnot jaetaan 88. kerran 28. 
päivä helmikuuta vuonna 2016 kautta maailman televisi-
oitavassa gaalassa.  
   Miekkailija on ensimmäinen suomalainen elokuva, jos-
sa on kuvailutulkkaus vakiona, kuten Kajastuksessa 2 
2015 kerrottiin. Peukut pystyyn – ja rahaa kampanjaan, 
kaikki hyvien elokuvien ystävät!

laus Härön hieno Miekkailija-elokuva käy rat-
kaisevaa ottelua Oscar-palkinnosta. Ohjaa-
ja Härö raportoi hyville ystävilleen ja työto-
vereilleen lähettämässään henkilökohtaises-
sa viestissä näin:
  ”Terveiset Los Angelesista, jossa olen edus-

tamassa Miekkailija-elokuvaa sen Oscar-kampanjan ai-
kana!  Leffaa on täällä näytetty ja siitä selvästi tykätään. 
Kehuja tulee nyt suomalaiselle elokuvalle enemmän kuin 
edes jenkkikatsojalta sietää odottaa. Eli tosi paljon!”
  Viimeksi Kajastus seurasi tarkasti Klaus Härön Postia 
pappi Jaakobille -elokuvan Oscar-vaiheita. Kävi ilmeisek-
si, että Oscaria ei noin vain mennä ja voiteta, vaan edes 

MIEKKAILIJA OSCAR-OTTELUSSA

Ohjaaja Klaus Härö, kuva Tuomo Manninen.

K
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Näkövammaiset lapset saivat ensim-
mäisen kuvailutulkatun elokuvan, 
kun Onnelin ja Annelin talvi nähtiin 
elokuvateattereissa ensimmäisen 
kerran 9.10. Kuvailutulkkien ja kon-
sultin mukaan lapsille tehtävä kuvai-
lutulkkaus eroaa paljon aikuisten ku-
vailutulkkauksesta.

Teksti: Marianne Tenhami
Kuvat: Ali Kinnunen

iime keväänä elokuvateattereissa näh-
tiin Klaus Härön ohjaama Miekkailija, johon 
sai kuvailutulkkauksen älypuhelimeen tai 
tablettiin ladattavan MovieReading-sovel-
luksen avulla. Näin näkövammainen voi mil-
loin tahansa mennä katsomaan elokuvaa, 

riippumatta siitä järjestetäänkö kuvailutulkkaus erikseen 
vai ei. Kuvailutulkkauksessa tulkki kertoo näkövammai-
selle elokuvan tai näytelmän visuaaliset tapahtumat: kai-
ken sen, jota näkövammainen ei näe. Tänä syksynä nä-
kövammaiset lapset saivat ensimmäisen kuvailutulkatun 
elokuvan, jonka kuvailutulkkausta kuunnellaan myös äly-
puhelimeen tai tablettiin ladattavalla MovieReading-so-
velluksella. Marjatta Kurenniemen kirjaan perustuvan 
Onnelin ja Annelin talven on ohjannut Saara Cantell, kä-

Näin kuvailutulkattiin 
ONNELIN JA ANNELIN 

TALVI

V
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sikirjoituksen on kirjoittanut Sami Keski-Vähälä ja eloku-
van tuottajat ovat Teea Hyytiä ja Sari Lempiäinen Zodiak 
Finlandilta. Onnelin ja Annelin talvea ovat tukeneet Yleis-
radio, Suomen elokuvasäätiö ja Kirkon mediasäätiö. Se on 
saanut kehittelytukea Euroopan unionin Luova Eurooppa 
-ohjelmasta. Elokuvan levittäjä on Nordisk Film.

- Idea Onnelin ja Annelin talven kuvailutulkkauksesta 
tuli Suomen elokuvasäätiöltä. Olimme heti ilolla muka-
na, koska lastenelokuvia ei ole aiemmin kuvailutulkattu 
elokuvateatterilevitykseen, että jo oli aikakin, toteaa Sa-
ri Lempiäinen.

 Laventelinsininen, kanervanpunainen

Onnelin ja Annelin talven kuvailutulkkauksen ovat laati-
neet Anu Aaltonen, Carita Lehtniemi ja Heikki Ekola. Kol-
mikko kertoo yhteistyön sujuneen hyvin ja Onnelin ja An-
nelin talven osalta se oli jopa helpompaa kuin aikaisem-
min yhdessä työstetyssä Miekkailijan kuvailutulkkaukses-
sa.

- Miekkailijan aikana meille olivat vakiintuneet yhtei-
set työtavat. Kuten Miekkailijassa, myös Onnelin ja Anne-
lin talvessa oli hyvin niukasti aikaa laatia kuvailutulkka-
us, mutta samalla porukalla ja työtavoilla oli helppo läh-
teä liikkeelle. Tunsimme sovellustekniikan, äänityksen ja 
ajoituksen ja osasimme ennakoida saamaamme elokuva-
versioon matkan varrella tulevia muutoksia. Näin voimme 
työskennellä tehokkaammin, Carita havainnollistaa.

- Ryhmätyömme on todella tiivistä. Mitä paremmin tun-
nemme toisemme, sitä parempi on lopputulos, ennen-
kin Anun ja Caritan kuvailutulkkauskonsulttina toiminut 
Heikki lisää.

Onnelin ja Annelin talven kuvailutulkkauksen laatimi-

nen oli Anun mukaan nopea prosessi ja kesti noin kuu-
kauden. Koska kuvailutiimin jäsenillä on päivätyö, tapaa-
miset ja kuvailutulkkauskäsikirjoituksen laatiminen oli 
tehtävä vapaa-ajalla. Jokaista valmista kuvailutulkattua 
minuuttia kohti on tehty keskimäärin kaksi tuntia töitä. 
Anu ja Carita jakoivat elokuvan käsikirjoituksen puoliksi 
ja kumpikin alkoi työstää omaa puolikastaan.

- Pidimme huolen, että kuvailutulkkaus on yhdenmu-
kainen ja ettei kuuntelija huomaa kuvailutulkin vaihtu-
neen elokuvan puolessavälissä: sanaston ja kielen tyylin 
oli oltava yhteneväistä, Anu ja Carita kertovat. Heikin teh-
tävänä oli kommentoida näkövammaisena katsojana ku-
vailutulkkausta sekä auttaa kuvailutulkkeja välittämään 
mahdollisimman hyvin elokuvan tapahtumia katsojille.

- Olemme käyneet monia hyviä keskusteluja ja tutki-
neet Onnelin ja Annelin talven kohtauksia monelta kan-
tilta. Heikki tuo esiin hyviä näkökohtia, joita emme Anun 
kanssa näkevinä välttämättä osaa ottaa huomioon ja hän 
saa meidät tarkemmin pohtimaan. Keskustelemme vaik-
ka jostain yksittäisestä sanavalinnasta, jolla saisimme ai-
kaan kaikkein kuvailevimman lauseen. Muun muassa vä-
rien kuvailua mietimme: tietävätkö nykyajan lapset, mikä 
on laventelinsininen tai kanervanpunainen? Lopulta pää-
timme sanoa vain vaaleansininen ja vaaleanpunainen, et-
tei lapsikatsojan huomio jäisi kanervaan ja laventeliin, Ca-
rita kertoo esimerkin.
 
Kuvailutulkki lapsen vieressä

Anun ja Caritan laatiessa käsikirjoitusta Heikki katsoi elo-
kuvan ilman kuvailutulkkausta ja poimi siitä epäselviä 
kohtia. 

- Luin elokuvan käsikirjoituksen läpi ja katsoin elokuvan 

Anu
Aaltonen
ja Heikki
Ekola.
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uudelleen. Näin voin paremmin selvittää, mitä jäin pait-
si näkemättä kuvaa, Heikki kuvailee työtään. Kolmikko 
kokoontui kahdesti ja käsikirjoitusta käytiin läpi kohtaus 
kohtaukselta, sekunti sekunnilta. Tämän jälkeen Anun lu-
kema kuvailutulkkaus äänitettiin. Hän tapasi myös näyt-
telijä Antti Jaakolan, joka ohjaa suomalaisten ääninäytte-
lijöiden työtä animaatioelokuvissa.

- Konsultoin Anttia, miten kuvailutulkkaus pitäisi lukea 
lapselle. Ajatuksena on, että lapsi on vieressä, kun taas ai-
kuiselle lukiessaan kuvailutulkki yrittää häivyttää itsensä. 
Lapselle lukiessa kuvailutulkista tulee yksi tarinan kerto-
jista. On luettava niin, että kuvailutulkki on osa kokonai-
suutta, Anu selittää.   

Kuvailutulkit ja konsultti olisivat mielellään ottaneet 
näkövammaisia lapsia koekatsojiksi Onnelin ja Annelin 
talven kuvailutulkkausta laadittaessa, jos aikaa vain oli-
si ollut enemmän. Lapsikonsulttia he eivät sen sijaan pidä 
hyvänä ajatuksena.

- Kuvailutulkkauskonsultti on asiantuntija, joka ymmär-
tää mitä kuvailutulkkaus on. Lapsikonsultti ei voi korva-
ta aikuista, Anu painottaa. Niinpä Heikin oli samastutta-
va näkövammaiseen lapsikatsojaan, mikä eroaa aikuisten 
elokuvan kuvailutulkkauksen konsultoinnista todella pal-
jon ja minkä Heikki koki kovin haasteellisena.

- Tämä oli vaikeaa: on mietittävä onko vaikka kahdek-
sanvuotias lapsi syntymästä asti sokea, myöhemmin so-
keutunut vai heikkonäköinen ja suunniteltava kuvailu-
tulkkausta tämä huomioiden. On mietittävä, miten asioi-
ta ilmaistaan, miten pääsee lapsen tasolle ja mikä lasta 
kiinnostaa, hän luettelee. 

Näkövammaiset lapset saatava nauramaan

Lapsille laadittava kuvailutulkkaus eroaa aikuisten kuvai-
lutulkkauksesta. Caritan mukaan on lähdettävä liikkeelle 
lapsen maailmasta ja hänen tavasta käsitellä asioita.

- Traagisissa kohtauksissa korostetaan lohduttamista ja 
humoristisissa kohtauksissa mietitään, missä lapsikatso-

ja nauraisi. Tässä kohtauksessa olisi saatava näkövammai-
nenkin lapsikatsoja nauramaan, hän selittää. Onnelin ja 
Annelin talvi on erittäin visuaalinen elokuva. Niinpä kai-
ken visuaalisuuden keskellä oli tärkeää tuoda elokuvan 
juoni esiin. 

- Keskityimme kuvailutulkkauksessa siihen, mitä eloku-
vassa tapahtuu. Meillä ei ollut paljon aikaa ja siksi oli pak-
ko valita, keskitymmekö kuvailussa toimintaan vai visuaa-
lisuuteen, Anu perustelee. Carita kertoo, että poikkeuk-
sellisesti tämän elokuvan alkutekstejä ei luettu.

- Elokuvan alussa tapahtuu paljon visuaalisia asioita. 
Niinpä emme olisi ehtineet lukea tekstejä, vaan lähdim-
me heti kuvailemaan tapahtumia niin, että lapsi pääsee 
suoraan sadun maailmaan ja ymmärtää, mistä tarina läh-
tee liikkeelle. 

Kuvailutulkkauskonsulttina Heikki vahvistaa visuaalis-
ten tapahtumien kuvailun tärkeyden. Muun muassa jou-
lukalenteri-kohtaus oli vaikea ymmärtää. Carita selittää, 
että kohtauksessa oli kyse joulukalenterista, jossa luukun 
alta paljastuu väliseinällä kahteen osaan jaettu uusi luuk-
ku, jonka molemmissa osissa oli yllätys kummallekin ty-
tölle. 

Elokuvan joissakin kohtauksissa ääniraita antaa har-
haanjohtavaa informaatiota näkövammaiselle katsojalle.

- Kohtauksessa on takauma, jossa henkilöt muistele-
vat menneitä. Ensin on kuva, jossa henkilö kertoo tarinaa 
ja sitten tulee todella nopea leikkaus kuvaan, jossa suu-
ri puu kaatuu. Samaan aikaan tulee salamannopeasti hy-
vin voimakas moottorisahan ääni. Koska leikkaus on niin 
nopea, meillä oli todella vähän aikaa kuvailla. Ääni oli kui-
tenkin niin yllättävä ja voimakas, että ajattelimme lapsi-
katsojan saattavan pelästyä sitä. Siksi pyrimme ennakoi-
maan ennen äänen alkamista ja kuvan muuttumista niin, 
että saisimme johonkin väliin edes sanan moottorisaha, 
Carita kuvailee. 

Palautetta toivotaan

Ennen Onnelin ja Annelin talven kuvailutulkkauskäsikir-
joituksen laatimista Anu ja Carita lukivat Marjatta Kuren-
niemen samannimisen kirjan.

- On hyvä tietää nimiä sekä kirjailijan käyttämiä sana-
muotoja. Näin voimme tukeutua kirjaan lähteenä eloku-
van ja käsikirjoituksen lisäksi. Halusimme tutustua Ku-
renniemen kieleen, josko siitä saisi vinkkiä kuvailutulkka-
ukseen ja voisimme käyttää siinä samanlaista, selkeää ja 
mukavaa kieltä. Pyrimme sadunomaiseen kerrontaan. 

Anu, Carita ja Heikki ovat todella iloisia Facebookin 
kautta tulleista positiivisista kommenteista Onnelin ja 
Annelin tultua ensi-iltaan. Erityisesti Helsingin Sanomien 
jutussa ollut, kahdeksanvuotiaan sokean Ronja Hampfin 
kommentti lämmittää mieltä:

- Oikeastaan me elettiin yksi elokuva, koettiin leffa, 
Ronja kiteytti nähtyään Onnelin ja Annelin talven. Kuvai-
lutulkit ja konsultti toivovat paljon palautetta näkövam-
maisilta lapsikatsojilta ja heidän perheiltään kuvailutulk-
kauksesta paitsi itselleen, myös Suomen elokuvasäätiöön 
ja tuotantoyhtiöön.

- Kaikissa kuvailutulkkausprojekteissa opimme valta-
vasti. Haluaisimme kerätä työkalupakkiimme uusia asioi-
ta myös Onnelin ja Annelin talvesta ja tehdä kuvailutulk-
kausta vielä paremmin.

Carita Lehtniemi.



17

                                         

LUKUNURKKA

Perhe käveli 850 km 
El Caminolla

Sokea Janne, hänen vaimonsa Vale-
riina ja opaskoiransa Uuno kävelivät 
El Caminon eli pyhiinvaellusreitin  
keskuspaikkana Santiago de Com-
postela. Lapset Alina ja Arttu kul-
kivat saman matkan osin rattaissa, 
osin hekin kävellen. Janne ja Valerii-
na kirjoittivat reissusta kirjan, jon-
ka hieman kömpelö nimi on Perhe-
loma El Caminolla – kävellen yli 800 
kilometriä Pohjois-Espanjassa. Kirjan 
muu teksti on sujuvan ketterää ker-
rontaa. Kertojina vuorottelevat Jan-
ne ja Valeriina. Hauska äänikirjarat-
kaisu Celia-kirjastoltamme oli luet-
taa Jannen osuudet miehellä ja Vale-
riinan naisella.
 
El Camino on pyhiinvaellusreit-
ti. Se alkaa Pamplonan kaupungis-
ta ja päättyy kuuluisaan Santiago 

de Compostelaan. Silasten kävelys-
sä ei kyllä ollut kyse pyhiinvaelluk-
sesta sanan hengellisessä merkityk-
sessä ja niin he jatkoivatkin vaellus-
ta aina Atlantin  valtameren rantaan 
asti. Päätepiste oli Finisterre. Nimen 
muinaiset antajat uskoivat maailman 
loppuvan sinne. Silasten maailma ei 
loppunut. He suoriutuivat rankasta 
urakastaan loppujen lopuksi hyvin, 
vaikkei vaellus kolme- ja neljävuo-
tiaan lapsen kanssa aivan ongelma-
tonta ole. Jannen terveyden ajoittai-
nen reistailu ja Valeriinan väsymys 
toivat lisähaasteita. Yritäpäs itse kii-
vetä kipeänä jyrkkärinteisen vuoren 
kuvetta kilometriin ja aina lumihuip-
pujen tuntumaan asti.
 
Isän, äidin, kahden lapsen ja koi-
ran kävelevä matkue herätti huomi-

ota. El Caminolla on  kautta vuosi-
tuhannen nähty monenlaista kulki-
jaa munkeista kerjäläisiin ja syntien-
sä katujista ruhtinaisiin. Jannen so-
keus ja pikkulasten mukanaolo teki-
vät Silasten retkestä poikkeukselli-
sen. Kirjoittajat kertovat lasten edes-
ottamuksista paljon. Jos jotain toi-
voisi lisää, niin Jannen kokemuk-
sia nimen omaan sokeana. Nähtä-
vyydet,  joita reitin varteen totises-
ti osuu, eivät tietenkään puhutelleet 
miestä samalla tavalla kuin näkevää 
kulkijaa. Kuulo- ja hajuelämykset oli-
si ollut syytä viedä painosivuille ah-
kerammin. Makuelämyksistä em-
me sitä vastoin jää paitsi. Churrojen, 
Crema Catalanojen ja possunpais-
tien maut tuntuvat lukijankin kielel-
lä, niin herkullisesti Silakset ne meil-
le tarjoilevat.
 
El Camino merkitsi perheelle rajo-
jen etsintää. Uhkayrityksenä sitä ei 
voi pitää, olihan Jannella ja Valerii-
nalla runsaasti aiempaa kokemusta 
pitkistä patikkaretkistä. He pidättyi-
vät ahnehtimasta liian rankkoja päi-
vämatkoja ja yöpyivät mielellään ta-
sokkkaasti. Telttaa ei ollut mukana 
eikä maastoon leiriydytty. Pidän pal-
jon matkaa leimanneesta, järkevän 
realistisesta asenteesta. Hehkutusta 
on sen sijaan turha etsiä edes sivuil-
ta, joilla käsitellään tuloa Finister-
reen. Suosittelen kirjaa luettavaksi 
myös tiedoista tykkääville. Saatte kä-
velykuvauksen ohessa runsaasti tie-
toa Pohjois-Espanjan kaupungeista, 
nähtävyyksistä, ihmisistä ja elämän-
tyyleistä. Tuon tuostakin kohtaat-
te myös muita vaeltajia joka puolelta 
maailmaa. Silakset eivät karttaneet 
kontakteja.

Hannes Tiira

Valeriina, lapset, Janne ja Uuno. Kirjan kustantaja on Kantarelli Publishing.
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Mika Kaurismäen Tyttökuningas on 
vaikuttava elokuva yhdestä histo-
rian rohkeimmasta hallitsijasta. Se 
on juuri saanut ensi-iltansa. Kajastus 
haastatteli ohjaajaa.

Teksti: Pilvi Meriläinen
Kuvat: Veera Aaltonen

- Elokuva sai alkunsa kun eräs saksalainen tuottaja kysyi 
minulta Riossa vuonna 2000, kiinnostaisiko ohjata elokuva 
kuningatar Kristiinasta. Sanoin että kiinnostaa, sillä tiesin 
Kristiinasta ja hänen erikoisesta elämästään jonkin verran, 
Mika Kaurismäki kertoo.
   Ruotsin kuningatar Kristiina (1626-1689) syntyi ainoana 
lapsena odotetuksi kruununperilliseksi ja hänet kasvatettiin 
isänsä pyynnöstä prinssinä. Kristiinasta tuli kruununperijä 
jo kuusivuotiaana ja Ruotsin hallitsija hänestä tuli 18-vuo-
tiaana. Kristiina omasi ikäisekseen poikkeuksellista viisaut-
ta ja halua muutokseen. Hän myös rikkoi vahvasti aikan-
sa naiskäsitystä: hän muun muassa miekkaili, metsästi kar-
huja, pukeutui usein housuihin - ja ajautui yhteenottoihin 
hovin konservatiivisten luterilaisten aatelismiesten kans-
sa. Hovi näki kuningattaren tärkeimpänä tehtävänä naimi-
siinmenon ja perillisen, pojan, synnyttämisen. Kristiinalla 
oli kuitenkin korkeammat tavoitteet; hän halusi tarjota ala-
maisilleen koulutusta, vaalia tieteitä ja päättää 30-vuotisen 
sodan (1618-1648). Kristiinan rakkaus hovineitoaan Ebba 
Sparrea kohtaan hankaloitti entisestään hänen asemaansa. 
Vaikutusvaltaiset voimat nousevat vastakkain, ja Kristiinan 
on tehtävä ratkaisu maansa ja kohtalonsa puolesta.

Kristiina keskiöön

Elokuvan tie oli pitkä ja kivinen. 
   - Saksalaisen tuottajan käsikirjoitus oli mahdoton tuotet-
tavaksi, sillä se oli perinteinen epookkielokuva isoine so-
takohtauksineen ja lavastuksineen. Se olisi ollut liian kal-
lis ja myös tarinan suhteen liian mahtipontinen. Ehdotin, et-
tä teemme pienimuotoisemman Kristiinaan keskittyvän elo-
kuvan, jonka lähestymiskulma on enemmän psykologinen 
kuin historiallinen. Näin Kristiinan hahmossa ja ajatusmaa-
ilmassa paljon yhtymäkohtia nykyaikaan. En halunnut teh-
dä museoelokuvaa vaikka se sijoittuu 1600-luvulle.
   - Kehittelimme käsikirjoitusta uudelta pohjalta, mutta em-
me saaneet sitä toimimaan ja kehittelytyö katkesi. Näytti 

siltä, että projekti jäisi pöytälaatikkoon, mutta vuonna 2009 
mukaan tulivat uudet tuottajat Kanadasta ja Saksasta, ja si-
tä heräteltiin henkiin. Käsikirjoittajaksi tuli kanadalainen 
Michel Marc Bouchard, joka sai tarinan ehdottamaani suun-
taan.
   - Rahoitus oli edelleen suuri haaste ja kesti vielä viitisen 
vuotta ennen kuin pääsimme tuotantoon. Mukana oli Suo-
mi, Ruotsi, Saksa, Kanada ja Ranska. Alunperin elokuvaa 
ei ollut tarkoitus kuvata Suomessa, mutta kun Turusta löy-
tyivät keskeiset kuvauspaikat, Turun linna ja Tuomiokirkko, 
päätettiin kuvaukset tuoda Suomeen.

Yhteistyössä oppilaitosten kanssa    

Suomessa ei ole historiallisen elokuvan tekemisen perintei-
tä, ei vuokraamoja joista voi vuokrata pukuja ja lavasteita, 
joten kaikki oli uutta. 
   - Jouduimme tekemään keskeisten roolihahmojen puvus-
tuksen alusta alkaen. Pukusuunnittelijamme teki yhteistyö-
tä Turun seudun oppilaitosten ja opiskelijoiden kanssa pu-
kujen valmistamiseksi ja myös lavastuspuolella oli paljon 
opiskelijoita. Epookkielokuvassa lavastus, puvustus ja mas-
keeraus ovat tavallista suuremmassa osassa ja se oli ohjaa-
jan kannalta välillä stressaavaa, koska kuvaamiseen jäi ta-

”Hänen Majesteettinsa 
Kuningatar Kristiina”
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vallista vähemmän aikaa puku- ja maskivaihtojen vuok-
si. Kuvausaika oli lyhyt, vain 37 kuvauspäivää, sekin oli ai-
kamoinen haaste. Onneksi työryhmä oli hyvä, se toimi ko-
ko ajan materiaalisten ja fyysisten resurssien äärirajoilla, ja 
kuin ihmeen kaupalla saimme elokuvan tehtyä suunnitellus-
sa aikataulussa.
   - Mieleeni on muun muassa jäänyt työryhmän hyvä henki 
ja yhteistyö näyttelijöiden kanssa. Muistan hyvin myös Tu-
run linnan ja sen pimeät käytävät ja kapeat portaat. Lisäksi 
mieleen on jäänyt lumeton talvi. Suurin osa kohtauksista si-
joittuu talveen, mutta talvi 2014 oli Turussa vähälumisin 40 
vuoteen. Lunta ei käytännöllisesti katsoen ollut ollenkaan. 
Jouduimme muuttamaan käsikirjoitusta, hakemaan lunta, 
levittämään valkoisia lakanoita maahan ja lisäämään lunta 
tietokoneilla jälkityövaiheessa. Se oli ylimääräinen haaste, 
joka olisi saanut jäädä tapahtumatta.
   
Monenlainen Kristiina

Kristiinan roolissa on palkittu Malin Buska.
   - En tuntenut Malin Buskaa ennen kuin näin hänen ensim-
mäisen elokuvansa Happy End (2011). Malinia katsoessa 
tuntui heti että hän voisi olla elokuvani Kristiina. Kun tapa-
sin hänet Tukholmassa, tuntemukseni vahvistui, ja valitsin 
hänet nopeasti päärooliin. Yllätyin kuinka paljon hän tiesi 
Kristiinasta. Jopa hänen toinen nimensä on Kristiina. Hänen 

äitinsä ja mummonsa ovat Kristina-faneja, ja siksi he antoi-
vat Malinille sen toiseksi nimeksi. Tuntuu, että Malin syn-
tyi tehdäkseen tämän roolin. Hauskaa on myös se, että hän 
puhuu suomea, tai meän kieltä, sillä hän on kotoisin Tor-
nionjokilaaksosta läheltä Suomen rajaa.
   - Malin on hyvin intensiivinen ja älykäs Kristiina. Yritim-
me päästä hänen lähelleen enemmänkin ihmisenä kuin ku-
ningattarena, seurata hänen ajatuksiaan ja valintojaan. Ma-
lin kantaa ison roolin hienosti, hän antoi Kristiinan tulla si-
säänsä, hän on sekä impulsiivinen että vahva ja omapäinen, 
toisaalta herkkä ja kompleksinen.
   - Casting oli kansainvälinen kuten oli Ruotsin hovikin 
Kristiinan aikaan. Oli hienoa tehdä töitä upeiden kansainvä-
listen ja suomalaisten näyttelijöiden kanssa. Keskeisiä roo-
leja ovat lisäksi kanadalaisen Sarah Gadonin esittämä ho-
vineito Ebba Sparre ja Patrick Bauchaun esittämä fi loso-
fi  René Descartes ja tietenkin Kristiinan isähahmo, kansle-
ri Axel Oxenstjärna, jota esittää Ruotsin eturivin näyttelijöi-
hin kuuluva Michael Nyqvist.

Kristiina vaikuttaa yhä

Perusteellinen taustatutkimus käsikirjoitusta varten antoi 
ohjaajalle paljon uutta tietoa Kristiinasta ja hänen aikakau-
destaan. 
   - Elokuva on auttanut muodostamaan tarkempaa käsitys-
tä Suomen ja Ruotsin historiasta, muun muassa syy-yhtey-
det ovat nyt selvempiä. Elokuva ei erityisesti kerro Suomen 
historiasta vaan keskittyy Kristiinaan. Hänen aikaansaan-
noksistaan ei ole paljonkaan kerrottu ennen kuin aivan vii-
me vuosina.
   - Kristiina oli paljon aikaansa edellä, olisi vielä tänä-
kin päivänä. Hänen myrskyisän hallituskautensa merkittävä 
saavutus oli 30-vuotisen sodan lopettaminen. Sillä on yhte-
ytensä nykypäivään, sillä sitä pidetään ensimmäisenä aske-
leena kohti Euroopan unionia. Myös taiteiden ja tieteiden 
tuominen pimeään Pohjolaan oli merkittävä teko, jonka vai-
kutukset näkyvät yhä. Kristiinan aikakausi on hyvin tärkeä 
Pohjolan ja Euroopan kannalta.

”Pidä kiinni unelmista ja toimi oman tahtosi mukaan”   

- Elokuva haluaa välittää viestin, että pidämme kiinni omis-
ta unelmistamme ja toimimme oman vapaan tahtomme mu-
kaan emmekä anna muiden sanella kohtaloamme, Mika 
Kaurismäki sanoo. 
   - Näemme historiallisen elokuvan, jonka päähenkilö on 
moderni, tarinassa on yhtymäkohtia tähän päivään. Puvus-
tukseen, lavastukseen ja kuvakseen on panostettu, mutta nä-
kökulma erityisesti moderni ja psykologinen kuin historial-
linen.
   Mitä häneltä on tulossa seuraavaksi? 
   - Kirjoitan ja kehittelen monenlaisia projekteja Suomes-
sa ja ulkomailla ja toivon, että jokin etenee tuotantoon vii-
meistään vuoden 2017 aikana.

                                                                                         Artikkeli on toisinto Filmjournalenin jutusta. Se julkais-
taan Filmjournalenin luvalla.

Ohjaaja Mika Kaurismäki.
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Jonna Monosen, 37, 
esikoisromaani, Hiljaa 
pimeässä, julkistettiin 7. 
marraskuuta Pohjolata-
lolla Kouvolassa pime-
äksi ravintolaksi muute-
tussa kerhotilassa. 

yntymäsokea Jonna on 
kotoisin Imatralta ja 
asuu nykyisin avomie-
hensä Christianin, opas-
koira Iken ja Toivo-kis-
san kanssa Lounais-Sak-

sassa Reinin varrella Bad Säckinge-
nin pikkukaupungissa Sveitsin rajalla. 
Nordbooksin kustantama 336 sivuinen 
ja tyylikkäisiin koviin kansiin sovitet-
tu jännitysromaani on Jonnan huike-
an mielikuvituksen tuotos. Kirja on ol-
lut menestys ensimmäisen kuukauden 
ajan ja sitä on jo myyty niin hyvin, et-
tä kustantaja on päättänyt toisesta pai-
noksesta.
 
Pimeän ravintolan tunnelmaa

Illan pääosan esittäjä, kirjailija Jon-
na Mononen, järjesti esikoisteoksensa 
julkistamistilaisuuden Kouvolassa toi-
mintakeskus Veturin tiloissa Pohjola-
talolla luoden vieraille ainutlaatuisen 
kokemuksen. Kustantajan ja kirjailijan 
lyhyiden puheiden jälkeen valot sam-
mutettiin, muutamista ikkunoista pil-
kottamaan jäänyt heikko valo tilkittiin 
kankaiden taakse ja 40 vieraan joukko 
sai pian syötävää eteensä. Jonna tar-
joili ensin ruuat ja vieraiden murkinoi-
dessa saimme kuulla kirjailijan itsensä 
lukemana äänitehosteilla elävöitetty-
jä katkelmia esikoisdekkaristaan. Jon-
na on työskennellyt Euroopan suurim-

massa pimeässä ravintolassa, berliini-
läisessä Nocti Vaguksessa, joten tarjoi-
lu sujui pimeässä ammattilaisen ottein.

Ruokailu pimeässä oli minullekin 
uusi kokemus. Pimeästä tilasta ja jän-
nittävistä tapahtumista huolimatta ruo-
ka ei mennyt kenelläkään väärään 
kurkkuun, eikä ainakaan minua pelot-
tanut. Syvennyttyäni lukemaan Hil-
jaa pimeässä -dekkaria, tunsin kihel-
möivän jännityksen sormenpäissäni. 
Selkäpiitä karmiva tarina kertoo kym-
menestä saksalaisturistista, jotka jää-
vät maansortuman taakse tippukivi-
luolaan vangeiksi. He joutuvat selviy-
tymään pilkkopimeässä, ravintonaan 
vain maanalaisen järven vesi. Vähitel-
len pimeys ottaa vallan myös heidän 
sieluissaan ja eloonjäämistaistelusta 
tulee epätoivon, juonittelun ja silmit-
tömän raivon cocktail.     

Jonna on jännityksen mestari ja tai-
tava tarinankertoja, eikä lukemista 
malttaisi keskeyttää sen kerran aloi-
tettuaan. Kirja vie lukijan mennessään 
ja jännitystä riittää jokaisen 336 sivun 
verran. 

Kielenkääntäjästä kirjailijaksi! 

Kirjailija on ollut Jonnan toiveammat-
ti lapsesta saakka. Hän kertoi julkista-
mistilaisuudessaan poikkeuksellises-
ta mielikuvituksestaan ja hurjista lap-
suusvuosiensa leikeistä, joista ei puut-
tunut jännitystä. Hän ammentaa kir-
jojen aiheet ehtymättömästä mieliku-
vituksen lähteestään. Jonnasta ei tul-
lut kuitenkaan heti kirjailija, vaan hän 
opiskeli ensin ammatin Joensuun yli-
opiston Savonlinnan kansainvälisen 
viestinnän laitoksella valmistuen fi lo-
sofi an maisteriksi vuonna 2008 pää-
aineena saksan kielen kääntäminen 
ja tulkkaus. Sivuaineina Jonnalla oli 
ruotsin kääntäminen ja tulkkaus, suo-
men kieli, käännöstiede ja psykologia. 

Valmistumisen jälkeen Jonna meni 

toimittajaharjoittelijaksi varkautelai-
seen Keski-Savon uutiset -ilmaisjake-
lulehteen. 

- Siellä tein moninaisia juttuja asia-
artikkeleista jatkojännäriin ja kolum-
neihin. Sitä jatkui puoli vuotta, kun-
nes jouduin leikkaukseen ja työt kes-
keytyivät. 

Kipinä vapaaseen kirjoittamiseen oli 
kytenyt Jonnan mielessä koko ajan, ja 
hän opiskeli suomen kieltä sivuainee-
na innolla nimenomaan oppiakseen 
kirjoittamaan äidinkieltään sujuvasti ja 
oikein. Hän kokee vahvasti, että hänel-
lä on paljon sanottavaa, ja se on sanot-
tava kirjoittamalla.

- Haluan teksteilläni antaa lukijoille 
elämyksiä, mutta samanaikaisesti ta-
voitteena on parantaa vammaisten ase-
maa vaikuttamalla asenneilmapiiriin. 

- Haluan kirjoillani nostaa erityisesti 
näkövammaisten näkyvyyttä ja osoit-
taa, että meistä on muuhunkin kuin 
yhteiskunnan eläteiksi. 

Muutto Saksaan 

Kirjoittamisen ohella saksan kieli ja 
kulttuuri on kiinnostanut kouluvuosis-
ta lähtien ja keväällä 2009 Jonna kä-
vi aktiivista kirjeenvaihtoa internetis-
tä löytämiensä saksalaisten kirjeystä-
vien kanssa ylläpitäen saksan taitoaan. 
Hän oli ollut Saksassa vaihto-oppilaa-
na lukuvuoden 1996-97 ja saksalainen 
elämänmeno oli silloin tarttunut Jon-
naan jättäen ripauksen saksalaisuut-
ta sieluun.  

-Ystävystyin kevään ja kesän 2009 
kuluessa monen kirjekaverin kanssa ja 
aloin matkustella syksyllä eri puolil-
le Saksaa kirjekaverilta toiselle. Vuot-
ta myöhemmin tapasin Christianin, jo-
ka oli ollut myös meilikaverini. Muu-
taman kuukauden kaveruuden jälkeen 
alkoi seurustelu ja toukokuussa 2011 
muutin hänen luokseen Berliiniin. 

Jonna sai pian Saksaan muutettuaan 

Jonnan pimeissä 
KIRJAJULKKAREISSA

Teksti: Pasi Päivinen 

S



21

töitä suositusta berliiniläisestä pimeäs-
tä ravintolasta Nocti Vaguksesta, mut-
ta työsuhde jäi vain muutaman kuu-
kauden mittaiseksi. Ravintolan henki-
lökunta koostuu näkövammaisista ja 
Jonna sai kokea, millainen sokea sak-
salainen kateus pahimmillaan on. 

- Kymmenen vuotta keskenään työs-
kennelleet ihmiset eivät hyväksyneet 
minua joukkoonsa, koska olin hyvä 
asiakaspalvelussa heti alussa ja tyyty-
väiset asiakkaat antoivat minulle tip-
piä enemmän kuin pitkään työsken-
nelleet kollegani saivat. Se sai heidät 
käynnistämään työpaikkahäirinnän ta-
voitteena minun savustaminen ulos 
Nocti Vaguksesta siinä myös onnistu-
en. Minulle annettiin jatkuvasti tahal-
laan vääriä ruoka-annoksia ja kiusat-
tiin verbaalisesti niin, että lopulta en 
jaksanut enää ja lopetin työt. 

- Elämäni jatkui Berliinissä runsaan 
vuoden ajan kunnes keväällä 2013 
vuokrasimme asuntomme ja lähdimme 
puoleksi vuodeksi vapaaehtoistöihin 
maatiloille. Opin lypsämään lehmiä ja 
hoitamaan tuotantoeläimiä. Olimme 
kahdella saksalaisella ja kahdella ita-

lialaisella tilalla. Vapaaehtoistyörupea-
man aikana aloitin myös kirjani Hil-
jaa pimeässä ensimmäisen version kir-
joittamisen. 

Kirjailijan elämää

Tammikuussa 2014 Jonna ja Chris-
tian muuttivat Lounais-Saksaan Bad 
Säckingenin pikkukaupunkiin. He 
asuttavat kerrostalokolmiota opaskoira 
Iken ja löytökissa Toivon kanssa. Jon-
nan avopuoliso Christian on amma-
tiltaan arkkitehti, muurari ja tietoko-
neohjelmoija. Tällä hetkellä hän työs-
kentelee Puritechilla, joka valmistaa ja 
huoltaa ilmasuodattimia. Jonna työs-
kentelee unelma-ammatissaan kirjaili-
jana. Itsenäinen työ sallii hänen suun-
nitella ajankäyttönsä ja Jonna lenk-
keileekin Iken kanssa päivän mittaan 
poiketen toisinaan joen vastarannalla 
Sveitsissä. Opaskoira Ike on kaksikie-
linen ja kun Jonna sanoo saksaksi tai 
suomeksi Ikelle: ”Pidetään Saksa puh-
taana ja mennään Sveitsiin kakalle”, 
pyyhältää Ike suoraan joelle ja ylittää 
rajana olevan Reinin Stein Säckinge-

nin pikkukaupunkiin.
Sokeus ei todellakaan ole este saati 

hidaste Jonnan kirjailijan työssä, sillä 
336 sivuisen Hiljaa pimeässä -dekka-
rin kirjoittaminen vei vain neljä kuu-
kautta.

- Kirjoittamalla haluan näyttää, et-
tä sokeat pärjäävät siinä missä näke-
vätkin.

Parhaillaan Jonna viimeistelee tois-
ta jännitysromaaniaan, synnyinkau-
punkiinsa Imatralle sijoittuvaa dek-
karia, Syksyllä sirkatkin vaikenevat. 
Sen ensimmäinen versio valmistui kol-
messa viikossa. Jonna neuvottelee sen 
kustantamisesta. Toinen työnalla oleva 
suurempi projekti, Kasvain, on Jonnan 
vammaispoliittinen manifesti.

-Se on sairaalaan sijoittuva trilleri, 
jossa on monta tasoa. Se kertoo, miten 
kuuluisasta neurokirurgista tulee so-
keuduttuaan yhteiskunnan hyljeksimä 
vammainen Emma. Se on inhorealisti-
nen ajatuskuvio siitä, miten vammaisia 
voidaan pitää kasvaimina, ja miten su-
vaitsemattomuus heitä kohtaan leviää 
kuin kasvain.
   Jonnan kirjojen erityispiirre on tuok-
sujen autenttinen kuvailu, joka antaa 
jännittävän lisämausteen tarinoihin. 
Hänen nenänsä on lähes kuin labrado-
rin noutajalla ja Jonna on parfyymi-
en todellinen asiantuntija. Hänellä on 
yli 900 parfyymin kokoelma kotonaan. 
Jonna haaveilee myös oman parfyymin 
luomisesta, jonka tuoksu olisi pelotta-
va, ja joka olisi omistettu kaikille tril-
lereiden ystäville. 

Tuoksunautintojen lisäksi Jonna pi-
tää hyvästä ruuasta, matkustelus-
ta ja eläimistä. Eläinrakkaina ja maa-
seutuhenkisinä heidän tulevaisuuten-
sa suunnitelmissa on  oma talo maal-
la Bad Säckingenin liepeillä, jossa voi 
pitää muutamaa kanaa, kukkoa ja sekä 
viljellä omiksi tarpeiksi. Jonna on sak-
salaistunut muutamassa vuodessa, ja 
hän tulee Suomeen vain lomailemaan 
ja kirjanjulkistamistilaisuuksiin!     

Teokset:  
Mononen, Jonna: Hiljaa pimeässä. 
2015, jännitysromaani. 
E-kirjat: Sokea raivo ja Marjanpoimi-
ja sekä kolmoishermosärkyopas Nyt 
meni hermot!

Jonna Mononen ja opaskoira Ike, kuva Katja Juurikko / Kouvolan Sanomat
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 Marseillessa Marhaban-keskuksen työntekijät ovat jo 

vuodesta 2003 toivottaneet maahanmuuttajia terve-

tulleeksi pieneen diakoniakeskukseen köyhän satama-

kaupungin keskustassa. Keskuksen työntekijät ja va-

paaehtoiset työskentelevät maahanmuuttajien integ-

roimiseksi ranskalaiseen yhteiskuntaan. Vierailin täs-

sä keskuksessa matkaillessani Etelä-Ranskassa syksyl-

lä 2015. 

Suomen Lähetysseuran perustama diakoniakeskus

Marhabania edelsi Bellevue-keskus. Se oli isossa kerros-
talossa maahanmuuttajalähiössä. Suomen lähetysseura 
on tehnyt työtä Ranskassa  yli 30 vuotta ja työ on siirty-
mässä kokonaan kansallisille työntekijöille. Mélanie Lan-
des aloitti viime vuoden alussa keskuksen ensimmäise-
nä paikallisena johtajana. Pastori Riitta Granroth on täl-
lä hetkellä keskuksen ainoa suomalainen työntekijä. Ai-
emmin suomalaisia työntekijöitä on ollut 4-5. Myös Mar-
seillen-työn paikalliseksi taustayhteisöksi perustettu As-
sociation Diaconale Protestante Marhaban (ADPM) täyt-
tää jo seitsemän vuotta.

”Sanomme yhä uudelleen Marhaban - tervetuloa”

Keskus järjestää monenlaista toimintaa, mutta suurin osa 
keskuksen asiakkaista ja kävijöistä tulee ranskankielen 
tunneille tai lukutaito-opetukseen. Toisaalta he tulevat 
saadakseen kokea yhteyttä ja saadakseen osakseen läm-
pimän katseen tai hyväntahtoisen sanan, sanovat Riitta ja 
Mélanie yhteisessä kirjeessään suomalaisille lähetystyön 
tukijoille Pariisin terrori-iskujen jälkeen. 

Keskuksen toiminta-ajatus

Vielä lainaus tästä kirjeestä: - Marhaban-yhdistyksen pu-
heenjohtajan, Jean-Marc Flambeaun mukaan Ranskan 
valtion laïcité-periaatteen (valtio on ollut uskonnoton 
vuodesta 1905) pitäisi mahdollistaa se, että jokainen voi 
löytää paikkansa ranskalaisessa yhteiskunnassa, olipa hä-
nen uskontonsa mikä tahansa.

Keskuksella on kaksi budjettia - toinen on sosiaalityön 
budjetti ja tämän budjetin alla ei tehdä hengellistä työ-
tä ja mm. kielikurssien materiaalien ja tekstien täytyy olla 
ei-hengellisiä. Keskuksella on toinen budjetti, jota johtaja 
Mélanien mukaan voisi kutsua vaikka hengelliseksi bud-
jetiksi ja tästä saadaan rahaa esim. raamattupiirin pyörit-
tämiseen. Tällöin täytyy selvästi käydä ilmi, että käytettä-
vät tekstit ovat uskonnollisia.

Ensimmäinen paikallinen johtaja

Keskuksen nykyinen johtaja Mélanie Landes on ollut mu-
kana keskuksen tehtävissä vuodesta 2009. Hän aloitti 
alussa vapaaehtoisena koululaisten ohjaajana. Hänet ase-
tettiin 1.1.2014 keskuksen johtajan tehtäviin. Hän vastaa 

Marhaban - tervetuloa

Lasten kuoro esiintyy Marhabanin joulujuhlassa.

Marhaban-keskuksen naisia. Mélanie Landes on toinen 
oikealta. Alla sisäkuva keskuksesta. 

Teksti: Tuula Paasivirta
Kuvat: Riitta Granroth ja Tuula Paasivirta
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hallinnosta ja valvoo keskuksen toimintoja. Mélanie Lan-
des on opiskellut historiaa. Hän on käynyt Suomessa ja 
hän on opiskellut Suomen lähetysseuran stipendillä sosi-
aalityön johtajuutta. Se on Ranskassa valtiollinen tutkin-
to, josta hän sai hallinnon ja johtamisen diplomin.

Vapaaehtoiset

Keskuksella on tällä hetkellä 30 vapaaehtoista, jois-
ta muutaman tapaan eräänä keskiviikkona vieraillessa-
ni naisten aamukahvilla. Hieman tihruinen aamu vähen-
tää kahville tulijoita, koska monet naisista eivät lähde liik-
keelle, kun ilma on heidän näkökulmastaan huono. 

Vapaaehtoisten ryhmä on varsin ekumeeninen uskon-
noltaan ja moninainen kansallisuuksiltaan. Tapasin hol-
lantilaisen lähetystyöntekijän, joka käy opettamassa kes-
kuksessa. Keskuksessa monikulttuurisuus elää rinnak-
kain. Marhaban-keskus on yksi parhaiten ekumeenisuut-
ta toteuttavista ja sen kanssa sovinnossa elävistä yhtei-
söistä Ranskassa.

Istuessani keskuksessa juttelen välillä etiopialaisen ja 
sudanilaisen naisen kanssa. Riitta ja Mélanie tekevät joi-
takin työtehtäviä ja jotkut muutkin keskustelevat keske-
nään keskuksen asioista. Väliin tulee pari episodia, joissa 
pitää ottaa kantaa ja auttaa lukkojen taakse jäänyttä las-
ta ja keskuksen alueelta muualle Ranskaan muuttaneen 
paperittoman lapsen asioihin pitää puuttua. Naisten mu-
kaan keskuksessa iloitaan ja jaetaan asioita, joskus myös 
itketään.

Mélanien mukaan vaikeinta on hyvin monet tarpeet eli 
henkilöiden tarvitsevuus. Riitta huikkaa väliin - jokaisessa 
Marseillesin korttelissa voisi olla oma Marhaban-keskuk-
sensa. Yhdistys verkostoituu paikallisiin oloihin ja asioi-
hin ja yrittää neuvoa asiakkaita mihin ottaa yhteyttä kul-
loisessakin asiassa. Joskus yritetään auttaa paperiasioissa 
vaikka resursseja ei ole kovin paljon. Kun paperiton maa-
hanmuuttaja saa tarpeeksi todisteita oleskelustaan sekä 
halukkuudesta oppia kieltä, hän voi saada oleskeluluvan 
Ranskassa. Mélanie kertoo edelleen, että raskasta on näh-
dä ahdistus ja murhe ihmisten elämässä. Veljeys ja sisa-
ruus eri ihmisten kesken tuo toivoa.

Keskuksen käytännön toiminta

Alkusyksy oli kiireistä, kun ryhmiin halukkaita testattiin, 
että minkä tasoiseen kieliryhmään kukin opiskelijaksi 
pyrkivä olisi sopiva. Keskuksessa on maanantaina, tiistai-
na, keskiviikkona ja torstaina monenlaista sosiaalista oh-
jelmaa. Köyhiä viedään myös retkeilemään. Kieliryhmien 
lisäksi naisen voivat vaikkapa ommella, ja he saavat tu-
kea ja apua tarvittaessa. Iltapäivällä on lasten ja nuorten 
ohjelmaa, mm. teatteria. Teinien teatteriryhmän kanssa 
on suunnitelmissa mm. Lontoon matka. Keskuksessa voi-
daan auttaa myös hengellisissä asioissa kävijöitä, jos he 
ilmaisevat tarvetta tähän. Ja perjantai on erityisesti hen-
gellisten asioiden päivä. 

Lainaus Mélanien ja Riitan kirjeestä: "Mitä tulevaisuus 
tuokaan tullessaan, työmme tulee joka päivä todista-
maan taivaallisen Isän kutsusta, joka koskee jokaista ih-
mistä; ja sanomme yhä uudelleen ’Marhaban’ (se merkit-
see tervetuloa arabian kielellä) jokaiselle, joka astuu kes-
kuksen ovesta sisälle.”

Tuula Paasivirta
Kirjoittaja on luterilainen pastori ja entinen Suomen 
lähetysseuran työntekijä. Lisätietoja http://www.
association-marhaban.org/index-fn.html ja http://
www.suomenlahetysseura.fi/ls_fi/sivut/haku//index.
eviacms/search/marha

Englannin edistyneiden opiskelijoiden tunti menossa opet-
taja Charleś n johdolla.

Riitta Granroth Marhaban-keskuksessa.

Tunisialainen Leila, joka ei ole koskaan päässyt kotimaas-
saan kouluun, käy säännöllisesti Marhabanin kielikoulussa.
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”Olen aina halunnut olla oikeasti lu-
kutaitoinen, osata lukea sujuvasti 
sormilla. En halua olla vain kuullun 
eli toisen lukeman varassa. ”

Ote Susanna Halmeen Opiskelijan tervehdyksestä  Näkö-
vammaisten Keskusliiton järjestämässä Sokeainopetuksen 
150-vuotisjuhlassa 1.10.2015 

Teksti: Tanja Rantalainen
Kuva: Susanna Halmeen kotialbumi

okeainopetuksen 150-vuotisjuhlan jälkeen  Ii-
ris-keskuksen käytävillä kuhistiin, kuka oli se 
vakuuttava esiintyjä, joka puheenvuorossaan 
niin jämerästi nosti esiin pistekirjoituksen mer-
kityksen.  Kajastus lähti ottamaan selvää piste-
kirjoituksen nuoresta  puolestapuhujasta. 

Susanna Halme (s.1996) painotti juhlapuheessaan, että pis-
tekirjoitus on näkövammaisen perustaito, jota ei saa unoh-
taa missään vaiheessa koulupolun varrella. Tietokoneet, äly-
laitteet ja skannerit, jotka ovat mullistaneet näkövammais-
ten tiedonsaannin, saavat aikaan myös sen, ettei pistekirjoi-
tus enää ole mikään välttämättömyys. Nykypäivän sokeal-
la tai heikkonäköisellä opiskelijalla on hyvät mahdollisuu-
det  kiertää pistekirjoitus –  ja jäädä käytännössä lukutaidot-
tomaksi. 

Maalipallon naisten maajoukkueessa pelaava Susanna hy-
myilee, kun häneltä kysytään vapautuneen esiintymisen sa-
laisuutta. Se mikä pätee huippu-urheiluun, pätee myös ylei-
sön edessä olemiseen. 

- En jännitä, vaan keskityn. Pieni adrenaliiniannos vain 
auttaa, jos tapahtuu jotakin, mihin ei ole valmistautunut, hän 
vastaa kiitoksiin. 

Lukemaan oppimaan 

Susanna Halme kävi syntymässä Vantaalla, mutta muutti jo 
seuraavana vuonna Akaan kaupunkiin, Pirkanmaalle. Akaan 
lukiosta hän keväällä  2015 kirjoitti seitsemän ainetta ja tu-
li valituksi Vuoden akaalaiseksi. Susannan perheeseen kuu-
luvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkijana toimiva 
äiti, insinööri-isä ja isoveli. 

- Olen aina ollut ahkera ja tunnollinen ja opiskelu on tun-
tunut mielekkäältä. Oppimismyönteisen on helppo motivoi-
tua tekemään työtä, Susanna kertoo. 

Ekaluokalla Susanna opetteli pistekirjoituksen lisäksi 
myös tikkukirjaimet ja tekstauksen, ihan yleissivistyksen 
vuoksi. Hän nauraa näkevänsä ehkä fonttikoon 72, joten kir-
jaimia piirusteltiin paperille mustalla tussilla. Kun luokka-
toverit siirtyivät harjoittelemaan kaunokirjoitusta, Susanna 
opiskeli kymmensormijärjestelmän. 

Ala-asteella näkövammainen koululainen sai vielä oppi-
kirjat pistekirjoituksella. Yläasteella ja lukiossa ne toimitet-
tiin sähköisessä muodossa. Vaikka tiedon maailma sähköis-
tyi, Susanna ylläpiti pistekirjoituksen luku- ja kirjoitustai-
toa. 

- Opin tuntemalla. Esimerkiksi vieraan kielen kirjoitusasu 
on tärkeä lukea pisteillä, Susanna kertoo. 

Tänäänkin hän kytkee mielellään tietokoneesta puhesyn-
tetisaattorin pois ja käyttää konetta pistenäytön avulla. Pis-
tenäyttö on näppäimistön alalaidassa oleva metallilevy, jos-
ta pistekirjoituskirjaimet nousevat piikkeinä lukijan sormia 
vasten.  Susanna tilaa Celia-kirjastosta pistekirjoja ja arjes-
sa merkitsee vaikkapa pesuaineet pistekirjoitusmerkinnöin. 

Paikka auki, elämä edessä 

Lakkiaisten jälkeen Susannalle avautui mahdollisuus muut-
taa pääkaupunkiseudulle. 

- Kun muutin Espooseen, kaupunki ja sairaanhoitopiiri ei-
vät saaneet järjestettyä minulle liikkumistaidon opetusta. 
Niinpä lähdin yksikseni puolitutuille reiteille seikkailemaan. 
Olen sellainen, en liikoja mieti vaan teen, hän nauraa. 

Tämän vuoden Susanna työskentelee Näkövammaisten 

SUSANNA HALME          

TÄRKEINTÄ ON 
OPPIMINEN

S
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Keskusliiton jäsenpalveluyksikössä assistenttina.  RAY:n 
Paikka auki -ohjelma mahdollistaa näkövammaisen nuoren 
työllistämisen. Susanna on kiitollinen, sillä työ on merkityk-
sellistä ja kevyempi opiskeluvuosi sattui sopivaan taittee-
seen.  Taitava kirjoittaja tekee juttuja Airut-lehteen, tuottaa 
äänilehtimateriaalia ja on mukana näkövammaisten nuorten 
Nutorin toiminnassa. 

Susanna on hyväksytty Tampereen yliopistoon lukemaan 
historiaa, mutta aina vain todennäköisemmältä tuntuu, että 
kirjat siirtyvät  Helsingin yliopistoon. Pääkaupunkiseudul-
la on hyvät treenimahdollisuudet – joukkuepelaajalle tärkeä 
naisten maalipallon maajoukkue  tähtää Tokion paralympia-
laisiin –  ja iso joukko rakkaita ystäviä. 

 ”Näkövammaisten opetuk-
seen ja opiskeluun liittyy kes-
keinen periaate: oikeus oppia. 
Vaikka yhteiskunta muuttuu, 
opiskelussa käytettävä tekniik-
ka kehittyy ja opetuksen sisäl-
tö on erilaista, aina pohjimmil-
taan on kyse samasta periaat-
teesta. Asiat täytyy järjestää 
niin, että näkövammaisella on 
mahdollisuus oppia!”Ote Susanna Halmeen Opiskelijan tervehdyksestä  Näkö-

vammaisten Keskusliiton järjestämässä Sokeainopetuksen 
150-vuotisjuhlassa 1.10.2015: 
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”Missäköhän me ol-
laan?”
”En tiedä.”
”Mennäänkö vaikka 
katsomaan, mitä tuolla 
oikealla on?”
”Joo käydään kokeile-
massa.”
”Hei mä en nää.”
”Ei se mitään, kepit 
esiin vaan.”

Teksti: Susanna Halme

ämä voisi olla keskustelu 
meidän lomamatkaltamme. 
Kun kaksi näkövammaista 
päättää lähteä maailmalle, 
tapahtumarikas reissu on 
taattu. Esteitä ei ole – roh-

keudella ja naurulla kaikesta selvitään.

Mennään vaan

Elämää pitää elää täysillä ja hetkessä. 
On mahtavaa saada ideoita ja toteuttaa 
niitä, vaikka ne olisivatkin vähän hul-
luja. Niin kaikki tekevät. Se on haus-
kaa ja helppoa – varsinkin jos näkee. 
Mutta on se täysin mahdollista näkö-
vammaisenakin!

Sain keväällä päähäni, että haluan 
kesällä ulkomaille. No, oli siis selvää, 
että minä lähtisin reissuun. Mutta ke-
nen kanssa? Laitoin ystävälleni vies-

tin: Anniina innostui tapansa mukaan 
heti. Kumpikaan meistä ei hetkeäkään 
miettinyt, että olisi mahdoton ajatus 
lähteä ilman näkevää pois kotimaasta.

Muilta kyllä saimme kuulla hieman 
epäileviä kommentteja. ”Ai ihan kah-
destaan lähdette?” Kyllä, ihan kahdes-
taan lähdimme. Emme turhaan mietti-
neet, annoimme mennä vaan. Lennot 
ja majoitus varattiin ja löysimme it-
semme Helsinki–Budapest -lennolta.

Kahden kepin taktiikka

Miten me sitten selvisimme? Ystäväni 
näkee jonkin verran, eli menimme tu-
tulla ”heikkonäköinen opastaa sokeaa” 
–tyylillä. Jos tilanne meni hankalaksi, 
otimme molemmat kepit käteen.

Kahdella (usein jo yhdelläkin) kepil-
lä oli Unkarissa heti vaikutusta. Ei tar-
vinnut kauaa seistä töröttää keppi kä-
dessä ihmettelemässä, kun jo tultiin 
auttamaan. Tarjoilijat lukivat ruokalis-
tat ääneen, ohikulkijat neuvoivat rei-
teissä ja kansssamatkustajat kertoivat 
bussin numeron ja pysäkin. On ihanaa, 
kun ympärillä on ystävällisiä ja vilpit-
tömiä ihmisiä. Heihin on mukava luot-
taa.

Aina kahden kepin taktiikka ei ehkä 
ollut tilanteeseen se sopivin vaihtoeh-
to. Vieraillessamme Margaretinsaarel-
la päätimme vuokrata poljettavan au-
ton. Jos itse olisin vuokraamossa töis-
sä, hieman kyseenalaistaisin vuokraa-
misen valkoisen kepin käyttäjille, mut-
ta Unkarissa ei turhasta tehty ongel-
maa. Siellä me sitten ajelimme, yri-
timme pysyä tiellä ja toivoimme, ettei 
bussi tule vastaan. Jonkun mielestä ei 
ehkä kovin turvallista.

Pimeä talo, suomalainen sauna 
ja bunkkerisairaala

Käytimme matkamme aikana aktii-
visesti turisti-infoa. Asiakaspalvelu-
henkisiltä nuorilta miehiltä oli muka-
vaa kysellä kaikenlaista. Ja mehän ky-
selimme: ”Is there something that we 
can touch?” Vähän jouduimme selittä-
mään tarkemmin, mitä halusimme. Sit-
ten tuli suosituksia: “Menkää sinfonia-
orkesterin konserttiin tai vierailkaa In-
visible Exhibitionissa.”

Suuntasimme perinteiseen seikkai-
lutyyliimme julkisen liikenteen syöve-
reihin. Ystävällinen nuorukainen jake-
li helteessä ilmaisia Fanta-tölkkejä, ja 
hän osasi neuvoa meidät Invisible Ex-
hibitionia kohti. Sitten pääsimmekin 
pimeään.

Invisible Exhibition, näkymätön 
näyttely, oli viety vielä paljon pidem-
mälle kuin suomalainen Pimé Café. 
Näyttelyssä oli useita pimeitä huo-

Näkkärit maailmalla 

MATKALAUKUSSA 
SEIKKAILUNHALUA

Susanna Halme.

T
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neita, joissa liikuttiin itsenäisesti. Oli 
metsässä kävelyä, patsaspuisto ja tie-
nylitys. Joukkoa johti sokea mies, jo-
ta kyllä kutsuisin enemmän kuin oma-
laatuiseksi.

Me kehittelimme monia muitakin 
retkikohteita. Vierailimme perinteises-
sä termal water -kylpylässä. Voi niitä 
kuumia ja kylmiä altaita – että se oli-
kin virkistävää! Löytyipä kylpyläs-
tä suomalainen saunakin; tosin ei tun-
tunut kovin suomalaiselta, kun ei ollut 

löylynheittomahdollisuutta.
Monesti vähän vieroksun museoita. 

Niissä kun niin usein homma perus-
tuu näkemiseen. Me kuitenkin vierai-
limme Hospital in the Rockissa – toi-
sen maailmansodan ja Unkarin vallan-
kumouksen aikaisessa bunkkerisairaa-
lassa. Valkoinen keppi oli jälleen tai-
kasauvana, ja säästyimme pääsymak-
sulta. Opastettu kierros oli mahtava! 
En ikinä unohda tunnelmaa Budan lin-
nan alaisissa luolissa. Enkä kuvitelmaa 
siitä, että ahtaisiin tiloihin on joskus 
mahdutettu 600 haavoittunutta ja kuo-
levaa sotilasta.

Ukkosmyrskystä tuliseen vahinkoon

Tekevälle sattuu. Meidänkin matkam-
me oli täynnä kommelluksia, joita var-
masti muistelemme vielä pitkään. Ai-
nakaan unkarilaista myrskyä emme 
tuskin hetkeen unohda. Etsimme ruo-
kapaikkaa, kun taivas repesi ylläm-
me. No mehän tietysti juoksimme suo-
jaan – ja mikä tuuri: päädyimme ravin-
tolan sisätiloihin. Ainoa pikkuongelma 
oli, että keittiössä tulvi, joten annoksia 
ei ollut saatavilla. Siellä sitten istuim-
me kuumien kupposten ja kakkupalo-
jen äärellä, kunnes uskalsimme lähteä 
tulviville kaduille kohti bussipysäk-
kiä. Vähän pelotti laukussa läpimärik-
si kastuneiden kännyköiden ja passien 
puolesta. Mutta oli se hienoa iltapime-

ällä ihailla salamoita!
Kaupunki tuli matkamme aikana 

meille erittäin tutuksi. Suunnistaminen 
oli suhteellisen helppoa, vaikka An-
niinan näkö ei aina kartan lukemiseen 
riittänyt. Pidimme vain mielessä, mis-
sä suunnassa kaupungin halkova Tona-
va oli. ”Tontsu on oikealla. Kuljetaan 
sen suuntaisesti.” Tällä tyylillä seik-
kailimme kaupungin eri puolilla niin 
jalkaisin, bussilla, metrolla kuin rati-
kallakin.

Aina löysimme ainakin hyvää ruo-
kaa. Ravintoloissa saimme erittäin hy-
vää palvelua. Ruokalistoja luettiin 
ääneen ja suosituksia annettiin. Ai-
heutimme myös hauskan tilanteen 
eräänä iltana syödessämme. Tilasimme 
chicken paprika –annokset.

”Vasemmalla on kanaa, oikealla pas-
taa ja keskellä kasviksia”, minulle ker-
rottiin. Minä fi ksuna tyttönä päätin 
aloittaa kasviksista, tökkäsin haarukan 
keskelle lautasta ja aloin syödä. Laitet-
tuani kasviksen suuhuni totesin: ”Tä-
mä oon aika tulista.” Nielaistuani tä-
män ”vähän tulisen kasviksen”, me-
ni aika nopeaan tahtiin myös pöydäs-
sä ollut viini ja tarjoilijalta äkkiä tilat-
tu vesikannu. Silmät solkenaan valuen 
ja samaan aikaan nauraen herätin ehkä 
vähän huomiota. Enpä ole ennen syö-
nyt kokonaista chiliä. Ei muuten lop-
puannos oikein maistunut miltään.

Usko pärjäämiseen

Päädyimme onnellisesti takaisin Suo-
meen. Se on siis todistettu: kaksi nä-
kövammaista voi tehdä onnistuneen 
matkan ja kokea kaikenlaista. Minä en 
aio tulevaisuudessakaan antaa näkö-
vamman estää minua tekemästä sitä, 
mitä haluan. Kyllähän muutkin voivat 
mennä ja toteuttaa ideoitaan ja unelmi-
aan. Miksen minäkin voisi?

Kaiken ei tarvitse olla etukäteen 
suunniteltua tai sujua aivan ongelmit-
ta. Aina voi toimia tilanteen mukaan 
ja tarvittaessa kysyä apua. Maailmassa 
on aika monta miljardia ihmistä – kyl-
lä heistä joku on valmis auttamaan ek-
synyttä sokeaa. Siispä pian voisi taas 
napata valkoisen kepin käteen ja läh-
teä seikkailemaan! 

Lippuja.
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Teksti Eija-Liisa Markkula 

Perjantai-iltapäivä, marraskuista tihku-
sadetta. Marja Mikola  (47) on lähdös-
sä työpaikaltaan Helsingin Itäkeskuk-
sesta ratsastustunnille Okeroisiin, Lah-
teen, mutta ensin hänen on kärsittävä 
tämä haastattelu!   Marja on sokea kil-
paratsastaja, ratsastaa neljänä päivänä 
viikossa. Kaikesta päätellen hän mie-
luiten hoitaisi kaiken hevosen selästä.  

Okeroisissa Marjalla on nimikko-
hevonen, Preti, ja valmentaja Suzan-
ni Bebek, joka omistaa hevosen. Preti 
on Eestin urheiluhevonen, 15-vuotias 
tamma ja väritykseltään rautias eli rau-
dikko, siis punaruskea. Pretin erikoi-
suutena on valkoinen, sivuille laajene-
va läiskä rinnassa. Marja kertoo val-
mentajallaan olevan erinomainen taito 
saada asiat ymmärretyiksi. Preti puo-
lestaan pitää huolen siitä, että Marja 
pysyy sen selässä. Kolmikon työsken-
tely on sujuvaa yhteispeliä.

Koska Marja ei näe, hänellä on 
myös henkilökohtainen avustaja, joten 
kyseessä on itse asiassa nelikko! Avus-
taja näyttää Marjalle varusteiden si-
jainnin ja ojentaa hevosen varustami-
sessa tarvittavia varusteita. Hevonen 
on tietysti aluksi suittava, harjattava 
ja kaviot puhdistettava. Ratsastus aloi-
tetaan siten, että kierretään kenttä, tai 
talvella sisätiloissa maneesi, kumpaan-
kin suuntaan vähintään kerran, jolloin 
hevonen totuttautuu olosuhteisiin ja 
ratsastajaan, ratsastaja puolestaan ym-
päröivään äänimaailmaan ja hevosen 
mielialaan. Avustaja kulkee taluttaen 
riimusta rinnalla. Sen jälkeen tehdään 
askellaskelmia.

Marjan kanssa samassa ryhmässä on 
kolme tai neljä ratsukkoa, ei välttä-
mättä aina samoja. Avustaja opastaa ja 
neuvoo marjaa huudoillaan, kuten hän 
tekee myös kilpailuissa. Huudot tun-
nilla ovat vaikkapa ”Marja, kulma!”, 
”Marja, seis!” tai vain yhden kirjai-
men mittaisia, jotka ovat kilpailuissa 

sallittuja, tarkoittaen  esim. etäisyyt-
tä, sijaintia, liikkeen vaihetta tms. Nä-
mä kirjainkoodit merkitsevät jatkuvaa 
laskutoimitusten tekemistä ratsastajal-
ta. Esim. jonkin liikesuorituksen edel-
lä avustaja huutaa A-kirjaimen ker-
ran, joka tarkoittaa valmistaudu, toi-
sen kerran valmis ja kolmannen kerran 
suorita. Tämä kaikki tietenkin nopeaan 
tahtiin vauhdissa, jopa liikesarjana.    

Sokeana ratsastaminen vaatii ää-
rimmäistä keskittymistä; on kuunnel-
tava valmentajaa, avustajan huutoja, 
tunnettava hevosen aikeet ja hallitta-
va oma kroppansa sekä tietenkin an-
nettava hevoselle ohjeet. Hetkeksikään 
ei voi herpaantua eikä päästää mitään 
muuta ajatusta päähänsä. Marja nauraa 
ja sanoo, että näin hän nollaa viikon 
työasiat ja nimittää 6-tuntista Lahden 
reissuaan omaksi viikkovapaakseen. 

Marja on harjoitellut ja kilpaillut 
monien tallien ja kilpailujen järjestä-
jien hevosilla – ja niin hän tekee edel-
leenkin. Hän käy kotitallillaan, Sipoon 
Savijärven kartanossa, ryhmätunnil-
la kerran viikossa sekä yksityistunneil-
la Sipoon Talmassa. Savijärvellä läh-
detään tuntien jälkeen ratsastamaan 
kartanon ympäristöön metsäteille. Sii-
tä Marja pitää! Vantaan Ponihaassa on 
kaikkien uusmaalaisten kilparatsastaji-
en valmennusta, johon hän myös osal-
listuu. 

Marjan kotiseura on Husaariratsasta-
jat, jonka kotitalli on Savijärvi. Jokai-
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Kilparadalla Savijärven kartanolla Sipoossa yh
Kuva Leena Niemistö.

15-vuotias latvian 
puoliveriruuna Viskijs on toinen 

Marjan oppimestareista Talmassa. 
Kuva: Minna Kotikulma-Ekholm
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sen ratsastajan on kuuluttava johonkin 
seuraan tai hankittava Green Card, jot-
ta vakuutukset olisivat kunnossa. Mar-
jan harrastama ratsastus on vammais-
kouluratsastusta, mikä tarkoittaa, et-
tä tehdään tiettyjä liikkeitä ja kuvioi-
ta rajatulla alueella. Tässä lajissa Mar-
ja myös kilpailee ja on palkittu useaan 
kertaan. 

Vammaisilla ratsastajilla on luokitus, 
joka kertoo, millä apuvälineillä ja mis-
sä askellajeissa kunkin vammaisrat-
sastajan on turvallista ratsastaa. Marja 
saa luokituksensa mukaisesti käyttää 
kirjainten huutajaa, avautuvia jalusti-
mia, nappulaohjia ja satulan etuosaan 
kiinnitettyä ”kauhukahvaa”. Ihan jo-
kaiselle ratsastajalle tärkein turvate-
kijä on tietenkin kypärä. Ilman sitä ei 
hevosen selkään saa nousta, ja jos se 
niin sanotusti kolahtaa, on se vaihdet-
tava uuteen. Viimeiset kypäriä koske-
vat säädökset ovat tältä vuodelta. Joi-
takin vaaratilanteita ja putoamisia on 
Marjallekin sattunut, mutta maalipal-
lon pelaamisessa opittu kierähtämis-
tekniikka on ollut hyväksi avuksi.

Näkövammaisiin kilparatsastajiin 
liittyen Marja kertoi näkövammais-
kulttuurin kannalta tosi mielenkiintoi-
sesta, hiljattain tulleesta  säädösmuu-
toksesta, jonka mukaan näkövammai-
sen kilparatsastajan vasemmassa ol-
kavarressa on oltava keltainen nau-
ha kertomassa vammasta. Aiemmin se 
oli valkoinen. Nauhaa kantava kilpaili-

ja on oikeutettu harjoittelemaan yksin 
tietyllä alueella juuri ennen kilpailuja. 
Minua tässä keltaisessa nauhassa kiin-
nosti se, että ennen valkoisen kepin tu-
loa yleiseen käyttöön sokeilla oli juu-
ri samanlainen nauha olkavarressaan! 
Näkövammaismuseossa asian voi to-
deta. Ja niin taas päästiin muinaisiin 
roomalaisiin, jotka jo käyttivät keltais-
ta huomiovärinä ja vaaran ilmaisijana! 

Entä ratsastustamineet? Ne kiehto-
vat näyttävyydellään kaikkia. Hevo-
sen tamineita voidaan soinnuttaa rat-
sastajan vaatteisiin ja mielikuvitusta 
ja etenkin rahaa voidaan käyttää ilman 
minkäänlaista ylärajaa! Kullakin hevo-
sella on oma satulansa, mutta ratsasta-
ja voi halutessaan koristella sitä. Mar-
ja kertoo vaatetuksesta, että kerrospu-
keutuminen on tarpeen ja että ainakin 
alkuun riittää, että on omat ratsastus-
housut ja jalkineet. Kengissä on oltava 
kunnon korko, jotta se tukeutuu lujasti 
jalustimeen. Ratsastajat käyttävät tal-
vella erikoisrukkasia, joissa myös pik-
kusormi on erillisenä, jotta ohjat voi-
daan hoitaa luontevasti. Raippa on tar-
koitettu neuvovaan koskettamiseen, ei 
muuhun. Niitä on eri pituisia ja pisim-
millä on tarkoitus yltää koskettamaan 
hevosen takajalkaa.     

Kilpailut ovat hienoja näytöksiä, 
joista ei puutu väriä ja glitteerausta! 
Marjalla on valkoiset housut, valkoi-
nen kauluspaita ja valkoiset hansik-
kaat. Kaulaan solmitaan värikäs, kau-
nis plastrong ja siihen kiinnitetään ko-
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dessä tallilta lainatun SG Undinen kanssa.

Marja Pretin kanssa 
kuuntelemassa 
valmentaja-
Suzannin palautetta 
tunnin jälkeen. Kuva: 
Outi Turunen
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Draamasarja Punainen 
kolmio kertoo Suomen 
tunnetuimman kom-
munistin Hertta Kuusi-
sen ja ministeri Yrjö Lei-
non raastavan rakkaus-
tarinan.

Teksti: Pilvi Meriläinen
Kuvat: Yle Kuvapalvelu / 
Hannu Kettunen

Punainen kolmio tulkitsee myös 
maamme lähihistoriaa mielenkiintoi-
sen poleemisesti ja vastaa kysymyk-
seen: kuinka Suomi vältti ns. rauhan-
omaisen siirtymisen sosialismiin. Ta-
pahtumat sijoittuvat vuosiin 1934-
1948. 
   Tarina perustuu todellisiin henki-
löihin, mutta on tekijöidensä tulkin-
ta Hertta Kuusisen ja Yrjö Leinon rak-
kaudesta ja maamme lähihistoriasta.  
   Sarja alkaa sunnuntaina 13. joulu-
kuuta Yle TV1:n Kotikatsomossa.

”Asiat ovat voineet mennä näin”

- Punaisen kolmion vastaanotto jän-
nittää, mitä siitä kirjoitetaan, löytää-
kö sarja katsojat, synnyttääkö se kes-
kustelua? Kun olen syksyn kiertä-
nyt puhumassa romaanistani Hertas-
ta (Otava 2015), tiedän, että ainakin 
Hertta Kuusinen kiinnostaa, kertoo 
ohjaaja Heidi Köngäs.
   - Sarjassahan on kyse nuoren Her-
tan vaiheista ja valinnoista joissa aa-
te, petos ja rakkaus risteilevät.
   Köngäksen mukaan Punaisen kol-
mion kuvaama vaihe Suomen histo-
riassa oli todella dramaattinen. Se oli 
rajujen käänteiden aikaa, joista käy-
tetään aiheellisesti nimitystä Vaaran 
vuodet. Sitä vaaraa tarkastellaan mo-
nelta kantilta. Ensin oli vaarallista ol-
la kommunisti, sitten heistä itsestään 
tuli vaarallisia. Sarja on Kuusisen ja 
Leinon rakkaustarina, suhteen kuva-

us, mutta suhteeseen kietoutuu mo-
nia käänteitä, jotka ovat koko Suo-
men historiaa.
   - Sarjan teon vaikein vaihe oli kä-
sikirjoituksen kirjoittaminen, tapah-
tumien puntarointi: Mitä tapahtui 
todella? Kuka petti ketä? Kuvaam-
me mahdollisen historiaa; tietyt asiat 
ovat voineet mennä näin. Kaikki on 
harkinnan tulosta, sillä pohjatyö on 
tehty tarkkaan yhdessä käsikirjoitta-
jien Taina Westin  ja Leena Virtasen 
kanssa. 
   Hertta Kuusinen oli aikanaan valo-
voimainen ja suosittu kommunisti-
poliitikko, mutta myös yksi vihatuim-
mista. Hertan sanavalmius puhutteli 
radion Pienoisparlamentissa, hän oli 
aikansa radiojulkkis. Sarja hänen vai-
heistaan on yritys nostaa keskuste-
luun jotain sellaista, josta emme tie-
dä mitään, mutta joka vaikuttaa yhä 
jossain taustalla. 
   - Haen kaikissa töissäni sitä, että ih-
misten välinen myötätunto lisään-
tyisi, niin myös Punaisessa kolmios-
sa. Sarja kuvaa myös kovia kohtaloi-
ta, kuten ompelija Martta Koskisen 
tapauksen.

”Rakkaudessa voi sokeutua 

totuudelle”

- Punaista kolmiota tehtiin pitkään, 
joten kannoin kauan sen maailmaa 
mukanani. Se oli mielenkiintoista, 
mutta myös raskasta, koska sarjassa 
käsitellään kipeitä aiheita sekä Her-
tan henkilökohtaisessa elämässä että 
maamme historiassa, kuvailee Hert-
ta Kuusista esittävä Vappu Nalban-
toglu.
   - Oli kuitenkin hienoa saada työs-
kennellä upeiden näyttelijäkollegoi-
den, ohjaaja Heidi Köngäksen ja työ-
ryhmän kanssa. Mieleeni ovat jää-
neet etenkin kuvausmatkat Tallin-
naan, jossa tehtiin lastenkotikohta-
ukset ja Hämeenlinnan vankilamuse-
oon, jossa kuvattiin vankila-ajanjak-
sot. Tunnelma oli autenttinen ja voi-
makas. Aikakauden julmuus ja köy-
hyys yllätti.

Aate, petos, 
rakkaus

rumainen huivineula. Tiukkalinjai-
nen takki ja kypärä sekä saappaat ovat 
mustat. 

Tästä kaikesta Marja uneksi jo pik-
ku-tyttönä lukien kaikki mahdolli-
set heppakirjat. Toteutuminen kimpo-
si vasta, kun hän oli jo menettänyt  nä-
könsä. Hän kävi talleilla seuraamas-
sa ystävänsä ratsastamista. Kerran hän 
sitten rohkaistui kapuamaan hevosen 
selkään, jolloin hän heti tiesi, että se 
oli hänen paikkansa! Nyt hän on rat-
sastanut kymmenen vuotta näkemättä 
hevosistaan yhtäkään.   

Ratsastajamme myöntää siekailemat-
ta, että harrastus vie aikaa ja rahaa voi 
palaa herkästi paljon, ellei tee valinto-
jaan ja hankintojaan pää kylmänä. Vä-
hän sivummalla olevat tallit ovat huo-
mattavasti halvempia tuntitaksoiltaan 
kuin lähellä Helsinkiä olevat. Varustei-
ta löytyy myös kohtuuhinnoilla.    

Harrastuksen yleinen edistäminen on 
Marjalle tärkeää; hän toimii Suomen 
ratsastajainliitossa ja on vammaisrat-
sastuksen komitean sihteeri. Hänen 
vastuullaan on vammaisratsastuksen 
alueellinen kehittäminen. Kansallisten 
ja kansainvälisten tapahtumien seu-
raaminen kuuluu hänen intresseihin-
sä. Työnsä ohella hän koodaa Hippos-
lehteä näkövammaisille saavutettavaan 
luetusmuotoon.   

Eihän Marja Mikola pelkkää ratsas-
tusta harrasta! Lenkkeily, kuntopyörä, 
talvella juoksumatto.

Käsityöt, etenkin neulominen ja 
nypläys, äänikirjat, kielistä ranska ja 
venäjä …

Ja hän rakastaa klassisen musiikin 
kuuntelua.

Pistin tuolla ehkä vähän liikaa sano-
essani, että ”hoitaisi kaiken hevosen 
selästä”! Ehkä ei 7-vuotiasta pikku-ty-
tärtään Annaa eikä aviomiestään Jaria! 
Ehkä ei työtään atk-ohjaajana Näkö-
vammaisten Keskusliitossa!

Avustaja-Outi on Okeroisten tallilla 
Marjan silmät ja tarvittaessa apukä-
detkin. Kuva: Outi Turunen.
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   Hertan ja Yrjön rakkaustarina on hänen mielestään su-
rullinen ja hän olisi toivonut sen päättyvän kauniimmin.
   - Hertta on sarjassa Yrjön suhteen aseeton eikä Yrjö ole 
yhtä viaton rakkaudessaan Herttaa kohtaan. Tätä punap-
rinsessaa ei valkealla ratsulla kyyditä, Nalbantoglu sanoo.
   Nalbantoglu halusi näytellä Herttaa hänen elämäänsä ja 
ihmisyyttään kunnioittaen riippumatta valinnoista, joita 
Hertta sarjassa tekee. Hän koki olemassa olleen henkilön 
roolin vakavampana ja haastavampana.
   - Olen iloinen kun sain tehdä näin ison ja haastavan roo-
lin.
   Hänen mukaansa sarja tuo esiin mm. sen, että ihminen 
saattaa rakkaudessa sokeutua totuudelle. Ja sen, että val-
taa pitävän on oltava äärimmäisen viisas. Viisaus ei tar-
koita sitä, että eliminoi kaikki vastustajat.
    - Olisi hyvä miettiä, miten toimimme etteivät historian 
virheet toistuisi. Punainen kolmio voi herättää myös sen 
ajatuksen. 
   - Odotan mielenkiinnolla millaisen vastaanoton sarja 
saa. 

”Oliko Leino kovin kommunisti...”   
   
Yrjö Leinon roolissa nähdään Eero Aho, jolle Punainen 
kolmio on ollut monella tavalla merkittävä.
    - Tutustuin Yrjö Leinoon historiateosten, käsikirjoituk-
sen ja tilanteiden kautta. Tiesin, että hän on ollut minis-
teri mutta en oikeastaan enempää. Hertta Kuusisesta tie-
sin enemmän. Ja sitten Leinokin alkoi tulla tutummaksi,  
Aho kertoo.
   Hän kuvailee Hertan ja Yrjön rakkaussuhdetta intohi-
moiseksi, mutta ei ollut yllätys, että se kaatui omaan 
mahdottomuuteensa.  
   - Ja oliko Leino kuitenkaan kovin kommunisti, hänhän 
pettää... Aho toteaa.   
   Hänelle sarjan teon yksi yllätys on ollut silloinen vakoi-
lukoneisto; Etsivä keskuspoliisi ja Valtiollinen poliisi sekä 
”varjosysteemi” josta kukaan ei tiennyt.
   Hän kuvailee Yrjö Leinoa esimerkiksi monisyiseksi äidin 
pojaksi. Leino on ristiriitainen, äkkipikainen ja turhamai-
nen ja hän osoittautuu ahdistuneeksi ja poliittisesti hei-
koksi. Ja alkaa juoda.   
   - Häntä oli hyvin mielenkiintoista näytellä. Erikoisiakin 
piirteitä: Leino on hyvin pelokas ja bakteerikammoinen; 
hän esimerkiksi pesi käsiään usein ja piti puhdasta nenä-
liinaa vasemmassa taskussa, koska oikea oli likainen tas-
ku. Sellainen käytös loi jännittävää karaktääriä henkilöön.
   - Hertta Kuusisen jaYrjö Leinon historiallinen rakkausta-
rina tuo esiin paljon uutta. Eikä aiheesta ole aiemmin teh-
ty tv-sarjaa - hyvin vähän elokuviakin, Eero Aho päättää.      

Punainen kolmio Yle TV1:n Kotikatsomossa 13. joulukuuta 
alkaen klo 21.05. Uusinta maanantaisin.

Heidi Köngäkseltä ilmestyi syyskuussa romaani Hertta (Ota-
va 2015) Hertta Kuusisen ja Yrjö Leinon suhteesta, sen nou-
susta ja tuhosta sodan ja vaaran vuosina.

Yrjö Leino (Eero Aho) ja Hertta Kuusinen 
(Vappu Nalbantoglu).

Hertta Kuusinen (Vappu Nalbantoglu) puhuu.

Hertta ja Riikka-Sisko Kuusinen (Vappu Nalbantoglu ja 
Annika Poijärvi).

Ohjaaja Heidi Köngäs ja näyttelijä Eero Aho (Yrjö Leino). 
Työkuva.
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Tommi Kinnusen toisen kirjan pää-
henkilö on syntymäsokea Helena, 
joka käy sokeainkoulun ja työsken-
telee pianonvirittäjänä Helsingissä 
sodan jälkeisenä aikana.

Teksti: Kirsti-Sisko Salonen
Kuva: WSOY / Kristian Tervo

"Halusin tehdä 
Helenasta räväkän" 

uskinpa olisi ollut sopivampaa paikkaa kirjaili-
ja Tommi Kinnusen tapaamiseen Turussa kuin 
Pienen kirjakaupan kahvila. Lounasaikaan kah-
vila oli täynnä, mutta tilaa löytyi kirjakaupan 
puolelta pyöreästä pöydästä. Tunnelma oli ko-
dikas, kahvi hyvää ja leivonnaiset maukkaita. 

Tommi saapui haastatteluun suoraan koulusta. Hän opet-
taa yläkoululaisille äidinkieltä ja kirjallisuutta Luostarinmä-
en koulussa, joka on Turun suurin. 

Miehen hymy oli herkässä. Hänellä on aihetta tyytyväi-
syyteen. Esikoiskirja Neljän tien risteys on palkittu vuoden 
2015 kiitos kirjasta -tunnustuksella ja se on käännetty jo vi-
roksi, hollanniksi, puolaksi, liettuaksi sekä sloveniaksi ja 
tullaan kääntämään vielä yhdeksälle kielelle. Toinen kirja, 

"Minua ei kiinnosta kirjoittaa asioista, jotka kaikki jo tietävät", Tommi Kinnunen sanoo.

T
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Lopotti,  on viimeistelyä vaille valmis ja se julkaistaan hel-
mikuussa.

Ennen esikoisteostaan hän on kirjoittanut kabareetekstejä 
Turun ylioppilasteatterille sekä lastennäytelmän turkulaisel-
le nukketeatterille.

Tommi arvelee, että valokuvaajasuku vaikuttaa hänen ta-
paansa hahmottaa maailmaa myös kirjallisesti. Hän ei osaa 
kuvitella kirjoittavansa tarinaa aloittamalla alusta ja lopet-
tamalla loppuun. Tekstejään hän luonnehtii pikemminkin 
tsehovilaisiksi tuokiokuviksi.

Alun perin hän hahmotteli Neljän tien risteyksestä novel-
likokoelmaa, mutta Kirsti Ellilän ohjauksessa käsikirjoituk-
sesta kehkeytyi romaani.

Helenaan vaikutti sokea täti 

Tommi on käyttänyt kirjoittaessaan hyväkseen suvussa ker-
rottuja tarinoita. Henkilöt hän sen sijaan on luonut fi ktiivi-
siksi. Toisessa kirjassaan Lopotissa Tommi sukeltaa Hele-
nan nahkoihin.

Hän ei osaa sanoa, miksi hän halusi kirjoittaa seuraavaksi 
juuri Helenan tarinan ja vieläpä minä-muodossa.

- Aloin miettiä, miltä tädistä on mahtanut tuntua, kun hän 
on joutunut lähtemään Kuusamosta sokeainkouluun Hel-
sinkiin. Sen on täytynyt tuntua seitsemänvuotiaasta lapses-
ta hylkäämiseltä. 

Lapsena Tommi oli ihmetellyt tätinsä vaivatonta liikku-
mista vierailuillaan Kuusamossa sekä kodissa että kylän ka-
dulla. Tommin mukaan täti muisti ulkoa askelten määrät ja 
käännökset, sillä 1940-luvulla sokeita opetettiin liikkumaan 
siten, että oli laskettava ja painettava muistiinsa askelten 
määrä eri paikkoihin.

Tommi oli itsekin harjoitellut liikkumista laskemalla ja 
sanoo muistavansa edelleen yksityiskohtia lapsuudenkodis-
taan.

Myös tädin ilmiömäisen tarkka kuulo ja hajuaisti kiinnos-
tivat. Vaikka Tommi oli harjoitellut, hän ei ollut onnistunut 
kuulemaan isänsä hengitystä naapurihuoneesta.

Kysymykseen, oliko näkevänä miehenä vaikeata eläytyä 
sokean naisen rooliin, hän tuhahtaa.

- En näe mitään eroa siinä, olemmeko miehiä vai naisia, 
me olemme kaikki ihmisiä ja koemme samalla tavalla. Yh-
teiskunta määrittelee meille tavat, joilla voimme ilmaista it-
seämme.

Sen sijaan sokeutta hän kuvasi haasteelliseksi.
- Ajattelin, että en voi tehdä sitä niin, että vain suljen sil-

mäni ja ryhdyn kuvittelemaan. 

Taustatietoa sokeilta naisilta

Tommi otti yhteyttä Näkövammaisten Keskusliittoon, jonka 
kautta hän sai informanttien yhteystietoja. Annikki Peltosen 
seikkaperäinen kirja Helsingin sokeainkoulusta osoittautui 
aarreaitaksi, kun hän alkoi kirjoittaa Helenan kouluajoista. 

Tommi iloitsi myös siitä, että informanttien joukossa oli 
19-vuotias tyttö, sillä tytön ajatukset helpottivat häntä eläy-
tymään nuoren Helenan maailmaan.

Lisäksi Tommi on tavannut sokeita ihmisiä ja tutustu-
nut heidän tapaansa hahmottaa ympäristöään. Työn eri vai-
heissa hän on antanut tekstiään sokeiden kirjailijoiden, Tai-
na Kuuskorven ja Jonna Monosen kommentoitavaksi. Sil-
ti häntä jännittää romaanin saama vastaanotto, koska hän ei 
halunnut tehdä Helenasta liian kilttiä.

Kajastuksen Lukunurkkaan kymmeniä kirja-arvioita kir-
joittanut toimittaja Tuula-Maria Ahonen on myös Roska 
päivässä -liikkeen perustaja ja sen vannoutunut puolesta-
puhuja. Roskaliike on sydämen ja omantunnon liike. 
    Äiti Amma puolestaan on maailmankuulu rauhan ja 
rakkauden lähettiläs, joka levittää oppian halaamalla ja 
syleilemällä.
  Oikealta nimeltään Äiti Amma on Mata Amritananda-
mayi. Hänet tunnetaan kautta maailman nimellä Amma, 
joka tarkoittaa äitiä. 
  Amma on halannut jo yli 35 miljoonaa ihmistä eri puo-
lilla maailmaa. Hän sanoo,  että rakkaus on uskonto, jota 
maailmamme tarvitsee nyt kaikkein kipeimmin.
  Amman syliin jonottavat ihmiset kaikista uskonnoista: 
niin katoliset nunnat kuin buddhalaiset munkit, kristityt, 
muslimit ja ateistit.
    Amma vierailee vuosittain Euroopassa, Pohjois- ja Ete-
lä-Amerikassa, Australiassa, Aasiassa ja Afrikassa kosket-
taen ihmisten sydämiä missä ikinä liikkuukin. Amman kir-
joja on käännetty 35 kielelle ja hänen nimiinsä perustet-
tuja henkisiä keskuksia on 350 eri puolilla maailmaa.
  Äiti Amma on käynyt Suomessa useita kertoja. Viimeksi 

häntä halaamaan sai kutsun myös Roskaliikkeen perusta-
ja. Tuula-Maria lahjoitti hänelle kolmet roskapihdit.     
  Tuula-Maria kirjoittaa: ”Äiti Amma ja hänen seurueen-
sa tuntuivat ilahtuvan lahjasta.  Äiti Amma pyytää oppi-
laitaan ja ystäviään kaikkialla maailmassa  noudattamaan 
Roska päivässä -liikkeen periaatetta, keräämään päivit-
täin  ainakin yhden roskan. Maailma alkaa siistiytyä!”

MAAILMA SIISTIKSI
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Näkövammaisten Kult-
tuuripalvelu on tuotta-
nut Sari Kekkosen Täh-
titaivaan alla sekä Ilkka
Väisäsen Lasikatse 
-kuunnelmista cd:n. 
Kaksi hyvin erilaista 
kuunnelmaa on loista-
vaa joulukuuntelemis-
ta. Olisiko tässä hyvä 
lahja pukinkonttiin?
Teksti: Marianne Tenhami
Kuva: Tanja Rantalainen

”Nyt on nyt eikä myöhemmin.”, tode-
taan Sari Kekkosen Tähtitaivaan al-
la -kuunnelmassa. Se on lämminhenki-
nen, herkkä draama opiskelijatytön ris-
tiriitaisista perhesuhteista. Omintakeis-
ten isovanhempien keskinäinen kahi-
nointi sekoittaa myös nuoremman pol-
ven kuviot. Kenen elämää oikein pitäi-
si elää? Ilkka Väisäsen Lasikatse ker-
too nuoresta aikuisesta miehestä, joka 
saa kauan sitten kadottamansa näön ta-
kaisin. Tunne on kuitenkin ristiriitai-
nen ja samaan aikaan tulee toinenkin 
takaisku. Lymyääkö onni siellä, mistä 
luulemme sen löytyvän? Jokaisen nä-
kevän ihmisen pitäisi kuunnella tämä 
kuunnelma. 
  Kuunnelmat on tuottanut Näkövam-
maisten Kulttuuripalvelu ja toteuttanut 
Lasitähti -näyttelijäryhmä Anne Hut-
tusen ohjauksessa. Äänisuunnittelusta 
ovat vastanneet Janne Vikstén ja Mark-
ku Yli-Pentilä ja Janne Vikstén vastasi 
myös teknisestä toteutuksesta. Kuun-

nelmat äänitettiin kesäkuussa Metropo-
lia Ammattikorkeakoulun Pop & Jazz-
studiolla. Näkövammaisten Kulttuuri-
palvelu tuotti kuunnelmat tallenteek-
si Jenny ja Antti Wihurin rahaston ja 
Hans Brummer Stiftelsen tuella. 

Dialogin kirjoittaminen eroaa 
novellien kirjoittamisesta

Näkövammaisten Kulttuuripalvelus-
sa järjestettiin pari vuotta sitten kaksi 
kuunnelmienkirjoittamiskurssia, joille 
Ilkka Väisänen ja Sari Kekkonen osal-
listuivat.

- Ensimmäisellä kurssilla ohjaaja-
namme oli Mari Mörö ja toisella, Tar-
ja Jakunahon ohjaamalla kurssilla hi-
oimme kuunnelmia eteenpäin. Sarin ja 
minun kuunnelmat äänestettiin kurs-
siporukassa valmiiksi työstettävik-
si kuunnelmiksi. Epäröin silloin, että 
ei kai näitä nyt valmiiksi saada, mut-
ta oli hienoa saada cd-levy käteen ja 
päästä kuuntelemaan valmiita kuunnel-
mia. Vähän jännittikin, muistelee muil-
lekin kirjoittajakursseille osallistunut, 
novelleja aikaisemmin kirjoittanut Ilk-
ka. Itse asiassa hän aloitti kirjoittamaan 
Lasitähteä toisella kirjoittajakurssilla 
ja keksi, että voisi alkaa tällä kurssil-
la laajentaa tekstiään sekä eteen- että 
taaksepäin ajassa. Hän ei ole kirjoitta-
nut toistaiseksi muita kuunnelmia.

- Kirjoitin molemmille kursseille 
oman kuunnelman. En halunnut työs-
tää enää ensimmäisen kurssin kuun-
nelmaa, vaan kirjoitin toiselle kurssil-
le oman. Kaikki kirjoittamieni teks-
tien aiheet tulevat alitajunnastani, enkä 
voi vaikuttaa siihen mitä sieltä tulee. 
Kaikki on vain otettava vastaan, kertoo 
myös novelleja aikaisemmin kirjoitta-

nut Sari. Hän kuvailee dialogin ja no-
vellin kirjoittamista täysin erilaiseksi.

- Tämä on ollut valtava seikkailu. 
Kuunnelmassa kaikkien tapahtumi-
en ja tunteiden pitää tulla esiin dialo-
gin kautta. Tämä on huomattavasti vaa-
tivampaa kuin novellin kirjoittaminen, 
jossa voi vapaasti kuvailla kaiken, hän 
vertailee. 

- Kuunnelman kirjoitusvaiheessa voi 
jo miettiä äänitehosteita, eli mitä kuun-
nelmassa kuuluu keskustelun lisäksi. 
Yritin keksiä Lasikatseeseen kaikenlai-
sia toiminnallisia juttuja, kuten pensas-
aidan leikkaaminen ja mäkeä ylöspäin 
läähättäen juokseminen, Ilkka lisää. 
Jälkimmäisen kurssin ohjaajana toimi-
neelle Tarja Jakunaholle tämä oli en-
simmäinen kerta, jolloin hän työsken-
teli näkövammaisten kanssa.

- Mietin että pitäisikö minun tietää 
jotain erityistä, mutta eihän siinä mi-
tään sen kummempaa ollut. Kirjoitta-
misen ohjaaminen on aina yhtä jännit-
tävää ja mielenkiintoista. Oli oikein an-
toisaa, kun kurssilaiset lukivat toisten-
sa tekstejä ääneen ja kirjoittajat kuuli-
vat jonkun toisen lukevan omia tekste-
jään. Koen kirjoittajana hyödylliseksi, 
että näyttelijät lukevat lukuharjoituk-
sissa ääneen tekstiäni. Silloin voin poi-
mia tekstistä kohtia, jotka mahdollises-
ti eivät toimi tai toimivat hyvin, hän se-
littää.

Näyttelijät saatiin Näkövammais-
ten Keskusliiton Tiedonhallintapalve-
lun kulttuuri-keskustelualueen ilmoi-
tuksella.

- Käsikirjoittaja halusi yhden näyt-
telijän kuunnelmaansa ja muuten juu-
ri sopiva määrä näyttelijöitä ilmoittau-
tui mukaan. Naiset saatiin kasaan, mut-
ta miehiä joutui metsästämään, Anne 

JOULULAHJAKSI 
KUUNNELMIA



35

Huttunen toteaa. Ohjaajaksi ajateltiin 
alun perin ohjaamisen ammattilaista 
Yleltä, mutta se olisi tullut Näkövam-
maisten Kulttuuripalvelulle liian kal-
liiksi. Niinpä näkövammaisille ennen-
kin kuunnelmia ohjannut Anne hyppä-
si jälleen kerran puikkoihin, vaikka hä-
nen haaveenaan oli ollut päästä näytte-
lemään Lasitähden kuunnelmassa. Jan-
ne Viksténillä oli ennestään kokemus-
ta elokuvan ja musiikin äänittämises-
tä, mutta tämä oli hänen ensimmäinen 
kuunnelmaprojektinsa. Mies oli todella 
innostunut ja tarkka lopputuloksen laa-
dusta.  

Piti vain näytellä, vaikka ei 
tähdistöistä tiennytkään

Molempia kuunnelmia alettiin harjoi-
tella maaliskuun lopussa ja kesäkuussa 
päästiin äänittämään repliikkejä. Anne 
kertoo Lasitähti-työryhmän menneen 
vaikeuksien kautta voittoon: pari näyt-
telijää vaihtui matkan varrella ja aktii-
visten ihmisten aikatauluja jouduttiin 
sovittelemaan yhteen. Jokaisella näyt-
telijällä oli keväällä vuorotellen pit-
kä fl unssa ja jotkut sairastelivat vaka-
vamminkin. Siksi projekti venyi. Stu-
diolla kaikki olivat kuitenkin terveinä 

ja kuunnelmat saatiin hienosti purkitet-
tua.

- Näyttelen Tapioa Tähtitaivaan al-
la -kuunnelmassa. Tämä oli ensimmäi-
nen kuunnelma, jossa näyttelin. Lähdin 
mukaan, koska haaveilen äänityönte-
kijän urasta. Oli kivaa päästä kokeile-
maan äänenkäyttöä ja eläytymistä. Ko-
kemus oli erittäin opettavainen ja mu-
kava, luonnehtii Markus Tihumäki.

- Tintin roolia Tähtitaivaan alla -kuun-
kuunnelmassa oli mielenkiintoista teh-
dä ja olin todella iloinen kun sain sen. 
Rooli on toisaalta rankka, koska rooli-
henkilö joutuu täysillä tiettyihin krii-
seihin. Oli haasteellista kyetä olemaan 
vakuuttava niin, että muka tietäisin 
paljon kaikista tähdistöistä. Se on sel-
lainen aihe, josta en ymmärrä yhtikäs 
mitään. Piti vain näytellä, kuvailee Mi-
ra-Maria Kuudanpaiste.

-Työskentely Lasikatse-kuunnelmas-
sa oli mielenkiintoista. Voin osittain 
samastua roolihenkilööni Atroon, kos-
ka minäkin joskus kohellan, naureske-
lee Markku Känninen.

Sekä Markku että Mira-Maria ovat 
olleet mukana pidemmissä kuunnelma-
projekteissa. Treeneissä he huomasi-
vat, miten paljon vaikeampaa on paloi-
tella lyhyttä kuunnelmaa sopiviin tree-

nauspaloihin.
- Kaikki piti opetella melkein kerral-

la, Markku muistelee. Anne kiittelee 
Lasitähden kaikkia näyttelijöitä. 

- Näyttelijät treenasivat paljon ja op-
pivat repliikkinsä hienosti ulkoa tekni-
sistä, henkilökohtaisista ja terveydel-
lisistä ongelmista huolimatta, hän ke-
huu. Myös käsikirjoittajat ovat oikein 
tyytyväisiä.

- Näyttelijät eläytyivät todella hy-
vin roolihenkilöihini ja säilyttivät hie-
nosti kuunnelman tunnelman. Tähtitai-
vaan alla kuulosti paljon paremmalta 
näyteltynä kuin mitä teksti alun perin 
oli. Se sai ilmaa siipien alle. Satu Linna 
oli mahtava esittäessään vanhaa naista, 
Sari hehkuttaa.

- Hienolta kuulostaa. Yksi roolihen-
kilöistäni puhuu karjalan murretta, jota 
minä en osaa mutta Junea näytellyt An-
ni Väänänen osaa. Hän ehdotti muutok-
sia ja lopputulos kuulosti hyvältä, Ilk-
ka iloitsee.  

Ääniä vuoristoradasta ja kolisevista 
peltipurkeista

Äänisuunnittelu on tärkeä osa kuunnel-
man toteuttamisessa. Tähtitaivaan al-
la -kuunnelman näyttelijä Markku Yli-

Mira-Maria Kuudanpaiste, Markku Känninen, Sari Kekkonen, Ilkka Väisänen, Anne Huttunen ja Markus Tihumäki.
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TÄHTITAIVAAN ALLA

Kesto 40 min 35 sek 
Käsikirjoitus: Sari Kekkonen
Ohjaus: Anne Huttunen
Äänisuunnittelu: Markku Yli-Pentilä 
ja Janne Vikstén 
Tekninen toteutus: Janne Vikstén / 
Metropolia Ammattikorkeakoulu, 
Pop & Jazz-studio 
Tuotanto: Näkövammaisten Kulttuu-
ripalvelu ry
Rooleissa
Kristiina eli Tintti, opiskelija: Mira-
Maria Kuudanpaiste
Tapio, opiskelija: Markus Tihumäki
Arvid Lampinen, tähtitieteen profes-
sori: Markku Yli-Pentilä
Kaarina Lampinen, kuvanveistäjä: 
Satu Linna
Lääkäri: Anne Huttunen  

LASIKATSE

Kesto 14 min 42 sek
Käsikirjoitus: Ilkka Väisänen
Ohjaus: Anne Huttunen 
Äänisuunnittelu: Markku Yli-Pentilä 
ja Janne Vikstén 
Tekninen toteutus: Janne Vikstén / 
Metropolia Ammattikorkeakoulu, 
Pop & Jazz-studio 
Tuotanto: Näkövammaisten Kulttuu-
ripalvelu ry
Rooleissa
Atro, nuori mies, joka on saanut eri-
tyisen lahjan: Markku Känninen
Hexu, Atron kaveri: Seppo Luusalo
Pippamirkka, Atron avustaja: Tiina 
Rantamäki
June, Pippamirkan kaveri: Anni Vää-
nänen

On varhainen sunnun-
tai aamu. Itäkeskuksen 
Tallinnanaukion peittää 
vielä ohut usvaverho. 
Riennän rauhallisuut-
ta henkivän aukion hal-
ki määränpäänäni Iiris, 
Näkövammaisten kult-
tuuripalvelu ja kirjailija 
Elina Hirvosen vetämän 
luovan kirjoittamisen 
kurssin toinen päivä.

 
Teksti: Kari Huuskonen

Kaikki alkaa henkilöhahmojen 

rakentamisesta

On pakko seisahtua vielä hetkeksi 
Tallinnanaukion laidalle, kuunnella 
ja aistia ympäristön ääniä. Etsin har-
valukuisten ihmisten joukosta eri-
tyisesti erästä nuhjuista laitapuolen 
kulkijaa Kallea, jonka kurssikaverini 
Satu onnistui bongaamaan edellis-
päivän kenttätyöharjoituksissa. Mis-
sä hän on nyt? Häntä ei näy istuske-
lemassa vakiopaikallaan metroase-
man sisäänkäynnin liepeillä. Tunnen 
melkeinpä pettymystä. Olisin halun-
nut tavata hänet. Olisin halunnut ky-
syä: onko todella niin, että sinulle 
maailma näyttäytyy vain sellaisten 
epämääräisten hyypiöiden kautta, 
jotka pettävät yhteiskuntaa, toisiaan 
ja ennen kaikkea sinua?

En löydä Kallea, enkä liioin muita-
kaan tuttuja edellispäivän vakoilu-
keikalta. Ehkä sittenkin. Eikö tuo aa-
mu-unisen oloinen metrovartija ole 
Jere Kylmänen? Ja tuo nuori teinityt-
tö tuolla on Jenni Kuha. Ja näyttää-
hän vanha herra Sulanderkin olevan 
jo jalkeilla. Edellispäivän tapahtumat 
palautuvat mieleeni takautumina.

- Kaikki alkaa henkilöhahmojen ra-
kentamisella, kirjailija Elina Hirvo-
nen opastaa meitä. Jos et pysty kek-
simään henkilöhahmoja tyhjästä, lai-
naa muiden elämiä. Kuka on tarina-

Pentilä vastasi yhdessä Janne Viksténin 
kanssa molempien kuunnelmien ääni-
suunnittelusta. Kun Lasikatseeseen pi-
ti saada vuoristoradan ääni, Markku 
meni avustajansa kanssa Linnanmäel-
le sitä äänittämään. Hänen avustajansa 
juoksi metallisissa portaissa, koska tätä 
ääntä tarvittiin Tähtitaivaan alla -kuun-
nelmaan. Osa kuunnelmien äänitehos-
teista saatiin Ylen arkistosta ja tehos-
tekirjastoista. Tähtitaivaan alla -kuun-
nelman sairaalakohtaukseen tarvit-
tiin oikein kolisevat kärryt. Tässä tuli 
apuun Palvelu- ja toimintakeskus Iirik-
sessä toimiva Antell-ravintola, jonka 
henkilökunnan edustaja lähti juoneen 
mukaan. Hän toi tarjoilukärryt, joihin 
keräsi kolisevia peltikippoja, kiliseviä 
maustepurkkeja ja kaikkea muuta tava-
raa, josta lähti mahdollisimman paljon 
ääntä. Mikään ei kuitenkaan ollut sär-
kyvää.

Kuunnelmacd maksaa kymmenen eu-
roa ja postitse kotiin lähetettynä 13 eu-
roa. Hinta sisältää postituskulut. Cd:tä 
voi ostaa Näkövammaisten Kulttuuri-
palvelun toimistolta tai lähettää sähkö-
postia toimisto@kulttuuripalvelu.fi , 
jolloin saat cd-levyn ja laskun postit-
se kotiin. Sen voi ostaa se Kajastuksen 
verkkokaupasta www.kajastuslehti.fi /
verkkokauppa.
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Kohti luovaa kirjoittamista 
Kirjailija Elina Hirvosen kirjoittajakurssi

jan teksteistä kohtauksia, jotka tei-
dän tulee kirjoittaa uudelleen samaa 
muotoa käyttäen. Lopuksi tutkimme 
dialogia.

Kirje, sähköpostiviesti, uni, runo ja 
puhelinkeskustelu tarjoavat kaik-
ki oivallisen mahdollisuuden jäsen-
tää hahmoton tekstimössö johon-
kin tiettyyn formaattiin, muotoon. 
Aloitimme kurssin ennakkotehtä-
vällä, jossa Elina pyysi meitä kirjoit-
tamaan kirjeen menetetylle. Tehtä-
vän mielekkyys ja merkitys avautui-
vat minulle iltapäivän kuluessa. Juuri 
niin. Kirje toimii itsenäisenä luomuk-
sena, mutta sen voi yhtä hyvin sisäl-
lyttää jonkin laajemman kertomus-
kehyksen osaksi. Palaset alkavat lok-
sahdella paikoilleen. 

Jäljellä on enää dialogi. Sen rakenta-
minen tuottaa useimmille kirjailijoil-
le suuria vaikeuksia, Hirvonen loh-
duttaa. Jatkamme asian tutkimista 
parityöskentelynä. Kerron työparil-
leni yhden minua koskettaneen ta-
pahtumakuvauksen lapsuudestani, 
jonka pohjalta työparini rakentaa sii-
tä uudelleentulkinnan kuvauksen ja 
dialogin kanssa. Toistimme tehtävän 
myös toisinpäin. Muodon ja sisällön 
lyhyt oppimäärä suoritettu.

Kulttuuripalvelun järjestämä kak-
sipäiväinen luovan kirjoittamisen 
kurssi on päättynyt. Kaksi päivää, 
kymmeniä harjoituksia, toistakym-
mentä sivua luovaa iloittelua kirjal-
lisessa muodossa kotiin vietäväksi, 
pohdittavaksi, pureskeltavaksi. Kii-
tos Elina, kiitos kurssikaverit. Yhdes-
sä opimme enemmän.

si päähenkilö? Millainen on hänen 
henkilöhistoriansa: ikä, sukupuo-
li, koulutustausta, perhe- ja rakkaus-
suhteet, lempiruoka, maailmankuva, 
ongelmat, intohimot, paheet, pelot 
ja salaisuudet sekä elämää ylläpitä-
vät vastavoimat?

Elina Hirvonen tietää mistä puhuu. 
- Kun olet keksinyt päähenkilölle-
si identiteetin, luota siihen, että ute-
liaisuus ja mielikuvitus huolehtivat 
lopusta. Alat huomaamattasi tutkia 
päähenkilösi elämään liittyviä kysy-
myksiä tarkemmin ja syvällisemmin. 
Kysymällä ja vastaamalla elämän 
esittämiin konkreettisiin kysymyk-
siin, alat vähitellen löytää päähenki-
lösi elämästä erilaisia teemoja, joh-
toajatuksia ja sivujuonia. Tarinasi ai-
nekset ovat kasassa. Ehkä se on vielä 
hahmoton savimöykky, mutta sinul-
la on aihio luomuksestasi olemassa. 
Loppu on tekniikkaa. 

Kirjoittamaan oppii vain 

kirjoittamalla. 

- Koneet käyntiin! Tänään tutkitaan 
erilaisia kerrontatekniikoita, Hirvo-
nen aloittaa sunnuntaiaamun lem-
peän jämäkästi. Aamukaffeet juo-
daan vasta, kun olemme tehneet en-

sin pari kirjoitusharjoitusta. 
Ajattelen mielessäni hahmotonta sa-
vimöykkyä. Niin, eihän se itsestään 
löydä sisältöä ja muotoa. Sormet 
näppikselle ja töihin. 

Myös luova kirjoittaminen vaatii ku-
rinalaisuutta. Aloittamisen vaikeuk-
siin Hirvonen neuvoo kokeilemaan 
kirjoittamisen aloittamista siitä, mi-
hin joku toinen kirjailija on päättä-
nyt viimeisen virkkeensä. Niin ikään 
tekstin sisäisen rytmiikan, tunnel-
man ja harmonian löytämiseksi kan-
nattaa hyödyntää ideoita esimerkik-
si musiikin saralta. Millainen on tari-
nastasi avautuvan johtomotiivin tun-
nelma? Millaiseksi se purkautuu si-
vuteemoja kehiteltäessä? Patarum-
mut pistävät adrenaalit liikkeelle, 
sellot antavat harmonian. Flyygelillä 
rakennetaan jännitteitä.

Hahmoton savimöykky dreijallani et-
sii, hakee, löytää muotoaan. Nyt oli-
si vain kyettävä luottamaan siihen, 
että se todellakin löytää tarkoituk-
sellisen hahmonsa eri tekniikoita yh-
distelemällä. - Loppupäivän käytäm-
mekin sitten erilaisten kerrontatek-
niikoiden harjoitteluun, Elinan ää-
ni keskeyttää sopivasti. - Aloitetaan 
jäljittelystä. Luen viiden eri kirjaili-
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Vammaiset eivät ole 
vain kulttuurin kulutta-
jia vaan myös taiteen 
tuottajia ja tekijöitä. Tä-
mä idea lähtökohtana 
on Porissa pidetty kol-
mena syksynä peräk-
käin kulttuuritapahtu-
ma nimeltä Mukavam-
maksi. 
Teksti: Hannes Tiira
Kuvat: Merja Vehanen

Kaikki esiintyjät ovat tavalla tai toisel-
la vammautuneita henkilöitä, yleisöl-
le tapahtuma on avoin. Kulttuuritalo 
Annankatu 6  eli monista romaaneista 
ja Reijo Mäen dekkareista tuttu Annis 
sopii foorumiksi hyvin. Kaupungin-
johtaja Anna-Maija Luukkonen vih-
ki tämänsyksyisen tapahtuman aluksi 
käyttöön kauan kaivatun hissin. Harva 
kulttuuritalo Suomessa on yhtä estee-
tön kuin Annis.
 
Mukavammaksi 2015 kulttuuripäi-
vien ohjelmaan sisältyi aiempaa enem-
män näkövammaisten esityksiä. Teat-
teri Sokkelo tuli Tampereelta, Tulivuo-
ri-kuunnelman iloitellut Reperyhmä 
Helsingin seudulta ja duo Matti Syr-
jälä - Katja Arvonen "rakkaasta" naa-

purikaupungistamme Raumalta. Estra-
dilla tepastellut Katjan opaskoira täy-
densi duon trioksi; ainakin se elävöitti 
Matin mahtavaa lavashowta.
 
Näkövammaisteatteri Sokkelo on pe-
rustettu kymmenen vuotta sitten. Se on 
Kulttuuripalvelun Näkövammaisteatte-
rin ohella aktiivisimmin näytäntöjä an-
tava ryhmä, jonka jäsenistä valtaosalla 
on rajoittunut näkökyky. Näyteltäessä 
Edgar Lee Mastersin Spoon river an-
tologiaa ei tästä aiheudu haittaa. Teat-
terin taso on muuten noussut huimas-
ti. Yleisö palkitsi etenkin lauluosuudet 
jopa väliaplodein.
 
Anne Huttusen ohjaama Reperyhmä 
hupaili tulivuorella seitsemännentoista 
ja toistaiseksi toiseksi viimeisen ker-
ran. Ryhmäläiset ovat lahjakkaita lau-
lajia enkä heidän näyttelijänkykyjään-
kään moittia voi. Anne Huttunen lupa-
si esityksen jälkeen uuden Helismaa-
hupailun samalta porukalta. Sitä har-
joitellaan jo.
 
Näkövammaisten lisäksi sopii esiinty-
jistä poimia kansallisteatterin näytteli-
jä Pekka Heikkinen ja tanssitaiteilija,  
kulttuurin monitoimimies Risto Lång. 
Heikkisen monologi "Lause" heilut-
ti tunteita laidasta laitaan, nauru ja it-
ku asuivat lähellä toisiaan. Kari Ho-
takaisen luomisen- ja vähän muuhun-
kin tuskaan pohjaava sanavirtuositeetti 
ryöppysi täynnä merkityksiä, vahvim-
pana kenties auto-onnettomuudessa 

KULTTUURI 
MUKAVAMMAKSI 

VAMMAISTEN TAIDOIN

halvaantuneen ja puhekykynsä menet-
täneen kirjailijan padottu raivo. Pek-
ka Heikkinen käyttää pyörätuolia, sil-
lä hän on  vammautunut vaikeasti au-
to-onnettomuudessa.
 
Risto Lång osaa tanssia, laulaa, soittaa 
ja ties mitä muuta. Hänen on täytynyt 
kypsyä taiteeseensa hirvittävien vai-
heiden kautta. Aallonpohjalla on käy-
ty ja vielä alempana. Fyysinen ja hen-
kinen helvetti on polttanut miehen sie-
lun suuren taiteilijuuden poltinraudal-
la. Hänen elämästään kertova valoku-
vanäyttely Anniksen seinällä kantaa 
nimeä "musta".  Kuten mukavammak-
si, on musta sanaleikki ja kahdelle ta-
solle aukeava symboli. Kun Risto Lån-
gilta kysyttiin, mistä näyttely kertoo, 
hän sanoi: musta.
 
Jos  kritiikki sallitaan, koskee se ku-
vailutulkkauksen puutetta. Porissa ei 
ole kuvailutulkkeja eikä heitä muual-
takaan tapahtumaan liiennyt. Me nä-
kövammaiset olisimme tarvinneet hei-
tä mm. koreografi sen esityksen, video-
fi lmin ja eräiden Heikkisen monologin 
osien kertojiksi. Nyt ei tapahtuma ol-
lut saavutettava kaikille.
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Teatteri Sokkelo esiintyy kolmessa ensimmäisessä kuvassa. Alla oikealla duo Katja Arvonen ja Matti Syrjälä.

Alla Kulttuuripalvelun Reperyhmä, oikealla Matti Syrjälä.
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”Suomi kävi vuosina 1941 – 1944 eril-
lissotaa Neuvostoliittoa vastaan ole-
matta Saksan liittolainen”,  Mikko Uo-
la kirjoittaa tuoreessa tutkimukses-
saan.

Teksti ja kuva: Timo Leinonen

Kun Suomen tasavalta vietti itsenäisyytensä 50:ttä vuosi-
juhlaansa, historiaan kääntyneet katseet seuloivat erityi-
sesti sotahistoriaa. Muutenkin kuin pelkästään käsillä ole-
van julkaisun perusteella voidaan olettaa sotien vaihei-
den nousevan esiin myös vuoden 2017 juhlallisuuksissa. 
Esimakua tulevasta on jo saatu jatkosodan tapahtumis-
ta kertovan Väinö Linnan Tuntemattoman sotilaan uutta 
elokuvasovitusta koskevan tuoreen tuotantopäätöksen 
muodossa. Juhlan kunniaksi vaihtoehtoiset tutkimuskoh-
teet sotahistorian ulkopuoleltakin olisivat tervetulleita.

Julkaisussaan Mikko Uola ansiokkaasti luotaa Saksan rin-
nalla sotineiden Suomen, Unkarin ja Romanian toisistaan 
poikkeavia vaiheita selkkauksen pyörteissä. Koko itärinta-
man pituudelta tekijä on tehnyt huomionarvoista kokoa-
vaa ja vertailevaa työtä.

Sodan aikana erityisesti Suomen ja Saksan välillä vallin-
neen suhteen määrittely on vuosikymmenten aikana vaa-
tinut monien tutkijoiden ponnisteluja. Nyt käsillä ole-
va teos tuskin jää tässä jatkumossa viimeiseksi. Tekstis-
sään Uola osittain ymmärtää ns. ajopuuteoriaa (mm. Ar-
vi Korhonen 1961) välittämättä kovin paljon Mauno Joki-
piin 1987 julkaisemasta ja kyseisen teorian romuttanees-
ta tutkimuksesta. Useidenkin tutkijoiden töiden perus-
teella on tehtävissä jaottelu: poliittinen johtomme eh-
kä ajelehtikin jossain määrin passiivisena suhteessa Sak-

saan, mutta sotilaallinen johto oli aktiivisempi. Manner-
heim piti Barbarossan suunnitteluvaiheessa 1940-41 yh-
teyksiä Saksan sodanjohtoon yllä muiden lisäksi kenraali-
ensa, Paavo Talvelan ja Erik Heinrichsin, välityksellä.

Yllä oleva alun sitaatti Uolan tekstistä heijastaa suora-
viivaista otetta. Mullistavaa koko erillissodasta käydys-
sä  keskustelussa lopulta lienee pelkästään vuosikymme-
ninen sitkeys, millä aiheesta on kaikkiaan jaksettu peistä 
taittaa. Määrittelyn merkitystä ei toki voitu kiistää Neu-
vostoliiton kanssa solmitun aselevon kannalta syyskuus-
sa 1944, mutta solmittuun erillisrauhaan erillissotakäsit-
teen käytännön merkitys sitten lakkasikin. Pariisin rau-
hassa Suomen paikka oli jälleen muiden hävinneiden jou-
kossa Saksan rinnalla. Sodasta irtaantumisessa määritte-
ly oli silti ratkaiseva, Suomelle se oli erittäin tärkeä jo so-
dan aikanakin, Neuvostoliitolle se antoi mahdollisuuden 

Saksan kumppanit 
ITÄRINTAMALLA
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vapauttaa Suomesta resurssit Saksaa vastaan käytävään 
taisteluun. 

Jatkosodan määritteleminen Saksan sotaan nähden eril-
liseksi on kuitenkin parhaimmillaankin vain osatotuus. 
Määrittelyssä jää huomiotta esimerkiksi hyökkäyksen yh-
teinen saksalais-suomalainen suunnittelu ja toteutus. Uo-
la painottaa Suomen ja Saksan keskenään erilaisten so-
dan päämäärien merkitystä erillisyyden määrittelyssä. Pi-
tää kuitenkin huomata, että Saksan tavoite bolshevismin 
tuhoamisesta olisi suomalaisten nimettynä tavoitteena – 
Saksan rinnallakin - ollut mittasuhteiltaan yksinkertaises-
ti päätön. Erilaiset tavoitteet selittyvät jo resurssien erol-
la, silti yhteisiäkin päämääriä tavoiteltiin sodan aikana 
vaikkapa Leningradia saarrostettaessa. Mainituista ja mo-
nesta muustakin syystä järkevintä olisi todeta tilannetta 
täysin kuvaavan termin puuttuvan, myönnettäisiin selk-
kauksessa Suomen osalta olleen piirteitä liittolaisuudes-
ta mutta myös perusteet toteutuneeseen erillisrauhaan.

Valittelee aiempia tulkintoja 

Lähteinään Uola käyttää tutkielmassaan – näin tekijä ra-
porttiaan nimittää – ulkoasiainhallinnon lähettiläiden 
asemamaistaan laatimia dokumentteja. Tämän ja muun-
kin käyttämänsä materiaalin perusteella Uola näyttää 
luovan Adolf Hitleristä etupäässä korrektiuteen pitäyty-
vän poliittisen johtajan ristiriidatonta kuvaa. Diktaatto-
ri näyttäytyy Versailles’n rauhan vääryyksien oikomiseen 
ja kaikkien saksaa puhuvien yhden ja saman valtakun-
nan piiriin yhdistämiseen keskittyväksi johtajaksi. Teki-
jä perustelee Saksan sotavoimia rakennetun diplomaatti-
sen painostuksen välineeksi. Sota puolestaan tuli Hitlerin 
keinovalikoimaan Uolan mukaan vasta myöhäisessä vai-
heessa. Aikalaisarviot näkivät aluksi Hitlerin kelvollisena 
toimijana kansainvälisellä tasolla. Toki näin ja tuttua en-
nestäänkin, mutta teoksen sileä kuva diktaattorista nos-
tattaa kysymyksiä ilman jälkiviisauttakin.

Teoksen jälkikirjoituksessa Uola ansiokkaasti tähdentää 
suursodan aiheuttamien menetysten olleen täysin suh-
teettomat selkkauksen näennäisiin syihin verrattuna. 
Saavutettiinko toivotut tulokset? Maailma on joka tapa-
uksessa jatkuvasti kesken, sodatkin useimmiten jatku-
vat solmitun rauhan jälkeenkin vaikka ehkä ilman aseel-
lista taistelua. Esimerkiksi saksalainen Der Spiegel rapor-
toi 26.9.2015 Moskovan ja Varsovan välille juuri kehkey-
tyneestä diplomaattisesta sananvaihdosta, joka juontaa 
juurensa käynnissä olevaan Ukrainan kriisiin ja – kuin-
kas muuten – toiseen maailmansotaan. Itäisessä Puolassa 
on äskettäin tuhottu toisen maailmansodan venäläiselle 
osapuolelle tärkeitä muistomerkkejä, ja Venäjän lähetti-
läs Varsovassa on tilanteen johdosta puhunut huonontu-
neista suhteista sekä syyttänyt Puolaa sodan syttymises-
tä syyskuussa 1939.

Sotien lisäksi seurauksiltaan ennakoimattomia ovat myös 
solmitut rauhat. Voidaan jälkiviisaasti sanoa, että ensim-
mäisen maailmansodan päättänyt Versailles’n rauha oli 
ehdoissaan suunnaton voittajavaltojen tekemä virhe. 
Hitlerin toimia voidaan siis pitää edellisessä suursodas-
sa voittaneiden ympärysvaltojen omana tuotteena. Uola 

menee pidemmälle: ”...toisen maailmansodan syynä ei ol-
lut Danzig tai Puola, vaan...liittoutuneiden tavoitteena oli 
Hitlerin lyöminen sodalla. Se oli...varsinkin Britannian ja 
myös Rooseveltin ainoa ja yksiselitteinen tarkoitus, jon-
ka rinnalla aivan kaikki muu sai väistyä.” Uola voi muiden 
tätä näkökohtaa painottaneiden kanssa olla oikeassakin. 
Mutta Uolasta poiketen samalla on myönnettävä, että jo 
pelkkä asevoiman rakentaminen ja käyttäminen aluevaa-
timusten yhteydessä (Hitler) painostuskeinona on jo ai-
mo harppaus matkalla aseelliseen selkkaukseen, Puolaan 
tunkeutumisesta tietenkään puhumattakaan.

Paikoin tekijä nikkaroi summittaisia heittoja kollegoiden-
sa suuntaan: ”... Saksa painosti Suomea luultua vähem-
män.” Uola jättää mainitsematta, kuka on luullut ja mitä. 
Painostuksen puutteen Uola pyrkii selittämään Suomen 
suhteissaan Saksan soveltamilla hienovaraisilla menette-
lytavoilla. Mutta eihän myötäsukaista kumppania ole tar-
peellista painostaa. Näkemäänsä hienovaraisuutta tekijä 
pyrkii todentamaan esimerkiksi poimimalla Hitlerin dip-
lomaattisesti korrekteja lausuntoja aseveljestä harvojen 
suomalaisvierailujen yhteydessä. Eivätkö tällaiset koh-
taamiset ole joka tapauksessa – jos suinkin mahdollista 
- kohteliaan kielenkäytön tilanteita. Olisiko harmoninen 
kokonaiskuva tuon ajan Saksasta saanut liian ikävän sä-
rön, jos tekijä olisi tuonut esiin, että esim. presidentti Ris-
to Rytin aseveljeyttä vakuutteleva kirje Hitlerille kesällä 
1944 oli tulos Berliinin epäluottamuksesta ja tilanteesta 
annettujen raporttien mukaan hyvin äänekkäästä (Sak-
san ulkoministeri Joachim von Ribbentrop) painostukses-
ta. 

Juutalaisten kohtaloa sodan melskeissä ei Uola selvästi-
kään näe tarpeelliseksi käsitellä erityisen laajasti. Hän ei 
myöskään mainitse, että samalla kyse oli muista vähem-
mistöistä, poliittisesta vainosta, vammaisten tuhoamises-
ta. Kansallissosialistisen ideologian hämärän sekavasta 
ytimestähän tässä rotuajattelussa oli kuitenkin kyse, siksi 
sen asiallista käsittelyä tässäkin yhteydessä voidaan edel-
lyttää. Käsittelyn suppeus ja tapa vaikuttaa tällä kertaa 
oireelliselta. Tietenkään ei ole syytä peitellä myöskään 
Neuvostoliiton tekemiä vastaavia rikoksia ja sen harjoit-
tamaa käsittämätöntä raakuutta; eikä Uola Stalinia ja pu-
na-armeijaa tuomiolta säästäkään, ei tässä yhteydessä ei-
kä muutoinkaan.

”Valitettavan usein kysymystä Suomen liittoutumisesta 
on lähestytty eräänlaisella arvostusasenteella.” Hieman 
summittaisesti jälleen tekijä viittaa kollegojen jälkiviisau-
teen, pyrkimykseen kirjoittaa sodan historiaa sodan lop-
putuloksesta käsin. Uola on oikealla asialla, historian tu-
lee tieteenä tavoitella puolueettomuutta, kertoa tapah-
tuneesta kunnollisiin lähteisiin nojautuen. Epäonnistumi-
nen tavoitteen toteuttamisessa on tutkijoita alati vaaniva 
kiistaton sudenkuoppa. Lukemani perusteella vaikutel-
maksi jää; sanottu sudenkuoppa vetää puoleensa tämän-
kin sinänsä kelvollisen teoksen kirjoittanutta tutkijaa.
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Lukutaito luo monenlaista hyvää

Riitta-Kaisa
Voipio

HELMIKKO

Melkein 50 vuotta sitten näin Soke-
ain ammattikoulussa, kuinka tuol-
loin keski-ikäinen ihminen oppi lu-
kemaan. Mies kuului romaniheimoon 
eikä ollut päässyt kouluun perheen 
kiertolaiselämän vuoksi. Mutta äidin-
kielen ja pistekirjoituksen opettaja 
sai hänet ensin tavaamaan, sitten lu-
kemaan sisältä. Siitä miehelle avautui 
uusi maailma.

Prosessia oli huikea seurata. Opet-
taja oli Anna-Liisa Ketonen, nyky-
ään Hiltunen, sokeainopetuksen va-
lovoimainen ammattilainen. Tapa-
us kuvastaa oivasti myös sitä, miten 
antaumuksella ja täydestä sydämes-
tään opettajat kaikissa sokeain kou-
luissa omistautuivat työlleen. Asia 
pulpahti mieleen nyt sokeainopetuk-
sen 150-vuotisjuhlien tuntumassa.

Kun ihminen lukee monenlaisia kirjo-
ja, uutisia ja uutisten taustoja, häntä 
on vaikeampi huijata. Sitä oppii ky-
seenalaistamaan, näkemään syiden 
ja seurausten suhteita ja jopa ajatte-
lemaan itse. Ja ajatuksia voi vaihtaa 
toisten ihmisten kanssa.

Jos minä annan sinulle euron kolikon 
ja sinä annat minulle samoin, meil-
lä molemmilla on yksi kolikko. Mut-
ta jos minä annan sinulle ajatuksen ja 
sinä annat minulle omasi, meillä mo-
lemmilla on kaksi ajatusta. Hedelmäl-
liseen ajatustenvaihtoon yltää luke-
malla ja yleissivistystä kartuttamalla.

Me suomalaiset olemme lukuvä-
keä, ja siitä käy kiittäminen verraton-
ta kirjastolaitostamme. Kansa- ja pe-

ruskoulun rinnalla se on vaikuttanut 
eniten siihen, että täällä Pohjan pe-
rukoilla elää näin vauras kansa. 150 
vuodessa olemme nousseet köyhäs-
tä valtiosta maailman huipulle. Ilman 
laajaa luku- ja kirjoitustaitoa se tus-
kin olisi onnistunut.

Lukutaidon saavuttaminen kohen-
taa selvästi ihmisten elinoloja myös 
kehittyvissä yhteiskunnissa, joita ai-
emmin kutsuttiin kehitysmaiksi. Sen 
ovat monet kansainväliset tutkimuk-
set osoittaneet.  Kaikesta kurjuudes-
ta huolimatta köyhyys on vähenty-
nyt maailmassa, varsinkin tyttöjen 
pääsy kouluun parantaa tehokkaim-
min perheen toimeentuloa ja terve-
yttä. Lukutaito on avainasemassa.

Sitä vastoin on havaittu, että Suo-
messa lukutaidon taso on hälyttäväs-
ti heikentynyt. Liian paljon on niitä, 
jotka peruskoulun jälkeen eivät osaa 
lukea vaivatta monimutkaisempaa 
tekstiä eivätkä ymmärrä lukemaansa.

Me tarvitsemme lukutaitoa keskellä 
valtoimenaan vyöryvää kuvatulvaa-
kin. Milloinkaan ei tule riittämään, et-
tä koputtelemme etusormen kynnel-
lä erilaisia kuvakkeita päästäksemme 
syvemmälle tietoteknisten vempai-
mien syövereihin.

On osattava ymmärtäen lukea erilai-
sia viranomaispäätöksiä, käyttöoh-
jeita, vakuutusehtoja, laskujen pe-
rusteluita ja ties mitä. Tuskin koskaan 
saamme niitä sarjakuvastrippeinä.

Kotimaisten kielten keskus eli Kotus 
toteuttaa valtionhallinnon säätämää 

hanketta virkakielen parantamiseksi 
ja ennen muuta selventämiseksi. Pro-
jekti on erinomaisen hyvä ja kanna-
tettava. Yhä useampi ei saa tolkkua 
tiukasta asiatekstistä, ja siksi myös 
selkokielen osuutta pitää lisätä, siitä 
mainiona esimerkkinä on Ylen tuot-
tamat uutiset selkosuomeksi.

Mistä sitten johtuu se, että lukutaito 
on rapistunut? Yksi syy saattaa piillä 
helpon viihteen ylivoimassa; on hou-
kuttelevaa valita tietokonepeli, telk-
karin sarjafilmi tai musiikkivideo, kun 
vaihtoehtona on Hesarin kuukausi-
liite tai 400-sivuinen romaani. Ja jos 
tarpeeksi monta kertaa tuuppaa sen 
romaanin syrjään, ei kohta pystykään 
sitä lukemaan.

Vuosia sitten kirjailija Hannu Salama 
kertoi tehneensä kokeen: hän oli tie-
toisesti katsonut muutaman kuukau-
den pelkästään televisiota. Ja kun 
hän sen jälkeen tarttui hiukan vaati-
vampaan kirjaan, hän huomasi luke-
misen tuottavan vaikeuksia, eikä hän 
meinannut ymmärtää tekstiä.

Ilman kunnollista lukutaitoa ihminen 
joutuu helposti syrjäpoluille. Enää 
ei kerta kaikkiaan ole sellaisia töitä, 
joissa ei tarvitsisi osata lukea suju-
vasti. Vaan mistä löytyy tinkimätön 
tavoite koululle opettaa jok’ikinen 
lukemaan ja mistä löytyy ihmiselle it-
selleen tarve harjoitella lukemista ja 
luetun ymmärtämistä. Joulupukki, 
tuo sinä meille lahjaksi hinku tarttua 
kirjaan ja kyky nauttia siitä!
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VINOKAS

Art Nouveua

Sokea mies Vinokas kulki ystävänsä 
kanssa markkinoilla. Markkinat olivat 
valtavat. Siellä oli omat käytävänsä 
puutuotteille, vaatteille, ruoalle, ku-
kille, koruille, antiikille ja niin edel-
leen. Vinokas sanoi ystävälleen: - Voi-
simmeko mennä katsomaan antiik-
kia. Ystävä vilkaisi karttaa ja he jat-
koivat matkaa. Kulkeminen tyssäsi. 
Vinokkaan repusta sojottavat kaksi 
kävelykeppiä tarttuivat myyntikoju-
jen matalalle viritettyihin katoksiin. 
Kävelykeppien kahvat oli veistetty 
lohikäärmeen muotoon. 

Antiikkiosastolla oli hämärää. Siellä 
oli katto pään päällä. Useimmat myy-
mälät oli suojattu näyteikkunoilla. 
Heti huomasi, tyyriimpi paikka. En-
simmäisen myymälän kauppias tu-

li esittelemään heille samuraimiek-
koja. Kauppias näytti miekkaa, Vino-
kas tutki. Työnsi takaisin kauppiaalle. 
Aitoudesta ja vanhuudesta oli mah-
doton olla varma. Kauppias painoi 

Vinokkaan käteen erilaisen mie-
kan. Vinokas tutki. Ja palautti. 
Miekat pienenivät pienenemis-

tään. Lopulta Vinokkaan kädes-
sä oli samuraimiekka joka oli tar-

koitettu paperiveitseksi. Terä oli lii-
an pehmeä. Kuin oluttölkin peltiä. He 
jatkoivat matkaa. 

Seuraavassa kojussa, jonka eteen he 
pysähtyivät, esiteltiin kuvioituja ra-
sioita. Rasioiden näyttävyydestä sai 
vielä vähemmän tolkkua kuin mie-
koista. Taidokkaasti käsin maalattuja 
kukkia kannessa. Niin varmaan. Vino-
kas tunnusteli rasiaa,  antoi takaisin 
kauppiaalle ja kiitti. Kauppias painoi 
hänen käteensä uuden rasian. Lopul-
ta Vinokkaan kämmenellä oli pienen 
pieni rasia. - Se ei ole kallis, vaikka on 
todella vanha, kauppias sanoi. Vino-
kas avasi rasian. Sisällä reunoja kiersi 
muovista valmistettu suoja. 

He jatkoivat matkaa. Seuraavas-
sa myymälässä kauppias esitteli oo-
piumipiippua ja lasipalloa. Lasipal-
lo tuntui viileältä ja jännittävältä. Ys-
tävä kertoi, että  kiinalaisissa uuden 
vuoden juhlissa ihmiset kantavat 
suurta lohikäärmettä ja suurta käär-
mettä ja lopuksi lohikäärme nap-
paa lasipallon suuhunsa. Kiinnosta-
vaa, mutta Vinokas ei kyennyt mil-
lään hahmottamaan voisiko hänen 
kädessään oleva lasipallo olla oikeas-
ti vanha ja viipynyt joskus lohikäär-
meen suussa.

Kauppias nosti vitriinistä seuraavan 
esineen. Bambusta valmistettu os-

toskori. Suomalaisen lankalaatikon 
mallinen. Rottingista tehtyyn ostos-
koriin verrattuna viisi kertaa pienem-
pi. Nätti. - Mikä on hinta? Ystävä tulk-
kasi kysymyksen kauppiaalle. Iäkäs 
kauppias ja hänen vaimonsa eivät 
puhuneet lainkaan englantia. Ystävä 
mainitsi hinnan. Vinokas laski korin 
pöydälle ja puisteli päätään. 

Kauppias kaivoi vitriinistä seuraa-
van esineen ja painoi varovasti Vi-
nokkaan kättä vasten. Vinokas tart-
tui esinettä pohjasta ja alkoi peh-
meästi sormeilla. Esineessä oli rau-
tainen jalusta, josta nousi spiraali  jo-
ka kannatteli siivekästä olentoa, jon-
ka selässä oli lasipallo. Lasipallon ym-
pärillä oli rautavanne. - Se on kello, 
ystävä sanoi. - Erikoinen kello, Vino-
kas vastasi. - Kotkan selässä olevan 
lasipallon sisällä on taskukello. - On-
ko tämä vanha? - Kellon näytössä lu-
kee Omega, Switzerland, 1881. Vino-
kas käänteli ja punnitsi kelloa. Kaup-
pias toi hänelle tuolin. Tai ei oikeas-
taan tuolia, vaan pienen jakkaran. Vi-
nokas kyyristyi istumaan.

Kello oli mielenkiintoinen. Nokkan-
sa sivulle kääntäneen kotkan rautai-
set siivet halkoivat näyttävästi ilmaa. 
Kotkan selässä kulkeva nauriin kätke-
vä lasipallo oli linnun kokoon nähden 
suuri. Oikea kotka tuskin jaksaisi sel-
laista kantaa. Aika lentää. Aika on ras-
kas. Symboliikkaa. Katsoiko kotka si-
vulleen, koska etsi apua, koska taak-
ka oli niin painava. Vai tarkkailiko ym-
päristöään, jotta kukaan ei pääsisi yl-
lättämään ja varastaisi lasipalloa. Va-
rastaisi aikaa. Myös veistoksen jalus-
ta oli hienosti valmistettu. Ohut spi-
raali joka nosti kotkan ilmaan oli tu-
ettu pienillä niiteillä. Kello oli vuodel-
ta 1881. Voisi olla art nouveauta. Ro-
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manttista ja mahtipontista kuin New 
Yorkin vanhimmat pilvenpiirtäjät. 

- Mitä tämä maksaa? Vinokas kysyi. 
Ystävä jutteli omistajapariskunnan 
kanssa. - 5000, hän vastasi. Hinta oli 
korkea. Esine oli upea. - 2500, Vino-
kas sanoi. - Ei mahdollista. Viimeinen 
hinta 4300, ystävä tulkkasi. - Mistä 
kauppias on hankkinut tämän? - Kii-
nalainen kulkukauppias tuli hänen 
liikkeeseensä. Kiinalaisella oli mat-
kalaukku täynnä vanhoja tavaroita. 
Kiinalainen arveli että ei saisi kelloa 
kaupaksi Kiinassa. Hän halusi vaihtaa 
kellon amulettiin. - Onko kellossa vir-
heitä? Ystävä tutki. - Siivessä on pie-
ni reikä. Sitä on paikattu erivärisel-
lä metallilla. Ja, lintua jalustassa pi-
tävät kaksi ruuvia. toinen niistä on 
kirkkaamman värinen. - Toinen ruu-
vi on uudempi, Vinokas mietti. Kel-
lo on aidosti vanha. Se on monimut-
kainen kuin mikä ja jos sitä on vähän 
paikkailtu ja korjailtu, ei voi olla vast-
ikään valmistettu sarjatuotantoko-
pio. - 3500, Vinokas sanoi. - 4000, ys-
tävä tulkkasi. Olkoon menneeksi. Kel-
lo tulee olemaan kirjahyllyni vanhin 
ja kaunein esine. 

Vinokas kaivoi rahat taskustaan. Hän 
kiitteli. Hän kätteli omistajan ja vai-
mon. Hän pyysi ystäväänsä ottamaan 
valokuvan omistajasta, tämän vai-
mosta ja itsestään. Mukavia ihmisiä. 
Sitten hän ja ystävä päättivät men-
nä syömään. Ruoka oli erinomais-
ta. Kaikki näillä markkinoilla vaikut-
ti erinomaiselta. Vinokas oli löytänyt 
aidon antiikkiesineen. Ehkä uniikki-
kappaleen. Kotkakelloja ei voi maail-
massa enää montaa ehjänä olla. Luul-
tavasti taitava koruseppä oli kak-
si vuosisataa sitten liittänyt ylhäisen 
asiakkaan pyynnöstä yhteen art nou-
veau -kotkan ja lasipallon kelloineen.

Vinokas ja ystävä lähtivät valumaan 
ulos markkinoilta. Ystävä pysähtyi. - 
Tässä hän sanoi. - Tässä on samanlai-
nen kotkakello. - Onko tämä antiikki-
kauppa? - Ei, kauppiaalla on salkun 
kokoinen myyntipöytä. Hän myy au-
rinkolaseja. - Paljonko kello maksaa? 
- 3500. - Onko siipeä paikattu, on-
ko toinen ruuvi uusi? - Kyllä. Kuin si-
nun kellossa. Aika teki äkkijarrutuk-
sen. Aika romahti Vinokkaan nieluun. 

Tietenkään täkäläisellä kauppiaalla ei 
voi olla aitoa 150 vuotta vanhaa, eu-
rooppalaista veistoskelloa. Kello on 
arvoton. Minä olen arvoton. - Men-
nään käymään sen kauppiaan luona. 
-Miksi? - Palautan kellon. - Ei onnistu 
täällä. Kun kaupat on tehty ja rahat 
annettu, et pysty perumaan. - Omis-
taja ei puhunut totta. Huijasi mua. - 
Ei me voida varmasti tietää kiinalai-
sesta kulkukauppiaasta. Ei voida var-
masti tietää, Vinokas mietti. - Katso, 
täällä on krokotiilin nahasta valmis-
tettu stetson, ystävä sanoi. He jat-
koivat kiertelemistä. Vinokas ei saa-
nut kellohuiputusta mielestään. - Vie 
mut kauppiaan kojulle. - Hän soittaa 
poliisit paikalle. - Minähän tässä uhri 
olen. -Sinä olet rikas turisti. Hän asuu 
täällä. Toivotonta, Vinokas mietti.  
-Katso, täällä on hedelmän muotoon 
veistettyjä saippuoita. He jatkoivat 
kävelemistä.

Vinokas ei saanut kellokauppaa mie-
lestään. - Nyt viet mut sinne kauppi-
aan luo. - Osaatko varmasti käyttäy-
tyä. - Osaan. - Et ala huutamaan. - En 
ala. He vaelsivat antiikkikujalle ja löy-
sivät kauppiaan.   

Heti kun Vinokas astui myymä-
lään, kauppias sanoi selvällä eng-
lannin kielellä: - Sinä haluat palaut-
taa kellon. - Kyllä. - Tuhlasin paljon 
aikaa kauppaa tehdessä. Saat takai-
sin 3000. - 3500 on parempi. - 3000. 
Minun ei tarvitsisi maksaa mitään. - 
Mutta kello ei ole aito. Myyjä ei sano-
nut enää mitään. Kasvojen menettä-
minen alkoi olla lähellä. - Ota rahat, 
ystävä sanoi. Vinokas ojensi käten-
sä. Kahdenkymmenenviiden euron 
häviö, hän mietti. Paikallisen duuna-
rin kolmen päivän palkka. Minulle, it-
setunto- ja arvovaltatappio. Ei kovin 
paha hinta tarinasta. 

Vinokas istui kotisohvallaan Suomes-
sa. Jaakko istui hänen vieressään. Vi-
nokas näytti valokuvia tietokoneelta. 
- Keitä nuo ovat? Jaakko kysyi. - Miltä 
näyttävät? - Vanha mies ja muija. Sinä 
hymyilet tyytyväisenä keskellä. Pöy-
dällä on erikoinen esine. Metallinen 
lintu joka kantaa selässään lasipal-
loa. - He. He ovat antiikkikauppiaita. - 
Tosi mukavan näköinen vanha paris-
kunta. Teit varmaan hyvät kaupat.

Nousen bussista ja minuun tarttuu 
käsipari ensin vasemmalta ja hetken 
päästä toinen oikealta. Vasempaan 
käsipariin kuuluva ääni on etäisesti 
tuttu, toinen aivan uusi. Halaukset, 
kättelyt ja naurahdukset, sitten läh-
demme kävelemään poispäin pääka-
dulta. Keppini pyörivä lumipallokärki 
suhisee ja rytisee epätasaisella asfal-
tilla, kaksien korkokenkien hienoises-
ti laahaava kopina seuraa sandaalieni 
matalampia läpsähdyksiä.

He selittävät innokkaasti ympäris-
töä, lähikortteleiden kivijalkakaup-
poja, risteyksiä, puistoa. Alta kym-
menen minuutin päästä saavumme 
vanhaan kerrostaloon ja siinä täy-
sin remontoituun asuntoon. Mari ot-
taa minua kädestä ja johdattaa met-
ri metriltä ympäri huoneita, esittelee 
ahtaiden palvelijanhuoneiden väliin 
rakennettua avaraa kaariholviovea, 
rustiikkisia tammikalusteita, tyylik-
käitä verhoja. Rita kertoo huonekalu-
jen historiasta, yksi on pelastettu iso-
vanhempien ullakolta, toinen saatu 
huippuasianajajatuttavan toimistos-
ta remontin alta, kirpparilöytöjä pii-
saa myös. Lapsuuden ystävysten sur-
keista pikku luukuista tuli vuosien 
rankalla säästämisellä ja työllä nät-
ti ja mukava iso yhteinen asunto ai-
van pääkaupunki Budapestin keskus-
tan tuntumassa.

Rita kuului nuoruuteni kaveripiiriin 
muutaman vuoden ajan, kunnes koh-
talo kuljetti meidät kovin eri suuntiin 
ja yhteytemme hiipui. Yllättäen hän 
löysi minut Facebookin kautta ja nyt 
istun heidän kotonaan.

”Hämmentävää ja hauskaa, miten 
elämä joskus kääntää kaiken päälael-
leen”, naurahdan. ”Silloin kolmekym-
mentä vuotta sitten minä näin paljon 
paremmin, minä opastin sinua, val-
koisen kepin avulla kulkevaa tyttöä. 
Ja nyt minä kuljen valkoisen kepin 
kanssa ja sinä opastat minua.”

Missä muuten hänen valkoinen kep-
pinsä on? Entäs Marin? Rita on vai-
keasti heikkonäköinen, lähes täy-
sin sokea ja Mari on syntymäsokea. 
He nauravat: eiväthän he lähikaduil-
la tarvitse valkoista keppiä, erityi-
sesti jos liikkuvat yhdessä, pieniä pii-
pahduksia, vaikkapa korttelinkulman 
pikkukauppaan he tekevät yleensä il-
man keppiä, varvastuntumalla. Lähi-
katujen asukkaat tuntevat heidät ai-
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Gyöngyi 
Pere-Antikainen                                           

Terveisiä, Rita ja Mari!

HEIJASTUKSIA

ka hyvin ja jos maisemiin eksynyt 
vieras ihmettelee hieman sipsutellen 
ja haparoiden käveleviä keski-ikäisiä 
naisihmisiä, niin ihmetelköön.

Aikoinaan Ritan elämä oli minulle hy-
vin vieras, peräti mielenkiinnoton. 
Tiesin hänen haaveilleen yliopisto-
opiskelusta, mutta sisäoppilaitoksen 
asukille tuo haave tuntui kovin kau-
kaiselta. Meillä oli jokunen yhteinen 
tuttu, kuulin ehkä myös sokeasta Ma-
rista, mutta ajattelin heitä ja koko so-
keiden täyttämää synkän arvokas-
ta rakennusta lähinnä pelonsekaisin 
ja arasti kunnioittavin tuntein. Näin-
hän suurin osa näkevistä suhtautuu 
sokeisiin ja vaikeasti heikkonäköi-
siin kautta maailman tänäänkin, kä-
sitän häkeltyneenä. Kun ei tiedä, kun 
ei tunne läheltä, kun ei joudu pohdis-
kelemaan, syntyy kovin helposti en-
nakkoasenteita, vääriä ja outoja käsi-
tyksiä, vierautta, joskus jopa pelkoa.

Mitä heille kuuluu tänään? Ri-
ta pääsi kuin pääsikin opiskelemaan 
yliopistoon ja sai myöhemmin hou-
kuteltua myös lapsuuden ystävänsä 
Marin samaista englannin filologiaa 
opiskelemaan. Ystävykset valmistui-
vat englannin opettajiksi ja saivatpa 
vielä yhteisen koko lukuvuoden sti-
pendin Yhdysvaltoihin, Floridaan. He 
kertovat naureskellen: ”Et arvaa, mi-
tä kaksi sokeaa unkarilaisnaista teki 
Floridassa, hulppeassa merenranta-
lukaalissa, auringon porottaessa si-
sään olohuoneen lasiseinän läpi ja 
aaltojen huuhdellessa pihan porttia? 
He istuivat tietokoneen ja skannerin 
edessä ja skannasivat, skannasivat, 
kirjan toisensa perään, yhteensä kah-
deksankymmentätuhatta sivua eng-
lanninkielistä kirjallisuutta!”

Miksikö? Tämä kysymys saa ilmeet 
vakaviksi. Mari, joka ehti työsken-
nellä jonkin aikaa paikallisessa näkö-
vammaisten kirjastossa, kertoo su-
rullisena kirjaston surkeasta talou-

dellisesta tilanteesta. Äänikirjalainat 
kulkevat edelleen joko kaseteilla tai 
CD-levyillä, Suomen oloissa yhä ylei-
sempää netin kautta tapahtuvaa lai-
nausta ei tunneta, eikä edes omalai-
nakappaleita, vaan samat äänitteet 
kulkevat lainaajalta lainaajalle, yhä 
huonokuntoisempina. Vielä suurem-
pi ongelma on valikoimien suppe-
us. Tähän en voi kuin nyökäillä tutus-
tuttuani kirjaston luetteloihin. Van-
hat klassikot löytynevät hieman pa-
remmin, mutta uutta unkarilaista tai 
maailmankirjallisuutta on turha etsiä, 
kenties joitakin yksittäisiä bestselle-
reitä luetaan nopeasti äänitteeksi tai 
hankitaan kaupalliselta puolelta. It-
se pyrin ostamaan joka matkallani jo-
tain nykyunkarilaista proosaa, vaan 
en suinkaan aina löydä mieleistäni 
harvojen julkaistujen joukosta.

Unkarilaiset näkövammaiset pysy-
vätkin ajan tasalla nykykirjallisuudes-
ta ainoastaan oman tai kaveripiirin 
aktiivisuuden ansiosta. Kaikki, joilla 
on riittävästi tietotaitoa, apuvälinei-
tä ja tarmoa, skannaavat, skannaavat 
ja laittavat tekemiään tiedostoja kes-
kenään jakoon. Suomessa vapaaeh-
toinen skannaustoiminta tapahtuu 
järjestetysti ja tekijänoikeuslakiakin 
kunnioittaen, Unkarissa toistaisek-
si melkoisen holtittomasti ja epäsys-
temaattisesti. Ja tämäkin on sentään 
edistystä!

”Harmillista, mutta kirjastoa käyt-
tävät nykyään lähinnä vanhukset tai 
atk-taitoja omaamattomat”, valittaa 
Mari. Apuvälineenä toimivien laittei-
den saanti ja koulutus, riittävien atk-
taitojen hankinta on ongelma sinän-
sä, sen takaavat lähinnä kohtalaisen 
varakas suku, harvemmin työpaik-
ka tai kolmas sektori, valitettavan 
monet joutuvat elämään tai ainakin 
hankkimaan apuvälineensä hyvänte-
keväisyyden turvin.

Rita ja Mari ovat onnekkaita, he 

työskentelevät mm. englannin kie-
len opettajina kumpikin. Mari opet-
taa näkövammaisten koulussa, Ri-
ta puolestaan eri paikoissa kaupun-
gilla. Mari kävelee työmatkansa, Rita 
käyttää julkista liikennettä. Vaikea-
vammaisten taksimatkoja ei maassa 
ole. Onneksi tekniikka rientää apuun: 
etevät näkövammaiset käyttelevät 
älypuhelintensa saavutettavia sovel-
luksia yhtä sujuvasti kuin suomalai-
set kohtalotoverinsa. Eräs paikalli-
nen sovellus esimerkiksi kertoo bus-
sipysäkillä seuraavana tulevan linjan 
numeron ja ilmoittaa kulkuneuvossa 
lähestyvien pysäkkien nimet. Älypu-
helin ja kanssakulkijoiden apu, näil-
lä mennään. Sukulaisten ja ystävien 
tuki on kaikki kaikessa, näiden puut-
tuessa ainoastaan hyväntekeväisyys-
järjestöjen vapaaehtoiset tarjoavat 
apuaan, sillä maassa ei toistaisek-
si ole myöskään henkilökohtaisten 
avustajien järjestelmää.

Tarinoita riittää moneksi tunniksi 
ja varmasti myös seuraaviksi tapaa-
misiksi. He ojentavat minulle levyn, 
jonka julkaisi heidän perustaman-
sa Sopusointu-niminen säätiö, jonka 
päämääränä on tukea näkövammai-
sia monin eri tavoin. Tuplalevyllä on 
taltiointi muutama vuosi sitten Bu-
dapestin Musiikkipalatsissa järjeste-
tystä konsertista, jolla edustava ryh-
mä näkövammaisia ja näkeviä huip-
pumuusikoita soitti yhdessä klassi-
sen musiikin helmiä sokeiden nuor-
ten kieltenopiskelun tukemiseksi. He 
kertovat blogistaan, kuoromatkas-
ta Suomeen ’80-luvun alussa, suun-
nitelmistaan, löytämästään tilasta 
elämässä ja sittenkin ainaisesta pie-
nestä ulkopuolisuuden tunteestaan. 
Pohjimmiltaan samasta kuin kohtalo-
tovereillaan Suomessa!

Ilta jää aivan liian lyhyeksi, toivot-
tavasti edessä on monta tapaamis-
ta, kenties piakkoin jopa Suomessa, 
suunnitellaan. Minä mietin turhaan 
keinoa saada luettavakseni nykykir-
jallisuutta äidinkielelläni ja epätoivo 
täyttää mielen. Kuuntelen heidän an-
tamaa levyä ja toivo täyttää mielen. 
Tasapainoillaan mahdollisuuksiem-
me mukaan ja välitetään toisistam-
me, niinhän, Rita ja Mari!
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LiukuportaissaOPASKOIRA
PEKKO

Marianne
Tenhami

 Viime lehdessä päivittelin monia tie-
töitä, jotka täällä kotikaupunginosas-
samme hankaloittavat liikkumistam-
me. Niin ne tekevät vieläkin, mutta 
onneksi saimme kuitenkin Opaskoi-
rakoululta apuja ja kouluttaja kävi 
katsomassa kauheita tietöitä ja var-
mistamassa, että emäntäni oli opet-
tanut kiertotiet minulle oikein.

Olemme saaneet Opaskoirakoululta 
apua myös toiseen, Suomessa ihan 
uuteen juttuun: liukuporrasopasta-
miseen. Nyt te ihmiset tietysti kau-
histelette, että eihän koira voi liuku-
portaisiin mennä! Sehän on vaarallis-
ta, kun kynnet, tassut ja karvat jäävät 
portaiden väliin. Näin ei ole. Ameri-
kassa opaskoirat ovat jo vuosikym-
meniä opastaneet käyttäjiään liu-
kuportaissa ja monta vuotta myös 
useissa muissa Euroopan maissa kol-
legani ovat liukuportaissa opasta-
neet. Nyt vihdoin täällä meilläkin.

Yhtenä ihan tavallisena aurinkoise-
na syysaamuna lähdimme taksilla 
jonnekin. Rakastan autoja ja minus-
ta on tosi kivaa aina matkustaa niil-
lä jonnekin emäntäni kanssa. Ajoim-
me jonnekin, jota emäntäni kut-
sui studioksi. Opastin hänet tottu-
neesti sisään vieraaseen paikkaan ja 
jäin makoilemaan hänen jalkoihinsa. 
Suureksi hämmästyksekseni paikal-
le saapui pian Opaskoirakoululta ja 
koirilta tuoksuva ihminen, jonka mu-
kaan minun olisi pitänyt lähteä. No, 
enhän minä lähtenyt, vaan halusin 
jäädä emäntäni kanssa.

”Mene vain, Pekko, Sarin kanssa! Se 
opettaa sulle kivoja juttuja!” kan-
nusti emäntäni ja niin oli lähdettä-
vä. Ihan kiva se kouluttaja oli. Teim-
me ensin tutustumislenkin ja sitten 
menimme kauppakeskukseen. Nii-
hin olin emäntäni kanssa tottunut, 
koska hän on kova shoppailemaan. 
Mutta sitten se kouluttaja vei minut 
sellaisen hurisevan, liikkuvan härve-
lin eteen, jonne oma kouluttajani ja 
emäntäni ovat minua aina kieltäneet 
menemästä. Tosin siinä härvelissä ei 

ollut portaita, vaan se oli ikään kuin 
liukuhihna, mutta sinne minun olisi 
pitänyt hypätä. Epäröin vähän, mutta 
lähdin sitten tuon uuden kouluttajan 
mukaan. Tulin pois liukuhihnalta su-
juvasti ja huomasin kouluttajan ole-
van tyytyväinen. Sitten se vei minut 
liukuportaiden eteen ja niihin menin, 
koska tällaisena putkiaivouroksena 
ajattelin, että kai näihinkin samalla 
logiikalla mennään. Poistulokohtaa 
en heti keksinyt, vaan kouluttajan oli 
nostettava minua kevyesti valjaista.

”Hyvin meni. Poistulossa on vielä on-
gelmia”, hän raportoi emännälleni. Ja 
ei kuin taas kouluttajan kanssa vielä 
toisena päivänä harjoittelemaan! Nyt 
aloin selkeästi keksiä, milloin liuku-
portaista lähdetään pois. Lopullisen 
ahaa-elämyksen sain kuitenkin vas-
ta kolmantena päivänä emäntäni liit-
tyessä joukkoomme. Kävelimme tu-
tun reitin tietöitä kierrellen naapuri-
kaupunginosamme metroasemalle ja 
siellä ne taas olivat.

”Etsi liuku alas”, käski emäntäni mi-
nua ja niin teinkin. Hän ja koulutta-
ja kehuivat minua, mutta emäntäni 
jätti minut kouluttajan kanssa kah-
destaan ja lähti itse toikkaroimaan 
valkoisen kepin kanssa liukuportai-
siin. Pitihän minun asiasta protestoi-
da ja vinguin hänen peräänsä koulut-
tajan rauhoitellessa minua. Vaistosin 
emäntäni jännityksen, mutta liuku-
portaisiin me menimme, hän ja minä, 
ihan kahdestaan kouluttajan seura-
tessa meitä, antaessa ohjeita ja kan-
nustaessa. Niiden ensimmäisten liu-
kuportaiden jälkeen kaikki sujui hie-
nosti ja menimme sen päivän aikana 
monet liukuportaat sekä siellä met-
roasemalla että seuraavalla metro-
asemalla olevassa kauppakeskukses-
sa. Emäntäni oli niin onnellinen ja 
minä olin onnellinen, kun hän kehui 
minua ja häntäni heilui. Keksin myös 
hänen kanssaan kohdan, milloin liu-
kuportaista tullaan pois.

”Se koki ahaaelämyksen”, totesi 
kouluttaja hymyillen.

Opaskoirakoulun liikkumistaidonoh-

jaaja tuli vielä kertaamaan emäntä-
ni ja minun kanssa muutamia reitte-
jä, jotka olivat muuttuneet, kun em-
me menneetkään enää hissillä vaan 
liukuportaita. Hän antoi emännälleni 
kuulo- ja tuntomaamerkkejä ja kaikki 
sujui hyvin - aina siihen asti, kunnes 
lähdimme ihan kahdestaan liukupor-
taisiin. Ne olivat ne samat metroase-
man liukuportaat, joita olimme ihan 
ensin harjoitelleet.

”Etsi liuku alas”, emäntäni käs-
ki. Etsin vahingossa väärään suun-
taan menevät liukuportaat ja emän-
täni todettua sen hän antoi minulle 
korjaavan käskyn, mutta heti paikal-
la oli joukko avuliaita aatuja ja almoja 
neuvomassa, sähläämässä ja häiritse-
mässä keskittymistämme. On tosi ki-
va, että ihmiset yrittävät auttaa mei-
tä, mutta joskus heidän pitäisi uskoa 
sanoja ”kiitos, me pärjäämme” tai 
”ei kiitos”. Kun olimme päässeet yli-
määräisistä sählääjistä ja tuijottajista 
eroon, kaikki sujui hienosti.

Nyt minä poika opastan jo hienosti 
liukuportaissa, enkä enää tarjoa his-
sejä tutuissa paikoissa. Onneksi mei-
dän ei enää tarvitse etsiä niitä hai-
sevia, likaisia, hitaita hissejä monen 
mutkan takaa.  Kotimetroasemallam-
me Ruoholahdessa järjestyksenval-
vojat ovat vain liian innokkaita estä-
mään meitä menemään liukuportai-
siin.

”Ei koiran kanssa saa mennä liuku-
portaisiin”, he sanovat emännälle-
ni ja käyvät seisomaan eteeni estä-
en minua tekemästä työtäni ja etsi-
mästä liukuportaita. Emäntäni on jo 
ainakin miljoona kertaa sanonut heil-
le, että opaskoiran kanssa saa men-
nä liukuportaisiin, tämä on uusi jut-
tu, ottakaa tarvittaessa yhteys Opas-
koirakoululle. Toivottavasti he oppi-
vat joskus. Onneksi kollegat Sörnäis-
ten metroasemalla ovat fiksumpia.

”Menettekö te hissillä vai liuku-
portaita?” he kysyvät emännältä-
ni ja emäntäni vastatessa että liuku-
portaita, he vain sanovat että selvä 
ja antavat meidän hymyillen jatkaa 
matkaamme. 
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Koira ei koskaan arvostele kuvaansa

Jouko 
Lehtonen

PISTEITÄ

Onko parempi kuvata koiraa studiossa vai pellon reunalla?  
Miten valmistautua rauhallisen tai villimmän koiran kuvaa-
miseen? Näitä asioita valottaa asiaan erikoistunut kuvaa-
ja Emilia Savolainen. Hänestä tärkeintä on tuoda esiin koi-
ran oma persoona. Hän aloitti kuvaamisen 2012. ”Koiraku-
vauksessa viehättää eniten mallien vilpitön ilo ja rehelli-
syys. Tuttua koiraa voi kuvata niin monta kertaa kuin huvit-
taa. Koira ei kysele, miksi taas kuvataan. Koira ei myöskään 
arvostele kuvaansa!” (Kamera-lehti 8). 
    Syksyn Pisteposti, joka on kuusi kertaa vuodessa ilmes-
tyvä näkövammaisten kulttuurilehti, esittelee ilmiöitä ja 
henkilöitä, välillä myös eläimiä, jotka nekin kuuluvat kult-
tuuriympäristöömme.
    Koira pitää rauhallisesta kuvauspaikasta. ”Jos koiraa ei 
voi pitää irti, varaa pitkä, huomaamaton hihna ja panta, 
jotka voi poistaa jälkikäteen kuvankäsittelyssä. Jos koiran 
silmät ovat karvapeitteen takana piilossa, salama valaisee 
ne ja lisää tuiketta silmiin. Muista myös kuvata läheltä ja 
koiran tasosta. Makaa vaikka mahallasi jos se parantaa ku-
vakulmaa.”

    ”Kotoisista lajeistamme varislinnut ovat älykkäimpiä”, 
kertoo Suomen Luonto lehdessä (no 7) biologi ja tie-
tokirjailija Helena Telkänranta. ”Oppiminen on iso osa 
luonnonvaraisten lintujen, nisäkkäiden ja kalojen elä-
mää. Eläimet saavat paljon tietoa jo perimässään, mut-
ta ne myös oppivat erilaisia taitoja elämänsä varrella.” 
Eläimet ovat herkkiä, osaavat matkia, kokeilla ja oivaltaa. 
”Oivaltavassa oppimisessa eläin muodostaa ensin ratkai-
sun mielessään ja tekee teon vasta sitten.  Tämän kaltais-
ta oppimista ilmenee vain älykkäimmillä kuten varislin-
nuilla, delfiineillä ja karhuilla.”
    Performanssitaiteilija Pekka Kainulainen Karjalohjalta 
käsittelee töissään niin omakohtaisia kuin yhteiskunnan 
yleisiä kipupisteitä. Yleisön eteen voi ilmestyä totinen 
mies, jonka pään ympärille on kiedottu maalarinteippi, 
vain silmät ja suu näkyvät. Pää kantaa poronsarvia. Mie-
hellä on raihnainen käynti ja kulahtanut puku punaisine 
kravatteineen. Kädessä karahka ja siinä mustia korppe-
ja, musiikkina murheellinen melodia. Mies alkaa hakata 
rautakangella avantoa. Sitten hän kiskoo naamion ja sar-
vet päästään ja alkaa leikata hiuksiaan ja partaansa. Har-
maantuneita haiventuppoja putoilee lattialle. Kun kaljus-
sa harottaa enää muutama tupsu, mies kumartaa katso-
jille ja sanoo: - Kiitos kun sain tämän uudistumisen mah-
dollisuuden.
     Taiteilija haluaa kuvata mutta samalla rohkaista vähä-
osaisia ja kaikenlaisen sortamisen kohteeksi joutuneita. 
Hän haluaa tuoda ripauksen iloa maailmaan. Hänen tai-
teensa puhuttelee, kuten video, jossa sarvipäinen mies 
pulahtaa esiin sydämen muotoisesta avannosta kartta-
pallo kädessään. ”Voi sitä taivaan valoa, jonka näin ve-
den pinnan alta ylös katsoessani”, Pekka Kainulainen 
huokaa.
      Tiesitkö tämän: kun koiralla on sähköpanta, koira tot-
telee virtuaalihihnaa; muurahaisrobotit tekevät yhteis-
työtä, mutkikkaissa tilanteissa ne pyytävät ja antavat 
apua toisilleen; arkkitehdit ovat suunnitelleet 450 met-
riä korkean pystykaupungin Saharaan, asuintorni on täy-
sin omavarainen niin energian kuin ravinnonkin suhteen, 
hyvin särmikäs ja ilmastoitu pystykaupunki! (Tieteen ku-
valehti 14)
      HUHHUH! Miltä tuntuu kävellä ja ajella sähköautolla 
400 m:n korkeudella olevalla kotikadulla? Ihan mukaval-
ta varmaan. Mutta on se mukava poiketa tuohon suih-
kulähdepuistoonkin. Linnut laulavat, koirat haukkuvat 
– vain kissat osaavat pujahtaa tutkimaan, millainen on 
maailma tämän korkean häkkikaupungin alapuolella. Me 
yläkaupungin asukkaat leijumme pilvien ja hiekkamyrs-
kyjen yläpuolella.
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OUNASVAARAN
KAINALOSSA

Raisa
Kuusela

Monenlaisia palvelukokemuksia, 
aurausviittoja ja uudenlaisia 
elämänmuutoksia

Elokuvateattereihin tuli uusi Napapiirin sankarit. Pitihän 
se näin nykyisenä lappilaisena käydä katsomassa, miten-
kä länsikairan murre taittui maamme ykkösnäyttelijöiltä. 
No, hyvin hän se. Välillä olisi kaivannut kuvailutulkkaus-
ta – visuaalisia kohtauksia oli jonkin verran. Kuitenkin sai 
nauraa vedet silmissä siihen  malliin, että suosittelen ky-
seistä elokuvaa kyllä kaikille komedian ystäville.
    Varsinaisesti elokuvakokemuksesta jäi kuitenkin mie-
leen positiivinen palvelukokemus. Seurueessamme oli 
kyynärsauvan kanssa liikkuva henkilö, jonka ystävällinen 
elokuvanpyörittäjä huomasi. Hän ohjasi meidät ystäväl-
lisesti ovesta, jonka kautta kulkiessa ei ollut niin paljoa 
portaita kuin varsinaista poistumistietä käyttäessä. Yksi 
Kiitos hyvästä palvelusta – kiitossuklaa kuului tälle huo-
maavaiselle työntekijälle.
    Jos olen törmännyt positiivisiin palvelukokemuksiin, ei 
niitä huonojakaan arjesta puutu. Lähisiwan kassa alkaa 
jo tuntea ja palvelu on oikein hyvää. Annapa kun lähdet 
jonkun kanssa käymään kaupungilla, ei palvelu juuri mi-
nulle olekaan ystävällistä! Aina myyjä kääntyy keskuste-
lemaan seurassani olevan henkilön kanssa siitä, tarvit-
seeko pussia tai muuta vastaavaa. Oli sitten valkoinen 
keppi esillä tai ei, myyjä aina kohdistaa huomionsa sii-
hen, johon hän saa paremmin kontaktin. Raivostuttavaa 
on se, että kun yritän puuttua keskusteluun, se joko kat-
keaa tai minua ei huomata. No, onneksi tällaisia tilantei-
ta on hyvin harvoin, mutta välillä semmoisiinkin törmää.
    Olen myös pitkästä aikaa havainnut aurauskepit tien 
vierustoilla. Viimeksi joskus pienenä mummulassa olen 
ne visuaalisesti nähnyt, siis sellaiset risut, joissa ei ole 
heijastimia. No, tänä syksynä olen enemmän kuin kerran 
havainnut tällaiset viitat – ne ovat kirjaimellisesti sattu-
neet tielleni. Huvittavinta on, että ne on tökitty niin vi-
noon, ja niin lähelle tietä, että kun kulkee tien vierustaa, 
risu hipoo olkapäätä. On tullut säikyttyä muutaman ker-
ran, ja luultua, että siinä olikin hiljaa seisova ihminen. 
Olisikohan semmoisesta tutkasta hyötyä, joka tunnistaa 
pään korkeudella olevat esteet? Loistava idea muuten. 
Olisi hienoa päästä kokeilemaan.
    Haluan vielä jakaa kanssanne mietteet koiranpennun 
kouluttamisesta yhteiskuntakelpoiseksi. Mistä sitä aina 
tietää, totteleeko koira vai ei? Jos ei pidä koiraan kontak-

tia. Paljon sovellettavaa tulee olemaan pennun koulu-
tuksen kanssa, ainakin vielä tässä vaiheessa tuntuu siltä. 
Voihan olla, että kaikki lutviutuukin ihan hyvin - ei vain 
ole kokemusta. Opaskoirahaaveeni ovat siis hetken tau-
olla, kun talouteen muuttaa kotikoira. Kuratassujen ja 
takkuturkkien maailmaa odotellessa!
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KULTTUURIN
TUULAHDUKSIA

Tanja
Rantalainen

Kulttuurisihteeri Tanja Rantalainen, puhelin 040 964 9288, sähköposti: 
tanja.rantalainen@kulttuuripalvelu.fi, kotisivu: www.kulttuuripalvelu.fi

Kuvailutulkattu Onneli ja Anneli 
ja näkövammaisten Ateneum 
Saara Cantellin Onnelin ja Annelin talvi on ensimmäi-
nen lastenelokuva, joka on mahdollista kokea elokuva-
teatterissa kuvailutulkattuna. Kuvailutulkkauksen kuu-
lee omaan älylaitteeseen ladattavan MovieReading-so-
velluksen kautta. Hurmaavan elokuvan tinkimättömällä 
ammattitaidolla tehdystä kuvailutulkkauksesta vastaavat 
Anu Aaltonen, Carita Lehtniemi ja Heikki Ekola. 

Lapsiyleisölle suunnatusta kuvailutulkkauksesta on toi-
mistolla iloittu tunteet erityisen valtoimenaan. Itse satuin 
ensi-iltaa seuraavana lauantaina Tennispalatsiin. Eloku-
vateatterin aulassa kulki valkoisen kepin kanssa pieni hy-
myilevä tyttö. Seuralaiseni sanoi,  että ”tuo taitaa olla nii-
tä teidän onneleita ja anneleita” ja silloin padot murtui-
vat.

 
Kuluneena syksynä Kulttuuripalvelun väki on useaan ot-
teeseen vieraillut  Ateneumin taidemuseossa. Museo ha-
luaa palvella entistä paremmin näkövammaisia asiakkai-
taan. 

Ranskalaisen valokuvataiteen klassikon Henri Cartier-
Bressonin näyttely on avoinna ”Atskissa” tammikuun lop-
puun saakka.  Retrospektiivin esitetekstit ovat saavutet-
tavassa muodossa museon verkkosivuilla ja lainattavis-
sa iso- tai pistekirjoituksella museon neuvontapisteestä 
tai pääsalista. 

Näyttelyn perustiedot löytyvät luettuna tallenteena 
osana näyttelyn ääniopastetta. Tieto siitä, mitä missä-
kin tilassa on, auttaa näkövammaista museovierasta hah-
mottamaan kokonaisuutta. Samalla se palvelee kaikkia 
muitakin asiakkaita, niin kuin hyvät saavutettavuusrat-
kaisut aina. 

Odotamme innolla  myös 5.2. Ateneumissa avautuvaa Au-
guste Rodinin veistosnäyttelyä. Kulttuuripalvelu on ollut 
mukana ideoimassa opastusta, jossa näkövammaisen ja 
tanssijan muodostama työpari kuljettaisi näyttelynkävi-
jää kohti Rodinin vahvaa, aistillista liikekieltä. Jos juuri 
tuo idea ei toteudu, taskussa on vielä pussillinen villejä, 
moniaistisia juonia. 

Kulttuuripalvelun vuoden 2016 toimintakalenterin ja 
esimerkiksi ajankohtaisten tapahtumien ilmoittautumis-
tiedot löydät osoitteesta www.kulttuuripalvelu.fi 

Valoisaa joulunaikaa! toivottaa kulttuurisihteeri 

Onnelin ja Annelin talvi.

Henri Cartier-Bresson: Berliinin muuri.

Auguste Rodin, kuva: Wikipedia.
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ONNEA VOITTAJILLE! Syysruudukon arvonnas-
sa voittivat Kajastuksen vuosikerran Eila Baljas-
kin, Vantaa ja  Eeva Vanhala, Orimattila. Voit vas-
tata kahdella tavalla: irrota täytetty ruudukko tai 
kirjoita paperiin keltaiselle riville muodostuvat sa-
nat,  lisää nimi- ja osoitetietosi ja laita vastauksesi  
15.2.2016 mennessä osoitteella  Kajastus, Marjanie-
mentie 74, 00930 HELSINKI.  Kirjoita kuoreen lisäksi  
sana "Jouluruudukko”. Oikein vastanneiden kesken 
arvomme kaksi Kajastuksen vuosikertaa. HUOM! 
Voit vastata myös sähköpostitse lähettämällä kel-
taiselle riville muodostuvat sanat ja osoitetietosi 
osoitteella: palaute@kajastuslehti.fi

 

Piilosanat kohtelevat tällä kertaa kaltoin ihan 

tietynlaisia kirjailijoita ja heidän teoksiaan. 

Muuten mennään tavallisilla sanaseppo-sään-

nöillä. Kirjat/niiden tekijät löytyvät lauseista.

 

1. Au-pointsit aiheena Lucyllä. 9  + 7  kirjainta

 

2. Mies perheineen käveli 850  km ja sen lajinsa 

hän hallitsi hyvin. 5  + 5 

 

3. Lehtivaara menetti näkönsä puoskarin käsit-

telyssä. 6 

 

4. Satavuotiaaksi elänyt Vilho saattoi sanoa: 

Olen käsin kirjoittanut matkastani Käsnäselästä 

Kankaanpäähän. 9

 

5. Tukkipa vanha mestari suut Arla-instituutissa-

kin. 3  + 8

 

6. Juristin mielestä kuolema ja ero ovat eri asioi-

ta. Näytelmissäänkin mies sen todistaa. 4  + 6

 

7. Juha Mannerkorpi: Viimeisen romaanini kuk-

kia minä tuskin lakastumaan päästin, vein par-

vekkeelle, kunnes nuput aukesivat. 11

 

8. Rohkea uudistaja puhuu opiskelevien näkö-

vammaisten ensimmäisistä näytöistä 7

 

9. – Kun sokeita mä opetin, kannelkin kai silloin 

soi, laulamatta, soittamatta, en ma siksi olla voi. 

7  + 8

 

10. Sokeiden planeetan Stephen on  6, 6, 6, 6, 6. 

8

 

  11. Helleenien oletettu mestari ei ruvennut 

Odysseusta soimaamaan. 7

 

12. Joku kai tahtoi leikata siivet Hanskin “kuo-

pukselta”, mutta peruutti katalat aikeensa. 9.

 

 

RUUDUKON VOITTAJAT

HANSKIN SANAVISA                                    RUUDUKON RATKAISU                         

1. Kultaiset pisteet 2. Janne Silas 3. 
Oskari 4. Onniselkä 5.  Ari Suutarla 6. 
Eero Vartio 7. Päivänsinet 8. Ruponen 
9. Annikki Peltonen 10 Kuusisto 11. 
Homeros 12. satakieli

OIKEAT VASTAUKSET

Hyvää joulunaikaa tv. Kajastus
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                     JOULURUUDUKKO

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

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

  ..............................................................................................................................
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Azra Tayyebi on Joensuussa asu-
va 28-vuotias sokea Itä-Suomen yli-
opistosta valmistunut tietojenkäsit-
telytieteen maisteri. Hän on kotoisin 
Iranista, jossa hän suoritti alemman 
korkeakoulututkinnon ja hakeutui 
jatkamaan opintoja Suomeen. Run-
sas vuosi sitten Kajastuksen loka-
kuun numerossa 2014 kerrottiin Az-
ran alkutaipaleesta Suomessa, joten 
on tullut aika kertoa hänen opinto-
jensa edistymisestä ja kuulumisis-
taan.

Teksti: Pasi Päivinen
Kuva: Varpu Heiskanen / Itä-Suomen Yliopisto 

Elokuussa 2013 Iranista Joensuuhun muuttanut sokea Azra 
Tayyebi on opiskellut kaksi lukuvuotta Itä-Suomen yliopis-
tossa ja on saanut kuluneen syksyn aikana opinnot päätök-
seen valmistuen tietojenkäsittelytieteen maisteriksi. Avoin 
mieli, sinnikkyys ja ennakkoluulottomuus on auttanut Azran 
nopeaa kotoutumista Suomeen. Puolentoista vuoden opiske-
lurupeaman jälkeen hän pääsi matkustamaan joululomalla 
kotiin tapaamaan perhettään lähellä Turkmenistanin rajaa si-
jaitsevaan yli 2,5 miljoonan asukkaan Mašhadiin. Azran koti 
on historiallisesti merkittävän kauppareitin solmukohdassa, 
ja Iranin toiseksi väkirikkain kaupunki Mašhad on nykyisin-
kin tärkeä kaupunki shiamuslimien pyhänä paikkana. Se oli 
myös pitkään mahtavan Persian valtakunnan pääkaupunki. 

Vaikka Azra tulee täysin erilaisesta kulttuurista, hän on su-
lautunut suomalaiseen kulttuuriin hyvin siksi, että hän on 
avoin ja vastaanottavainen. Azran kokemukset Suomesta ja 
suomalaisista ovat olleet alusta lähtien pelkästään myöntei-
siä. Palattuaan joululomalta tammikuussa 2015 takaisin Jo-
ensuuhun hän kertoi kaivanneensa Iranissa jo Suomea ja 

suomalaisia ystäviään. Azra on asunut Joensuussa yhtäjak-
soisesti jälleen vuoden verran ja on nyt entistäkin varmempi 
siitä, että Suomi on hänen maansa, jonne hän haluaisi jäädä 
asumaan ja tekemään työtä pysyvästi. 

Tukea opintoihin 

Azran ensimmäinen lukuvuosi Itä-Suomen yliopistossa oli 
haasteellinen. Koska hän ei ole Suomen kansalainen ja hän 
oleskelee Suomessa B-oleskeluluvalla, hän ei ole oikeutettu 
vammaistukeen, eläkkeeseen tai vammaispalveluihin. Opin-
tojen rahoitus sekä apuvälineet on pitänyt järjestää itse ja 
ensimmäisen lukuvuoden hänen opintonsa kustansi Itä-Suo-
men yliopisto. 

Azra haki yliopistolta ulkomaalaisen opiskelijan jatkoapu-
rahaa lukuvuodelle 2014-2015, mutta sitä ei myönnetty. Hän 
ei kuitenkaan luovuttanut kielteisen apurahapäätöksen tul-
tua, vaan haki apurahaa Googlen säätiöltä. Aivan kesän kyn-
nyksellä Googlen säätiön myönteinen päätös saapui ja sti-
pendi mahdollisti opintojen jatkamisen Joensuussa.

- Pompin riemusta ilmaan stipendin saatuani, sillä ilman 
sitä olisi opintoni keskeytyneet ja olisin joutunut palaamaan 
Iraniin. 

Suomalaisissa yliopistoissa on toistaiseksi ollut hyvin vä-
hän ulkomaalaisia vammaisia opiskelijoina. Tästä syystä 
apuvälineitä ei ole yliopistoilla vammaisia opiskelijoita var-
ten hankittu, koska opiskelijoiden oletetaan hakevan tarvit-
semansa apuvälineet itse kelalta ja näin asia onkin suoma-
laisten yliopisto-opiskelijoiden kohdalla. Joissakin maissa 
yliopistoilla on apuvälineitä omasta takaa vammaisille opis-
kelijoille ja myös itse olen niitä voinut hyödyntää taannoin 
Britanniassa ja Yhdysvalloissa opiskellessani, vaikka minul-
la on ollut myös omat apuvälineet mukanani. 

Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella oli Azran 
saapuessa varattu hänen käyttöönsä tietokone, jossa oli NV-
DA-ruudunlukuohjelma. Sen avulla Azra pärjäili jotenkin 
ensimmäisen lukuvuoden, vaikka tiukkaa tekikin, sillä tieto-
jenkäsittelytieteen opiskelijalle juuri tietokone asianmukai-
sine ohjelmistoineen ja apuvälineineen on välttämätön työ-
väline. Azra selvisi kuitenkin ahkeruudellaan ja sinnikkyy-
dellään nvda-ruudunlukuohjelmaa apuvälineenä käyttäen lu-

Azra Tayyebi

SANKARILLINEN 
SELVIYTYJÄ - osa 2
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kuvuoden loppuun. Kun Googlen säätiön myöntämästä sti-
pendistä tuli päätös ja Azran opiskelun jatkuminen varmis-
tui, hain hänelle tietokonetta apuvälineineen ja oheislaittei-
neen Tukilinjalta. Myönteinen tukipäätös tuli nopeasti ja Az-
ran tarpeisiin soveltuva kannettava tietokone saapui. 

- Opiskeluni helpottui merkittävästi ja nyt olen pystynyt 
työskentelemään myös kotona ja kuljettamaan konetta mu-
kanani luennoille ja missä ikinä sitä tarvitsenkaan. 

- Kannettava tietokone mahdollisti myös työharjoittelupai-
kan kesäksi joensuulaiseen kansainvälisesti tunnettuun Ar-
bonaut-nimiseen metsäteknologiaan erikoistuneeseen yri-
tykseen.

Tuskinpa pro graduakaan olisin saanut tehdyksi ilman Tu-
kilinjalta saamaani kannettavaa tietokonetta.

Azra on erikoistunut sekä ohjelmointiin että opetustekno-
logiaan. Pro gradutyönsä hän teki Ubium-nimiselle joensuu-
laisyritykselle luoden tietokonepelejä, jotka soveltuvat sekä 
näkövammaisille että näkeville. Hän kävi myös Jyväskylässä 
Onerva Mäen koulussa testauttamassa pelejä näkövammai-
silla oppilailla ja vastaanotto oli innostunut.

Musiikkia ja ystäviä 

Azralla on Joensuussa sekä suomalaisia että iranilaisia ystä-
viä. Hän viettää nykyisin paljon enemmän aikaa suomalais-
ten ystäviensä kanssa. 
  - Ystävieni kanssa kokkaamme, leivomme, laulamme, 
käymme kuoron harjoituksissa ja konserteissa. Kun pääsin 
muuttamaan Noljakan kaupunginosasta Joensuun keskus-
taan kesällä 2014, sen myötä arki on helpottunut, kun en ole 
enää bussin varassa ja nyt pääsen paremmin liikkumaan kä-
vellen kaupungilla mm. yliopistolle ja ystävieni luo. 

Azralla on myös näkövammaisia ystäviä, joiden vertaistu-
ki on ollut erityisen tärkeää nopeuttaen hänen kotoutumis-
taan. Hänen paras ystävänsä on Kontiolahdelta kotoisin ole-
va ja nykyisin Joensuussa asuva Itä-Suomen yliopiston eri-
tyispedagogiikan opiskelija ja Näkövammaisten Keskuslii-
ton nuorisotoimijaryhmä Nutorin hallituksen jäsen Senni 
Hirvonen. He asuvat lähellä toisiaan kaupungin keskustas-
sa ja tapaavat usein musiikin ja mukavan yhdessäolon mer-
keissä. 

Ystävykset Azra Tayyebi ja Senni Hirvonen.



54

Myös Sennille Azran ystävyys merkitsee paljon ja on osal-
taan vaikuttanut Sennin kiinnostumiseen kansainvälisyydes-
tä. Senni Hirvonen sai Suomen Nuorisoyhteistyö – Allians-
sin myöntämän tunnustuksen nuorelle toimijalle ansioistaan 
kansainvälisessä vapaaehtoistyössä. Hän osallistui viime ke-
sänä liikunta- ja kehitysvammaisten toiminnan kehittämi-
seen Slovakiassa. EVS eli Eurooppalainen vapaaehtoispal-
velu on ohjelma, jossa työskennellään vapaaehtoistyöprojek-
tissa jossakin Euroopan maassa.

Musiikkia rakastavat Azra ja Senni ovat esiintyneet kahte-
na kesänä peräkkäin Joensuun Parafest-tapahtumassa laula-
en sekä suomeksi että persiaksi. Lisäksi he olivat viime kesä-

nä päävastuussa sokkokahvilan pyörittämisestä Parafesteilla 
ja hommaa riitti, sillä sokkokahvilan hämärässä kävi pitkäl-
ti toista sataa vierasta. Azralle toinen perättäinen esiintymi-
nen parafesteilla oli tälläkin kertaa ainutlaatuinen kokemus, 
sillä Iranissa naisten laulaminen julkisesti on kiellettyä ja jo-
ensuulaisyleisön lämmin vastaanotto toisena vuotena peräk-
käin on ollut Azralle yksi elämän huippuhetkistä. Iranissa 
hän pystyi laulamaan vain kotona, ja hänen isänsä kannus-
ti Azraa laulamaan. Kun hän näki valokuvat tyttärestään Jo-
ensuun Parafestin lavalla yhdessä Senni Hirvosen kanssa, se 
oli myös isälle sykähdyttävä hetki. 

Koti Suomessa? 

Tutkintotodistus taskussa Azran tavoite on selkeä: työllisty-
minen ja Suomeen asumaan asettuminen pysyvästi. Hän tie-
dostaa Suomen vaikean työllisyystilanteen ja vammaisten li-
sähaasteen työpaikan löytämisessä, mutta yritystä häneltä ei 
työnhaussa ole puuttunut. Kaikki mahdolliset vaihtoehdot 
hän on valmis hyväksymään, jotta oleskelulupaa jatkettai-
siin. Azran haavena on tulevaisuudessa myös Suomen kan-
salaisuus, kun kriteerit sen saamiseen täyttyvät. 

Työpaikan ohella Itä-Suomen yliopiston tohtorinkoulutus-
ohjelma on myös tähtäimessä. 

- Myönteinen rahoituspäätös tarvitaan, sillä muutoin en 
voi opiskella ja elää Suomessa. Kunpa vain saisin joko työ-
paikan tai apurahan jatko-opintoihin niin sen myötä oleske-
lulupa myönnetään. Viihdyn täällä todella hyvin, minulla on 
ystäviä ja haluan elää täällä. 

Tätä kirjoitettaessa apurahapäätökset eivät ole vielä saa-
puneet, joten Azran tilanne on vielä avoin. Työpaikkaa ei ole 
sinnikkäästä yrityksestä huolimatta löytynyt, joten juuri val-
mistuneelle tietojenkäsittelytieteen ohjelmointiin ja opetus-
teknologiaan erikoistuneelle erittäin motivoituneelle työn-
tekijälle kannattaa tarjota töitä mistä päin Suomea tahansa. 
Azra viihtyy Joensuussa, mutta työtä hän on valmis vastaan-
ottamaan mistä päin vain, kunhan koti on Suomessa.
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Kirjailijavieraana mm.
rakastettu Kirsti Manninen
alias Enni Mustonen


