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Kajastuksen ja Näkövammaisten Kulttuuripalvelun yh-
teisen juhlavuoden painuessa muiden menneiden aiko-
jen kohokohtien joukkoon mieleemme jää monia haus-
koja muistijälkiä, joita vahvistavat tämänkin lehden ju-
tut ja kuvat.  Edessämme häämöttävät jo valtakunnalli-
sen suurjuhlan lukemattomat kutsuvat valot ja ilotulituk-
set. On kuin tulisimme kauniilta sivutieltä hyvin valais-
tulle vilkkaalle valtaväylälle. Tuomme oman osuutemme 
kansan yhteiseen juhlintaan. Juhlahumun tuoksinassa  ei 
tule huomanneeksi, että siinä ohessa on yhteiskunnassa 
meneillään tärkeitä, suuria uudistusprosesseja, joista esi-
merkiksi sote ja digiloikka koskevat koko kansaa.

Yhdistyksenä  osallistumme itsenäisyyden 100-vuotis-
tilaisuuksiin kautta vuoden useilla tapahtumilla. Tänä 
vuonna  Senaatintorin uudenvuodenvastaanottajaiset on 
siirretty Kansalaistorille. Kuorot kokoontuvat sinne laula-
maan, Karelia-kuoron mukana paikalla on myös kontra-
punktilaisia. Tammikuun 24. päivänä on kutsuvierasjuhla 
elokuvateatteri Andorrassa, jossa palkitaan elämäntyös-
tään merkittävä suomalainen ja esitetään kuvailutulkat-
tuna elokuva Pähkähullu Suomi. Pääjärjestäjänä on So-
dankylän Filmifestivaalien työryhmä. Kulttuuripalvelu on 
mukana järjestelyissä. Tilaisuuteen kutsutaan paljon nä-
kövammaisia, onhan kuvailutulkkaus filmifestivaalien en-
si kesän kärkiteemoja.

Alkukesästä julkistetaan saksalaisen kuvataiteilija Jakob 
Johannsenin suunnittelema Tak-Tiili –mosaiikkiteos. Se 
on varsin tilaa vievä, korkeutta on kaksi metriä ja pituut-
ta kahdeksan.  Työ sijoitetaan Helsingin kaupungin osoit-
tamaan paikkaan, jossa  liikkuu paljon ihmisiä, ja jossa si-
tä voi kosketella.      

Syksyllä valtakunnallisen ruotsinkielisen näkövammais-
järjestön (Förbundet Finlands Svenska Synskadade)  ja 

Kulttuuripalvelun yhteistyönä järjestetään   tiedotusti-
laisuus ruotsinkielisille toimijoille ja suurelle yleisölle ku-
vailutulkkauksesta nimellä Tillsammans – Yhdessä, koko 
maan laajuisen itsenäisyyden teeman mukaisesti. Syys-
kauden viimeinen, joskaan ei ollenkaan vähäisin, tapah-
tuma on Sanomatalon Art Kaarisilta -galleriaan tuleva ke-
ramiikkakerhojemme näyttely.
 
Kajastus puolestaan juhlistaa itsenäisyyden merkkivuot-
ta joka numerossaan julkaistavalla kirjoitussarjalla nimel-
tä ”Sata lasissa”. 
  
Samanaikaisesti edellä lueteltujen kanssa  meitä valmis-
tellaan ja paimennetaan  niin kutsuttuun digiloikkaan, 
jonka otettuamme olemme taitavia e-kansalaisia, mikä 
tarkoittaa, että hoidamme kaiken netissä. Kaikenko? Me 
kaikkiko? Tiedämme virolaisten jo olevan e-kansalaisia, 
entä ruotsalaiset ja norjalaiset, mitä heille kuuluu tässä 
asiassa? Päivän sanoja ovat yhdenvertaisuus ja saavutet-
tavuus.  

Viime kuukauden aikana  olen osallistunut kahteen  kiin-
nostavaan kokopäiväseminaariin; ensin oli Yhdenvertai-
suusfoorumi 3.0, jonka järjesti Kulttuuria kaikille  -palve-
lu. Yhdistyksemme oli mukana suunnittelussa ja järjeste-
lyissä. Siellä esiteltiin uusia teknologisia innovaatioita se-
kä uudenlaisia ajattelu- ja menettelytapoja erityisryhmiin 
kuuluvien ihmisten osallistumisen mahdollistamiseksi ja 
helpottamiseksi. Tällainen on modernia palvelumuotoi-
lua, esimerkkinä  vaikkapa Kansallisoopperan iltapäivälä-
hetykset palvelutaloille ja vastaaville. 

Olipa joukosta jouduttu jättämään ihan uusin keksintö 
poiskin patenttisäädösten rajoitusten takia. Siinä oli ky-
seessä oman Kontrapunkti-kuoromme sokeille laulajille 
kehitetty kädessä pidettävä, huomaamaton väristin, jon-

ka välityksellä kuoronjohtaja voi ilmaista crescendot ja 
diminuendot, jotka näkeville ovat selviä hänen viittomi-
sestaan. Varmaan hauskin esitellyistä oli hyvin jäykkäliik-
keinen ja kankeapuheinen robotti, joka ohjasi potkunyrk-
keilyä taukojumppana seminaarilaisille. 

Toinen seminaari, Saavuta-nimeltään, keskittyi yksin-
omaan digitaaliseen saavutettavuuteen. Vaikka ict-alal-
la tehdään koko ajan suuria loikkia saavutettavuuden pa-
rantamiseksi, tuntuu uskomattomalta, että koko kansa 
saataisiin interaktivoitumaan näyttöjen ääreen. Mistä kai-
kille sopivia laitteita, entä kurssittajia ja muita ohjaajia, 
miten saaristossa, miten korven kätköissä? On kirjautu-
misten, salasanojen ja nettilomakkeiden viidakko… ja sit-
ten jonakin päivänä, pienen Abraka Dabran jälkeen, kai-
kille täysin yksinkertaista! Mielenkiintoista!    

Mutta nyt on neljä viikkoa jouluun!

Hyvä Kajastuksen lukija, toivotan sinulle parasta, mitä tie-
dän, iloa ja rauhaa, molempia yhdessä! Ja joulukirjoiksi 
Finlandia-voittajia!

Ensimmäisenä adventtina, 27. marraskuuta 2016

Eija-Liisa Markkula
päätoimittaja

Juhlavuosien risteyksessä

Kulttuuripalvelun 85-vuotisjuhlien avoimet ovet olivat me-
nestys.Tässä päätoimittaja Eija-Liisa Markkula Välähdys-
kirjoituskilpailun palkittujen Kerttu Ekholmin (vasemmalla)  
ja Olli Lehtisen seurassa. Juhlista on kuvajuttu sivuilla 7-10 
ja voittajanovellit julkaistaan sivuilla 11-15.
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Kirjailija, media-alan se-
katyöläinen Roman 
Schatz oli kirjailijavie-
raana Näkövammais-
ten Kulttuuripalvelun ja 
Näkövammaisten Kir-
jastoyhdistyksen järjes-
tämässä tapahtumassa. 
Suomen virallista sak-
salaista haastatteli tyy-
likkäästi Gyöngyi Pe-
re-Antikainen, joka kut-
sui itseään Suomen nä-
kövammaisporukan vi-
ralliseksi unkarilaisek-
si. Roman Schatzin mu-
kaan ihminen oppii 
parhaiten leikkimällä.

Teksti: Marianne Tenhami
Kuva: Veikko Somerpuro

Roman Schatzin tavattuaan herää ky-
symys, mitä hän ei ole. 30 vuotta Suo-
messa asunut saksalainen kun on kir-
jailija, kolumnisti, toimittaja, viral-
linen kielenkääntäjä, kielten opetta-
ja, seminaaripuhuja ja juontaja. Hänel-
lä on oma keskusteluohjelma Roman 
Schatzin Maamme-kirja Yle Radio 1
-kanavalla. Hän on näytellyt ja ääni-
näytellyt elokuvissa, toiminut alas-

tonmallina ja onpa hänet nähty Tans-
sii tähtien kanssa -ohjelmassakin MTV 
3-kanavalla. 

- Vähän taidetta, vähän viihdettä ja 
vähän toimittamista. Kirjoittaminen ja 
kieliasiat ovat tärkein leipäpuuni, mies 
toteaa. Välillä hersyi nauru, välillä 
kuunneltiin vakavina, kun kaksi uus-
suomalaista keskusteli Näkövammais-
ten palvelu- ja toimintakeskus Iiriksen 
Braille-salissa. Puheenaiheet vaihteli-
vat Romanin kirjoittamista kirjoista ja 
kolumneista sekä hänen käännöksis-
tään suomen kieleen, suomalaisten ta-
poihin ja Suomen tulevaisuuteen.

Minua pyydettiin Yleisradioon 

Romanilla on ollut hyvä onni: häntä 
on lähes aina pyydetty kirjoittamaan, 
kääntämään, juontamaan tai esiinty-
mään. Näin kävi myös, kun häntä pyy-
dettiin isännöimään keskusteluohjel-
maa Roman Schatzin Maamme-kirja 
Yle Radio 1-kanavalle. Ohjelma on ol-
lut kuunneltavissa vuodesta 2013 läh-
tien.

- Nimi on YLE:n keksimä, koska 
siellä harrastetaan henkilöbrändäystä. 
Haluan ihmisten tietävän, että en ole 
niin suuruudenhullu että antaisin oh-
jelmalleni oman nimeni, toimittaja ko-
rostaa. Ohjelman monipuolisesta aihe-
valikoimastakaan hän ei yksin suos-
tu ottamaan vastuuta, vaan he ideoivat 
niitä ryhmätyönä Yle Radio 1:n pääl-
likön ja tuottajan Jorma Honkasen, in-
formaatikko, taustatoimittaja Jussi 
Pylvään sekä muiden Yle Radio 1 -ka-
navan toimittajien kanssa.

- Ohjelman ideana on, että pitkään 

Suomessa asunut maahanmuuttaja tar-
kastelee Suomea vieraiden kanssa ja 
kautta. Teema liittyy aina jollain löy-
sällä tavalla Suomeen, suomalaisiin 
tai suomalaisuuteen, joka on ehtymä-
tön aihe. Eilen käsittelimme velkaista 
Suomea ja seuraavaksi teema on met-
sästäminen. Koska haastattelen eri alo-
jen asiantuntijoita, saan oppia Suo-
mesta asioita joita maahanmuuttajat 
eivät yleensä tiedä. Alussa kävin lä-
pi kaikki vakioteemat kuten sauna ja 
Suomen luonto, mutta nyt olemme kä-
sitelleet enemmän ajankohtaisempia 
teemoja kuten terrorismin uhkaa Suo-
messa. Haluaisin tehdä ohjelman suo-
malaisista mielenosoituksista, toimit-
taja selittää.

Romanilla on jo entuudestaan ko-
kemusta radio- ja televisiotyöstä. Hä-
nellä oli pieni esiintyminen Ähläm 
Sähläm -televisiosarjassa Jani Toi-
volan kanssa. Toisten TV:hen hän et-
si täällä ennen näkemättömiä ohjel-
maformaatteja ulkomailta ja esitteli ne 
ohjelmassaan. 

- Kun tulin Suomeen rakkauden pe-
rässä 1986, täällä oli vain 16000 ulko-
maalaista, joista suurin osa oli norja-
laisia ja ruotsalaisia. Silloin Suomi oli 
valmistautumassa länsieurooppalais-
tumista varten. Niinpä saksaa, ranskaa 
ja englantia sujuvasti puhuva länsisak-
salainen nuori mies oli haluttu. Minua 
pyydettiin Yleisradioon töihin, hän 
muistelee. Yhtenä nuoren miehen teh-
tävänä oli kääntää uutiset englannista 
saksaksi ja mennä studioon lukemaan 
ne. Jossain vaiheessa hänelle kerrot-
tiin, etteivät englanninkieliset uutiset 
ole vielä valmiit. Onnistuisiko uutisten 

kääntäminen suomesta saksaan? Näin 
maahanmuuttajan kirjoitustaito kehit-
tyi ja hän myös vaihtoi saksan puhe-
kieltä suomen puhekieleen kollegojen-
sa kanssa.  

- Sain opettaa ihmisille saksaa ja sa-
malla oppia suomea. Yleisradion kie-
liohjelmien toimituksessa oli silloin 
noin kymmenen ihmistä töissä, jot-
ka kaikki olivat kielten opettajia.  He 
selvittivät minulle ohi mennen, mikä 
on suomen possessiivisuffi ksi. Parem-
paa oppimisympäristöä ei olekaan, hän 
kiittelee.

Suomalaiset eivät osaa lukea 
hauskaa romaania

Romanin mukaan parhaiten hänen 
teoksistaan myyvät Suomea käsittele-
vät, ironiset inside-kirjat. Näitä ovat 
kaksikieliset Voi maamme Suomi se-
kä Suomesta, rakkaudella, joissa kä-
sitellään rakkaudella Suomea, suoma-
laisuutta ja suomalaisia. Gyöngyi ker-
toi havainnostaan, jonka mukaan Ro-
man kirjoittaa Suomesta, rakkaudel-
la -kirjassaan suomalaisista, mutta Voi 
maamme Suomi -kirjassa puhutaan 

meistä.
- Alussa, maahan tultuani ahmin kai-

ken: antakaa minulle Suomea, ruokaa, 
musiikkia, kieltä. Kymmenen vuoden 
jälkeen minulle riitti: minulla on oma-
kin identiteetti, en halua suomalaisek-
si. Kahdenkymmenen vuoden kohdal-
la totesin olevani suomalainen, Roman 
kuvailee. Gyöngyin pyynnöstä hän lu-
ki ja kommentoi pätkää kirjastaan 
Suomesta, rakkaudella. 

- Kun tulin Suomeen, en tiennyt 
maasta juurikaan mitään. Saksalaisesta 
perspektiivistä katsottuna tämä on ex-
treme-maa, vaikka ei se minusta enää 
siltä tunnu. On ollut todella kiva näh-
dä, miten tämä maa on muuttunut: tu-
lin tänne yya-sopimuksen aikana, va-
jaat kymmenen vuotta myöhemmin 
Suomi liittyi EU:hun ja euro tuli tun-
tia ennen Suomeen kuin Saksaan. Suo-
malaiset ovat niin pieni porukka, että 
täällä pystytään reagoimaan ja mukau-
tumaan paljon nopeammin kuin vaik-
ka Saksassa. Nyt ollaan siirrytty Neu-
vostoliitosta homoavioliittoihin. Tämä 
on tosi nopea, nokkela, käymistilassa 
oleva yhteiskunta ja tänne on kasvanut 
kokonaan uusi, kansainvälinen suku-
polvi. Ei se Nokia ole minnekään hä-
vinnyt. Me keksimme jotain uutta, to-
teaa Roman toiveikkaasti. Hän on kir-
joittanut myös kaksi fi ktiivistä romaa-
nia €. Helsinki ja Parturi, joita kum-
paakaan ei valitettavasti saa näkövam-
maisille saavutettavassa muodossa Ce-
liasta, saavutettavan kirjallisuuden ja 
julkaisemisen asiantuntijakeskuksesta. 

- Mielestäni nämä ovat parhaita 
teoksiani, koska niissä olen täysin ir-
ti todellisuudesta ja tästä maailmas-
ta, hän perustelee. Muita kirjailijan ro-
maaneja ovat Rakasta minut ja Saksa-
lainen rakastaja. Gyöngyin kysymyk-
seen, luulisiko hän voivansa kirjoittaa 
vihasta, kun on kirjoittanut niin pal-
jon rakkaudesta, kirjailijavieras vastasi 
sen olevan vaikeaa, koska on olemassa 
niin monenlaista vihaa. Hilpeyttä kir-
jailijavierailun aikana herättivät Ro-
manin siteeraamat pätkät hänen runo-
teoksestaan Osta vokaali. Runoja A:sta 
Ö:hön. Kirjassa on yhdeksän runoa, 
jossa kussakin käytetään vain yhtä vo-
kaalia, myös å on käytössä. Miltä kuu-
lostavat säkeet ”Myssy ryhtyy tylyyn 
hyppyyn, hyytyy myrskyn rytkytys.” 

 IHMINEN OPPII 
PARHAITEN 

LEIKKIMÄLLÄ

►
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Kun hersyvä kansainvälinen kome-
dia €. Helsinki julkaistiin, kustanta-
ja oli todennut Romanille kirjan ole-
van hauska. Ongelmana kustantajan 
mukaan vain oli, etteivät suomalaiset 
osaa lukea hauskoja romaaneja.

- Suomalaisen romaanin on oltava 
vakava tai yhteiskuntakriittisellä ta-
valla satiirinen. Sen alussa miehen pi-
tää olla menettänyt perheensä ja talon-
sa ja hänellä on syöpä, mahdollises-
ti myös alkoholiongelma ja tästä men-
nään vain alaspäin, kirjailija tylyttää. 
Hänen kunnianhimonaan ei ole kirjoit-
taa isoa teosta kerran kahdessa vuo-
dessa tai julkaista dekkaria joka vuo-
si. Sen sijaan hän kirjoittaa kun hyväl-
tä tuntuu ja mitä mieleen tulee. Tosin 
Gummerus on tilannut kirjailijalta seu-
raavan, ensi vuonna ilmestyvän kirjan.

- Minua pyydettiin kirjoittamaan ke-
vyeen tyyliin siitä, miten suomalai-
set ja saksalaiset suhtautuvat eri taval-
la meidän 1930- ja 40-lukujen yhtei-
seen historiaan. Miten natsivitsit ovat 
Saksassa ja Suomessa ihan eri asia ja 
miten Suomessa on ryssävihaa ja Sak-
sassa taas ei. Kirjan työnimi on Aseve-
lipuolet ja ensimmäisen kappaleen ni-
meksi tulee Jokaisella on hakaristinsä 
kannettavana. Se tulee olemaan alusta 
loppuun täysin epäkorrekti teos, kirjai-
lija paljastaa.

Suomalaiset keilaavat

30 vuoden aikana Roman on ehtinyt 
tehdä jos jonkinlaisia havaintoja Suo-
mesta, suomalaisista ja suomalaisuu-
desta. Hänen mukaansa eri kulttuurien 
kommunikointia voisi verrata peleihin.

- Hektisessä Keski-Euroopassa kom-
munikoidaan pingistä pelaten: pi-
detään viesti ilmassa nopeilla vaih-
doilla, keskeytetään toisia, puhutaan 
small talkia. Etelä-Euroopan kom-
munikointikulttuuri muistuttaa rug-
bya: kaikki ryntäävät yhtä aikaa ken-
tälle ja huutavat toistensa suuhun ko-
kouksessa, mutta se ei häiritse ketään. 
Jos Suomessa keskeytetään tai huude-
taan kurkku suorana yhtäaikaa, se on 

epäkohteliasta. Täällä nimittäin keila-
taan: jokainen kerää riittävästi sanot-
tavaa, nousee ylös, asemoituu ja lopul-
ta kommunikoi. Sitten syntyy tauko, 
kunnes seuraava suomalainen nousee 
ylös, hän kuvailee. Gyöngyi ja Roman 
juttelivat myös toisesta, ulkomaalaisia 
kummastuttavasta seikasta: suomalai-
set ottavat aina kysymättä kengät pois 
mennessään toisen kotiin.

- On kieltämättä hölmönnäköistä, et-
tä mies istuu puku päällä, kravatti kau-
lassa sukkasillaan. Muistutan aina 
muita maahanmuuttajia, että mennes-
sänne suomalaisen kotiin peskää jalat! 
Saksassa jalkasi voivat haista, mutta 
ei kukaan sitä huomaa, kun voit pitää 
kengät jalassa, Roman selittää.   

 Romanin mukaan suomalaista mies-
tä ei arvosteta. Hän on kuullut suo-
malaisten naisten suusta, että euroop-
palaiset miehet puhuvat ja pussaa-
vat, ovat kohteliaita ja näyttävät tun-
teensa ja rakkautensa niin romanttises-
ti. Suomalainen mies näyttää rakkau-
tensa leikkaamalla nurmikon tai tank-
kaamalla auton. Suomalainen nainen 
haluaa romanttisen, tunteensa näyttä-
vän miehen, mutta myös miehen joka 
tuo hänelle puolikkaan hirven tai leik-
kaa nurmikon. Toisaalta Roman on sitä 
mieltä, että Suomessa miehet ja naiset 
asioivat keskenään rennommin, mutta 
valitettavasti myös turhan asiallisesti. 
Ollaan hyviä kavereita, mutta roman-
tiikka pelottaa. 
     
Satumaa-tango saksaksi

Tällä hetkellä Romanilla on käännettä-
vänä saksaksi professori Henrik Mei-
nanderin teos Suomen historia.

- Olen ylpeä ja tyytyväinen, että mi-
nun ei tarvitse kääntää mitään känny-
köiden käyttöohjeita vaan saan kään-
tää Suomen historiaa. Olen myös ko-
vin vaikuttunut saadessani tällaisen 
käännöksen, hän hehkuttaa. Yksi mie-
hen harrastuksista on musiikki. Hän 
kertoo kääntäneensä joitakin suoma-
laisia lauluja kuten Sininen ja valkoi-
nen sekä Satumaa-tangon saksaksi. 
Vakuudeksi hän luritteli edessämme 
pätkän Satumaa-tangoa Märchenland 
saksaksi. Ihmetellessäni, miten noin 
hyvä käännös on mahdollinen runojen 
ja laulujen kääntämisen ollessa tunne-

tusti vaikeaa hän totesi:
- Satumaa-tango on niin hyvin kir-

joitettu, että tekstiä ei tarvinnut edes 
raiskata. Käänsin sen oltuani Suomes-
sa yli kymmenen vuotta. Ensimmäisen 
vuoden aikana se olisi onnistunut ehkä 
kielellisesti, mutta ei fi iliksellisesti. En 
olisi tiennyt mitä teen.

Roman rakastaa leikkiä suomen kie-
lellä. Tarkastellessaan pistekirjoituk-
sella kirjoitettuja haastattelukysymyk-
siäni hän totesi niiden näyttävän juu-
ri samanlaisilta kuin suomen kieli 30 
vuotta sitten: kieli josta hän ei ymmär-
tänyt mitään. 

- Suomalaiset lohduttivat minua, että 
ei tämä suomen kieli niin vaikeaa ole, 
kun se kirjoitetaan niin kuin lausutaan. 
Mutta kun näet sen kirjoitettuna, huo-
maat että eihän sitä voi lausua. Pari 
vuotta sitten tulin kotiin ja takapihal-
lamme oli tulossa remontti ja raken-
nustelineitä. Siinä oli kyltti jossa lu-
ki ”Pystytystyöt alkavat.” Vielä näiden 
kaikkien vuosien jälkeen pysähdyin ja 
ajattelin että uskomaton kieli: pysty-
tystyöt, mikä sana! Tarkoittaako se to-
della jotain? Roman ihmettelee. Lois-
tavasti suomea puhuvalta ja kirjoitta-
valta Romanilta on kysytty monta ker-
taa, miten hän on voinut oppia suomea 
näin hyvin. 

- Luulen sen johtuvan siitä, että tätä 
kieltä ei opita iltakoulussa eikä kurs-
silla. Tämä on HC-tapaus, hän toteaa. 
Hänen mukaansa ihminen oppii kiel-
tä parhaiten leikkimällä ja leikitäänhän 
muutenkin kielellisesti. Englannissa 
ja saksassa leikitään pianoa, leikitään 
teatteria ja leikitään jalkapalloa, koska 
nämä kaikki verbit ilmaistaan verbeil-
lä play ja spielen.

- Minun oli opeteltava kieli itse suo-
malaisten joukossa, koska silloin maa-
hanmuuttajille ei ollut mitään ko-
touttamista tai kursseja. Lapsi saattaa 
päästellä bussissa suustaan mitä vain 
ja kokeilla miltä eri äänteet kuulosta-
vat eli leikkiä kielellä. Aikuinen ei voi 
tehdä niin, Roman pohtii. Vai voiko 
sittenkin?

- Jos haluaa oppia kieltä tehokkaasti, 
on unohdettava häpeä, hän evästää.

PALJON ONNEA
MEILLE!
Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ja Kajastus juhlivat 85-vuotispäivi-
ään avoimien ovien merkeissä. Meillä on paljon ystäviä! Nämä kuvat 
kertovat ilosta ja hyvästä mielestä.

Tervetulosanat lausui Näkövammaisten Kulttuuripalvelun puheenjohtaja Eija-Liisa Markkula (keskellä).

Näkövammaismuseon museoamanuenssi Kari Huuskonen ja juhlapuheen muita kuuntelijoita, alla Kamarikuoro Kontrapunk-
tin johtaja Arto Joutsimäki ja tarjoilupisteen jono.

►
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Puheenjohtaja Eija-Liisa Markkula luovutti Näkövam-
maisten Kulttuuripalvelun pöllöpalkinnon Suomen elo-
kuvasäätiön kotimaan levityspäällikkö Harri Ahokkaalle. 
Palkinto oli tällä kertaa Carola Blomstedtin keraaminen 
pienoisveistos. Muistamme säännöllisen epäsäännölli-
sesti pöllöpalkinnolla sellaista henkilöä, josta pidämme 
ja jota kunnioitamme ja joka on tehnyt työtä yhdistyksel-
le tärkeiden asioiden eteen saamatta yhdistykseltä palk-
kaa tai palkkiota. Pöllöpalkinnon ideaan kuuluu, ettei se 
ole koskaan samanlainen, eikä sitä myönnetä tiettynä 
aikana, vaan silloin kun tuntuu, että tälle ihmiselle kuu-
luu pöllö. Harri Ahokas on edistänyt elokuvien kuvailu-
tulkkausta merkittävällä tavalla. Onnea! (T.R)

Maljat on kohotettu. Hetki on kunniakas, suorastaan arvok-
kaan vakava. Näkövammaisten liiton korkein johto onnit-
telemassa 85 vuotta täyttävää jäsenjärjestöään Näkövam-
maisten Kulttuuripalvelua; liiton puheenjohtaja Sari Loijas, 
toimitusjohtaja Jukka Tahvanainen (selin) ja ts. järjestöjoh-
taja Timo Kuoppala ja onnittelut juuri vastaanottanut Eija-
Liisa Markkula. (E-L.M)

Kulttuuripalvelun vanhin harrasteryhmä on Kontrapunkti-
kuoro, jonka laulajien joukossa on alusta asti mukana ollei-
ta. Nykyisin ”puikoissa” on Arto Joutsimäki, jonka johdolla 
jo harjoitellaan toisen Raimo Tanskasen lauluista koostuvan 
levyn julkaisemiseksi. (E-L.M)

Näkövammarekisterin luvut ulkoa osaava tutkimuspäällik-
kö Matti Ojamo saa ilmeisen mielenkiintoisia vertailulukuja 
juuri Amerikasta Suomeen joksikin aikaa palanneelta Päivi 
Löppöseltä. (E-L.M)

Näkövammaisten Kulttuuripalvelu järjesti jäsenilleen Välähdyksiä-kirjoituskilpailun. 85-vuotisjuhliin pääsivät palkittaviksi 
kilpailun voittaja Olli Lehtinen, Kajastuksen Vinokas (oikealla) ja Kerttu Ekholm (keskellä) Vasemmalla on toimistohoitaja Airi 
Lehtonen.

Juhlissa esiintyi myös maankuulu Repe-ryhmä, joka on erikoistu-
nut Reino Helismaan kuunnelmien esittämiseen. 

Melkoisella varmuudella tässä muistellaan sattuneita kommel-
luksia. Sari Kekkosen juttu naurattaa jo heti alusta pitäen Ilkka 
Väisästä, Minna Anttosta ja Eija-Liisaa. Parasta on se, että toi-
sillekin sattuu! (E-L.M)

Juhlissa oli mo-
nenlaisia esityk-

siä. Kamarikuoro 
Kontrapunkti 

lauloi, Repe-ryh-
mä esiintyi ja jopa 

yllätysesityksiä 
nähtiin. Oikealla 

on standup-ko-
miikalla ilahdut-

tanut 
Milla Lindh

 ja alla 
monipuolinen 

laulaja
Sirkku

Heinäluoto.

Suomen Kuurosokeat ry:n tiedottaja Tuija Wetterstrandin 
kanssa riitti juttua. Tuijalta on ensi vuonna ilmestymässä tie-
tokirja Punaisten panssarijuna 1918.  Kirja kertoo punakaar-
tin panssarijunan n:o 1 miehistöstä ja matkoista sisällissodas-
sa 1918. Jyhkeästä nimestä huolimatta on eri arkistolähteitä 
taitavasti yhdistämällä saatu aikaan vetävä tarina, josta vä-
littyy kuva koko sodasta ja sen tärkeimmistä tapahtumista.
Vierellä toimittaja Jaakko Evonen. (T.R)
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Olin lomamatkalla Krakovassa. Osallistuin kuninkaanlin-
nan kiertokäynnille. Kierroksen jälkeen asetin valkoisen 
kepin pystyyn ja seisahduin portille. – Tarvitsetko apua? 
eteeni ilmestynyt nainen kysyi. Hänen äänensä oli joten-
kin veikeä ja ryhti hyvin suora. – Kyllä. En muista kuinka 
pääsen takaisin keskustaan, vastasin. – Minä autan sinua, 
nainen sanoi. 

Laskin kepin viistosti maahan, ja hän tarttui hauiksee-
ni. – Mikä sinun nimesi on? hän kysyi. – Olli, vastasin. –
Orli? – Ei, Olli. – Sanoitko Orli? – Ei, nimeni on ou el el ai. 
– Hahaa, nainen sanoi. – Se on kuin Orli, joka tarkoittaa 
puolaksi kotkaa.

Kesäpäivä oli lämmin. Veikeä-äänisellä, tummahiuksi-
sella naisella oli hihaton, kellertävä mekko ja kopisevat 
kengät. Minä kuljin shortseissa, sandaaleissa ja lyhythi-
haisessa kauluspaidassa. Saavuttuamme keskustaan hän 
kysyi: – Lähdetäänkö käymään minun luonani? – Men-
nään vaan, vastasin. Mukanani ei ollut mitään ryöstettä-
vää. 

Kävelimme keskustan ulkopuolelle. Nainen asui yksiös-
sä. Pieniä tauluja seinillä ja paljon tyynyjä sohvalla. Vuo-
teeseen olisi mahtunut kaksikin nukkumaan. Hän keit-
ti teen ja asetti kupit aluslautasineen pitsiliinoille. Hän 
asettui istumaan pöydän toiselle puolelle. Hän ei lisän-
nyt keskusteluun kaksimielisyyksiä tai flirttiä. Niitä ei ir-
ronnut itsestänikään, vaikka naisen hiki ja hajuveden 
tuoksu sekoittuivat lumoavasti. – Lähdetäänkö jazzkon-
serttiin? hän kysyi. Tunsin menettäneeni mahdollisuute-
ni. Sitten oivalsin, ettei hän ollut minua hylkäämässä. – 
Mielellään, vastasin. Päätin tehdä tunteeni selviksi kon-
sertin jälkeen.

Konsertti ei suinkaan ollut hämyisessä klubissa vaan 
Krakovan vanhan kaupungin keskusaukiolla kellotornin 
vieressä. Kuulijat istuivat maassa. Esiintymässä oli useita 
orkestereita, jotka soittivat lyhyitä settejä. Biitti oli viih-
dyttävää, ja me istuimme vierekkäin jalat ristissä. Reisien 
reunat lämmittivät toisiaan. Kainaloni valuivat kaipuun 
hikeä. Sitten vatsani alkoi kiertää. Hoin mielessäni, kyllä 
se ohi menee. Tiesin lähimmän vessan olevan kellotornin 
alapuolella olevassa kellarissa. Kyllä se ohi menee. 

Ei se mennyt. – Minun täytyy mennä vessaan, sanoin 
ja lähdin ripeästi kohti kellotornia. Kellariin johtavat por-

taat veivät ikuisuuden. Vessan ovella vessamummo tart-
tui käteeni ja alkoi puhua puolaa. Halusi maksua tai ha-
lusi auttaa. Säntäsin niin lujaa kuin vaikeasti heikkonä-
köinen voi. Liian myöhään. Koppiin päästyäni olin poh-
keisiin asti sotkussa. Kopissa ei ollut bideetä, eikä mum-
mo ollut antanut paperia. En ollut antanut rahaa. Pyyhin 
kalsareihin ja viskasin ne nurkkaan. 

Retkeilymajalle oli parinkymmenen minuutin kävely. 
Olin kulkenut matkan muutamaan kertaan mutten lentä-
en. Hosuin kuin pakeneva sisilisko. Keppini taipui flore-
tin lailla tökkiessään nupulakivikatua.  Päästyäni perille 
syöksyin suihkuun. Viimein olin puhtais-
sa rytkyissä. Deodorantti tuoksui 
kainalossa, reisien takana ja poh-
keissa. Aloitin pikamatkan nimel-
tään paluumatka. 

Lähestyessäni toria en kuullut 
musiikkia. Lopulta seisoin torilla. 
Autiolla torilla. Konsertti oli päät-
tynyt ja ihmiset lähteneet. Kuljin 
ympäriinsä ja jäin seisomaan 
keskelle toria. Seisottua-
ni noin viisi minuut-
tia kuulin äänen: – 
Etsitkö jotain? Ky-
syjä oli nuori mies. 
– Odotan yh-
tä naista, vasta-
sin. – Okei, nuo-
rukainen sanoi 
ja lähti. Kuljin 
torilla ainakin 
tunnin. Toivoin 
niin kovasti, ettei 
nainen olisi luullut 
minun kyllästyneen.

VÄLÄHDYKSIÄ!
Näkövammaisten Kulttuuripalvelu järjesti jäsenilleen 85-vuotisjuh-
liensa kunniaksi kirjoituskilpailun. Esittelemme voittajat ja yhden 
kunniamaininnan saaneen kirjoituksen.

1. palkinto 200 euroa nimimerkki Kotka - Olli Lehtinen

JAZZIA KRAKOVASSA

11111111
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Olli Lehtinen on kirjailija 
- ja Kajastuksen Vinokas.

Kulttuuripalvelun 
pitkäaikainen toimin-
nanjohtaja, toimiston 
sielu, Eila Huhtilainen 

seuranaan kaikille 
yhtä lailla tuttu yhdis-

tyksemme kunniajä-
sen Annikki Peltonen.

Tyylikkäät ladyt 
seurailevat viisaan 

hillitysti juhlatunnel-
man kohoamista.

(E-L.M)
 

Tämä kuva vaatisi taustakseen vanhanaikaisen maisemala-
vasteen tai taidokkaasti poimutellut raskaat verhot. Näkö-
vammaispiirien kuuluisin ja jykevin basso Tarmo Kulmanen 
ja Thalian tarhojen eli teatterin La Grande Dame Inkeri Kaup-
pinen poseeraavat taiteilijuuden iättömyyttä hehkuen...
(E-L.M)

HUNin tiedottaja Ilkka Väisänen ja toiminnanjohtaja Heikki 
Majava  Eija-Liisan jututettavina, sivuttain Jukka Penttilä.

Kerttu Ekholm,
Airi Lehtonen 
ja Eija-Liisa Kult-
tuuripalvelun 
käytävällä.

Sari Loijaksella on paljon vanhoja tuttuja näkövammais-
piireissä. Kulttuuripalvelun kunniapuheenjohtaja Pentti 
Kivelän kanssa oli hauska jutustella. Pentin seuralaisena 
selin arvatenkin Marja-Liisa Moisala. (E-L.M)
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Hyvä Rakku!

Pakko kirjoittaa sinulle just nyt! Tulit niin vahvasti ajatuk-
siini, nimittäin haluan jakaa kanssasi muutaman ”taivaal-
lisen” elämyksen. Olihan kerta ja toinenkin, kun aikoi-
naan vaihdoimme yömyöhään tuntojamme.

Ihmeellistä, olin hiljattain parin viikon sisällä kokemas-
sa hyvin monipuolista musaa. Naapurini kanssa olin Ma-
tin© ja Tepon© juhlakonsertissa Finlandiatalolla. Se oli 
jotakin se.

Valovoimaisten veljesten parituntinen musisointi sy-
kähdytti, ja nautin siitä. Menneiden vuosikymmenten ri-
vakat rallit, lempeät laulut ja tanssinomaiset kappaleet 
nostivat pintaan muistoja, muistoja.

Konsertin loppupuolella naapurini nousi seisomaan, 
kun hänen toiveensa toteutui. Olen kiitollinen tänään. 
Herkistyneenä seisoin hänen vierellään ja vetäisin kau-
lastani lehmuksenvihreän huivin ja tuuletin, tuuletin.

Noin viikkoa myöhemmin olin keskellä kirkasta sun-
nuntaita Circuksessa. Siellä Robin  ”räjäytti mun pään». 
Vau, hänellä oli mieletön taito valloittaa yleisönsä. Mikä 
energia, säteily ja ilo! Paperilennokki ja muut biisit kiisi-
vät vauhdilla suoraan luihin ja ytimiin. Rajaton riemu yh-
disti meidät kaikki. Tähden, bändin ja eri-ikäiset fanit. 
Parasta just nyt. Iki-ihana keikka päättyi suosionosoituk-
siin, eniten desibelejä ikinä!

Parin päivän kuluttua istuimme vanhan mamman 
kanssa KulttuuritaIon konserttisalissa. Musiikki kuuluu 
vanhalle -tilaisuus oli juhlallinen ja mahtipontinen. Esiin-
tyjinä olivat: Akademiska Damkören Lyran, Akademiska 
Sångföreningen, Ylioppilaskunnan Laulajat ja Ylioppilas-
kunnan Soittajat.

Istuin mukavasti täpötäydessä katsomossa puheenso-
rinan ympäröimänä. Vaivuin ajatuksiini: laulu on loistava 
lahja, musiikki kaikkinensa on lahja.

Havahduin aplodeihin kuin kepeään kevätsateeseen. 
Hengitin muutaman kerran syvään ja heittäydyin musi-
soijien rikkaaseen ohjelmistoon.  Laulu vaikutti kehos-
sani. Se lämpeni ja pehmeni. Sisälläni soi ja virtasi ään-
ten kauneus, selkeys ja puhtaus. Lempeästi liu´uin musii-
kin kannattelemana harmoniaan, kuin näkymättömään 
tilaan. 

Jäin tauolla paikalleni hyvin auvoiseen ”pyhään” oloon. 
Ennen kokematon tunnetilani jatkui ja voimistui kuoro-
jen ja soittajien yhteisesitykseen.

Seesteys ja kristallinkirkas tunne hyväilivät minua sä-
velrunon soidessa ja värähdellessä koko kehossani. Sul-
jin silmäni, kuolenko? Kuulin, ajattomuus, häikäistyin, 
kirkkaus... ikuisuus.

Kiitos Finlandian! 
Liikuttuneina matkasimme kotiin taksilla. Nuori kuljet-

taja kertoi: ”Olin lukiossa kuorossa ja lauloimme Finlan-
diaa silloiselle presidentille. Muistan sen aina, niin mah-
tavaa se oli.”

Auringonlaskun aikaan istuimme mamman kanssa 
Loistossa, rantaravintolassa. Katselimme merelle. Viimei-
set säteet taittuivat keveissä laineissa ja häipyivät hori-
sonttiin.

Katseemme kohtasivat, hymyilimme. Nostimme maljat. 
Finland, hieno maa, Finlandia.

Rakku, minut tuntien, voitko arvata, 
mikä näistä kolmesta oli mie-
lestäni paras?

Halauksin Sointu

 

2. palkinto 100 euroa

Kulttuurikokemus ylitse muiden, 

nimimerkki Sointu - Kerttu Ekholm

3. palkinto 50 euroa

Se konna upposi minuun,

nimimerkki Einari Malta - Marita Vainio

Turku oli vuonna 2011 Euroopan kulttuuripääkaupunki, 
yhdessä Tallinnan kanssa. Tuona vuonna kulttuuritarjon-
ta Turussa  oli runsasta. Tapahtumia  oli  joka lähtöön.

Eräs projekteista oli Pimeää-tapahtumat, johon kuu-
lui Pimeä taidenäyttely, pimeä illanvietto ja pimeä näy-
telmä.

Yhdistyksemme jäsenistä haettiin työntekijöitä ja 
esiintyjiä tapahtumiin.

Itse pääsin mukaan tuohon näytelmään. Aluksi oli vai-
kea löytää sopivaa kappaletta, kun haluttiin, että esitys-
tä voi tulla katsomaan koko perheen voimin: Siis ei ki-
roilua, alkoholia tai tupakkaa. Päädyimme afrikkalaiseen 
klassikkosatuun, jossa kilpikonna voittaa jäniksen juok-
sukilpailussa, vähän kieroudella tosin. Tekstiä joudut-
tiin hieman mukailemaan, jotta se soveltuisi paremmin 
pimeässä tilassa esitettäväksi. Nimikin muutettiin: Järki  
ottaa  nokkaunet.

Sain  esitettäväkseni  kilpikonnan  roolin. En tiennyt  
tuosta  eläimestä  mitään! Halusin tutustua roolihah-
mooni tarkemmin, joten lainasin Celiasta muutaman kil-
pikonna-aiheisen kirjan. Koska se on hidas eläin ja kuu-
lemma kuulee paremmin matalat äänet, muutin ääntäni 
matalammaksi ja puhuin hitaammin, joka on tosi vaikeaa 
tällaiselle turkulaiselle pikakivääripulputtajalle.

Tunsin joka harjoituskerta, miten tuo konna otti minus-
ta otteen. Kun astuin harjoitustilaan,  en ollut  enää mi-
nä, vaan  kilppari. Ihastuin  sen elukan metkuihin. Pro-
duktion budjetti oli pieni, joten toimme jokainen kotoa 
jotain rekvisiitaksi sopivaa. Itse toin tyhjän koiranmuo-
nasäkin.

Se oli säkki johon Maanhenki varastoi järkeä eläimille 
jaettavaksi.

Pimeässä näytteleminen  oli helppoa. Piti keskittyä  
vain äänen käyttöön. Ei tarvinnut ilmehtiä eikä elehtiä, 
eikä se  varmaan minulta olisi onnistunutkaan! Minulla 
kun  näkyy kaikki naamasta.

Oli jännä huomata, miten jokainen yleisö vaikutti eri 
tavalla omaan suoritukseen. Istuimme ennen esityksen 
alkua siellä pimeässä ja kuuntelimme, kun yleisöä opas-
tettiin sisään. Kumma kyllä, kun kuunteli sitä yleisöä, tuli 
joka kerta erilainen fiilis.

Vain yhteen esitykseen osui tosi ikävä yleisö. Eivät mei-
nanneet lähteä mukaan kannustushuutoihin kilpikon-
nan  ja jäniksen  juoksukilpailun aikana. e oli vaikein esi-

tyskerta.
Yleisö  oli vaiti kuin muu-

ri. Tuskastuneena  ajatte-
lin: Voi kun tää jo loppuis! 
Meillä oli tapana esityksen 
jälkeen mennä etuhuo-
neeseen esittäyty-
mään yleisölle.

Kun tämä yleisö 
tuli pois pimeäs-
tä, alkoi senpäi-
väinen ryöpytys, 
miten oli tyl-
sä esitys: puhut-
tiin liikaa ja plää 
plää plää!

Siinä oltiin hy-
vin korvat luimussa 
ja hiljaa! Ei tehnyt mie-
li esittäytyä. Jälkeen-
päin saimme tietää, et-
tä se porukka oli jokin 
yliopiston luovan kir-
joittamisen ryhmä. Ehkä 
he odottivat jotain mo-
dernimpaa ja korkealen-
toisempaa.

Kaiken kaikkiaan  tuo 
produktio oli  tähänasti-
sen  elämäni mieleenpai-
nuvin kulttuurikokemus, 
josta  ammennan edel-
leenkin hyvää mieltä.

mikä näistä kolmesta oli mie-
lestäni paras?

Halauksin Sointu
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Kerttu 
Ekholm

Marita Vainio ja opaskoira
Salsa.
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Kunniamaininta

Välähdys,

nimimerkki Aurora - 

Tuula Pennanen
Tämä kirjoitus tuli epäonnekkaiden sattumusten vuoksi 
meille kilpailuajan päättymisen jälkeen, eikä se siksi voinut 
osallistua kilpailuun. Tuomaristo halusi palkita kirjoituksen 
kunniamaininnalla. 

1. Sanoin Veijo Merelle, että hyvä hänen on kuolla, klas-
sikon. Sanoin, että vielä teitä on kaksi jäljellä, että toinen 
on Hyry. Meri ei muistaakseni sanonut siihen mitään, 
vaikka muuten oli hyvin puhelias.

Kesäkuun neljäntenä kuoli Antti Hyry, ja niin olivat kaik-
ki kolme astuneet illattoman päivän aamuun. Kolmas oli 
Paavo Rintala, jonka kuolemasta on jo aikaa. Tässä siis 
puhun oman aikani tosi mestareista. Lyyrikot ovat erik-
seen.

2. Antti Hyry kuvaa jossakin novellissaan, kuinka pikku 
poikanen istahtaa kesken toimiensa ja näkee ensimmäi-
sen kerran omat paljaat jalkansa. Se on tärkeä tietoiseksi 
tulemisen hetki. Pojasta on tullut kokonainen ihmisolen-
to, erillään muista oleva; kun on kaksi jalkaa, voi mennä 
mihin vain tai istua maahan.
Erilläänolemisen merkityksen Hyry sanoo näin: "Tärkein-
tä on ymmärtää olemisensa – maailma on sama kuin mi-
nä." Tämä virke annettiin meille muistosanoina kesä-
kuussa. Virke on peräisin ohjelmasta, joka tehtiin Finlan-
dia-palkinnon saamisen jälkeen.

3. Ei kukaan muu istu sillä tuolilla, millä minä istun nyt, 
ei seiso siinä, missä minä seison, mutta viereisellä tuo-
lilla istuu joku. Mitä tuuleen tulee, aina se tekee liikkeitä 
puitten läpi, ja aina joku sen panee merkille, kuulee tai 
näkee puun, ja tuulen.

Tämä on se päivä

1. Se on lokakuun ensimmäinen ja aina uudestaan. Si-
tä sanotaan syntymäpäiväksi, mutta se ensimmäinen on 
syntymän päivä. Se on synnyttäjälle kaikista elämän päi-
vistä tärkein.
Vuonna 1972 lokakuun ensimmäinen oli sunnuntai. Maa-
ilma oli täynnä kipinöivää valoa. Yöllä oli ollut pakkanen, 
ja aamulla jokaisella daaliankukalla oli hiuksillaan hohta-
va uutukainen myssy.
Tämä nimenomainen päivä on kuin näkyleipäpöytä 
"ylt´yleensä kultaa", ja tämän päivän muistaminen on 
se "Välähdys". Välähdys on siis äkillinen yllättävä koe-
tun muistaminen arvaamattomassa uudessa yhteydessä. 
Toistumattomuus, siis ainutkertaisuus on kaikissa väläh-
dyksissä läsnä.

2. Synnytyksessä ei ole mitään erityistä. Synnytys on hy-
vin fyysinen  tapahtuma. Jos synnyttäjä on kokenut ki-
pua, on hän heti lapsen voitollisen parkaisun jälkeen ki-
punsa unohtanut ja tulee vähitellen tietoiseksi siitä, että 
on kokenut suuren siirtymäriitin.
 
3. Olin kai hetken torkahtanut ja heräsin siihen, että vuo-
teeni viereen katettiin pikkuista juhlapöytää. Siinä oli 
kahvia, leivonnaisia ja lasillinen konjakkia. Suuri rauha 
oli maailmassa sinä alkuillan hetkenä. Jossakin pääni lä-
hettyvillä oli radio, ja sitten kuulin jonkinlaista arkaaista 
laulua. Laulajat olivat miehiä, sanoista en saanut selvää, 
mutta musiikki oli puhdasta ja pyhää.  Kuuluttaja ker-
toi, että se oli Assisin pyhän Franciscuksen Aurinkolaulu. 
Nyt tunnen tekstin, mutta vain kerran olen myöhemmin 
kuullut saman laulun. 

Matka — teemat kokoontuvat finaaliksi

Aika: 9.5.2015
Paikka: Musikvereinin suuri sali Wienissä
Tapahtuma: ConCentus Musicus Wienin konsertti
Kapellimestari: Nikolaus Harnoncourt
Ohjelma: Ludwig van Beethovenin Neljäs ja Viides sinfonia 
(ei väliaikaa)

Kevään lähetessä poikani totesi, että olisi varmaan aika 
tehdä matka. Sillä istumalla käytiin miettimään, mihin. 
Muistin tietyn alppiniittykukkahunajan ja tietyn juuston, 
ja niin päädyttiin Itävaltaan, ensin Wieniin ja sitten ete-
läisimpään osavaltioon, joka on Kärnten. Ajankohdasta 
päättämiseksi oli katsottava Wienin konserttiohjelma, ja 
sitten oli jäljellä enää kahdesta kapellimestarista valitse-
minen. Se ei ollut vaikeaa.

Unohdin konsertti-illan päivämäärän, ja vasta juuri en-
nen matkaa havahduin muistamaan, mikä päivä on tou-
kokuun yhdeksäs Euroopassa ja maailmassa.

Elämän kaikkein merkittävimpiin kokemuksiin sisältyy ai-
na oikeaan aikaan oikeassa paikassa olemisen elämys, ih-
miskunnan jäsenyyden jakaminen ja sivilisaation parhai-
den ajatusten ja tekojen läsnäolo ja ymmärrys siitä, et-

tei se, minkä todistajina ollaan kos-
kaan toistu.

Minun olemiseni täytti kuudennella 
rivillä tietyn tuolin, ja oikealla puo-
lellani istunut erillisyys oli poikani. 
Vasemmalla puolellani istui tavatto-
man elinvoimaiselta vaikuttanut eril-
lisyys, joka puhui italiaa.

Suuri Rauhantekijä ja muusikko Ni-
kolaus Harnoncourt kuoli muutaman 
kuukauden kuluttua – "rauhallisesti 
kotonaan". 

Beethoven on Viidennen sinfonian 
nuottiviivastolle kirjoittanut sodasta 
ja rauhasta. Sinfonia syntyi vuosina 
1804-1808. Silloin Euroopassa elet-
tiin Napoleonin sotien aikaa. 

Lannistumaton toivo on se kauneus, 
joka pelastaa maailman. Tämän ih-
misen ja sivilisaation toivon Ludwig 
van Beethoven on ripustanut Viiden-
nen sinfonian loppuun pieniksi mer-
keiksi,  jotka soivat minun erillisen 
elämäni loppuun. 

(Omistan tämän tekstin pojalleni ja 
Krister Nyholmille.) 

Tuula Pennanen on tamperelainen
runoilija ja kirjoittaja.

Näkövammaisten kulttuuripalvelu 
julisti juhlan kunniaksi kirjoituskil-
pailun jäsenilleen. Välähdyksiä -ni-
men kantavaan kilpailuun odotet-
tiin kertomuksia, novelleja tai runo-
ja kirjoittajien mieleenpainuvimmis-
ta kulttuurielämyksistä. 

Taso ei aivan saavuttanut joitakin 
vuosia sitten antologian muodos-
sa julkaissun kirjoituskilpailun tasoa. 
Juhlatoimikunnan pohdittavaksi jää, 
oliko aihe määritelty kenties liian la-
veaksi vai päinvastoin, liian suppe-
aksi, eikö kulttuurielämys teemana 
pannut mielikuvitusta tai muistoja 
liikkeelle. Ottaen huomioon, miten 
paljon hyviä kirjoittajia näkövam-
maisten joukosta löytyy, olivat jopa 
parhaat työt hieman suurpiirteisesti 
työstettyjä ja viimeistelemättömiä.

Oli kiinnostavaa havaita, että valta-
osa kirjoituksista kohdistui musiik-
kiaiheiseen elämykseen, konserttei-
hin tai lauluharrastukseen. Musiikki 
taitaa olla lukemisen ohella edelleen 
näkövammaisten luontevin kulttuu-
riharrastus. Toivottavasti integraatio 
ja kuvailutulkkauksen yleistyminen 
tuo myös kulttuurin muut alueet lä-
hemmäksi meitä!

Me raatilaiset, Sari Kekkonen, Gyön-
gyi Pere-Antikainen ja Tuukka Oja-
la edustimme kolmea varsin erilaista 
lähtökohtaa ja kirjallista makua. Kil-
pailutöistä erottui kuitenkin selke-
ästi noin puolen tusinan työn kärki, 
joiden pisteet olivat niin lähellä toi-
siaan, että niistä mitkä tahansa oli-
sivat voineet sijoittua parhaimmis-
toon.

Raadin kriteereissä korostettiin kir-
jallista ilmaisuvoimaa, moniaistisuut-
ta, rehevyyttä, kielen ja sisällön yh-
tenäisyyttä, kirjoittajan oman äänen 
kuulumista sekä sisäisen kokemuk-
sen välittymistä.

Ensimmäisen palkinnon voitti Ol-
li Lehtinen kirjoituksellaan Kotka. 
Toiseksi ylsi Kerttu Ekholm ja hänen 
työnsä Kirje Rakulle. Kolmannen si-
jan saavutti Marita Vainio, hänen ta-
rinansa on nimeltään Se konna up-
posi minuun. Kunniamaininnan an-
saitsi Tuula Pennanen ja hänen teks-
tinsä Välähdys.

Onnittelut voittajille! 

Rehevyyttä ja
sisältöä

Välähdyksiä -kirjoituskilpailun raati kehuu ja nuh-
telee myös voittajia! Sillä on myös toive!

Teksti: Gyöngyi Pere-Antikainen

Kalle Holmberg 21.6.1939 - 12.9.2016

Alla on Tuulan kirjoittama
muistoruno ystävälle.
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Ollos iäti muistettu

Mikä on kuollessa väkevän miehen!
Kun mies on painanut jälkensä tiehen,
saa vihdoin levätä ja jouten olla
- paimentaa taivaanvuohia vainiolla.

Mikä on nukkuissa kuolleen miehen,
kun sielu on saanut viitan tiehen
ja mukaansa piispalta passin ja puollon:
Abramin helmaan saateltakoon!

Tuula (Valentina) Pennanen
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TA LTIDNING 

– lehti pelkkää ääntä

Teksti: Eija-Liisa Markkula
Kuvat: Evelina Westergren

T
altidning voitaisiin suomentaa sanalla Puhesa-
nomat. Lehteä ei suinkaan ”paineta”, vaan se 
taltioidaan ja julkaistaan äänitiedostoina Gö-
teborgissa. Lehden julkaiseminen on osa Län-

si-Götanmaan maakuntahallinnon kulttuuritointa ja tar-
koitettu kenen tahansa tilattavaksi, joskin käytännössä 
enemmistö lukijakunnasta on näkövammaisia ja ikäihmi-
siä.

Haastattelin puhelimitse Evelina Westergreniä, joka on 
toiminut Taltidningin päätoimittajana jo kahdeksan vuot-
ta. Hänellä on apunaan kaksi muuta ammattijournalistia. 
Kaikki kolme työskentelevät osa-aikaisesti. He ovat osa 
maakunnan, Länsi-Götanmaan, kulttuurivirastoa nimel-
tään Kultur iVäst, jonka tiloissa heillä on oma toimisto 
studioineen laitteineen päivineen. Heidän palkkauksen-
sa tulee maakuntahallinnon budjetin kautta.  Kaiken kaik-
kiaan kulttuurivirastossa on 80 henkeä töissä.

Taltidning ilmestyy kerran kuussa daisy- tai cd-muotoi-
sena. Lisäksi äänitiedostot löytyvät netistä osoittees-
ta www.ljudmagasinet.net ja ovat kenen tahansa kuun-
neltavissa. Vaikka Taltidning on pelkkää ääntä, on netti-
versiossa pakostakin jouduttu käyttämään myös näkyvää 
tekstiä äänitiedostojen löytymiseksi. Näiden lyhyiden ar-
tikkelien esittelytekstien yhteydessä on jopa kuvia. Leh-
ti on ilmainen, tilaajia on lähes 1200 ja nettiversiolla on 
noin 300 latausta kuukaudessa. Sen lukeminen kestää vä-
hän yli tunnin. Ensi kesänä on tarkoitus liittää nettiversi-
oon myös podcasteja.

Taltidning ei ole minkään järjestön lehti eikä myöskään 
ota vastaan ilmoituksia. Sisältö koostuu toimittajien työs-
tämistä jutuista, joihin idea on saatettu saada lukijoiden 
toivomuksista. Jutut tulevat ulos toimittajien äänillä tal-
tioituina, eikä lehdessä ole esim. ulkopuolisten esittämiä 
osioita, kuten, että joku esittäisi itse säveltämänsä laulun 
tai kirjoittamansa runon, kuunnelmista puhumattakaan.

Lehden sisältö vaikuttaa hyvin samanlaiselta kuin Kajas-
tuksen sisältö; ajankohtaista asiaa kulttuuritapahtumis-
ta, kirja-arvioita, artikkeleita näyttelykäynneistä tai kon-
serteista, henkilökuvia ja muuta tuttua.  Samaten on kil-
pailuja ja kymmenen kysymyksen palsta. On myös aineis-

toa yhteiskunnallisista asioista ja meneillään olevista kes-
kusteluista. Kajastuksesta poiketen heillä on joka lehdes-
sä kysymyspalsta toisin päin; lukijat voivat kysyä jotakin 
sellaista, minkä haluaisivat saada selville, jotakin itselleen 
outoa käsitettä tai ilmiötä tai vastaavaa. Äskettäin on ky-
sytty esimerkiksi, mitä tarkoittaa, että ihmisellä on abso-
luuttinen sävelkorva.  Lokakuun lehdessä kysymys kos-
ki kultaista leikkausta. Lehdessä on myös osiona ns. kuu-
kauden kuva, joka on kuvailutulkattu ja sisällöltään selos-
tettu. Aiheet vaihtelevat ihmisistä tapahtumiin tai se voi 
olla vaikkapa kuva jostakin uudesta mielipiteitä nostatta-
neesta julkisesta rakennuksesta. Periaatteena on aina ku-
van ajankohtaisuus.

Evelina kertoo, ettei minkäänlaisia lukijatutkimuksia ole 
tehty. He ovat tyytyväisiä tämänhetkiseen kapasiteettiin-
sa. Joskus aiemmin lehdessä on ollut materiaalia myös 
lapsille, mutta on katsottu selkeämmäksi keskittyä aikuis-
lukijoihin. Hän muistelee, että heillä kuitenkin on muuta-
ma vuosi sitten ollut lastenkirjallisuuteen keskittynyt eri-
koisnumero.

Kuvailutulkkaus on meille suomalaisille näkövammaisille 
aina tärkeä aihe. Lokakuun Taltidningissä on sille annet-
tu varsin paljon puheaikaa. Samassa yhteydessä on myös 
artikkeli ruotsalaisesta kuvailutulkkauksen tutkijasta Ja-
na Holsanovasta.

Yhteys Evelinaan syntyi erikoisella tavalla. Syyskuussa 
Helsingissä järjestettiin pohjoismainen näkövammaisten 
naisten kongressi, ja sen ohjelmaa lukiessaan hän kiin-
nostui nimeni perässä olleesta Näkövammaisten Kulttuu-
ripalvelun nimestä, josta päätyi nettisivuillemme ja edel-
leen lähettämään haastattelupyynnön minulle. Ruotsis-
sahan ei ole yhdistyksemme kaltaista valtakunnallista 
järjestöä, vaan alueelliset ja paikalliset tahot järjestävät 
haluamaansa toimintaa.   Haastattelu tehtiin englannik-
si ja hän kertoo siitä tammikuun Taltidningissä. Halusin 
tietenkin tehdä vastahaastattelun, joka sitten järjestyikin 
marraskuun alussa. 

Mainio kongressin lieveilmiö tämä haastatteluvaihto! 
Etenkin, kun sen kylkiäisenä Kajastuksen ruotsintaitoisil-
le lukijoille avautuu mahdollisuus lukea mielenkiintoista 
nettilehteä kerran kuussa!             

Nettiversion osoite: www.ljudmagasinet.net
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Yhdistyksessämme 
Varsinais-Suomen  Nä-
kövammaisissa aloi-
tettiin uutena kokeilu-
na taidetyöpajat taitei-
lija  Jessica  Koivistoi-
sen  johdolla. Alun pe-
rin  suunniteltiin kaksi  
erillistä työpajaa, jois-
ta ensimmäisessä teh-
täisiin paperimassasta 
kasvonaamioita ja toi-
sella keskityttäisiin pis-
tekirjoituksella tehtäviin 
graffi  teihin.

Teksti: Marita Vainio, 
kuvat: Jessica Koivistoinen

N
ämä työpajat  suunnitel-
tiin pidettäväksi  kesäl-
lä, yhdistyksemme vir-
kistyskeskuksessa Rau-

haniemessä. Suunniteltu pistekirjoi-
tusgraffiti kurssi siirtyi kuitenkin eri-
näisten yhteensattumien vuoksi syk-
syyn.

Taiteilija Jessica Koivistoinen ot-
ti yhteyttä yhdistykseemme syksyllä 
2015 kertoen  halukkuudestaan teh-
dä taidetyöpaja yhdessä näkövam-
maisten kanssa.

- Pistekirjoitus muistuttaa  jollain 
tapaa graffiteja,  kertoo  taiteilija 
Jessica  Koivistoinen,  ja  jatkaa:

- Suurin osa ihmisistä tuskin osaa 
lukea pisteitä, joten tekstit muistut-
tavat salakieltä jonka sisältö - ehkä 

TAIDETTA
SORMITUNTUMALLA

kärsivällisyyttä vaativa tekniikka, mutta 
ajattelin sen olevan kokeilemisen arvoi-
nen haasteellisuudestaan huolimatta. 

Ideoidessamme osallistujien kans-
sa naamioita, osa halusi peittää naami-
oiden silmäaukot ja maalata päälle sel-
laiset silmät kuin toivoisivat heillä itsel-
lään tällä hetkellä olevan. Osalle teki-
jöistä naamiot edustivat heidän omia 
luonteenpiirteitään, tai taas toisaalta it-
selle mieluisia aiheita, kuten norsu.

Kurssi järjestettiin Rauhaniemen viih-
tyisässä ja kauniissa ympäristössä kesä-
kuussa  2016. Mukana oli  kolme  inno-
kasta  näkövammaista harrastajaa.

- Tämä kurssi on hyvä, kertoo molem-
missa työpajoissa mukana ollut Hely 
Poranen. - Käsien avulla pystyi tunnus-
telemaan mitä oli tekemässä, eikä tar-
vinnut rasittaa silmiään.

Jessica Koivistoinen työskenteli nyt 
ensimmäistä kertaa näkövammaisten 
kanssa. 

- Huomasin varsinkin alussa varovani 
hieman turhaan sellaisia arkisia terveh-
dyksiä, kuten ”nähdään!”, tai sanomas-
ta mitään sellaista missä viitataan suo-
raan näkemiseen. Jännitin kyllä sokko-
jen kanssa työskentelyä, kun en osan-
nut juuri yhtään arvioida mahdollisen 
avun tarvetta ja olivatko työpajan toi-
minnot sellaisia, että ne mahdollistivat 
itsenäisen työskentelyn ainakin suurim-
maksi osaksi. 

-Jännitin myös sitä, ovatko osallistujat 
nähneet jossain vaiheessa elämää, vai 
tulisiko paikalle syntymästä asti sokko-
na olleita ihmisiä. Oli myös hyvin mie-
lenkiintoista miettiä miten kuvailla esi-
merkiksi värejä henkilölle, joka ei ole 
niitä koskaan nähnyt.

Pisteet taipuvat taiteeseen

Pistekirjoitusgraffitityöpajan ajankoh-
ta suunniteltiin lopulta koulujen syys-
loman ajaksi, jotta nuorilla  koululaisilla 
olisi mahdollisuus osallistua työpajaan.

Nuoria emme silti mukaan saaneet, 
mutta kolme innokasta työikäistä nais-
ta osallistui työpajaan. Pistekirjoituksel-
la leikittely sekä pistekirjoituksen ja kä-
dentaitojen yhdisteleminen sai Noora 
Mäkelän lähtemään mukaan työpajaan.

- Pistekirjoituksesta on tullut hyvin 
tärkeä taito minulle, ja lukutaitoa täy-
tyykin jatkuvasti harjoitella ja käyttää, 
kertoo Noora  Mäkelä.

- Tässä taidetyöpajassa yhdistyivät 
ihanasti sekä pistekirjoituksen uuden-
lainen käyttö että luova kädentaito.

Ennen työpajaa Noora Mäkelä ei  ku-

jopa hyvin arkinenkin sellainen jää 
jonkinlaiseksi salaisuudeksi tai mys-
teeriksi. Tästä syntyi ajatus yhdistää 
graffititaiteelle ominainen, värikäs ja 
energinen maalaustyyli pistekirjoi-
tukseen.

Varsinais-Suomen  Näkövammaiset 
ry ja  taiteilija  Jessica  Koivistoinen  
anoivat  yhdessä apurahaa  taidetyö-
pajoihin Taiteenedistämiskeskuksel-
ta. Tämän apurahan turvin saatiin 
materiaalit työpajoihin sekä taiteilija 
Koivistoisen palkat.

Paperimassasta persoonallisia

naamioita

- Olen ohjannut aiemmin paperi-
naamiokursseja, joten ehdotin sem-
moista toiseksi taidetyöpajan tee-
maksi. Paper maché on pikkutark-
kuutta, sorminäppäryyttä ja hieman 

►

Noora Männikkö, Hely Poranen ja kirjoittaja.
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vitellutkaan  tekevänsä isoa, värikästä  graffitityötä.
Hänen tavoitteena oli ensisijaisesti tehdä pieniä kodin 

sisustukseen soveltuvia tauluja.
Noora Mäkelä on näkövammautunut noin kymmenen 

vuotta sitten.
-Kädentaitotyöt  kuuluivat  harrastuksiin jo ennen  

vammautumista, tunnustaa Mäkelä, mm. tiffany-lasitöi-
tä, huovutusta, grafiikkaa, akvarelleja, koristemaalausta, 
askartelua ja skräppäystä. Näkövammautuminen otti to-
della koville. Menetin samalla kertaa työn, ajokortin se-
kä harrastukset.

Onnekseen hän on löytänyt uusia  keinoja tehdä ja  to-
teuttaa  myös  taiteellista  puoltaan.Vaikka  tekemiseen 
kuluukin  aikaa  enemmän,  on  se  silti vapauttavaa  
ja energisoivaa.

Villi tekemisen meininki

Ensimmäinen päivä graffitityöpajassa kului lähinnä ko-
keillen ja ideoita etsien.

Joku viisas poliitikko sanoi joskus muinoin, että ” nu-
kutaan yön yli”. Tämä viisaus piti paikkansa tässäkin työ-
pajassa, sillä seuraavana päivänä kurssilaiset uskalsivat 
vapauttaa oman sisäisen  taiteilijansa valloilleen.

- On ihanaa huomata, kun  inspiraatio ottaa  tekijäs-
tään vallan, intoilee  Jessica Koivistoinen, kommentoi-
den taidetyöpajojen toisen päivän  tekemisiä:

- Varsinkin pistekirjoitusgraffitien teossa  minua  ilah-
dutti se  tyyli, jolla  osallistujat  maalasivat  töitään toise-
na päivänä;  ote  oli huomattavasti villimpää ja  vapaam-
paa.

Ensimmäisen työpajapäivän jälkeen lähti luovuus ja 
mielikuvitus  liikkeelle myös  varsinaisen  graffitin osal-
ta ja  ideoita  pyöri päässä  koko illan, naurahtaa  Noora  
Mäkelä, kuvaillen  tunnelmiaan  työpajasta.

- Puhkuin  intoa  työpajan  toisena  aamuna.  Kun ve-
täjämme  Jessica  tuli  paikalle, olin  heti  kysymässä, eh-
dinkö vielä tehdä   ja  maalata  varsinaisen  graffitin?

Toinen työpajapäivä tuntuikin kuluvan kuin siivillä len-
täen. Osa töistä jäi kesken ja osa vielä hieman  kosteaksi, 
vaikka akryylimaalien kuivumisprosessia autettiinkin an-
siokkaasti hiustenkuivaajan avulla.

Jatkuvuutta suunniteltiin

Toisena työpajapäivänä lähes jokainen haikaili kurssin 
loppumista, toivoen työpajoille jatkuvuutta. Siksi pää-
tettiinkin järjestää vielä yksi kahden päivän työpaja 
marraskuun lopulla.

Tätä juttua kirjoitettaessa työt ovat nähtävillä Varsi-
nais-Suomen Näkövammaisten toimintakeskuksen ker-
hotilassa. Näyttelyn nimi on Sormituntumalla.

Joulukuuksi olemme saaneet näyttelytilaa Turun Kyn-
nys-galleriasta, joten on hyvä että pääsee vielä jatka-
maan kesken jääneitä töitä. Kurssilaisten keskuudessa 
heräsi myös kiinnostus jatkaa työpajoja  vaikkapa ensi 
vuoden puolella.

Jessica Koivistoinen olisi kiinnostunut jatkossakin työs-
kentelemään näkövammaisten kanssa.

- Pidän ylipäätään ohjaamistyöstä hyvin paljon, tun-
nustaa Koivistoinen. - Ohjaustyöllä on  todella  inspiroi-
va  ja  virkistävä vaikutus  omaa taiteellista  työskentelyä 

ajatellen.
Koivistoisesta on aina kiinnostavaa kuulla keskenään 

erilaisia  ideoita ja nähdä työskentelyyn liittyviä monen-
laisia lähestymistapoja.

- Se muistuttaa itselle, ettei pidä liikaa kangistua van-
hoihin  kaavoihin ja joskus pitää myös mennä mukavuus-
alueitten  ulkopuolelle, jotta voisi kehittyä omassa työs-
sään, hän täsmentää ajatuksiaan.

Mukavinta on, että löytyy näitä vetäjämme Jessican 
kaltaisia ihmisiä,  jotka ideoivat ja toteuttavat työpajo-
ja, joissa luovuuden saa päästää valloilleen, kertoo Noo-
ra Mäkelä.

- Lähden  ilman  muuta  mukaan  jatkossakin, jos so-
piva  ajankohta  tällaiselle  toiminnalle  löytyy sekä Jes-
sican kaltainen  ohjaaja, suur kiitos hänelle, lisää Mäke-
lä vielä.

Ura käsillä -hankkeen hankevastaa-
vana työskentelevä Piia Rossi uskoo 
käsityöläisyyden tulevaisuuteen. 

Teksti: Kirsti-Sisko Salonen
Kuva: Ritva Kannel

I
hmiset haluavat hankkia tuotteita, jotka on val-
mistettu kestävistä materiaaleista ja jotka ovat 
laadukkaita, Pia Rossi perustelee.

Suomessa on näkövammaisten käsitöillä yli sadan 
vuoden perinteet. Harjojen sekä rottinkikorien ja -kalus-
teiden valmistajien joukko on kuitenkin harmaantunut ja 
harventunut viime vuosikymmeninä. Jäljellä on yksittäi-
siä osaajia, minkä vuoksi alkaa olla jo kiire siirtää perin-
teisiä taitoja nuoremmille sukupolville. Esimerkiksi rottin-
kikalusteiden punontataito on katoamassa niin, että ka-
lusteitaan korjauttavia asiakkaita on ajoittain enemmän 
kuin tekijöitä. 

HUN ry on käynnistänyt RAY:n tuella kolmevuotisen 
Ura käsillä -hankkeen, jonka tavoitteena on kohentaa kä-
sityöammattien arvostusta ja innostaa nuoria sekä työ-
iässä näkönsä menettäneitä ihmisiä ryhtymään käsityö-
läisiksi. Ohjaus tapahtuu viikon mittaisilla tai lyhyemmil-
lä kursseilla Iiriksessä. 

Eväitä käsityöläisyyteen

Hankevastaava Piia Rossi on koulutukseltaan kasvatustie-
teen lisensiaatti ja opettanut parikymmentä vuotta ku-
vaamataitoa ja käsitöitä. Hän näkee hankkeen pikemmin-
kin tavoitteellisena kuin harrastustoimintaa tukevana. Pe-
rinteisiä työmenetelmiä ohjaa työpajassa Seppo Toiva-
nen, joka on itsekin näkövammainen käsityöläinen ja ko-
kenut käsityöohjaaja. Toinen työpajaohjaaja aloittaa vuo-
denvaihteen jälkeen. Lisäksi hankkeessa on varauduttu 
palkkaamaan muita osaajia tarpeen mukaan. 

Hankkeelle on valmistunut Iiriksen ensimmäiseen ker-
rokseen työpaja. Kurssilaiset pääsevät kokeilemaan käy-
tännössä perinteisiä käsityömenetelmiä kuten harjojen 
tai mattopiiskojen valmistusta ja tutustumaan uusiin ma-
teriaaleihin ja  mahdollisuuksiin kehitellä tuotteita.

Piia Rossi pitää perinteisten näkövammaisten käsitöi-
den vahvuutena niiden hyvää mainetta laadukkaina tuot-
teina. Hän kuitenkin toivoo, että hankkeen myötä pysty-
tään kehittämään klassikoiden rinnalle trendikkäitä tuot-
teita, jotka kiinnostavat myös vaikkapa hipstereitä.

Käytännön harjoittelun lisäksi kurssiohjelmaan sisältyy 
puheenvuoroja muun muassa muotoilun merkityksestä, 
markkinoinnista ja yrittäjyydestä. Kurssilaiset pääsevät 
myös tutustumaan käsityöalan liikkeisiin ja Design-mu-
seoon.

- Tarkoitus on, että aluksi käydään viiden päivän mit-
tainen peruskurssi, jolla voi tutustua joko yhteen tai use-

ampaan työmenetelmään ja sen jälkeen voi valita kiin-
nostuksensa mukaan joko viikon mittaisia tai lyhyempiä 
kursseja, Piia Rossi sanoo.  

Opetus on maksutonta ja siihen voi osallistua eri puo-
lilta Suomea. Ateriat, matkat ja mahdolliset majoituskulut 
jokainen maksaa itse.

Niille näkövammaisille, jotka ryhtyvät yrittäjiksi on tar-
jolla tukea Näkövammaisten liitosta yrityksen käynnistä-
miseen liittyvissä kysymyksissä. Suomen yrittäjät -järjes-
tön jäseniä on lupautunut mentoreiksi aloittajille.

Kurssit täyttyivät ennätysajassa

Kiinnostus käsityöläisyyttä kohtaan yllätti Ura käsillä 
-hankkeen tiimin iloisesti. Marraskuussa järjestetty kurs-
si täyttyi parissa tunnissa ja jonoon kerääntyi halukkaita 
niin paljon, että saman tien päätettiin järjestää toinen sa-
mansisältöinen kurssi tammikuussa.

Piia Rossi lupaa, että kursseja tullaan järjestämään niin 
monta kuin on tarpeen.

Kevään kurssikalenteri on verkkosivulla http://www.hun.
fi/ura-kasilla 

Käsityö kunniaan

Työpajaohjaaja Seppo Toivanen näyttää hankevastaava Piia Rossille 
patasudin tekoa.

►
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Teksti: Sari Karjalainen 

Jännärijoutsenet on harrastajaryhmä, johon kuu-
luu parisenkymmentä kuunnelmista ja näyttele-
misestä kiinnostunutta näkövammaista eri puolilta 
maata. Ryhmä on toteuttanut neljä kuunnelmaa, ja 

joulukuun alussa siltä julkaistaan uutta. Jännärijoutsen-
ten ohjaaja ja käsikirjoittaja Anne Huttunen anoi ja sai tä-
nä vuonna muhkean apurahan uusimpaan kahden kuun-
nelman projektiin, joka muodostuu hänen ensimmäisistä 
kuunnelmakäsikirjoituksistaan ”Älä vihellä teatterissa” ja 
”Kun yhden on lähdettävä.” 

-Aiemmissa projekteissa olen tehnyt niin, että olen kysy-
nyt, ketkä haluavat tulla mukaan seuraavaan kuunnelmaan 
ja olen kirjoittanut jokaiselle halukkaalle roolin, joka on so-
pinut hänen taitoihinsa ja taipumuksiinsa. Nyt kun oli val-
mis kässäri, palapeli oli tietenkin rakennettava toisinpäin, 
mutta olen oikein tyytyväinen lopputulokseen, Huttu-
nen sanoo.

Tässä nyt ilmestyvässä projektissa on muutamia ensi-
kertalaisia mukana, ja omista kokemuksistaan kertovat 
Johanna Herranen, Heli Yli-Pentilä ja Sari Karjalainen, tä-
män jutun kirjoittaja.

Äänisuunnittelija ja näyttelijä

Johanna Herranen on helsinkiläinen äänenkäsittelyn, tie-
totekniikan ja musiikin moniosaaja. Hän säveltää, sanoit-
taa, soittaa, laulaa ja äänittää. Hän toimi Jännärijoutsen-
ten edellisen, Piritta-kuunnelman toisena äänisuunnit-
telijana ja hääri myös muusikkona ja miksaajana  Näkö-
vammaisteatterin Rakkaus on sokea –esityksissä. Hän 
on myös Sokeain kuunnelmaraadin jäsen. Kun Anne ky-
seli minua tähän projektiin näyttelijäksi, olin ensin, että 
mä en näyttele, vaan teen mieluummin äänisuunnitteli-
jan hommia. 

Käytyään katsomassa Näkövammaisteatterin Rakkaus 
on sokea -esityksen Anne kirjoitti minulle tosi kannusta-
van viestin kysyen taas, olenko ihan varma, etten haluai-
si myös näytellä. Vetämissään larpeissa Anne oli kiinnit-
tänyt huomiota ääninäyttelemiseeni ja pohtinut että so-
pisin myös Jännärijoutseniin.  Aloin lämmetä ajatuksel-
le, koska tiesin porukan olevan hyvä ja ystävällinen. Tulin 
mukaan siis vähän takaoven kautta. Kun olin lukenut käs-
särin ja tutustunut omaan roolihenkilööni Vuokkoon, to-
tesin, etten voisi ollakaan kukaan muu.   

Johanna ei tarvinnut avukseen pistekirjoitusplareja ei-
kä cd-levyäkään, vaan hän tallensi käsikirjoituksen pie-

nelle pistenäytölle, ja ajoi myös tiedostot älypuhelimeen.
- Kesällä en juurikaan harjoitellut, koska olin matkoil-

la ja muutenkin oli kaikenlaista. Lomien jälkeen aloin tii-
viimmin harjoitella. Itse asiassa harjoitus oli mun aamu-
rutiini. Nousin sängystä ylös ja painoin iPhonesta Voice 
dream readerin play-näppäintä ja miesääni Onni rupesi 
posottamaan tekstiä, ja minä samalla keittämään kahvia. 
Tein myös muistisääntöjä siitä, että jos mulla on joku pit-
kä repla, mun oli pakko pistää siihen joku melodia, että 
sen sai toimimaan. Suihkussa oli mukava sitten lauleskel-
la.

- Porukassa harjoittelu olikin vasta siistiä! Johanna huu-
dahtaa. – Kun hahmot saivat äänet, siihen sai itselläkin 
henkeä. Pystyi eläytymään omaa roolia harjoitellessa, 
kun kuuli korvissaan toisten roolihahmojen äänet. Myös 
roolianalyysistä tykkäsin, se auttoi hahmottamaan, miksi 
Vuokko sanoo siellä niin ja niin. 

Äänitystilanne olikin erilainen kuin Johanna oli edeltä 
kuvitellut. - Luulin, että studiossa on näyttelijöiden vä-
lissä sermejä, etteivät äänitykset vuoda toistensa pääl-
le. Se olisi kyllä vaatinut paljon suuremmat tilat. Tässä et-
tä olimme samassa tilassa, jokainen oman mikrofonin ää-
ressä oli se hyvä puoli, että me näyttelijät saimme toisis-
tamme energiaa. Olen tehnyt musiikkiin liittyviä juttuja, 
ja tottunut ottamaan taustalauluja uusiksi  vaikka kuin-
ka monta kertaa. Nyt hämmästelen, miten mutkattomasti 
kuunnelman äänitykset sujuivat! Osa kohtauksista meni 
purkkiin jo ekalla otolla, ja joitakin otettiin enintään kol-
me kertaa uusiksi. Tässä säilyi se tuoreus, se keveys. Ja 
kyllähän meillä oli hauskaa! 

Me olemme materiaalia, josta ohjaaja muokkaa. Onkin 
paljon isompi haaste, että annat itsesi siihen täysillä  ja 
luotat ohjaajaan etkä anna sisäisen äänesi vastustaa. Tur-
ha tässä on epäillä, sillä meillä on kokenut ohjaaja, ja lop-
putulokset ovat aina olleet positiivinen yllätys, Johanna 
sanoo.  

Puoliso kannusti  mukaan

Heli Yli-Pentilä on äänikirjojen ja kuunnelmien suurkulut-
taja. Hän asuu Riihimäellä puolisonsa Markun sekä opas-
koiransa kanssa. Hän on koulutukseltaan datanomi. 

- Olen näytellyt viimeksi joskus ala-asteella ihan pienis-
sä rooleissa, Heli nauraa. – Viime vuosina olen seurannut 
puolisoni touhuilua Peilin lumetta ja Piritta -kuunnelmi-
en parissa. Markku sekä näyttelee että kokeilee siipiään 
äänisuunnittelijana tässä uusimmassa projektissa. Olin jo 
pitempään pohtinut, että olisi mukava näytellä Jännäri-
joutsenissa. Pyysin Markkua kysymään Annelta, voisinko 
minäkin tulla mukaan, ja näin mahdollisuus tarjoutui. Sii-
tä se sitten lähti omalla painollaan, ja mua vietiin, Heli Ku-
vailee.

- Kun luin sitä kässäriä, totesin, että tää on tosi hieno 
juttu! Roolihenkilö ei heti tuntunut omalta, mutta kun 
luin sitä pari kertaa syventyen Riitan rooliin oikein kun-
nolla, se alkoikin elää. Totesin, että pystyn sen tekemään. 

Heli harjoitteli rooliaan pitkin kesää pistekirjoitusplaris-
ta, ja kirjoitti sen lopulta pienelle tietokoneeseen liitet-
tävälle pistekirjoitusnäytölle. - Luin sitä tekstiä puoliää-
neen, ja Markku välillä kysyi, että ’Mitä sä sanoit?’ ja minä 
siihen, että roolia minä vaan tässä opettelen – autoimme 
paljon toinen toisiamme; Markku kuulusteli minulta Rii-
tan  ja minä Markulta Unton roolia. Sain Markulta paljon 
hyviä vinkkejä näyttelemiseeni

Ensimmäiset yhteiset lukuharjoitukset jännittivät Heliä. 
- Oli se aika pelottavaa. Markku rauhoitteli, että kaikki 

tukevat sua ja toisiaan. Se on mukava porukka. Pikkuhil-
jaa jännitys hävisi, kun huomasin muistavani jo aika pal-
jon ulkoa siinä alkuvaiheessa. Totesin, että   kyllä mä täs-
tä selviän. Annelta sain myös paljon apua, ja hän muisti 
mainita kuinka hyvä olen. Riitta-hiirulaisesta kasvoi jotain 
muuta. Kuunnelma vei mukanaan täysin. 

Äänityksissä piti olla tarkkana. Heli kertasi  aina ennen 
kunkin kohtauksen äänittämistä vuorosanansa pieneltä 
pistenäytöltä.  

- Ensimmäisessä äänityssessiossa en ymmärtänyt odot-
taa äänittäjän sanaa ”pyörii” vaan aloin pälättää. Viimei-
sissä äänityksissä kävi päinvastoin, en uskaltanut aloit-
taa vaan jäin odottamaan ja äänittäjäkin sanoi, että mik-
sei kukaan puhu mitään. Kaikenlaista sattuu, mutta näistä 
oppii koko ajan. Kokonaisuutena äänitykset sujuivat mu-
kavasti, ja meillä oli rento meininki, se tuntui ihan lentä-
miseltä, Heli kertoo.

Repe-ryhmästä potkua seikkailuun

Olen pianistina Anne Huttusen ohjaamassa Näkövam-
maisten Kulttuuripalvelu ry:n Repe-ryhmässä, joka on 
esittänyt livenä kahta Reino Helismaan radiohupailua eri 
puolilla Suomea. Ryhmä on toiminut reilut kaksi vuotta, 
ja samalla Annen tapa ohjata on tullut tutuksi ihan sinne 
pianon taakse.

Alkuvuodesta Anne kyseli nimiämme tueksi hänen ha-
kiessaan avustusta Jännärijoutsenten uuteen projektiin. 

”Kyllä minun nimeni voi sinne laittaa, mutta ei kai se si-
touta mua näyttelemään”, totesin. Silti jotain jäi kaiher-
tamaan mieleni pohjalle, ja erään Annen kanssa käymä-
ni keskustelun jälkeen huomasin liittyneeni Jännärijout-
seniin. Anne muisti minun roolini Näkövammaisteatterin 
Spoonriver antologiasta vuodelta -96, minkä  olin itse jo 
tietoisesti unohtanut. Ajattelin, että tänä vuonnahan täy-

ENSIKERTAA 
J O U T S E N E N A

Johanna Herranen - usein pianon takana.

Joutsenia on vaikea pysäyttää kuvaan, tässä Sari Karjalainen.
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tän pyöreitä, ja eikös silloin tehdä jotain aivan uutta. Pää-
tin kokeilla, oppiiko se kuuluisa vanha koira uusia temp-
puja, ja oppihan se!

Sain itse päättää, minkä roolin otan, sillä Anne luotti ar-
vostelukykyyni. Halusin Marketan roolin ”Kun yhden on 
lähdettävä” –kuunnelmassa ihan siksikin, että se ei ole 
kovin suuri ja vaikeasti omaksuttava. Marketalla on myös 
perhe, ja häneen oli helppo samastua. 

Saadessani plarin käteeni aloin pelätä vähän samaan 
tyyliin kuin uimaan mennessä pelätään: onko vesi kuiten-
kin liian kylmää, uskallanko, uskallanko…? Lueskelin teks-
tiä ja kirjoittelin sieltä vuorosanojani  pistekirjoitukselle. 
Lopulta sain cd-levyn, jolta siirsin kässärin muistikortille, 
ja saatoin kuunnella sitä lenkillä. Rakastan myös uimista, 
ja harmittelinkin, kun en voi viedä opeteltavaa tekstiä al-
taaseen. Loppuvaiheessa tosin sielläkin kuunnelman koh-
taukset putkahtelivat päähäni ja kertailin mielessäni vuo-
rosanoja ja elin  Marketan mielentiloja.

Yhteiset lukuharjoitukset koin hyvin samantyyppisesti 
kuin Johanna ja Heli ovat jo edellä kertoneet. Viimeisen 
läpimenon jälkeen ennen äänityksiä tuli notkahdus ja us-
konpuute. Mieheni Ari Talja, joka on myös mukana kuun-
nelmissa, kannusti, että ”Ota rauhallisesti, kyllä se hyvin 
menee.” Kirjoittelin pienille muistilapuille tukisanoja, ja 
kohta posotin roolini melkein ulkoa  kotioloissa.

Studio-olosuhteita pelkäsin, sillä minulla oli ollut kiel-
teinen kokemus luurit päässä istumisesta ja oman sydä-
men jyskeestä korvissani ja laulamisesta siinä olotilassa. 
Menimme isolla porukalla studioon ja käärimme hihat. 
Kohtauksista moni meni suorastaan heittämällä sisään. 
Jälkeenpäin olin aivan hämilläni, että oliko tämä unta vai 
totta!?

Minua auttoi myös joutsenparveen kuuluvan rentou-
tusohjaajaksi opiskelevan Medina Omeragicin minulle 
etukäteen tekemä rentoutus, jossa hiljennyin ottamaan 
voimavaroja käyttööni.

Voi mikä jengi, ja miten paljon erilaista osaamista tässä 
parvessa onkaan!

Joulukuun 3. päivä on kuunnelmien julkaisutilaisuus Ii-
riksen auditoriossa. Pääsemme kuulemaan lopputulok-
sen äänitehosteineen kaikkineen.  Ohjaajalta saatujen vä-
liaikatietojen mukaan voimme tulla tilaisuuteen iloisen 
odottavissa tunnelmissa. Jos hän on jo tyytyväinen, ei 
meillä näyttelijöillä ole hätää.

Jännärijoutsenilta on ilmestynyt seuraavat kuunnelmat: 
Kateuden talo  2007,  Hävikkinaiset 2010,  Peilinlumetta 
2012 ja  Piritta  2015.

 

Operaatio Paulaharjun iskulause: 
"Ilmaista taidetta kaikelle kansalle, 
mutta ei hinnalla millä hyvänsä!"

Tanja Rantalainen

K
un kirjailija ja teatteriohjaaja Juha Hurme 
saapui yhdistyksen kirjailijavieraaksi huhti-
kuussa 2015, emme tienneet, mitä tuleman 
pitää. Hurme perusti ensin näkövammaisten 

teatterikerhon ja ulotti sitten Operaatio Paulaharjun 
esitykset Lapin erämaista näkövammaisten toiminta- ja 
palvelukeskus Iirikseen. 

Juha Hurmetta (s. 1959) juhlittiin Kajastuksen kansi-
kuvajutussa keväällä 2015, kun Gyöngyi Pere-Antikainen  
kuvasi hänen vierailuaan Celia-kirjastossa. Hurme nau-
ratti haastattelijansa, yhdistyksen puheenjohtaja Eija-Lii-
sa Markkulan tärviön  partaalle ja lupasi lopuksi, että al-
kaisi pitää näkövammaisille teatterikerhoa. Emme tieten-
kään uskoneet, että näkisimme mestarista enää vilahdus-
takaan. 

Muuttomiehet, Töppöhörö, Hirvimetsä 

Muuttomiehet KOM-teatterissa oli Hurmeen käsikirjoitta-
ma ja ohjaama näytelmä muutosta ja muutoksesta. Esi-
tyskauden loppuvaiheessa ohjaaja nousi itsekin näyt-
tämölle, paikkaamaan sairastuneen Pekka Valkeejärven 
roolin.  Tehtiin, kuten oli sovittu. Näkövammaisten ryhmä 
kävi teatterissa ja Hurme saapui sen jälkeen Iiris-keskuk-
seen tapaamaan sokeaa yleisöään. Teatterikerhon ensim-
mäisessä tapaamisessa paikalla oli vain muutama näkö-
vammainen harrastaja, mutta se ei Hurmetta lainkaan hil-
linnyt. Puhe Iiris-keskuksen Outa-tilassa kulki kuin suuris-
sa saleissa ja me läsnäolijat ymmärsimme olevamme etu-
oikeutettuja. 

Kerhotoiminta jatkui. Näkövammaiset kuuntelivat El-
li Salon käsikirjoittaman ja Henri Tuulasjärven ohjaaman 
kuunnelman Hirvimetsä, jossa Hurmeella oli hirven rooli. 
Kuunnelmassa isä vie poikansa Kainuun korvessa ensim-
mäistä kertaa hirvimetsälle ja siinä kaikuvat menneiden 
ja tulevien eränkävijöiden äänet. 

Näkövammaiset suuntasivat myös Kansallisteatteriin 
Hurmeen Töppöhörö-näytelmän kantaesitykseen. Näy-
telmä käsitteli rasismia, sovinismia ja muuta yhteiskun-
nallista vihaa ja sen päähenkilö oli kooste kaikista niis-
tä matkahuollon baarissa istuvista äijistä, joita Hurme on 
kotimaanmatkoillaan kuunnellut. Koska Hurme ei ekolo-
gisista syistä lennä, vaan sen sijaan koluaa kotimaan kun-
tia, hän on kuullut niitä juttuja paljon. 

Hurme palasi Iiris-keskukseen Hirvimetsän kirjoitta-
neen Elli Salon kanssa ja taas keskusteltiin kuunnelman- 
ja teatterintekemisestä. Nyt Hurme sai varsinaisen kunin-
gasidean näkövammaisten teatterikerhon jatkosta. 

Operaatio Paulaharju 

Iiris-keskuksessa 

Samuli Paulaharju (1875-1944) oli oululainen kuurojen-
koulun käsityönopettaja, kirjailija, valokuvaaja ja merkit-

tävä kansanperinteen kerääjä. Hur-
meen Operaatio Paulaharjun tarkoi-
tus on tuoda Paulaharjun kertomuk-
set pohjoisen luonnosta ja ihmis-
luonnosta yleisön nautittavaksi, il-
maiseksi, mutta ei hinnalla millä hy-
vänsä. 

Juha Hurmeen dramatisoima näy-
telmä Paulaharjun teoksesta Tuntu-
rien yöpuolta kehittyy vuosi vuodel-
ta. Työryhmä ei saa palkkaa, esityk-
siin osallistuminen ei maksa mitään 
- mutta ne nähdäkseen on käveltä-
vä muutama päivä tunturiin. Vuonna 
2014 esitysten näyttämönä toimi Pal-
lastunturi, 2015 Lemmenjoen rannat, 
2016 Kevo, 2017 on vuorossa Näätä-
mö ja 2018 Halti. 

Koska erämaavaellus vaihtelevissa 
olosuhteissa saattaa joillekin sokeil-
le ja heikkonäköisille olla haastavaa, 
näkövammaiset pääsevät osallisik-

si Operaatio Paulaharjun esityksistä 
varsinaisen esityskauden jälkeen Ii-
ris-keskuksessa. Operaation henges-
sä näytännöt ovat yleisölle ilmaisia. 

”Sielua vapisuttava kokemus”

19.9.2016 Operaatio Paulaharjun esi-
tykseen saapui noin 50 näkövam-
maista.  Juha Hurme  kuvaili, miten 
tunturissa luonto toimii esityksen la-
vasteena ja miten esiintyjäjoukko Ke-
volla vaelsi lopuksi tunturien taakse. 
Iiris-keskuksessa laulu loittoni pal-
velu- ja toimintakeskuksen käytävil-
le.  Kuvailutulkki Anu Aaltonen tulk-
kasi kansanoopperan ja muut esityk-
seen sisältyvät kohtaukset vapaaeh-
toistyönä.

”Meille Iiriksen esitys oli jännittä-
vää improvisointia, koska teatteri-
esityksemme  on harjoiteltukin erä-
maassa; ne ikään kuin kasvavat maas-
ta. Ja yht´äkkiä olimmekin sisällä ta-
lossa, vieläpä Helsingissä. Koko ti-
lanne oli niin lämmin ja tärkeä, että 
esiintyminen oli silti täysin vaivaton-
ta”, Juha Hurme muistelee Iiris-kes-
kuksen esitystä. 

Eräs yleisön joukossa istunut kuva-
si Operaatio Paulaharjua näin:  ”Nuo-
ret näyttelijät vetivät rennosti ja raik-
kaasti. Esitys oli lyhyt ja intensiivi-
nen ja siinä oli runsaasti oikein haus-
koja tilanteita. Huumori ei ollut lain-
kaan liikaa alleviivattua vaan nokke-
laa ja jännästi sarkastista. Viileät nuo-
ret näyttelijät kuplivat makeasti.” 

Toinen kertoi: ”Hurme sai esityk-
seen tiivistettyä kyllä hyvin jotakin 
olennaista  siitä toisaalta kaamoksen 
ja toisaalta yöttömän yön tunnelmas-
ta, joka Perä-Pohjolan ja Lapin seu-
duilla on vallinnut ja ehkä vieläkin 
on aistittavissa – omakohtaista ko-

kemusta varsinkin kesäajalta on nuo-
ruusvuosilta minulla paljon.” ”Sielua 
vapisuttava kokemus”, kolmas tiivisti. 

Kiitos Operaatio Paulaharju, kiitos 
Tunturien yöpuoli, ensi syksynä näh-
dään!
Operaatio Paulaharjun verkkosivut 
http://www.operaatiopaulaharju.f i/
index.html
Juha Hurmeen kirjailijavierailu Kajas-
tus-lehden sivuilla 
http://www.kajastuslehti.fi/kirjailija-
vierailut/

Operaatio Paulaharjun verkkosivuilta otettu aloituskuva.

Juha Hurme

Samuli Paulaharju vuonna 1928.

►



26 27

Jukka Lindström isännöi Ylen Noin 
viikon uutiset -showta televisios-
sa. Ennen televisioesiintymisiä hän 
työskenteli toimittajana radiossa, 
mutta tunnetaan hänet myös stand 
up -koomikkona.

Teksti ja kuva: Timo Leinonen

M
ies vastapäätä kertoo urheasti flunssas-
ta huolimatta tv-käsikirjoituksen synnys-
tä ja samalla viipaloi kämmensyrjällään vä-
lissämme seisovan pöydän kantta. Monien 

muiden tv-katsojien kanssa useimmiten näenkin saman 
tummapartaisen ja -hiuksisen miehen, Jukka Lindströ-
min, studiopöydän ääressä TV 2:n torstai-illassa. Silloin 
hän, sliipatumpana kuin nyt, pauhaa Noin viikon uutisia. 
Varovasti voisi arvioida shown kuuluvan kanavan kat-
sotuimpiin sisältöihin. Tarkistus paljastaa: riippuen vä-
hän millaisia urheilulähetyksiä osuu kanavan tarjontaan 
kunakin viikkona, Nvu sijoittuu keskimäärin noin viiden 
katsotuimman joukkoon.

Poliittisella satiirilla, ajankohtaissatiirilla, on perinteitä 
muualla enemmän kuin meillä. Mallit löydetään Britan-
niasta tai Yhdysvalloista. Noista lähteistä ovat Nvu:n te-
kijät oppia ammentaneetkin. Katsoja voi aavistaa vaikut-
teiden alkuperän helposti ruudussa näkemästään loppu-
tuloksesta.

Vuoden 2014 alkupuolella tv-tuottaja Juha Lahti eh-
dotti jonkinlaista viihteen alaan kuuluvaa tuotantoa Juk-
ka Lindströmille, tuolloin toimittajana Ylessä radion puo-
lella, aluksi uutistoimittajana.

- Minulla ei ollut mitään hinkua päästä televisioon, tyk-
kään niin tuosta radiosta, Jukka muistelee ensireaktio-
taan.

Tuottajan ajatusta ryhdyttiin kuitenkin kehittelemään. 

Lindström kertoo monista epäilyksistään, jotka etukä-
teen kohdistuivat nykyiseen shown muotoon. USA:ssa 
tehty The Daily Show tarjosi hyvän tutkimuskohteen ja 
vertailukohdan. 

Ensimmäisenä arvelutti, riittäisikö tässä maassa käyttö-
kelpoista uutismateriaalia kaavaillun shown käyttöön al-
kuunkaan riittävästi. Jukka selittää amerikkalaisen poli-
tiikan blokkijaon antavan toisenlaisen lähtökohdan uuti-
sille ja niiden kommentoinnille satiirin keinoin. Aluksi oli 
myös kokonaan hämärän peitossa, kuka meillä voisi käsi-
kirjoittaa tämän tyylistä sisältöä.

Aivan tuoreita esikuvia kotimaasta ei ajankohtaissatii-
rista ole löydettävissäkään. Uutisvuoto edustaa yhtä tyy-
lilajia, ja aikanaan Studio Julmahuvi taas Jukan yhtenä 
suosikkina oli omaa lajiansa. Yleleaks nojasi myös haus-
koina tunnettuihin persooniin, oli joukkuepeliä. Moni 
muistaa Iltalypsyn ja Itsevaltiaat, poliittista satiiria pöy-
häistiin jo enimmäkseen unholaan painuneen Hukkaput-
kenkin sketsiviihteessä. 

Jukan ja kumppaneiden mielessä kangasteli pikemmin 
jotakin uutisten sisältöä kommentoivaa, toisin kuin esi-
merkiksi Studio Julmahuvi parodioi erityisesti uutisten 
muotoa.

The Daily Showssa kiinnosti erityisesti kuinka studio-
hahmo kommentoi erilaisia kuvia ja reagoi niihin, ja 
kuinka videoita käytetään.

Ennen syksyn 2014 lähetysten käynnistymistä tehtiin 
joitakin kokeiluja, testattiin muotoa ja toteutusta. Saatiin 
tuntuma materiaaliin, uutisten riittävyyteen. Opittiin oi-
keaa rytmiä, kuvien käyttöä, niitä voi yhdessä kokonai-
sessa lähetyksessä olla jopa pari sataa.

- Minulle selvisi varsinkin se, että haluan studioon ylei-
sön mukaan nauhoitukseen. Minun on helpompi puhua 
ne jutut paikalla olevalle yleisölle.

Vahva käsikirjoittajien tiimi

Nyt yleisö tuntuu löytäneen nauhoitukset. Muihin tuo-
tantoihin haetaan yleisö erilaisista yhdistyksistä, ainejär-
jestöistä tai vastaavista, Nvu:n yleisö tulee mukaan oma-
aloitteisesti ilman mitään jäsenyyksiä. Illan yleisön ot-
taa vastaan lämmittelijä, jonka on määrä kohottaa ylei-

sön tunnelma valmiiksi Lindströmin 
tulla paikalle. Tervehdittyään ylei-
söä muutamalla valmistavalla jutul-
la Jukka istahtaa ”uutisankkurin” pai-
kalle ja samassa pärähtää tunnari, jo-
ka herkeämättömällä rytmillään en-
nustaa shown tahdin. Rytmi on olen-
nainen. Se merkkaa naurahdukset, 
pitää shown elossa. Pitkää vitsitöntä 
tuokiota esitys ei kestä. Ainakin yri-
tyksiä saada aikaan naurua tarvitaan 
tiuhaan. Yleisön hyväksyvät naurut 
ja tyrskähdykset paljastavatkin, et-
tei käsikirjoituksen kimpussa ole tur-
haan aherrettu.

Shown sisällä erilaisten jaksojen 
toisiinsa lomittamista joudutaan te-

”Vielä enemmän nautin tehdä stand upia”

NOIN VIIKON 
UUTISTEN JUKKA

kemään kellontarkasti. Käsikirjoituksen 
palasia paikalleen asettelee Jukan lisäk-
si tiimi käsikirjoittajia:  Jenni Poranen, 
Iikka Kivi, Anders Helenius, Tomi Haus-
tola, Yasir Gaily ym. Ilman työtä ja asian-
omaista henkilökuntaa ei yleisö näkisi 
lähetyksissä käytettäviä kuvia ja videoi-
takaan. Viimeisen silauksen kokonaisuu-
delle antaa studion henkilökunta.

Kotisohvaltakin näkee helposti Lind-
strömin olevan televisioon aivan omi-
aan: hän kelpaisi malliksi vaatemainok-
seen, voisi olla uskottava uutisankkuri. 
Nvu:ssa hän on tarvittavan velmu ilmei-
neen, eleineen, äänenpainoineen, kaik-
kiaan sympaattinen. Silti Jukalle ei Nvu 
ole kaikki, ei edes tärkein.

Vielä enemmän nautin tehdä stand 

up -komiikkaa

Entisajan hoveissa vastuu viihteestä 
oli etenkin hovinarrien harteilla. Nar-
rin rooliin kuului etuoikeus arvostel-
la vaaratta yksinvaltiaan toimia iro-
nian ja satiirin antamalla suojavyö-
hykkeellä. Nvu  käsittelee poliitikko-
ja uutisten kautta, reagoi usein huo-
noihin päätöksiin tai niiden heikkoi-
hin perusteluihin. Narriksi Jukka ei 
itseään silti koe, hän on esiintyes-
sään liian sliipattu narriksi. Olemus 
on kuin aidon uutisankkurin. 

Kaikesta päättäen vaikutusvaltai-
simpienkin nahka on toistaiseksi ol-
lut riittävän paksua. Yleisön palaut-
teesta suurin osa on ollut myönteis-
tä: somessa tulee kannustusta. Joi-
takin klippejä ovat ihmiset innostu-
neet jakamaan eteenpäin, kuten Ti-
mo Soinin Guggenheim-räppiä kulu-
valta syksyltä.

Vaikka välillä tulee mieleen, että 
jostakin tietystä jutusta saattaisi hy-
vinkin tulla palautetta, niin ei kui-
tenkaan ole merkittävissä määrin ta-
pahtunut. Ilmeisesti katsojat ovat oi-
valtaneet pelin hengen.

Viihteen jo nyt suuri osuus talo-
udessa ja viestimissä kasvaa jatku-
vasti. Naurulle on runsaasti kysyn-
tää markkinoilla. Emme voi tyhjen-
tävästi määritellä naurun merkitystä 
kaiken kaikkiaan, mutta Jukka näkee 
naurun Nvu:n kannalta sekä välinee-
nä että tavoitteena.

Ilman naurua se ohjelma olisi 

kamala

Omalla tavallaan merkittäväksi Juk-
ka koki aikanaan myös Neil Hard-
wickin Nyhjää tyhjästä -improvisaa-
tioteatterin. Se show syntyi kiinnos-
tavasti vetäjän ja yleisön vuorovai-
kutuksesta. Keskustelumme naurus-
ta saa Jukan muistamaan vanhan 
Hardwick-haastattelun.

Hän pohtii siinä elämää ja kosmis-
ta mitattomuutta, kuinka maailma 
kaikkineen herättää kysymyksiä ja 
hämmennystä. Miksi mitäkin on, ei 
näihin kysymyksiin voi vastata. Kai-
ken mykistävän valtavuuden ja toi-
saalta päättömyydenkin äärellä, mi-
tä meille lopulta jää, vain nauru, ei 
mitään muuta, vain nauru.

- Ilmeisesti katsojat ovat oivaltaneet pelin hengen, Noin viikon uutisten Jukka 
Lindström arvelee. 
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Kulttuuria kaikille -palvelu järjesti
useiden yhteistyökumppaneiden 
kanssa kolmipäiväisen Kulttuurin 
yhdenvertaisuus -foorumin Helsin-
gissä. Ennakkotyöpajoista, seminaa-
ripäivästä ja tutustumiskäynneis-
tä koostuvan foorumin aiheena oli 
teknologia sekä sen apu saavutetta-
vuudessa. 

Teksti: Marianne Tenhami

K
ulttuuria kaikille -palvelu järjesti Kulttuurin 
yhdenvertaisuus -foorumin yhdessä Näkö-
vammaisten Kulttuuripalvelu ry:n, Evantian, 
Aalto-yliopiston, Helsingin Seniorisäätiön, 

Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf:n, Suomen 
elokuvasäätiön, Tanssin talo ry:n, Tiedekeskus Heure-
kan ja lukuisten muiden organisaatioiden kanssa mar-
raskuussa Helsingissä. Foorumin rahoittajina toimivat 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomalais-ruotsalainen 
kulttuurirahasto ja William Thurings stiftelse.

- Kulttuuria kaikille -palvelussa oli tarve kuulla, mihin 
kaikkiin asioihin esteettömyyden saralla pitäisi tarttua 
kulttuurin yhdenvertaisuuden saavuttamiseksi. Halusim-
me kuulla myös kulttuuritoimien ja -tuottajien mielipi-
teitä aiheesta. Halusimme järjestää foorumin, jossa voisi 
keskustella ja saada ajantasaista tietoa siitä, mikä on ajan-
kohtaista juuri nyt kulttuurin, moninaisuuden ja esteettö-
myyden saralla, valottaa foorumia koordinoinut Outi Sa-
lonlahti Kulttuuria kaikille -palvelusta.

Kuvionuoteista Tarinakaruselliin

Kulttuurin yhdenvertaisuus -foorumin otsikko oli Saavu-
tettavuus 3.0, jonka alla käsiteltiin monipuolisesti teemo-
ja uudet luovat teknologiat taide- ja kulttuurikentällä se-
kä niiden mahdollisuudet edistää saavutettavuutta ja yh-
denvertaisuutta. Teemoja käsiteltiin ennakkotyöpajois-
sa ja tutustumiskäynneillä eri organisaatioissa sekä semi-
naaripäivässä, jossa muun ohjelman ohella purettiin en-
nakkotyöpajojen satoa. Seminaarin voi myös katsoa ja 

kuunnella internetin vä-
lityksellä viittomakie-
leen tulkattuna ja kirjoi-
tustulkattuna. Osallistu-
jille kuvailutulkattiin se-
minaaripaikka sekä se-
minaarin ohjelman vi-
suaaliset tapahtumat. 
Alun perin suomalai-
seksi suunnitellusta 
foorumista tuli kansainvälinen, 
joten foorumissa puhuttiin suomen lisäksi englan-
tia ja ruotsia.

Ensimmäisen foorumin aiheena teknologia

- Emme oikein itsekään tienneet kaikkea uusinta uutta 
teknologiasta ja miten sitä voisi käyttää apuna kulttuu-
rin saavutettavuudessa. Niinpä päätimme järjestää foo-
rumin, jossa kuulisimme mitä maailmalla ja Suomessa ta-
pahtuu, Outi perustelee aiheen valintaa. Teknologian alle 
kätkeytyi paljon konkreettista. Ennakkotyöpajoissa tutus-
tuttiin muun muassa kuvionuotteihin, DanceAbility -me-
netelmään ja kuvailutulkkaukseen, saatiin vinkkejä näyt-
telyiden saavutettavuudesta ja käytiin Tarinakarusellissa 
joka on digitaalinen sanataidepeli senioreille. Keskustel-
tiin elokuvateatterin ja elokuvien esteettömyydestä sekä 
vaikutettiin elokuvalla. Myös STARTIT, digitaalinen työ-
kaluja mobiilisovellus esittävän taiteen saavutettavuu-
den lisäämiseen sekä 3D-skannauksella ja -tulostuksella 
syntyvät esineet tulivat osallistujille tutuiksi. Tiedekeskus 
Heurekassa tutustuttiin Dialogi ajassa -näyttelyyn.

- Koska yhteistyökumppaneidemme kanssa totesim-
me, että emme tiedä mitä kaikkea teemaan liittyen on 
kehitteillä, päädyimme etsimään uusia ideoita avoimel-
la haulla. Kerroimme ennakkotyöpajoista ja tutustumis-
käynneistä sekä seminaaripäivän case-esittelyistä ja pyö-
reän pöydän keskusteluista, joihin voi ehdottaa ideoita. 
Avoimen haun tuloksena ideoita tuli eri puolilta  Suomea 
ja Eurooppaa. Niinpä foorumista tuli näin laaja ja moni-
puolinen. Monet toimijat järjestivät foorumin tapahtumia 
omissa tiloissaan tai vuokrasivat tilan, Outi Salonlahti kiit-
telee.

Idea avauspuheenvuoroon Tiedekeskus Heurekasta

Seminaaripäivän pääpuhujat tulivat Ruotsista Tekniska 
Museetista. Intendentti ja kuraattori Mariana Back, ylei-

SAAVUTETTAVUUTTA
EDISTÄMÄSSÄ 

Outi Salonlahti

sötyön päällikkö Eva Gustafson ja tiedottaja Anna Velander 
Gisslén kertoivat museonsa Megamind -näyttelyn kehitys-
työstä. Kulttuuria kaikille -palvelun internet-sivuilla avauspu-
heenvuoroa kuvaillaan:

”Näyttelyn teemassa on hyödynnetty aivotutkimusta. Hank-
keen alusta asti ovat lähtökohtina työssä olleet arvot 100 % 
kaikille ja Yhdessä. Kehitystyön tuloksena aikaansaadun erit-
täin hyvän saavutettavuuden lisäksi Tekniska museetin suurin 
anti kulttuurialalle on työssä saadut kokemukset. Projektissa 
kohdattiin haasteita ja jouduttiin opettelemaan paljon uutta, 
mutta ennen kaikkea se vahvisti inklusiivisen lähestymistavan 
tärkeyden. Kaikille-näkökulmassa on loppujen lopuksi kyse 
kaikkien meidän oikeudestamme demokratiaan.” 

- Saimme tiedekeskus Heurekasta vinkin seminaarin avaus-
puheenvuoroon, johon halusimme teknologiaa, kulttuurialaa 
ja saavutettavuutta. Tuntui luontevalta, että joku prosessin 
tunteva tulisi kertomaan Megamind -näyttelystä, jossa tek-
nologiaa on käytetty erittäin paljon ja josta on tehty todella 
esteetön. Puheenvuoro avasi seminaaripäivän hyvin, Outi Sa-
lonlahti kertoo. 

Kenelle kulttuurin saavutettavuus kuuluu?

Seminaarin pyöreän pöydän keskusteluiden aiheita olivat 
muun muassa kuuluuko kulttuurin saavutettavuus myös säh-
köherkille, kirjastojen e-palvelut ja saavutettavuus, digitali-
saatio, kenen elävä kulttuuriperintö sekä lisätyn todellisuu-
den hyödyntäminen kulttuuriympäristöissä. Keskusteluryh-
missä puhuttiin myös ohjelmoinnin tärkeydestä ja vaikutuk-
sista yhteiskuntaan, yhdenvertaisuuteen ja kulttuuriin sekä 
striimauksesta ja etäosallistumisesta saavutettavuuden lisää-
jinä ja palvelumuotoilusta ja yhteissuunnittelusta saavutetta-
vuuden ja opiskelumahdollisuuksien lisäämisessä. Case-esit-
telyissä kuultiin viittomakielisestä kirjastosta verkossa, Hel-
met.fi-kirjaston sivustouudistuksesta, Suomen kansallisoop-
peran teetanssien suoratoistoista hoivakoteihin, kulttuurin 

monimuotoisesta kokemisesta kommunikoinnin nä-
kökulmasta sekä tutkimuksesta ja poikkitieteelli-
sestä kommunikaatiosta teknologisessa kehitykses-
sä. Esittelyjen välissä oli puheenvuoro vammaisuu-
desta ja teknologiasta. Outi kertoo ihmisten olleen 
tyytyväisiä ennakkotyöpajoihin ja seminaaripäivään. 
Jälleen kerran oli huomattu, että saavutettavuus on 
otettava huomioon heti alussa, heti jonkun toimin-
nan tai tapahtuman suunnitteluvaiheessa. Toivottiin 
myös jotain virtuaalista alustaa, jossa mielenkiintois-
ta keskustelua voisi jatkaa. 

- Keskusteluissa nousi esiin tällaisten foorumien 
tarpeellisuus. On hyvä päästä kuulemaan mitä muut 
ovat tehneet ja siltä pohjalta miettiä, mitä itse voisi 
tehdä paremmin ja verkostoitua. Tekniska museetin 
lisäksi meillä oli ruotsalaisia osallistujia Riksteaternis-
ta. Ruotsalaiset osallistujat kiinnostuivat teknologian 
käytöstä saavutettavuuden edistämisessä ja alkoivat 
heti viritellä yhteistyötä, ehkä jotain tapahtumaa tai 
seminaaria tähän liittyen, Outi iloitsee.

Teemaehdotuksia otetaan vastaan

Kulttuurin yhdenvertaisuusfoorumin tutustumis-
käyntien kaikki ideat saatiin avoimen haun kautta. 
Voitiin tutustua Keskustakirjaston saavutettavuu-
teen sekä siihen, miten striimaus välittää taide-elä-
myksen muistisairaiden hoivayksiköissä ja muistelun 
tukena toimivaan Kuvia kaikille -palveluun. Oli mah-
dollista tutustua myös Aalto-yliopiston kandidaat-
tikeskukseen ja sen esteettömyysratkaisuihin sekä 
herätellä aisteja moniaistisessa Koskettavin veistos 
-näyttelyssä.

- Olin mukana Keskustakirjaston tutustumiskäyn-
nillä, joka oli oikein antoisa. Keskustakirjasto on mie-
lestäni hyvä esimerkki siitä, miten saavutettavuus on 
sisällytetty suunnitteluun. Esteettömyysasiamies on 
ollut suunnittelussa alusta asti mukana ja eri vam-
maisjärjestöt ovat voineet ja voivat edelleen sanoa 
mielipiteensä kokouksissa, joita käydään läpi toteut-
tajan ja tilaajan kanssa.

Myös muualle Suomeen?

Outi arvioi, että Kulttuurin yhdenvertaisuusfooru-
min ennakkotyöpajoihin, seminaaripäivään ja tutus-
tumiskäynneille on osallistunut yhteensä noin pari-
sataa henkilöä. Lisäksi  seminaaripäivää  oli  katseltu
ja kuunneltu internetin välityksellä. Monet ennak-
kotyöpajoista olivat täynnä ja seminaaripäiväänkin 
pääsivät osallistumaan kaikki halukkaat. Kulttuurin 
yhdenvertaisuusfoorumeita järjestetään jatkossakin. 
Tavoitteena on järjestää foorumi kolmen vuoden vä-
lein.

- Olemme miettineet, olisiko foorumi hyvä järjes-
tää myös muualla Suomessa, koska tavoitteemme on 
ettemme tekisi aina kaikkea Helsingissä. Jokaisella 
foorumilla on oma teemansa. Se voi joskus rajautua 
vain johonkin tiettyyn taiteen alaan, kun tällä kertaa 
monet taiteenalat olivat edustettuina. Joskus teema 
voisi olla vaikka moninaisuus teattereissa. Otamme 
ilolla teemaehdotuksia vastaan.

Kuva: Aura Linnapuomi
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Esteettömyys elokuvateatterissa oli 
yksi Kulttuurin yhdenvertaisuusfoo-
rumin ennakkotyöpajoista. Sen jär-
jestivät Suomen elokuvasäätiö, Kuu-
loliitto ja Näkövammaisten Kulttuu-
ripalvelu. Työpajan juonsi Tanja Ran-
talainen Näkövammaisten Kulttuu-
ripalvelusta. Aihetta oli ilmoittautu-
nut kuuntelemaan ja siitä keskuste-
lemaan noin sata henkilöä. 

Teksti: Marianne Tenhami
Kuva: Aura Linnapuomi

E
steettömyys elokuvateatterissa vaihtelee sen 
mukaan, millä tavoin vammainen elokuvan kat-
soja on. Kuulovammaiset eivät katso mielellään 
kotimaisia elokuvia, koska eivät kuule repliikke-

jä. Kuulovammaisille tekstitettyjä elokuvia onkin valitet-
tavasti vain yksi: syyskuussa elokuvateattereihin tullut 
Hymyilevä mies.

- Ensimmäiset kokemani elokuvat olivat hyvin visuaa-
liset piirretyt lasten elokuvat, joissa oli vähän repliikke-
jä. Välttelen kotimaisia elokuvia epäselvien repliikkien 
vuoksi. Taustamusiikki vaikuttaa paljon siihen, miten hy-
vin repliikeistä saa selvää. Ulkomaisista elokuvista E.T. oli 
minulle hyvin vahva elokuvaelämys, luonnehti esteettö-
myyden asiantuntija Sami Virtanen Kuuloliitosta. Hänen 
mukaansa kansainväliset elokuvat ovat kuulovammaisil-
le helppoja seurattavia, koska niissä ei tarvitse kuunnel-
la repliikkejä ja suomenkielisen tekstin voi lukea. Kotimai-
sia elokuvia voi katsella helpommin televisiosta kuin elo-
kuvateatterissa, koska televisiossa voi käyttää tekstitys-
palvelua. Tekstityksestä hyötyvät kuulovammaisten hen-
kilöiden lisäksi ikääntyneet henkilöt, lukemaan opettele-

vat lapset ja maahanmuuttajat, joiden kielen oppimista 
voidaan harjaannuttaa tekstityksen avulla. Myyntijohtaja 
Jorma Kaarela Electro Waves OY:stä kertoi älypuhelimeen 
ladattavasta Sennheiser Cinema Connect-sovelluksesta, 
jonka avulla on mahdollista kuunnella elokuvan dialogi-
raitaa. Se vahvistaa repliikit kuunneltaessa joko kuulok-
keilla tai älypuhelimen kuulokeliitäntään saatavalla hen-
kilökohtaisella induktiosilmukalla. Humanistisen ammat-
tikorkeakoulun yliopettaja FT Päivi Raino kertoi 1980-lu-
vulla tapahtuneesta mullistuksesta, jolloin Yleisradiossa 
alettiin hyödyntää tekstitv:n tekniikkaa. Näin tekstit saa-
tiin näkymään tarvittaessa ja kuulovammaisille alettiin 
tekstittää suomenkielisiä televisio-ohjelmia ja elokuvia. 
YLE:n ohjelmatekstitystiimin esimies Minna Pöntys ker-
toi, miten tekstitys tehdään käytännössä: puheen lisäksi 
tekstitetään myös kuka puhuu sekä äänitehosteet. Apuna 
tekstityksessä voidaan käyttää muun muassa värejä, rep-
liikkiviivoja ja infokylttejä. Hän korosti, että lain mukaan 
näkövammaisille on oltava äänitekstitys kansainvälisiin 
elokuviin ja televisio-ohjelmiin ja kuulovammaisille on 
tekstitettävä suomen- ja ruotsinkieliset ohjelmat, mutta 
mitään lakia ei ole, joka velvoittaisi kuvailutulkkaamaan 
ohjelmia näkövammaisille.

E
lokuviakaan ei ole kuvailutulkattu näkövammaisil-
le kuin vain kolme: Miekkailija, Onnelin ja Annelin 
talvi sekä Hymyilevä mies. Kuvailutulkkauksen saa 

kuuluviin älypuhelimeen ladattavalla MovieReading-so-
velluksella, joka on liitetty elokuvaan jo tuotantovaihees-
sa. Näkövammaisten Kulttuuripalvelun puheenjohtaja Ei-
ja-Liisa Markkula toi iloisia terveisiä elokuvista ennakko-
työpajaan: hän oli ollut katsomassa Hymyilevän miehen 
MovieReadingin avulla ja istunut elokuvateatterissa kuin 
kuka tahansa katsoja. Eija-Liisa kuvailee elämystä valta-
van hienoksi ja kuvailutulkkausta aivan loistavaksi, tar-
kaksi ja hyvin asialliseksi. Valitettavasti kaikilla näkövam-
maisilla ei ole älypuhelinta, joten MovieReadingilla saata-
va kuvailutulkkaus ei ole saavutettava kaikille näkövam-
maisille. 

- Näkövammaiset, kuten kaikki muutkin, ovat verova-
roilla tuotettujen julkisten palvelujen omistajia. Palvelut 
kuuluvat heille kuten kaikille muillekin. Näkövammaiset 
maksavat myös veroja ja siksi palveluiden on oltava heille 
saavutettavia, Eija-Liisa korosti. Kuvailutulkki Anu Aalto-
nen on tehnyt kuvailutulkkauksen kaikkiin kolmeen, Mo-

ESTEETTÖMYYS 
ELOKUVA-

TEATTEREISSA

vieReadingilla kuultavissa olevaan elokuvaan. Miekkailijassa se-
kä Onnelin ja Annelin talvessa hänellä on ollut työparinaan ku-
vailutulkkikollega Carita Lehtniemi, mutta Hymyilevän miehen 
kuvailutulkkauksen hän laati yksin. Tärkeä apu kuvailutulkeille 
on näkövammainen kuvailutulkkikonsultti.

- Kuvailutulkkauksessa kuvaillaan kaikki se, mitä elokuvassa 
näkyy. Repliikkien päälle ei kuvailla, jos ei ole ihan pakko. Olem-
me kahden ihmisen silmät ja yhden ihmisen korvat katsomassa 
yhtä elokuvaa. Ennen varsinaisen työn aloittamista kuuntelem-
me elokuvan. Näin olemme samassa asemassa näkövammaisen 
kanssa, joka ei näe elokuvaa. Elokuvaa katsomalla kaikki muut-
tuu kummallisen itsestäänselväksi. Olemme Caritan kanssa lait-
taneet elokuvan puoliksi ja kumpikin laatii kuvailutulkkauksen 
omaan puolikkaaseensa. Sen jälkeen luemme kuvailutulkkaukset 
toisillemme ja teemme tarpeelliset muutokset ja lisäykset. Yh-
den näkevän ihmisen näkeminen on rajattua, mutta kaksi kuvai-
lutulkkia kiinnittää huomiota eri asioihin. Näkövammainen ku-
vailutulkkikonsultti kiinnittää huomiota kuvailutulkkauksen epä-
selviin kohtiin ja pyytää tarkennusta niihin. Ei ole myöskään aina 
selvää, mikä ääni on kyseessä, kun kuultuun ääneen ei voi liittää 
näköhavaintoa. Ainoastaan näkövammainen voi kiinnittää huo-
miota kuvailutulkkauksen epäkohtiin. Yhden valmiin kuvailutul-
katun minuutin tekemiseen menee elokuvasta riippuen puoles-
ta tunnista kahteen tuntiin ja koko prosessiin minimissään kol-
me viikkoa. Silloinkaan mikään ei saa mennä pieleen, Anu selit-
tää. Joitakin harvoja elokuvia on kuvailutulkattu näkövammaisil-
le livenä niin, että on ryhmä näkövammaisia ja kuvailutulkki, jo-
ka kuvailee elokuvan samassa tilassa, livenä elokuvaa katseltaes-
sa. Myös muutamaan DVD:lle ja televisiossa näytettyihin eloku-
viin on tuotettu kuvailutulkkauksia. 

L
iikuntavammaisten ongelmana on fyysisesti elokuvateat-
teriin pääseminen sekä pyörätuolipaikkojen huono sijoit-
telu.

- Tulin tänne Mediakeskus Lumen Sampo-salin 
piippuhyllylle ja sanoin toiselle pyörätuolin käyt-
täjälle, että onpa hienoa, jos pääsen pyörätuolil-
la noita portaita pitkin tuonne alas puhumaan, ha-
vainnollistaa kulttuurityöntekijä Sanni Purhonen, 
joka ammattinsa vuoksi on kolunnut pyörätuolil-
la ja jonkin verran myös kävelytelineellä kaikki Hel-
singin elokuvateatterit. Hänen mukaansa paikko-
ja pyörätuoleille on, mutta paikkoja on vähän ja 
ne on sijoitettu joko piippuhyllylle tai aivan alas. 
Usein ne on vielä aidattu, mikä ei suinkaan vähen-
nä eristyneisyyden kokemusta. Sanna-Kaisa Pat-
jas yleisöstä lisäsi, että Hyvinkään elokuvateatterit 
ovat täysin esteelliset liikuntavammaisille ja heitä 
onkin kehotettu menemään muualle. Siksi liikun-
tavammaiset eivät yleensä lähde porukalla eloku-
viin, vaan katsovat elokuvia kotona.

- Ei kukaan jaksa käyttää vapaa-ajallaan kaikkea 
energiaa etukäteissuunnitteluun. Etukäteissuun-
nittelua kun tarvitaan jo muutenkin vammaisena, 
kun lähdetään jonnekin, Sanni painottaa.

F
innkinon ja Suomen elokuvasäätiön edusta-
jat kuuntelivat puheenvuoroja tarkasti ja ai-
nakin heillä on tahtoa muuttaa asioita.

- Olemme Finnkinossa tavanneet erijärjestöjen 
edustajien kanssa pohtiaksemme, kuinka saamme 
elokuvateatteriin parhaat mahdolliset puitteet ul-
koisten puitteiden lisäksi. Olemme sitoutuneet ot-
tamaan huomioon  ohjelmiston monipuolisuuden 
sekä usean kohderyhmämme erityistarpeet. Ha-
luamme kehittyä ja oppia uutta. Työpaja on ollut 
erittäin mielenkiintoinen. Minulla on muistiinpa-
noja, jotka vien Finnkinon johtoryhmän kokouk-
seen, ketjujohtaja Ismo Määttä lupasi.

- Olemme juuri kirjoittamassa Suomen elokuva-
säätiön strategiaa. Takaan että elokuvien saavu-
tettavuus ja saatavuus tulee olemaan strategiassa 
mukana. Se on meidän ensi vuoden teema. Saavu-
tettavuus on tasa-arvokysymys, lisäsi toimitusjoh-
taja Lasse Saarinen Suomen elokuvasäätiöstä. Hän 
toi myös esiin idean vammaisjärjestöjen ja eloku-
va-alan toimijoiden yhteisestä foorumista, jossa 
elokuva-alan palvelujen tarjoajat ja käyttäjät voisi-
vat yhdessä miettiä parhaita käytäntöjä saavutet-
tavuuteen ja elokuvien saatavuuden parantami-
seksi. Ennakkotyöpaja huipentui Hymyilevän mie-
hen tuottajan Jussi Rantamäen positiiviseen pu-
heenvuoroon. Hän iloitsi siitä, että Hymyilevä mies 
on ensimmäinen elokuva jossa on sekä kuvailu-
tulkkaus näkövammaisille että tekstitys kuulovam-
maisille ja että tuotantoyhtiö Aamu voi olla tässä 
pilotissa mukana. Puheenvuoron jälkeen haluk-
kaat voivat jäädä katsomaan Hymyilevän miehen 
kuvailutulkattuna tai Sennheiser Cinema Connect-
sovellusta käyttäen. Myös tekstitys kuulovammai-
sille oli nähtävissä.

Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:n puheenjohtaja Eija-Liisa 
Markkula puhuu.
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KOSKETTAVIN   VEISTOS
Teksti: Ari Suutarla

L
okakuun lopulla  avattiin Hel-
singin Sanomatalossa näyttely, 
jossa oli esillä sekä kuurosokeiden 
että muiden taiteilijoiden töitä. 

Erikoista näyttelyssä oli, että töitä saattoi 
vapaasti kosketella.

Näyttelyn toteuttaja oli Suomen Kuuro-
sokeat ry. Yhteistyökumppanina näkyi Suo-
men kuvanveistäjien liitto ry.

Töitä näyttelyyn oli hyväksytty 16 eri tai-
teilijalta, heistä neljä kuurosokeiden riveis-
tä. Enin osa töistä oli veistoksia. Kuuro-
sokeilta oli maalauksia, kaikilta kaksi työtä. 

Näyttely oli avoinna marraskuun loppu-
puolelle asti ja kävijöitä kiitettävästi.

Kannatti poiketa

Koskettavin veistos -näyttelyyn oli help-
po mennä. Sanomatalo on aivan Helsingin 
päärautatieaseman vieressä vanhan pos-
titalon puolella. Näyttelytilan nimi on Art 
galleria Kaarisilta, ja tilat olivat portaatto-
masti katutasossa. Pääsymaksua ei ollut.

Työt olivat mukavasti esillä, eikä kosket-
telemiseksi tarvinnut kumarrella tai kuro-
tella.

Töiden vieressä oli selostus tekijästä, ai-
heesta, valmistumisvuodesta ynnä usein 
myös hinta. Teksti oli sekä tavallisella teks-
tillä että pistekirjoituksella niin, että minä-
kin pystyin itsenäisesti lukemaan tiedot.

Arvokkain käsiini osunut työ maksoi vä-
hän yli 16 000 euroa.

Santeri Grönlundin valinta

Näyttelyn valmisteluun osallistui muun 
muassa Santeri Grönlund. Hän on 16-vuo-
tias, koko ikänsä kuurona ja sokeana elä-
nyt kaveri Raisiosta, siis mitä ”puhtaimmak-
si viljelty” kuurosokea henkilö.

Meitähän on monenlaisia: kellä on näön 
jäänteitä, kenellä taas kuulon, ja joillakin 
molempia.

Santeri Grönlundin valinta kiinnostavim-
pana työnä osui veistokseen nimeltä ”So-
me people knit”, suomeksi ”Toiset ne ku-
too!”, tekijänä taiteilija Pia Männikkö Hel-
singistä.

Männikkö on opiskellut kuvataiteita 
muun muassa Glasgowssa Englannissa ja 
on suorittanut maisterin tutkintonsa Suo-
messa.

 Mainio oli seurata Santeri Grönlundin va-
linnan perusteluja kommunikaatiopäällik-

kö Riitta Lahtisen tulkitsemana. Eräs esimerkki koskettavuudesta ja 
kosketeltavuudesta oli, kun Santeri nappasi melko kookkaan työn 
jalustalta kaksin käsin syliinsä ja painoi rintaansa vasten. Kosketta-
vuus syntyi juuri tästä taiteilijan ja sen kokijan vuorovaikutuksesta.

Kuurosokeita taiteilijoita

Näyttelyssä oli mahdollista äänestää koskettavinta työtä kunkin kä-
vijän mielestä. Itse annoin ääneni Pirkko Pölöselle Joensuusta. Pir-
kolta esillä oli kaksi uskonnollisen kehyksen työtä seimiaiheineen. 
Luin ensin äänestämäni työn nimen väärin: ”Kiitäkäämme”. Huolelli-
nen lukeminen antoi nimeksi ”Kiittäkäämme”. Erityisesti työssä kat-
sojan tavoitti värien käytön raikkaus.

- ”Värien käytön raikkaus”, sanon minäkin, sokea mies.
Minulle tietysti maalaustaidetta kuvaillaan, ja kosketus syntyy 

ikään kuin välikäden kautta.
Pirkko Pölösen lisäksi  muut kolme kuurosokeaa taiteilijaa tulivat 

Milla Linhin vetämästä, niin sanotusta Tampereen ryhmästä. Nimiä 

Ylinnä Tuija Wetterstrandin kokoama kuvakooste, yllä Santeri Grönlund ja Riitta 
Lahtinen, joka on koonnut kuurosokeiden nettisivuille esimerkkejä äänikuvailuna 
ja sanallisena kuvailuna.

Kirjoittaja tutkii Maija Kovarin Myrskyä.

ovat monille tutut Marja-Leena Karjalainen, Anu Mikkola ja Rauli Jalo.
Suomen Kuurosokeiden tiedotuksesta näyttelyn aktivisteja ovat olleet Tuija 

Wetterstrand ja Jaakko Evonen.
- Seuraavaa näyttelyä voi ryhtyä valmistelemaan ajan kanssa, pari vuotta etukä-

teen, Tuija Wetterstrand sanoo.
Kuurosokeiden hallituksen puolesta näyttelyn avasi Martti Avila. Hän viitta-

si muun muassa näyttelyjen pitkään perinteeseen, jonka alkuvaiheita on ollut ta-
pahtuma Punkaharjulla.

Näyttelyssä kannatti todella poiketa. Se oli pieni ja helposti hahmotettavissa.
Joku voi pohtia, että kaikkeen sitä niukkenevina aikoina vammaisjärjestön varo-

ja käytetään. Kuitenkin taidetta ja kulttuuria arvostetaan, ja on hyvä, että sitä ar-
vostetaan ja toteutetaan myös meillä kuurosokeiden omissa riveissä. 

Näyttelyä olivat taloudellisesti merkittävällä panoksella tukemassa opetus- ja kult-
tuuriministeriö, Jenny ja Antti Wihurin rahasto sekä Stiftelsen 7:nde Mars Fonden.

Näyttelyn kallein työ oli  Jenni Tieahon (vasemmassa kuvassa oikealla)  Kuuhunkurkottaja, vierellä 
taiteilijäiti Barbara Tieaho. Martti Avila on kaapannut kainaloonsa Kaisu Koiviston Pienen uteliaan. 
Kosketeltavana on Timo Hannusen Tähtipoika. 

Santeri Grönlund (vasemmalla) tunnustelee valintaan-
sa Some people knit, jonka on maalarinteipistä tehnyt 
taiteilija Pia Männikkö (keskellä).  Yleisö sai äänestää 
omaa suosikkiaan, oikealla kirjoittajan valinta, Pirk-
ko Pölösen Kiittäjät. Kuurosokeilta taiteilijoilta oli esil-
lä maalauksia.

Näyttelyssä kävijät äänestivät koskettavimmaksi veistokseksi Jenni Tieahon
Kuuhunkurkottajan.
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Elämäkerta kansantai-
teilija Jaakko Teposta

Teksti: Pasi Päivinen

I
isalmen Peltosalmella julkis-
tettiin  lokakuussa Jaakko Te-
pon synnyinkodissa kansantai-
teilijan elämäkerta. Jälleen asi-

alla oli boheemeihin kulttuuriper-
sooniin erikoistunut nilsiäläinen kir-
jailija-toimittaja Antti Heikkinen, 
jonka onnistuneiden Juice Leskisen 
ja Heikki Turusen elämäkertateos-
ten jatkoksi syntyi kirja Ruikonperän 
multakurkusta. Yli 300-sivuinen ee-
pos käsittelee Jaakko Tepon elämän-
vaiheita tarkasti veijarimaisella sa-
volaishuumorilla ryyditettynä. Tämä 
ei ole kuitenkaan ensimmäinen kan-
santaiteilijan taipaletta kuvaava kir-
ja, vaan vuonna 2008 WSOY kustan-
si kuopiolaisen Martti Kaukosen kir-
joittaman teoksen Haaska mies. Se 
on kuitenkin selvästi Antti Heikkisen 
elämäkertateosta kevyempi esitys 
jääden tuoreen ja perusteellisem-
man elämäkertateoksen varjoon.

40 vuotta huumorin ytimessä 

Karjalaisen kulttuurin kehdossa, Jo-
ensuussa, asuva sukujuuriltaan kar-
jalainen ja Iisalmen Peltosalmella 
rintamamiestalon pirtissä syntynyt 
savolaisessa maalaismiljöössä kas-
vanut ja sieltä vaikutteita ammenta-
nut Jaakko Teppo on kerännyt lau-
lujensa aiheet ympäristöään herkeä-
mättä tarkkaillen. Kuten Juice Leski-
nen ja Heikki Turunen ovat jo lapses-
ta saakka kuunnelleet miesten juttu-
ja korvat höröllä ja myöhemmin istu-
neet kuppiloissa kansan keskuudes-
sa kaikki aistit avoimina, myös Jaak-
ko Tepon tarina on samankaltainen. 
Siirtokarjalaisen suurperheen nel-
jäntenä lapsena hänen tarinanker-

tojansa juurensa juontavat Peltosal-
men pirtissä kuulluista siirtokarja-
laisten kaljaveikkojen jutuista. Jaska 
on myös kiertänyt kiitettävästi asun-
toautollaan keikkamatkoilla Karjalan, 
Savon ja koko Suomen maakuntien 
keskikaljakuppiloissa kansan parissa 
ja siirtänyt kuulemiaan elämän koh-
taloita ja viisauksia lauluihinsa.  

Jaakko Tepon tie vei kaupunkiin kes-
kikouluun, mutta hän keskeytti opin-
tonsa lukion alkuvaiheessa ja palasi 
kotikonnuilleen töihin sahalle. Työ-
porukoissa hän kuunteli myös tari-
noita toisilta jätkiltä ja jalosti niitä 
sekä viihdytti jo silloin sukkelilla ju-
tuillaan työtovereitaan. Seitsemän 
työvuoden jälkeen hän intoutui ha-
kemaan 1970-luvun puolivälin tie-
noilla Kuopion teknilliseen oppilai-
tokseen, josta valmistui ensin puu-
alan teknikoksi. 1970-luvun lopun 
opiskelijajuhlissa Kuopiossa Teppo 
niitti jo mainetta loistavana viihdyt-
täjänä. Hän oli stand up -komiikan 
edelläkävijä Suomessa toimien tien-
näyttäjänä nykyisin suositulle viih-

demuodolle, jonka suvereeni taita-
ja hän on edelleen. Teppo kuitenkin 
jatkoi vielä opintojaan insinööriksi 
saaden opinnot päätökseen vuonna 
1981, mutta tutkintotodistus jäi sil-
loin vastaanottamatta. Kuopion tek-
nillinen oppilaitos halusi kuitenkin 
35-vuoden jälkeen luovuttaa Jaakko 
Tepolle tutkintotodistuksen saaden 
samalla valtakunnallista tunnettuut-
ta osakseen ja syyskuussa 2016 insi-
nöörin tutkintotodistus luovutettiin 
Jaakko Tepolle juhlallisin menoin.
 
 Jaakko Tepon elämän käännekoh-
ta oli vuonna 1978, kun hän voit-
ti kuplettilaulun ensimmäisen Suo-
men mestaruuden Nilsiän Nipasen-
mäellä Vitsifestivaaleilla. Ensimmäi-
sen levyn ilmestymisen jälkeen 1980 
Tepon viihdyttäjän taival lähti nou-
sukiitoon, mutta opinnot tuli kuiten-
kin suoritetuiksi Kuopion teknillises-
sä oppilaitoksessa vuoteen 1981; to-
distus jäi vain silloin saamatta. Maa-
laishuumorin ytimessä 35-vuotta ol-
lut 63-vuotias Teppo totesi insinöö-
rin tutkintotodistus kädessään viime 

MULTAKURKKU 
MUISTELEE

Jaakko Teppo ja kirjan kirjoittaja Antti Heikkinen. Kuvat on kaapattu Jaakko Tepon 
kotisivuilta.

syyskuussa Kuopion teknillisen op-
pilaitoksen juhlassa virnuillen: "On 
pakko lähteä töitä hakemaan, ei ole 
muuta vaihtoehtoa.” 

Elämäkertateoksen synty 

Ajatus Jaakko Tepon elämäkertate-
oksesta lähti hänen pojaltaan, Kau-
kolasipartio-yhtyeen perustajal-
ta muusikko  Ilja Tepolta, joka pyy-
si syksyllä 2014 joensuulaisen ravin-
tola Sointulan nurkkapöydässä pian 
Juicen elämäkerran ilmestymisen jäl-
keen Antti Heikkistä kirjoittamaan 
isästään kirjan. Heikkinen innostui 
ehdotuksesta, eikä Jaakko Teppo-
kaan vastustanut poikansa ehdotus-
ta, joten Jaakko Teppo ja Antti Heik-
kinen pitivät ”korkeanpaikan" leiriä 
Nilsiässä Tahkolla pullomeren sekä 
nauhurin kera. Keskustelut ovat elä-
mäkerran perusta, mutta lisäksi hän 
haastatteli ihmisiä Tepon lähipiiristä 
ja kokosi muuta lähdeaineistoa. 

Äkkipyssäys

Viihdetaiteilijan työtä Teppo teki an-
taumuksella ja keikkatahti oli hur-
ja 1980-luvulla ja 1990-luvun alus-
sa. Viihdyttäjän työ pysähtyi äkilli-
seen vakavaan sairastumiseen, jo-

ka johti työkyvyttömyyteen ja sai-
rauseläkkeelle. Elämäkertateokses-
sa käsitelläänkin kattavasti Tepon ro-
mahdusvuoden 1994 kaikki tapahtu-
mat: epäonnistuminen sanomalehti-
bisneksissä Iisalmella, perheen Lipe-
rin Ylämyllylle rakentaman talon me-
nettäminen pankille, Jaskan saaman 
aivoinfarktin ja sitä seuranneen työ-
kyvyttömyyden. 

Vaikka aivoinfarktin jälkeen terveys 
ei kestänyt enää viihdetaiteilijan täy-
sipainoista työskentelyä, Teppo on 
kirjoittanut lauluja eläkkeellä olles-
saan ja esiintynytkin harvakseltaan. 
Elämäkertateoksen julkaisupäivän il-
tana 12. lokakuuta kansantaiteilija 
aloitti juhlakiertueen Iisalmen Pör-
sänmäen Nuorisoseuratalolla, jos-
ta Jaakko Tepon musiikillinen taival 
alkoi yli 40-vuotta sitten. Elämäker-
tateoksen juhlakiertueen Joensuun 
esiintymisen perusteella Jaakko Tep-
po on edelleen kuplettilaulun mes-
tari, huumorin ytimessä, ja hänen ta-
rinansa kestävät ajan patinaa hyvin. 

Rehellinen ja kaunistelematon 

Antti Heikkinen maalaa Jaakko Te-
posta rehellisen rosoisen elämänma-
kuisen kuvan. Kirjassa ei piilotella to-

siasioita tai silotella särmiä, vaan asi-
at kerrotaan kaunistelematta Jaska-
maisella huumorilla ryyditettynä. 
Antti Heikkinen on jälleen onnistu-
nut kirjoittamaan kiehtovalla taval-
la originellin kansantaiteilijan elä-
mäntarinan, joka on viihdyttävää lu-
ettavaa. Karjala on antanut Suomen 
kulttuurille poikkeuksellisen pal-
jon, myös yhden Savossa syntyneen 
Jaakko Tepon. Kiinnostavia karjalai-
sia kulttuuripersoonia, joista ei ole 
toistaiseksi kirjoitettu elämäkertaa, 
riittää. Kulttuuripersoonien elämä-
kertakirjailijaksi profiloitunut Ant-
ti Heikkinen varmasti suunnittelee 
jo seuraavaa elämäkertateosta, joka 
on hyvin todennäköisesti jälleen kar-
jalaisesta kulttuurisuuruudesta. Oli-
siko vuorossa seuraavaksi jo elämä-
kerta Ismo Alangosta? Varmasti Ismo 
Alanko on Heikkisen listalla, mutta 
kokonaan toinen kysymys on, suos-
tuuko Ismo hankkeeseen?
 
Jaakko Teppo "Suuri elämäkerta"  
Multakurkun muistelmia
Fun Pandemia 2016. 343 s.

Siinä se on! Viihdetaiteilija on  selvästi
mielissään.
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Teksti: Olli Lehtinen

T
erveisiä Thaimaasta! Olen 
eksynyt asumaan Bang-
kokin laitakaupungille. 
Täällä hankitaan söpöjä 

koiranpentuja ahtaista ja lämpimistä 
eläinkaupoista tai ystäviltä. Lemmik-
kejä kohdellaan kai yleensä hyvin, 
mutta joskus koira syö liikaa, kakkaa 
lattialle tai kasvettuaan ei ole enää 
niin hellyttävä kuin pentuna. Omis-
taja jättää koiran asunnon ulkopuo-
lelle eikä päästä enää sisään. 

Täällä on paljon kulkukoiria. Jokai-
sella kerrostalolla, hotellilla tai var-
sinkin nuhjuisella ravintolalla tuntui-
si olevan ainakin yksi ei kenenkään 
omistama koira. Asuinkerrostalo-
ni koirat ovat leikkisiä. Ne työntävät 
päänsä jalkojeni välistä ja hyppää-
vät paitaani vasten. Ne ovat likaisia. 
Kun niitä silittää, kädessä alkaa ki-
helmöidä. Harva niitä silittelee. Tääl-
lä ei ole palloja tai keppejä. Koirat 
leikkivät tyhjillä vesipulloilla tai be-
tonimurikoilla. Ne kerjäävät ruokaa. 
Useimmat ravintolat antavat koirille 
asiakkaiden tähteitä. Täällä pidetään 
eläinvihaajana, jos ei tiputa koiral-
le ateriasta jääneitä kananluita. Koi-
rat osaavat pureksia kananluunsa sii-
hen malliin, ettei ruokatorveen kul-
keudu siruja. 

Ravintola on puinen katos, jonka alla 
on rähjäisiä puisia pöytiä ja penkke-
jä. Padat kolisevat ja ruoka on yleen-
sä maukasta. Jos asiakkaista ei irtoa 
meteliä, henkilökunta pitää huolta 
äänekkyydestä. Katukeittiön asiakas 
voi antaa koiralle lihanpalan keitosta 
tai risotosta. Koirat ovat lähes poik-
keuksetta laihoja. Toisaalta parempi 
olla laiha kuin lihava näissä lämpö-

tiloissa. Koirat nukkuvat tavallises-
ti kauppojen tai pankkien katoksi-
en alla. Yleensä ne hätistellään mat-
koihinsa. Jätöksistä ei pidetä. Kulku-
koirat nukkuvat koiran unta. Niiden 
uhkana ovat ihmiset, autot ja toiset 
koirat, jopa suuret liskot. Monet koi-
rat päätyvät pataan. Juopot uskovat 
potenssin kasvavan, kun pistää mus-
tan koiran poskeen. 
  
Täällä koiralla on hyvä olla kaverei-
ta. Vähintään yksi, jos se yksi on voi-
makas ja tarvittaessa vihainen. Koi-
rilla on omat reviirinsä. Kortteli tai 
kaksi. Korttelissa on yleensä paik-
ka, josta voi saada ruokaa. Jos koi-
ra menee toisten koirien alueelle, al-
kaa armoton haukunta. Vierasta koi-
raa purraan. Jos koiralla ei ole kave-
reita, voimakkaammat koirat omi-
vat sen ruokintapaikan, ellei ravinto-
lan väki nimenomaan halua ruokkia 
tätä koiraa. Toiset koirat voivat pur-
ra yksinäistä koiraa niin paljon, ettei 
se uskalla mennä ravintolan luo ker-
jäämään. Se joutuu etsimään uuden 
ruokapaikan. Sellaista ei välttämät-
tä löydy. 

Tämän kuusikerroksisen, suihkuna 
saavi ja kippo ja vessana reikä latti-
assa -tyylisen talon pihaa ja jouto-
maata hallitsevat Uan ja Pikajoo. Ne 
ovat sisaruksia ja voimakkaita. Pihal-
la on ravintola, josta ne saavat ruo-
antähteitä. Ehkä myanmarilainen 
henkilökunta pitää koirista tai halu-
aa miellyttää talon asukkaita, koska 
ruokkivat koiria niin hyvin. Myös mi-
nuun suhtaudutaan rehdisti. Henki-
lökunta tuskin veloittaa turistihin-
taa. Nollaseiska olut ja sopivan tuli-
nen annos paistettua riisiä ja kanaa, 
90 bahtia eli 2,30 euroa. Yhteinen 
kielemme on englanti. Sain risotto-
annoksen, kun sanoin food. Tänään 
tilasin munakkaan. Tässä paikassa se 

oli oikea työmiehen annos. Puuro-
lautasellinen täynnä paistettua riisiä 
ja päällä paksu munakas. Talon asuk-
kaat ovat enimmäkseen tehdastyö-
läisiä. Vieressä on terästehdas, kah-
vitehdas ja puuvillatehdas. Työnteki-
jöistä osa käy täällä syömässä. 

Myanmarilaiset naiset kokkaavat ja 
tiskaavat ja lennättävät välillä kova-
äänistä läppää, josta en valitettavas-
ti ymmärrä yhtään mitään. Heidän 
miehensä jutustelevat ja nautiske-
levat kelvotonta paikallista vodkaa, 
Laokaita. Kai miehistä jotain apua-
kin ravintolanpidossa on, en ole vie-
lä kyllä huomannut. Mukavia hep-
puja mutta vähän vaikea jutella, kun 
osaavat sanoa englanniksi lähinnä I 
am Myanmar. Olisi kiinnostava näh-
dä heidät, vaikuttavat jonkin sortin 
säätäjiltä. Myanmar on Thaimaatakin 
köyhempi maa, ja he ovat onnistu-
neet pistämään pystyyn hyvin pyö-
rivän katos, pöydät ja tuolit -ravin-
tolan. Asiakasvessaa ei ole. Kun tar-
ve heittää vedet yllättää, voi lompsia 
viereiselle joutomaalle hajonneen 
katukeittiökärryn taakse. Siellä on 
pahvinpala, jonka reunalta voi loro-
tella lepikkoon. 

Viereisessä korttelissa on hotelli, 
jonka vastaanotossa ei puhuta eng-
lantia. Kortteleita erottavat hiekka-
tiet tai murentuneet asfalttikäytävät. 
Hotellin hierojatytöt antavat ruokaa 
Blackberry-nimiselle vanhalle koiral-
le. Sen tilanne on kuitenkin sekava. 
Hotellin matkatoimiston pitäjä hätis-
telee Blackberryn pois toimistonsa 
edustalta, ja koira arkailee hotellilla. 

Go ja Minaa majailevat Seven eleve-
nin ja viereisen sivukadun katukeit-
tiöiden tienoilla. Go uskaltaa nukkua 
päivällä melkein Sevenin oven edes-
sä. Tai sitten se vain seuraa, aikooko 

Koiranelämää 
Bangkokin 

laitakaupungilla

toi oikeesti kävellä mun päälle. Olen 
törmännyt Gohon pari kertaa. Ehkä 
oven edessä rötköttäminen on hyvä 
tapa kerjätä. 

Eilen illalla ravintolasta lähdettyäni 
minua lähti seuraamaan pieni, vaa-
lea Toolek-niminen koira. Toolek kul-
ki yksin. Kuukausi sitten sillä oli ol-
lut kaksi kaveria. Toinen niistä suu-
ri ja leikkisä. Se kuulemma hymyi-
li katsoessaan ihmisiä. Hymyilevällä 
koiralla oli tapana pinkaista virkisty-
mään korttelinsa joutomaan altaalle. 
Kun Bangkokin laitakaupungilla ra-
kennetaan tehdas tai kerrostalo, kai-
vetaan rakennustarpeiksi maata jou-
tomaalta ja joutomaalle syntyy suu-
ri kuoppa. Vähitellen kuoppa täyttyy 
sadevedestä ja sen ympärille syntyy 
kasvustoa. Kuopissa asuu kuulemma 
suuria liskoja ja käärmeitä. Sadekausi 
on todellista koiranelämää.

Kun ohitin rakenteilla olevan tehdas-
työmaan, Toolek hyppäsi betonireu-
nukselle ja siitä keskeneräisen beto-
nipilarin päälle. Sieltä se katseli mi-
nua kasvojeni korkeudelta. Pilari oli 
sen väliaikainen, turvallinen nukku-

mapaikka. Fiksu, pieni koira. Ehkä 
se sen takia oli vielä hengissä, vaik-
ka kaksi kaveria olivat luultavasti jo 
kuolleet. 

Korttelin takana kulkee kahdeksan-
kaistainen Kinkeo Road. Jos ihminen 
tai koira aikoo mennä Kinkeo Roadin 
yli, panee henkensä peliin. Autot 
ja rämisevät perävaunulliset rekat 
paahtavat tuhatta ja sataa, eivätkä 
kuljettajat riskeeraa jarruttelemalla, 
jos virhearvion tehnyt ihminen saa-
ti koira sattuisi eteen. Jos koira ha-
luaa ylittää Kinkeo Roadin, se odot-
taa kunnes huomaa ihmisen pyr-
kivän toiselle puolelle. Sitten koira 
yrittää pysyä ihmisen rinnalla peril-
le asti. Kun koira haluaa mennä rau-
hallisen kadun yli, se kuuntelee, kun-
nes liikenne hiljenee. Kinkeo Road ei 
rauhoitu koskaan. Paitsi kun viereen 
avattiin luksusresortti ja avajaisiin 
saapui kuninkaan siskontytär. Kaik-
ki liikenne pantiin poikki, ja poliisit 
vartioivat kadunkulmia. Oli siinä ih-
mettelemistä, mihin ainainen pauhu 
ja kolina katosivat. 

Lähin kävelysilta, jota pitkin Kinkeo 
Roadin voi ylittää, on puolen kilo-
metrin päässä. Sellainen välimatka 
on näillä murenevilla ja esteitä täyn-
nä olevilla jalkakäytävillä ja koste-
assa 35 asteen helteessä maraton. 
Ei täällä kukaan kävele kuin sen, mi-
tä on välttämätöntä. Kaikki kulke-
vat lavataksilla, taksilla tai skootteril-
la. Bangkok on parinkymmenen mil-
joonan asukkaan kaupunki, joten au-
tojakin riittää. Tämän hissittömän, 
kuusikerroksisen, parkkipaikattoman 
kerrostalon asukkaista noin kolmella 
tuntuisi olevan auto. Työpaikat ovat 
vieressä, ja ruokaa saa läheltä. Ke-
nelläkään ei tunnu olevan tarvetta 
lähteä lähikauppaa kauemmas. Kun 
täällä kysyy tietä, vaikuttaa yleensä 
siltä, että vuosia jollain alueella asu-
nut ihminen ei ole kuullutkaan parin 
kilometrin päässä olevasta ostoskes-
kuksesta tai basaarista. Tai sitten tie-
tämättömyyteen vaikuttaa kielion-
gelma. Tai kukaan ei vain halua aut-
taa tyhmää turistia. 

Oli ilta ja halusin kävellä takaisin ma-
japaikkaani. Kun olin puolivälissä, al-
koi aggressiivinen haukunta. Kolme 
tai neljä koiraa ampaisi ihan lähelle 
ja takaisin sillä meiningillä, että jos 
tulet yhtään lähemmäs niin varmas-
ti purraan. Niillä koirilla ei tainnut ol-
la ruokintapaikkaa ollenkaan. Luul-
tavasti säikähtivät valkoista keppiä-
ni. Koirapartiot kulkevat silloin täl-
löin etsimässä kulkukoiria. He käyt-
tävät koiran nappaamiseen sauvaa, 
jonka päässä olevat leuat tähdätään 
koiran kaulaan. Kiinni saatuja kulku-
koiria ei tapeta. Ne viedään koiratar-
haan, jossa niitä pidetään suurissa 
aitauksissa. Niille heitetään niukasti 
ruokaa, ja senkin vähän syövät vah-
vimmat. Koirat tappelevat. Aitauk-
set ovat saastaisia. Vähitellen koirat 
kuolevat.

Vilkasta kävelysiltaa ylittäessäni olin 
törmätä portailla makaavaan koi-
raan. Paikallisittain suurikokoinen 
koira lötkötti kävelysillan yläpäässä, 
ja ihmiset pomppivat portaiden toi-
seen laitaan. Jossain vaiheessa jo-
ku aivan varmasti vahingossa tallai-
si koiran päälle tai haluaisi häätää 
sen tai satuttaa. Mitäköhän koira ha-
lusi? Maata viileällä metallijalustalla? 
Päästä puremaan? Kuolla? Ehkä se oli 
se kuuluisa hullu koira.

Kirjoittaja ystäviensä kanssa.
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Saimme elää hetken kuin keisarit ja 
pääsimme tapaamaan Imatran im-
peä. Langinkoskella keisarillisen per-
heen valokuvat kiehtoivat ajatuksia.

Teksti ja kuvat: Heidi Ikäheimonen

L
okakuinen lauantaiaamu valkeni kauniina ja au-
rinkoisena. Hyvissä ajoin ennen kello yhdeksää 
väkeä alkoi kokoontua Kiasman pysäkille, josta 
nousimme bussiin matkataksemme kohti Imat-

raa ja Kotkaa. Kahden päivän retki Suomen suuriruhti-
naskunnan keisareitten jalanjäljissä oli valmis alkamaan.

Bussi oli täyteen lastattu, ehkä hieman aamu-unista vä-
keä, mutta puolivälin kahvitauko näytti irrottaneen kie-
lenkannatkin. Sain yllätyksekseni osaksi matkaa vierusto-
veriksi vanhan kurssikaverin, jonka kanssa ehdimme vaih-
taa kuulumiset lähes parinkymmenen vuoden tauon jäl-
keen.  Loppumatka Imatran Valtionhotellille taittui rattoi-
sasti. 

Valtionhotelli itsessään on jo näkemisen arvoinen. Ul-
koapäin se näyttää kuin keskiaikaiselta goottilaistyyli-
seltä linnalta jylhän näköisine torneineen, jotka tummi-
na kohoavat taivasta vasten. Mutta sen historia on nuo-
rempi, se sijoittuu 1900-luvun alkuun. Ennen kuin hotellia 
edes oli, on paikalla sijainnut kaksi Pietarin ylhäisön suo-
simaa hotellia, jotka olivat puurakenteisia. Ne kuitenkin 
paloivat 1900-luvun alussa. 

Sisällissodan aikana hotelli on toiminut sotilassairaala-
na. Toisen maailmansodan aikaan se oli Kannaksen esi-
kunnan päämaja. Sodan jälkeen hotellia on kunnostettu 
muutamaankin kertaan ja vuosina 1985 – 1987 se on res-
tauroitu alkuperäiseen asuunsa. Sisääntuloa hallitsevat 
korkeat kiviportaat ja kaarevat, koristellut pylväät, etei-
saula on tummaa paneelia, samoin suurin osa eteisaulan 
ympärillä olevista huoneista. Majoituskerrosten käytävät 
ovat valoisia ja leveitä, joiden molemmissa päissä on ko-
ristellut kaarevat ikkunat. Hotellin alkuperäinen nimi on 
Grand Hotel Cascade.

Lounaan ja majoittumisen jälkeen oli aika lähteä tutus-
tumaan hotellin ympäristöön, tutustua samalla Imatran-
kosken historiaan ja kuulla tarinoita niin Imatran immestä 
kuin Hiidenkirnustakin. 

Imatrankosken sanotaan syntyneen noin 6000 vuotta 
sitten, kun Saimaan vesimassat ovat murtautuneet Sal-
pausselän läpi. Koskea ja sen voimaa kuvaavat parhaiten 

sen lukuisat hiidenkirnut sekä muut ajan saatossa synty-
neet kovertumat ja maamuodostumat. Kesäisin koskessa 
juoksutetaan vettä yleisönähtävyytenä, pääosin sunnun-
taisin. Näytöksiä on satakunta vuodessa, ja sen aikana 
vettä virtaa Imatran koskessa n. 500 kuutiota. Tarina ker-
too, että koskeen on moni myös hukuttautunut hyppää-
mällä. Jossain vaiheessa sillankupeessa sanotaan olleen 
jopa vahti, joka esti ihmisiä hyppäämästä kuolemaan. 

Imatran Impi on varmaan useammallekin ainakin ni-
meltään tuttu asia. Taisto Martiskaisen tilaustyönä teke-
mä veistos on kunnianosoitus kaikille itsemurhan kos-
keen hyppäämällä tehneille ihmisille. 

Retkiseurueen oli aika jatkaa matkaa iltaohjelman pa-
rissa. Se suuntautui Lappeenrantaan, jossa tapasimme 

KEISARIEN 
JALANJÄLJISSÄ

Imatran valtionhotelli.

paikallisia näkövammaisia. Maittavan päivälli-
sen lomassa Kaakkois-Suomen näkövammais-
ten Mikko Ojanen kertoi Lappeenrannan värik-
käästä historiasta sekä varuskuntakaupungin 
elämästä vivahteikkain kääntein.

Kosken rannalla on suuri kivi, jossa Aleksan-
teri III:n kerrotaan istuskelleen kalastamassa ja 
mietiskelemässä asioitaan. Häntä ei saanut häi-
ritä, kun hän istui kivellään. Langinkoski kuo-
huu kauniina ja vuolaana maisemassa.

Viimein on aika suunnata kotia kohti Helsin-
kiin. Kahden päivän retki Suomen historiaan on 
kotimatkaa vaille valmis. Bussissa kuuluu iloi-
nen puheensorina, ja vaikuttaa siltä, että mat-
kalaiset ovat tyytyväisiä retkeensä…

Imatrankosken ja Langinkosken retki kiinnosti
monia.

Imatran Impi odotteli vettä.

Hiidenkirnu, takaa kurkistaa Eija-Liisa Markkula.
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T
oivo tuo monia mielleyhtymiä, alkaen henki-
löiden nimistä ja tunnetiloista, joita kohtaam-
me elämässämme. Toivon viereen kytkeytyy 
toisinaan vaikeitakin tilanteita. Tällöin luonnol-

lisesti toivotaan parempaa elämää tai parantumista. Toivo ja 
unelmat ovat priimusmoottori elämänpolulla, sen iloissa ja 
suruissa. 

Kristillisestä näkökulmasta 

Uuden odotus liittyi myös vanhantestamentin ajan ihmis-
ten elämään. Odotettiin pelastajaa, kuningasta, joka auttaa 
ja pelastaa. Ei todellakaan tietoisesti odotettu sitä Jeesusta, 
jota me kristityt jouluna juhlimme. Hän, Jeesus Kristus on 
kuitenkin kristillisen maailmamme toivon ankkuri halki aa-
vojen merien ja ryteikköjen. Usko, toivo sekä lähimmäisen-
rakkaus kuuluvat läheisesti yhteen.

Toivon Jumala

Näin joulun alla toivo voi hiipiä elämään edellä mainitus-
ta kristillisestä näkökulmasta. Ajattelen sen olevan ainakin 
osalle meistä suuri lohtu risaisen maailman melskeen kes-
kellä. Raamattu käyttää Jumalasta nimitystä ”toivon Juma-
la” (Rm 15:13). Raamattu myös puhuu siitä, että meidätkin 
Jumala on kutsunut toivoon (Ef 1:18). Sveitsiläinen teologi 
Emil Brunner on sanonut: ”Toivo on elämän mielekkyydel-
le yhtä tärkeä kuin happi keuhkoille.”

Unelmat 

Unelmat ovat nekin läheistä sukua toivolle. Unelmia me 
tarvitsemme pimeän ajan keskellä. Toivo paremmasta auttaa 
meitä kestämään ja ponnistelemaan asioiden muuttamisek-
si toisenlaisiksi, paremmiksi. Me ihmiset olemme unelmoi-
neet aina. Jo Aadam ja Eeva unelmoivat pääsystä takaisin 
paratiisiin. Egyptin orjuudessa ja erämaavaelluksella Israe-
lin kansa unelmoi niiden lupausten täyttymisestä, jotka Ju-
mala oli antanut Aabrahamille.

Persian ja Babylonian pakkosiirtolaisuudessa israelilai-
set unelmoivat pääsystä takaisin omaan maahansa. Kristil-
linen kirkko on koko historiansa ajan odottanut Jeesuksen 
paluuta ja hänen valtakuntansa lopullista toteutumista maa-
ilmassa. Minua viehättää Matteuksen evankeliumista nouse-
va kuva, Jumalan valtakunnasta, joka juuri on murtautumai-
sillaan esiin. Ei ihan vielä, mutta juuri kohta, jaksa vielä vä-
hän, niin Jumalan valtakunta on täällä. 

Suurella osalla meistä ihmisillä on omat henkilökohtai-
set pienet ja suuret unelmamme. Jeesuksen parannettaviksi 

tulleet ihmiset unelmoivat terveydestä. Tämän hetken suuri 
ongelma, ihmiskauppa, on monesti kauppaa ihmisten unel-
milla. Siellä meren toisella rannalla on paremmin, tava-
taan sanoa. Hyväksikäyttäjä lupaa sitä, mistä ihmiset unel-
moivat: rakkaudesta, paremmasta elämästä, toimeentulosta, 
kuuluisuudesta. 

Sinä ja minä 

Uskon, että jokaisella meistäkin on omat toiveemme ja 
unelmamme.  Se on tärkeätä, koska elämäämme liittyy toi-
sinaan myös epätoivoa ja pettymyksiä.  On helpompi elää 
ihmisen elämää, jos on edes pieniä unelmia. On oikein kiin-
nittää huomioita myös itseensä. Se on osaltaan ihan raama-
tullistakin. Siellä käsketään rakastamaan paitsi lähimmäistä 
ja Jumalaa myös itseä. 

Naapuri ja tuttavat 

Kun on omia unelmia ja toiveita pohdittu ja ehkä jokin on 
päässyt toteutumaankin, niin sen jälkeen voimme helpom-
min katsoa ulos lähelle ja kauas, omien voimavarojemme 
mukaan.  Riittäisikö meiltä jotakin myös niille, joiden toivo 
ja unelmat on riistetty kokonaan? Liikenisikö meiltä ajatus, 
sana tai katse niille lähimmäisille, joita yleensä katsotaan 
halveksien? Onko meillä rohkeutta puuttua epäoikeudenmu-
kaisuuteen, jos huomaamme sitä? 

Joulun ilo

Toivotan sinulle hyvä Kajastuksen lukija Hyvää ja iloista 
joulua, siihen sinun arkeesi ja elämääsi. Toivon sinun löy-
tävän iloa kaiken elämän keskellä. Sinulle on syntynyt Va-
pahtaja, sen saan tänäkin jouluna julistaa yökirkossa. 

Ensimmäisenä adventtisunnuntaina 2016
Tuula Paasivirta
helsinkiläinen näkövammainen pastori 

TOIVO JOULUNA 
SYDÄMESSÄ

                                                                                  

LUKUNURKKA
Tuula-Maria Ahonen

Katja Myllyviita: Tunne tunteesi

Duodecim, 2016

Kun tunnet ja säätelet tunteitasi, voit 
paremmin!

Kulttuurimme pitää tunteita enem-
män ”naisten asiana”, vaikka kaikil-
la ihmisillä on samanlaiset biologiset 
valmiudet tuntea perustunteita. 

Psykoterapeutti ja tietokirjailija 
Katja Myllyviita oikaisee kirjassaan 
monia tunteisiin liittyviä väärinkäsi-
tyksiä ja antaa opastusta parempaan 
tunne-elämään.

Monesti tunteita luokitellaan  to-
dellisuutta ymmärtämättömästi ”ne-
gatiivisiksi” tai ”positiivisiksi”. 

-Negatiivisia tunteita ovat  viha, 
pelko ja suru. Näistä tunteista ha-
lutaan usein eroon. Mitä enemmän 
ihminen haluaa jostain tunteesta 
eroon, sitä enemmän tuo tunne kas-
vaa. Samalla kasvaa myös ihmisen 
pelko omaa tunnetta kohtaan, Mylly-
viita toteaa.

- Ihmiset tavoittelevat niin sanot-
tuja positiivisia tunteita kaiken ai-
kaa. Onnellisuudesta on tullut pakko. 
Uskomme, että toisen onni on isom-
pi kuin omamme. Toisen rakkaus on 
kestävämpi ja syvempi kuin omam-
me. Tällaiset uskomukset lisäävät 
masentuneisuutta ja ulkopuolisuu-
den tunnetta.  Markkinatalous käyt-
tää näitä uskomuksiamme häikäile-
mättä hyväkseen. 

-Mitä enemmän haluamme asioita 
ja mitä pakonomaisempaa halumme 
on, sitä enemmän kärsimme. 

Myllyviidan mukaan kaikki tun-
teet  on syytä kohdata. Kaikki tun-
teet ovat positiivisia siinä mielessä, 
että ne viestittävät kokijalleen todel-
lisuudesta. 

Kukaan ei elä täydellisessä onnelli-
suudessa, vaikka naistenlehdet pyr-
kivätkin luomaan tälläisiä kuvia.  Myl-

Tunne tunteesi

lyviidan mukaan keskimäärin 20-50% 
kokemistamme tunteista on epä-
miellyttäviä (vihaa, pelkoa, surua, ah-
distusta, tylsyyttä yms.)    Jokainen 
meistä joutuu kohtaamaan epämiel-
lyttäviä tunteita.

Elämänlaatua voi kuitenkin paran-
taa käyttämällä hyödyksi myös epä-
miellyttäviä tunteita. Miellyttäviä 
tunteita voi lisätä monin tavoin, esi-
merkiksi toimimalla omien arvojensa 
mukaisesti.

Fyysistä perushuoltoa ja jatkuvasta 

vihasta eroon

- Kun lapsi on pahalla päällä, aikui-
nen usein arvioi tämän johtuvan sii-
tä, että lapsi on väsynyt tai hänellä 
on nälkä.  Mutta kun itse aikuisena 
olemme pahalla päällä, emme huo-
maakaan tarkistaa, ovatko perusasiat 
kunnossa, Myllyviita toteaa.

Emme ole haavoittumattomia jär-
kipäitä. 

Jos  jättää ruokailun väliin, vähen-
tää ulkoilua ja nukkuu vähän, tämä 
oman itsen laiminlyönti aiheuttaa 
tunnehaavoittuvuuden lisääntymis-
tä kaiken ikäisissä ihmisissä ja mo-
lemmissa sukupuolissa. 

Kirja käsittelee myös seikkaperäi-
sesti erilaisten tunteiden kohtaamis-
ta ja käsittelyä. Otan esille vihan, jota 
nykyisin tuntuu olevan liikaakin ”lii-
kenneraivon” yms. muodossa.

- Viha on kuin suola, Myllyvii-
ta kirjoittaa. - Sitä pitää osata käyt-
tää säästeliäästi, ei liikaa eikä kaikis-
sa tilanteissa. Viha auttaa meitä otta-
maan riskejä, joita emme muuten us-
kaltaisi ottaa. 

Myllyviita kehottaa ihmistä, joka 
on usein vihainen, miettimään ko-
keeko hän vihan tunteen miellyttä-
vänä. Vihan tuottama hetkellinen 
voimaantuminen voi olla helpottava 
kokemus stressaantuneelle ihmiselle, 

joka pelkää voimiensa loppuvan.
Jatkuva vihaisuus aiheuttaa kui-

tenkin sen, että muut ihmiset alkavat 
karttaa vihaista ihmistä. Vihaisuus 
nostaa verenpainetta ja vihan hauto-
minen lisää sydäninfarktin riskiä.

Toisaalta vihan tukahduttaminen 
kasvattaa riskiä kuolla sydänkohta-
ukseen, etenkin jos on sydänsairaus.

Myllyviita opastaa kohtaamaan vi-
han tunteensa ja vihaa ruokkivia aja-
tuksia. Jos omassa mielessä asuu si-
säinen kiusajaa, joka soimaa ja nimit-
tää  itseä ”huonoksi, tyhmäksi” ym. 
tämä aiheuttaa vihaa, joka suuntau-
tuu ulospäin.

Lääkkeenä on silloin myötätunto 
itseä kohtaan,  jossa ihminen opet-
telee puhumaan itselleen kuin pa-
ras ystävä. Ymmärtävästi ja kannus-
tavasti. 

Halutko lisää myönteisiä tunteita?

 Kirja käsittelee myös sitä, kuinka li-
sätä myönteisiä tunteita. Yksi keino 
on toimia päivittäin omien arvojen 
mukaisesti. Esimerkiksi, jos arvostat 
luontoa ja haluat ympäristösi olevan 
siisti, saat hyvän mielen, kun keräät 
päivittäin ainakin yhden roskan. 

Myötätunto-lihasten harjoittelu li-
sää hyvää yhteyttä itsen ja muiden 
kanssa. Myllyviita suosittaa päivit-
täistä harjoittelua, vaikkapa silloin, 
kun odotat bussia, seisot kaupan jo-
nossa tai liikennevaloissa.

Myötätuntoharjoituksessa toivo-
taan hyvää ensin itselle, sitten ystä-
välle ja ihmiselle, jonka kanssa on ol-
lut ristiriitoja. Lopuksi hyvää toivo-
taan ihmisryhmälle, johon kuuluu. 
Esim. talon asukkaille, työkavereille, 
harrastuskavereille tms.  Lopuksi pa-
lataan taas itseen: ”Toivon itselleni 
iloa/turvaa/ vapautta/ rauhaa”, mitä  
hyvää sitten haluatkaan toivoa.

k lk l
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raitaa, musta-keltainen-punainen ja jälleen musta-keltai-
nen-punainen; keskellä yhdellä jalalla seisova moderni kuk-
ko. Itse asiassa se ei ole ollenkaan kukko, vaan etelän kruu-
nukurki, joka näyttää hieman köyhän miehen riikinkukolta, 
kuten Afrikan tuntija, Juha Vakkuri vuonna 2014 luonnehtii 
kirjassaan Afrikan sydämeen.

Korruptio Afrikan suuri ongelma

Korruptio on mainittu Afrikan maiden suurimmaksi ongel-

Ari Suutarla tunnustelee mangoa.

Vapaa matkakertomus Abilis-säätiön 
arviointimatkasta Ugandaan 17. - 26. 
lokakuuta 2016 - osa 1/2.

Henkilöt:

Ari Suutarla, vanha pappi, Helsinki, Abilis-säätiön 
muinainen varapuheenjohtaja, nykyinen hallituksen 
jäsen
Kirsti Salin, edellisen puoliso ja henkilökohtainen 
avustaja
Evelina Kuusinen, Kelan palkkaama, upea kuulonäkö-
vammaisten tulkki
Slade Syakango, hankekoordinaattori Abiliksen 
toimistolta
Marjo Heinonen, Abiliksen toiminnanjohtaja ja sopimus-
neuvottelija retken kolmena viimeisenä päivänä

Elämäni toinen tulo Ugandaan, edellinen vuonna 
2009, silloin kuurosokeiden Helen Keller -maail-
mankonferenssi. Viktoria-järven pohjoisranta, len-
tokenttä Entebbe, paha tunnin tie pääkaupunkiin 

Kampalaan. Runsas yksi aste eteläistä leveyttä, päivänta-
saajan eteläpuolella siis. Pääosa maasta siitä pohjoiseen. Pi-
tuuspiiri suurin piirtein sama kuin Suomen, ei tarvitse siir-
rellä kelloa.

Idi Aminin paha maine

Uganda tuo ensimmäisenä mieleen ammoisen presidenttinsä 
Idi Aminin, joka soti ja tapatti vaikka kuinka paljon maan-
sa kansalaisia. Varjoon on jäänyt hänen seuraajansa, Milton 
Lobote, joka itse asiassa oli vielä hullumpi kuin Idi Amin.

Maan oloja sanotaan nyt vakaiksi. Aikanaan presidentti 
oli lujasti yksinvaltiutta vastaan ja arvosteli ankarasti Ami-
nin ja Loboten takertumista valtaan. Nykyinen presidentti 
on keikkunut valtaistuimellaan vasta kolme vuosikymmen-
tä, joten on vahvasti epäiltävissä, että edeltäjien takertumis-
tauti on sitkeästi tarttunut. 

Kansainväliseen mediaan tämä presidentti on päässyt 
merkittävän homofobian takia. Homoseksuaalisuudesta oli 
suunnitteilla laki kuolemanrangaistuksesta, mutta se lieve-
ni sitten seitsemän vuoden ehdottomaan vankeuteen. Ham-
paissa ovat erityisesti olleet kirkot, jotka vihkivät avioliit-
toon saman sukupuolen henkilöitä.

Ugandan lippu on riemukas, kuusi ohutta vaakasuoraa 

Kukot herättävät 
PÄIVÄNTASAAJALLA

maksi. Suomalainen taloustutkija Ritva Reinikka selvitti 
1990-luvun puolivälissä, miksi Ugandassa vain alle 20 pro-
senttia maalle annetusta ja opetustyöhön tarkoitetusta ke-
hitysavusta menee perille. Reinikan toimenpiteiden ansios-
ta hävikki on enää kymmenisen prosenttia, mutta sekin mi-
nistereiden taskuun sujahtaneena on liikaa. Ja nyt on puhe 
muidenkin maiden kuin Suomen antamasta avusta. Jossakin 
palaverissa kysyn korruptiosta. Vastaaja kääntää puheen no-
peasti muualle.

Toinen tuleminen Ugandaan

Takana on Amsterdamista Keniaan ja Nairobiin valvottu yö. 
Kirstin matkalaukku jää tulematta, iso osa minunkin vaat-
teistani ja kaikki Abiliksen tuliaiskassit. Abilis on avannut 
oman toimiston Kampalaan ja valinnut sinne vastuulliseksi 
toimijaksi tutun ugandalaisen henkilön nimeltä Beatrice.

Lauma valkeita haikaroita on tervehtimässä Victorian ran-
nassa, sitten harmaita. Muistan runsaat haikarat erikoisuute-
na viime matkalta. Myöhemmin Kirsti onnistuu kuvaamaan 
ison haikaralinnun. Lintu on minua olkapäähän asti ja hyvin 
pullea. Ravintoa lämpimissä rantavesissä ja ruovikoissa riit-
tää. Tropiikin linnut huhuilevat. 

Hotelli Eselle Country on yhdeksän vuotta vanha, siisti, 
ei paljon vieraita. Uima-allas pihassa, tupaten täynnä pai-
kallisia lapsia ja aikuisia. Ei tee mieli ahtautua sekaan. Ho-
tellin yhdystie mielettömän kehno ja pomppuinen. Teil-
lä yleensäkin ajohidasteita paljon eikä vain yksitellen, vaan 
monta peräkkäin. Ehkä uskovat vasta monia hidasteita.

Kuljettaja ryskää nelivedolla hidasteelta toiselle. Pääni is-
kee kattoon samassa tahdissa, kunnes huudan ja pyydän aja-
maan rauhallisesti. Kuljettaja pelästyy.

Mielessäni päätän, että en koskaan anna eurosenttiäkään 
keräykseen, jos tarkoituksena on hankkia auto johonkin ke-
hitysmaahan. Näillä ajotavoilla ei mikään auto kestä, ja ne-
livedon remontit ovat tosi kalliit. Ehkä ajatteluni pehmen-
tyy joskus.

Rahan kanssa on ihmettelyä. Rahayksikkö on Englannin 
peruja shillinki, joita yhdellä eurolla saa ostopaikasta riip-
puen 3300 - 3900 kappaletta, jossakin huonossa vain 3000.

Albinismi hyväksytty vammaisuudeksi

Vammaisjärjestö Nudipun toimisto, eka kokous, emäntänä 
Beatrice. Oli vastassa jo lentoasemalla. Hymyilee. Olin ke-
hunut hänen kaunista hymyään Suomessa Abiliksen kump-
panien seminaarissa 2012. Muisti vielä kehuni.

Ugandassa Abiliksen tukea on vuosien varrella jaettu 145 
hankkeeseen. Yksittäisiä hyötyjiä yli 500. 2005 aloitettiin 
kanoilla, 2009 oli jo vuohia. Beatrice kiittelee hyvästä yhte-
ydestä Abilikseen, erityisesti koordinaattoreiden Tuula Hei-
ma-Tirkkosen ja Arto Vilmin kanssa. Tuula on vammaisen 
lapsen äiti, Arto taas näkövammainen henkilö, joka juuri on 
siirtynyt eläkepapaksi.

Uusinta Nudipun politiikassa on albinismin ja lyhytkas-
vuisuuden hyväksyminen vammaisuudeksi taikauskoisuu-
den sijasta. Erityistä merkitystä on ollut pienillä apurahoil-
la. Albiinoille on valtiolta anottu verovapautta aurinkovoi-
teista. Ne tulee nähdä apuvälineenä vammaisuuden hoidos-
sa.

Kokemattomuutta rahan käytössä

Tanska on mukana tulevassa yhteistyössä ja yhteisissä toi-
mistotiloissa, samoin Nudipu ja DBRS ynnä tanskalainen 
mielenterveysjärjestö. Ukkonen räjähtelee ulkona. - Kaikkia 
ei voi auttaa. Kielteiset asenteet eivät aina muutu. 

Muuan albiino valmisti ravintolassa ruokaa. Asiakkaat 
kääntyivät pois arvellen, että häneltä hilseilee ihoa ruokaan. 
Ravintola piti sulkea. Vammainen lapsi ei voi mennä kou-
luun, kun esimerkiksi esteetön vessa puuttuu. Väki on ylet-
tömän köyhää, bruttokansantulo alle 700 US-dollaria per 
vuosi. Otapa 600 euroa ja asu sekä vaatetus ynnä pane sillä 
pöytä koreaksi vuoden ajan.

Millä nämä elävät?

Pääelinkeino on maatalous. Ihmiset tuottavat sen, mitä syö-
vät. Rahaa ei välttämättä käsitellä lainkaan. Päävientituote 
ulkomaille on kahvi.

►
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Beatricen mukaan maan luoteisosista turkanaheimon alu-
eilta on löydetty öljyä. Sitä on sekä Ugandan että itäisen 
naapurin, Kenian puolella. Uganda on kokonaan sisämaas-
sa, pinta-ala kaksi kolmannesta Suomesta, asukkaita ai-
ka tasan 40 miljoonaa. Sen enempää lännessä Atlantin kuin 
idässä Intian valtameren suuntaan ei ole rautatietä. Satama 
mahdollistaisi monipuolisen ulkomaan kaupan. Öljyyn pan-
naan paljon toivoa vielä tämän vuosikymmenen puolella.

1900-luvun lopulla Idi Amin ja Milton Lobote karkotti-
vat Ugandan kaikki aasialaiset työntekijät. Kauppa ja pai-
kallinen liiketoiminta olivat intialaisten ja Arabian niemi-
maalta tulleiden liikemiesten käsissä. Heidän lähtönsä mer-
kitsi rankkaa taka-askelta, josta maa alkaa vasta vähitellen 
toipua.

Toimistoelämää

YK:n vammaissopimus on ratifi oitu jo 2008, ja siitä on ol-
lut paljon hyötyä. Yritetään ohjata ihmisiä tunnistamaan ih-
misten sekä eläinten sairauksia, jotta niiden leviämiseen 
osataan puuttua ajoissa. 

Kokemusta saatiin eräässä hankkeessa, jossa tuotetaan 
hunajaa. Työn riskeistä Beatrice mainitsee kokemattomuu-
den rahan käytössä. 

Katsotaan muiden toimistoja. Jonatan istuttaa miljoona 
hedelmäpuuta viidessä vuodessa. Kysyn vammaisista työn-
tekijöistä. On pyrkimys, että joka hankkeessa olisi ainakin 
yksi. Ehdotan uutta ajattelua, jossa kaikki vammaisia ja yk-
si muu apuna. Nauravat.

Rose Mary koordinoi Tanskan hankkeita Ugandassa. Toi-
mistot siistejä. Ulkona alkanut sataa tiiviisti, vaihtovaatteet 
Kirstin matkalaukussa jossakin. Nyt kahville.

Kuivaa hallintoa

Käydään läpi keskeneräisiä hankkeita vuosilta 2012 - 2014, 
viisi hanketta. Usein keskeneräisyyden syynä raportoinnin 
ongelma. Jokukin loppuraportti luvattu toimittaa vielä kulu-
van viikon aikana. Toinen raportti on luvassa myös. Kysyn, 
minä vuonna. Nauravat. Ukkonen paukauttaa taas. Kaikilta 
puuttuu sadevaatteita. On helpompi käynnistää uusia hank-
keita, jos vanhat on selvitetty.

Slade Syakango on mukanamme Abiliksen toimistolta 
Helsingistä, kokenut ja erinomainen työntekijä. Hänellä on 
odottamassa 10 hakemusta, Beatricella kolme tai neljä. Sla-
de olisi mielellään näiden kanssa valmis ennen lokakuun 
loppua. Listalla on nyt käynnissä 29 hanketta, vanhoja 12, 
tältä vuodelta vaikea laskea. Tarkistus tuo ilmi, että 23 jäl-
jellä, 12 vanhaa ja 11 tältä vuodelta. Tämän vuoden tärkein 
asia on rekisteröinti ja vanhojen seuranta. Ugandassa ei ole 
enää ARB-seurantaryhmää, joten arvioinnissa oltava tark-
kana. Rekisteröinti on monimutkaista, mutta ilman sitä ra-
haliikenteen hoito ei onnistu. Sade helpottaa.

Kontrolliryhmät eivät voi olla suuria. Alun jälkeen innos-
tus hiipuu etenkin, kun huomataan, ettei ole suuria palkki-
oita. Ihmiset muuttuvat ”kiireisiksi”. 

Uganda on laaja maa. Pohdintaa, olisiko syytä alueellises-
ti keskittyä johonkin.

- Entä rekisteröinti? Jotakin on jo tehty. Hallituksen jär-
jestöjen NGO-osastolle on toimitettu hakemus, ensimmäi-
nen toiminta- ja taloussuunnitelma ynnä puitesuunnitel-
ma järjestön yleisestä sijoittumisesta kenttään. Rekisteröinti 
maksaa 200 US-dollaria. On hyvä olla suositus ugandalai-
selta diplomaatilta. Maksuja neljään paikkaan ja kuitit niis-
tä.

Albiinojen luona, kuva Abilis-säätiön kuva-arkisto.

Kenttä kutsuu

Yritystä lounaalle. Slade saa puhelimella tiedon Kirstin lau-
kusta, joka on vielä Amsterdamissa. Meillä matka jatkuu 
aamulla Kampalasta itään. Minullakin ainut t-paita pääl-
lä. Tie tuskin näkyy tuulilasin läpi, Landroverin ratissa Sa-
muel, 27 vuotta. Vesi valuu harmaina vöinä. Tiet kaameassa 
kuraliejussa, lieju punaista.

Iltapäivän ohjelmaan oli prepattu meidän käyntiämme 
varten neljä Abiliksen ”edunsaajaa”, vammaisia henkilöi-
tä siis. Yksi viljelee passionhedelmiä, toinen kasvattaa por-
saita, joku pitää leipomoa, joku tuottaa keksejä. Saa näh-
dä, riittääkö päivä. Ei riittänyt, vain passion-hedelmämie-
hen luona käytiin. Laukkuun saatiin pingispallon kokoisia 
hedelmiä, todennäköisesti vielä raakoja. Tästä miehestä hie-
man myöhemmin.

Tiellä poliisiautot sinisiä pick up -lava-autoja. Poliisit se-
lät vastakkain lavan penkillä, pitkien aseiden piiput sojotta-
vat polvien välissä. Rahanvaihtoa, monta kioskia, monia eri 
kursseja. Pyssymies vartioi. Hirmu meteli. Eipä olisi hotel-
lista väliksi tällä alueella. Naisia pitkiä keltaisia banaaneja 
pään päällä, ehkä myyvät niitä. Vihreät banaanit ovat lyhyi-
tä, niin sanottuja ruokabanaaneja, joita käytetään ruoan val-
mistukseen.

Kala-ateria, 2 euroa per annos, savustettua Niilin ahven-
ta, jota Viktoria-järvellä kutsutaan nimellä tilapia. Ei ruo-
toja, suomuja ja eviä senkin edestä, uivat pähkinäjauhesoo-
sissa, paikallisena lisukkeena maissipuuron mauton sovel-
lus, keitetty vihreä banaani ja muuta. Liikenneympyrässä 
valtava termiittikeko. Katukaupassa kolme vesipulloa hotel-
lin yhden hinnalla. Odotetaan jotakuta saapuvaksi. Rintees-
sä vuohia ja valtavia koukkunokkalintuja. Autossa ei ilmas-
tointia. Soittelua taas laukun perään lentoasemalle. Odotet-
tu ”kontaktinainen” saapuu, askelissa jonkin sortin afrikka-
lainen hitaus. 

Voidaankohan ostaa kadulta banaaniterttu, ovat aurin-
gon kypsyttämiä. Tie kaameaakin kaameampi. Lantakakku-
ja kuivamassa. Mies kyynärsauvoin, metsästä ilmestyy lap-
sia seitsemän. Kahdella koulupuvut.

Toni on CP-vammainen, viljelee paitsi passion-hedelmiä, 
myös kaalia.

Hedelmät nyt vihreitä, kypsyttyään tummia. Vuohet mä-
kättävät. 16 lasta näkyvissä, heistä yksi Tonin, joka on yk-
sinhuoltaja. Jänniä lintuja. Ostetaan Tonin kaupasta mustaa 
teetä. Bisnesmies, Slade toteaa. Äänessä ”kurr-lintu”. Slade 
jakaa tikkarit. Joku pieni kuolaa kyynärpäitä myöten. Kak-
sivuotias viipertää auton perässä, suussa tikkari, ehkä tuleva 
vammaisjärjestön päättäjä siis. Ehditään tuskin yhteenkään 
paikkaan enää. Sääli niitä kolmea, jotka myös odottivat.

Päivälliseksi kuningaspihviä

Ihmiset eivät tupakoi, ainakaan julkisesti, Beatrice sanoo. 
Emme ehdi enää kohteisiin. Tiilikasojen alla palaa tulia. Jo-
ka sadas nainen on hunnutettu tai mies virkattu pipo päässä. 
Kaksi tyttöä koulupuvuissa, valkoiset hunnut. Ratsia, nais-
poliisi tiellä, pyssymiespoliisit sivulla. Vastaan tulee auto-
ja, sujahtavat oikealta ohi. En muistanutkaan vasemman-
puoleista liikennettä. Valkoiset ihmiset laskettavissa yhden 
käden sormin. Paluu hotellille tosi hidas, ruuhka mitä hur-
jin. Jonoja seisoo. Oman hotellin piha, ihana auringon las-
ku. Kaskaat heräävät. Sirinän taajuudet sopivat hyvin kuu-

lolaitteille. 
Päivälliseksi naudan kuningaspihvi, hedelmävati ja 

ananasjuissia. Tosin en tiedä, mikä pihvistä saa kuninkaalli-
sen. Tässä tapauksessa hyvän fi lelihan maku on peitottu kit-
kerällä kastikkeella.

Kirstin aamulinnut, pieniä sirittäjiä enimmin. Ilma niin 
kosteata, että hengitys höyryää. Sumu on levittäytynyt Vik-
toria-järveltä. Eilisen aamukukot äänessä jälleen. Kuljettaja 
ajanut yöllä lentokentältä. Saa nähdä Kirstin matkalaukun 
kanssa vaiko ilman. Osoittautuu, että ilman.

Suihkun vesi vaihtelee huoneen hanassa tulikuumasta vii-
leään. Ihan mukavan oloinen aamiaiskattaus. Kuulolaite 
poimii keittiöstä astioiden paiskomisen kolinat. Espanjalai-
nen munakas saapuu. Passion-hedelmän mehua ja mustaa, 
vahvaa teetä, paahtoleipää.

Aurinko tulee ja hälventää sumun. Laukusta kerrotaan, et-
tä se on nähty Nairobissa. Kuljettajalla turha käynti lento-
asemalla. Lähtö kello 8:30, vielä 8:55 Slade käy hoitamas-
sa jonkin asian. Hyttyset vaivanneet yöllä, minullakin lente-
li aamulla yksi. Lähdemme. Auton ilmastointi olisi kova sa-
na. Kaksi autoa kyljet lytyssä. Tien vieressä ”anopin jakka-
roita”, ovat matalia isoja kaktuksia. Poiketaan vielä toimis-
tolla. Hyvä, kun voi käydä siistissä vessassa. Matka jatkuu. 
Isoja puita, kirkkaan punaiset kukat. Paljon kouluja, sitäkin 
enemmän ajohidasteita, jotka ravistavat autoa. Pää on jatku-
vassa vaarassa jysähtää kattoon ja neliveto kovilla. Aurin-
ko kiertyy vastapäivään vasemmalle, pohjoinen on puolil-
ta päivin. Emäntämme Beatrice ja kuljettaja puhuvat keske-
nään lugandaa. Jonkin kylän kohdalla mies tulee ulos kau-
pasta, kainalossa kaksi jaloista sidottua, elävää ankkaa. 
Muhkeita naisia, mutta eivät ylipainoisen näköisiä. Iso ai-
dattu teollisuusrypäs, Ugandan ja Kiinan liput. Kuuma. 
Tien varressa kaupustelijoita. Lounaan voi ostaa autoon. 
Vuoren rinteessä valtava teeviljelmä, tien poskessa pelti-
hökkelissä myytävänä tuoretta teetä. Liikennemerkki varot-
taa jyrkästä alamäestä. Sokeriruokoa pelloilla. Kuljettajan 
mukaan maan laajin metsäalue. Liaaneja puissa.

Pientä kaupantekoa ja saippuaa

Ajetaan patoa pitkin. Joki laskee Viktoria-järveen, ajosuun-
ta itään. Putoukset, kiinalaisia ravintoloita. Vaihteeksi pätkä 
2+2-tietä. Mieletön liikenneympyrä. Käännytään Abiliksen 
projektille, jossa yhdeksän vammaista tekemässä kuka mi-
täkin, hanke lopuillaan. 

Paikalla kahdeksan henkeä, aloitetaan rukouksella, Stel-
la rukoilee. Ovat hiv-vammaisia. Varapuheenjohtaja Ge-
org viljelee munakoisoja ja bitamarjoja. Ida kasvattaa kano-
ja. Paikallinen kieli tulkataan englanniksi. Mies auttaa ka-
nanhoidossa, lintuja 35 kanaa ja 7 kukkoa. Stella myy van-
hoja vaatteita. Tyttö ja poika ovat koulussa äidin hankki-
milla myyntituloilla. Maria myy hameita, kiittelee Abilis-
ta, kun sai ostetuksi tuloilla kodin ja miettii nyt liiketoimin-
nan kehittämistä. Georg istuu pyörätuolissa. Seuraava täti 
toivottaa tervetulleeksi Jinjan alueelle. Yhdistyksen nimes-
sä ovat sanat ”positiivinen mieli”. Kerran ennen on täällä 
käyty Abiliksesta, Tuula ja Arto varmaan. Slade kertoo, et-
tä Abilis on rekisteröimässä omaa toimistoa Kampalaan. Ta-
putuksia. Pidän todistuspuheeni, minun jälkeeni Beatrice, 
joka puhuu paikallisella kielellä. Georg kiittää mahdollisuu-
desta laittaa lapset kouluun ja poika yliopistoon. Rahaa on 
ollut vielä hankkia aurinkopaneelit. 

►
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Iga on munia myymällä rakennuttanut lisähuoneen, jo-
ta voi vuokrata. Kanat elävät vähällä, juovat vettä ja syövät 
nurmea, joskus vähän maissia. Georg, viljelijä, on jakanut 
jyviä toisille, jotka ovat kopioineet hanketta. Nyt ollut pul-
mia veden kanssa, kun on ollut kuivaa. Ulkopuolista työ-
voimaa maksetaan korjaamaan kastelulaitteita. On myös va-
paaehtoisten palveluryhmä. Puhuvat, kiittelevät ja puhuvat 
taas. Ostan pieniä käsitöitä. Pihassa tulppaanipuu, sen alla 
kiiltäväturkkinen kukko.

Ostetaan jotakin pientä ensi kevääksi Helsingin maailma-
kylä-tapahtuman markkinoille. Ollaan jo melkein autolla, 
vinkataan yhteiskuvaan. Nälkä. Yli kaksi tuntia myöhässä. 
Olemme huono esimerkki.

Väenkatoa ja saippuaa

Syödään vihdoin. Albino-järjestö lähellä. 98 prosenttia kuo-
lee alle 40 vuoden iässä, syy ihosyöpä. 

Ei päästä pois portista. Pihakentällä alkamassa jalkapal-
lo-ottelu. Ihmiset jonottavat portista sisään, me ulos. Sadat 
torvet ja pillit soivat. Meteli on kauhea. Puheenjohtaja Peter 
ryhtyy portilla ohjaajaksi. Väkeä tulee aidan yli, itsepäisiä, 
humalassa. Vihdoin päästään.

Ylitetään rata, joka tulee kuparikaivokselta. Maassa ei 
ole rataa satamaan. Päivän kolmas kohde myös albiinojen, 
paikkakunnan nimi Iganga, n ja g ääntyvät erikseen. Polii-
sin piikkimatto, tukkii tien pikku nykäisyllä, nyt viritettynä 
sivussa valmiina. Paimen ja 15 lehmää. 

Uusi paikka, vain rouva puheenjohtaja on jaksanut odot-
taa. Kello tulee kuusi, muut 18 yhdistyksen jäsentä tul-
leet jo kymmeneksi, odottaneet, väsyneet ja menneet ko-
tiin. Abiliksesta ei ole ennen käyty tässä järjestössä, nimen 
lyhenne IDAA. Abilis on ensimmäinen tukija, 9600 euroa. 
Tavoite on ollut lisätä tietoa albinismista, ihmisoikeuksi-
en raami. Ensin vahvistui oma kuva, albiinojen uhraaminen 
loppui. Tuli tietoa ihmisoikeuksista ja oikeuksien valvon-
nasta. On yhteyksiä muihin järjestöihin.

Valmistavat saippuaa. Näytetään kanisteria, 10 litraa saip-
puaa nesteenä, jota yksi litra ynnä 20 litraa vettä. Materiaali 
maksaa kaksi euroa (7000 shillinkiä), myydään kymppiton-
nilla. Kate on olematon. Voisivat ottaa paljon enemmän.

Jäseniä nyt 40, lukutaito matala. Ajo alkaa 19:00, kuljet-
taja arvioi Mbaleen 1,5 tuntia. On säkkipimeää. Päivän ate-
riajärjestys saisi olla kunnossa. Tien viitta Mbale 100 kilo-
metriä. Näillä pompuilla ja hidasteilla vähintään kaksi tun-
tia. Perillä vartin yli yhdeksän ilman ruokaa ja aivan hiessä, 
niska jäykkänä iskuista kattoon. Mbale Resort, kahden yön 
kotimme, vielä kahdet töyssyt ja kallistukset.

Sokeita ja albiinoja Mbalessa

Mbale on suurehko kaupunki. Täällä kukaan ei tiedä asu-
kasmääriä, ei myöskään kilometrejä Kampalasta. Meillä uu-
si aamu, ei kukkoja, huone invavarusteltu. Lämmin vesi an-
taa odottaa kauan. Upea aamiaispöytä. Mitä, jos tänään yri-
tetään pysyä aikataulussa? Hotellin puutarha hienosti hoi-
dettu, uima-allas, Bougainvilleja.

Eka tähtäyksenä sokeainyhdistys, toiseksi albiinot. So-
keilla 4000 Euron vuohihanke, loppuraportti Beatricen pöy-
dällä, albiinoilla saman suuruinen ihmisoikeushanke. 

Sokeita koolla toistakymmentä, iäkäs puheenjohtaja John 
harmaa puku päällä, solmio, käynyt Suomessa kokoukses-

sa 1980-luvulla. Myöhästelevää väkeä lappaa sisään. Sla-
de istuu kirjoituspöydälle, kun tuoleja ei riitä, oma tuoli en-
si kerralla mukaan! - Rukous. 

Edunsaajat kertovat: eka vuohi sai tulehduksen ja tuli uu-
si. Toiselta kuoli vuohi myös, jollakulla vuohi sai karitsan. 
Joku karitsa kuoli, mutta syntyi uusi, yhdellä seitsemän ka-
naa. Kiittelyä ylenpalttisesti. Ollaan tervetulleita koteihin. 
Ampiaiset pistivät kiliä, joka piti myydä, tuli uusi, ja nyt on 
jo kaksi vuohta. On hauska aamulla herätä vuohen määki-
nään ja tarkkailla sen tekemisiä. Ennen ei ollut mitään syy-
tä herätä aamuun. Yhdeltä petoeläin söi vuohen. Yksi vuo-
hi on tullut kalliiksi, syö ja tarvitsee lääkkeitä. Puheet kään-
netään molempiin suuntiin. Hieman epäselväksi minulle jää 
vuohien todellinen hyöty.

Puheenjohtaja on kirjoittanut meille ”arvostuskirjeen”, jo-
ka luetaan, ja sihteeri täydentää. Monet kodit ovat saaneet 
lisiä ruokapöytään, joku on myynyt karitsan ja saanut lasten 
koulurahaa. On ohjattu, millainen suoja tulee rakentaa ja 
miten korjata heinää. Mbalen alueella liki 10 000 vammais-
ta, heistä 1800 näkövammaisia. Pidän rohkaisupuheen. Tu-
lee kaksi naista lisää, hunnutettuja. Alussa 20 vuohta, vii-
si kuoli, nyt karitsojen johdosta elossa 21. Perhe on alkanut 
”rakastaa”, kun on vuohi, ja arvostus lisääntynyt. Kiitosta 
tulee ja tulee.

Vielä saapuu myöhästynyt virkamies ja kiittelee. Alus-
sa rukouksen pitänyt valkokaapuinen sokea imaami saa val-
koisen varakeppini, hämmästyy ja kiittelee. Taisin antaa lii-
an varhain, koska varsinainen keppini hajoaa seuraavana 
päivänä. Kirsti ei ainakaan huomannut imaamilla omaa kep-
piä. Kehotin antamaan edelleen, jos ei ole käyttöä. Käyn-
tikortissani on opaskoiran kuva. Kerron kotona kulkevani 
opaskoiran avulla. Ihmettelyä, jotkut nähneet televisiosta.

Uusi paikka, albiinojen yhdistys. Elisabet on puheenjoh-
taja, väkeä taas kymmenkunta. Rukous hiljaa, kukin voi ru-
koilla omalla kielellään, Aamen. Yhdistys toimii kahdek-
salla alueella. Ennen yhdistystä oli paljon myyttejä, pelko-
ja, uskomuksia, albiinot kirottuja. Nyt ymmärretään, että ol-
laan ihmisiä kuin muutkin. Tiedotusta, radio-ohjelmia vii-
dellä eri alueella. Kerrottiin elämästä albiinona. Tuli taito-
ja kertoa albinismista. Oli 2000 yhteisötiedottajaa. On saatu 
pieni vammaisraha. Nyt albiinot on hyväksytty vammaisik-
si. Vaikeus on, kun ekana kysytään aina rahaa, on hankala 
tavoittaa muun muassa vuorten takia. Kännykät soivat.

Anoivat valtiolta 5,5 miljoonaa, saivat 2,5. Sillä saatiin 
vuohi 20 albiinolle. Oli 1,3 miljoonan shillingin paikallinen 
erityisavustus, jolla apua 13 henkilölle. Osa otti vuohia, osa 
kalkkunoita. Samalla yleinen tietous on lisääntynyt, nykyi-
sin albiino voi jopa avioitua ”tumman” henkilön kanssa. Ti-
lanne on muuttunut, sillä ennen ihmiset juoksivat heitä pa-
koon. Nyt jopa luullaan länsimaalaiseksi.

Kirjoituksen toinen osa ilmestyy maaliskuun 
Kajastuksessa nimellä Kana nimeltä Abilis.

7. lokakuuta 2016

Ari Suutarla, vanha pappi, Helsinki
ari.suutarla@kolumbus.fi 

VINOKAS

Suuri kuin Trump

Olli Lehtinen

S
okea mies Vinokas sulki television keskiviikko-
aamuna. Hän oli kuunnellut Yhdysvaltojen pre-
sidentinvaalien tuloslähetystä. Trump voitti vaa-
lit. Clinton oli esiintynyt asiallisemmin ja rehelli-

semmin, ja hänellä oli massiivisesti enemmän kokemusta 
maailmanpolitiikasta. Trump oli valehdellut, halventanut 
naisia ja maahanmuuttajia, uhkaillut muita maita, ylipää-
tään puhunut niin epäpoliitikkomaisesti kuin president-
tiehdokas vain voi. Ja hänet valittiin maailman ylivoimai-
sesti suurimman kansantalouden presidentiksi. Suupaltti 
pelle valittiin maailman merkittävimpään virkaan.

Sokea mies Vinokas kuunteli ajan puhuvasta kellostaan 
ja hotkaisi mustikkajugurttipurkin tyhjäksi. Vinokas oli 
lähdössä toimintakeskus Iirikseen Näkövammaisten liiton 
kokoukseen. Hän oli pukeutunut siisteihin mustiin fark-
kuihin ja valkoiseen kauluspaitaan.

Invataksi liukasteli ensilumen saaneilla teillä. Pakettiau-
ton takaosassa oli vetoisaa. Se ei viilentänyt Vinokkaan 
ajatuksia. Tähän on siis tultu, hän mietti. Kansa kaipaa sir-
kushuvia. Trump oli käynyt vaalitaistoa ärjyen, valehdel-
len, liioitellen, kiroillen, uhkaillen, pilkaten. Hän oli pääs-
tellyt menemään kuin pari keskikaljaa juonut räkänokka. 
Hän oli mullistanut mielikuvan presidentistä. Tarkemmin 
ajatellen Trumpissa oli tyyliä. Hän uudisti poliittisen kie-
len. Hän oli kekseliäs. Hän osasi luoda tunnelman. Hän oli 
omintakeinen. Hän oli rohkea. Mitä Amerikka edellä, sitä 
muut perässä. Minä, Vinokas, aion puhua Näkövammais-
ten liiton kokouksessa. 

Vinokas heilautti kättään Iiriksen vastaanottotiskin 
kohdalla rehvakkaammin kuin tavallisesti. 

– Terve, tytöt! hän huudahti. – Moi, kuului vastaus. Ei 
vastattu: – Terve, herra Vinokas! Ei vielä. 

Vinokas tunnusteli portaiden reunoja valkoisella kepil-
lään ja kompuroi auditorion takariviin. Hän kuunteli pu-
hujia. Ihan asiallisia näkövammaisten arkeen ja yhteis-
kunnalliseen tilanteeseen liittyviä juttuja. Kovin tuttuja 
vain. Sitten pyydettiin kokousväen puheenvuoroja. Sy-
dän pamppaillen Vinokas nosti kätensä. – Siellä takarivis-
sä, teidän puheenvuoronne. Vinokas pomppasi pystyyn. 
Pöytään ruuvattu induktiomikrofoni ei noussut muka-
na. Hän alkoi huutaa: – Olen ehdokas Vinokas. Näkövam-
maisten liiton tuleva puheenjohtaja. Suurin Jumalan luo-
ma näkövammaisten elämän parantaja. 

Salista kuului huokauksia ja kurkun röhintää. 
– Näkövammaisilla on ongelma! Vinokas jatkoi. – Näke-
vät. Minä lopetan näkövammaisten sortamisen. Kun va-
litsette minut puheenjohtajaksi, pieninkin mainosständi 

jalkakäytäviltä poistetaan, jokaiseen bussiin tulee pysäk-
kikuulutukset ja kaikkiin pääkaupunkiseudun liikenneva-
lopylväisiin ilmestyy äänimajakka. – Ei ihan taida onnis-
tua, joku huudahti. – Mitä? Lupaan toimittaa Rakennus-
viraston Liikenteenohjausyksikön johtajan vankilaan, jos 
homma ei toimi! – On humalassa, joku sanoi. – Etkö kestä 
suoraa puhetta? Vinokas vastasi. – Jos haluaa päästä pre-
sidentiksi tai siis merkittävään asemaan, ei puhuta hilli-
tysti ja järkevästi. Rähistään siihen malliin, että lapsikin 
tajuaa, että tosissaan halutaan virkaan. Pitää jäädä mie-
leen. – Ei ole todellista, joku sanoi. – Aha jaha ei vai. Van-
non poistavani taksimatkojen omavastuut. Lupaan jokai-
selle näkövammaiselle kunnan kustantaman älykänny-
kän. Kaikkien avustajatunnit tuplataan. Näkövammais-
ten koulun tuki palautetaan entiselle tasolleen. Maahan-
muuttajataustaiset ja kehitysvammaiset, siis kaikki muut 
paitsi näkövammaiset opiskelijat, poistetaan koulusta. – 
Taitaa olla populistien kuningas. – Pää kii! Vinokas huu-
si. – Rakennan näkövammaisille oman kaupungin. Kehä 
kolmosen läheisyyteen, kauas liikenteen- ja lentomelus-
ta nousee muurilla ikävien näkevien maailmasta eristetty 
hyvien näkövammaisten kaupunki!

– Aika, puheenjohtaja huudahti. – Vielä yksi! Vinokas är-
jäisi. – Järjestän jokaiselle yksinäiselle näkövammaiselle 
puolison. Joku taputti. Kuinka kauniilta taputus kuulos-
tikaan. 

Kun kokous päättyi, Vinokas asteli ulos joukon jatkona. – 
Oikein hyvä puhe Vinokas, järjestölehden toimittaja sa-
noi iloisesti. – Kiitos. Tämä on nykyaikaa, Vinokas vastasi. 
– Hyvä meininki Vinokas, keramiikkakerhon vetäjä totesi 
hilpeästi. – Tein vain mitä miehen täytyy, Vinokas vasta-
si. Useat ihmiset kiittivät ja tervehtivät Vinokasta. Jokai-
sella oli suupielet korvissa. Sen kuuli nuotista. He hymyi-
livät kuin keksit. He kaikki pitivät hänestä ja hänen pu-
heestaan. Vain yksi asia jäi vaivaamaan Vinokkaan mieltä. 
Onnittelijoitten joukossa ei ollut yhtään näkövammaista.

Vinokas maksoi omavastuun ja poistui invataksista. 
Hän avasi rapun oven, astui sisään ja avasi takkinsa. Hä-
nen odottaessaan hissiä kellarin ovi aukesi. – Terve naa-
puri, tuttu rouva sanoi. Myös rouvan äänestä kuuli hy-
myn. Vinokas muutti kaikki iloisiksi, koska hehkui, koska 
oli löytänyt itsestään puhujan. – Olen kokouksesta tulos-
sa, Vinokas sanoi. – Oletko syönyt mustikkajugurttia? –
Kyllä. – Näytät ihan pelleltä. Pese mustikkajugurtti pois. 
Leukasi ja paitasi on täynnä sitä.    

►
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Teksti: Gyöngyi Pere-Antikainen

M
itäkö tein pyhäinpäi-
väviikonloppuna tänä 
vuonna, vuosi sitten, 
kaksi, kolme tai vaik-

ka kuusi vuotta sitten? Yhtä vuotta 
lukuunottamatta vastaus on sama: 
vietin perjantain ja lauantain Tuu-
sulan majatalo Onnelassa. Perinteet 
luovat helposti dejavu-tunteen, on 
vaikea erottaa eri vuosia toisistaan, 
sijoittaa keskustelut ja kohtaamiset 
ajallisesti, mutta muistan täsmäl-
lisesti toistuvana sen tunnelman, 
kun joukko tuttuja ja vain nimeltä 
tiedettyjä ihmisiä värjöttelee pää-
rakennuksen edessä olevalla tupak-
kapaikalla milloin lumisateisena, 
milloin sumuisena tai sitten kirkkaan 
aurinkoisena päivänä.

Jo perinteikkääksi muodostumas-
sa oleva seminaari nimeltään Koske-
ta ja kuuntele järjestetään jokaisena 
pyhäinpäivän viikonloppuna Onne-
lassa Suomen sokeat ry:n toimesta. 
Suomen sokeat ry on pieni ja vajaat 
kymmenen vuotta sitten perustettu 
yhdistys, jonka tarkoituksena on vä-
hentää sokeudesta aiheutuvia hait-
toja ja vaikeuksia sekä edistää täysin 
sokeiden mahdollisuutta elää oma-
ehtoista, sisältörikasta ja tasavertais-
ta elämää. Yhdistyksen perustami-
sen aikoihin sen päämäärät kirvoit-
tivat runsaasti väittelyjä mahdolli-
sesta vastakkainasettelusta sokeiden 
ja heikkonäköisten välillä, mutta vii-
me aikoina nämä väitteet ovat hiipu-
neet. Täysin sokeiden erityistarpeet 
eivät ole yleisiin näkövammaisten 
tarpeisiin nähden poissulkevia, mut-
ta tiettyjä ylimääräisiä kriteereitä ne 
eittämättä asettavat.

Kulissien takana koko ajan jatkuvan 
edunvalvontatyön lisäksi yhdistyk-
sen toiminnan pääpaino on jokavuo-
tisessa ja jo suuren suosion saavutta-
neessa Kosketa ja kuuntele -nimises-
sä seminaarissa, joka kokoaa jäseniä 
ja ulkopuolisia maan joka kolkasta.

Seminaarin kaava on muodostunut 
perinteelliseksi. Aattoilta huipentuu 
eri alojen kirkkaiden nimien pitämiin 
luentoihin. Tänä vuonna saimme vie-
raaksemme professori Esko Valtao-
jan.
 
Valtaoja on ilmiömäinen esitelmöijä 
ja tieteen popularisoija. Kuvailla täh-
titaivaan saloja ihmisille, joista mo-
net eivät ole tähtiä milloinkaan näh-
neet, siinä on haastetta kylliksi. Val-
taoja toi meille Kuun taivaalta, aivan 
kirjaimellisesti. Ainakin palan Kuuta 
ja lisäksi myös palan Marsia: hän an-
toi kiertämään kädestä käteen kak-
si pientä rasiaa, joista pumpulipedil-
tä löytyivät pienet Kuusta ja Marsis-
ta saapuneista meteoriiteistä leika-
tut viipaleet.

Saimme kurkottaa myös tähtiin, ei-
kä se ollut vaikea: sen kun kosketti 
omaa nenänpäätään. Ihmisen kehon 
jokainen atomi ja koko maailman-
kaikkeuden jokainen atomi kun on it-
se asiassa tähdissä tapahtuvan fuusi-
on lopputulosta.  ”Olemme siis taval-
laan ydinjätettä kaikki. Tai sanokaam-
me kauniimmin: miehet ovat ydinjä-
tettä ja naiset tähtipölyä”, nauratti 
Valtaoja yleisöään havainnollistaes-
saan ihmisen pienuutta maailman-
kaikkeuden äärettömyydessä.

Seminaaritanssit pyörähdeltiin Sep-
po Mäkisen yhtyeen tarjoaman iha-
nan vanhan tanssimusiikin tahdissa 
ja monien ilta venyi pitkälle vielä va-
lomerkin jälkeen maailmaa parannel-
lessa.

Lauantai alkoi Näkövammaisten lii-
ton uuden puheenjohtajan, Sari Loi-
jaksen kanssa keskustellessa. Koim-
me valtavan hienoksi sen aidon ja 
lämpimän keskusteluyhteyden, joka 
uuden puheenjohtajan ja yleisön vä-
lille syntyi pohtiessamme näkövam-
maisten arjen nykyisyyttä ja tulevai-
suutta.

Markkinahumua tilaisuuteen toi nä-
kövammaisille suunnattujen apuvä-
lineiden esittely. Onnelassa nähdään 

ensisijaisesti atk-apuvälineitä ja so-
velluksia ja niihin pohjautuvia ratkai-
suja. Uusimmat äänikirjojen lukulait-
teet, puhuvat skannerit, pistenäytöt, 
kolmiulotteisesti tulostetut esineet, 
kuvat ja kartat sekä kännykkäsovel-
lukset herättävät aina suurta kiin-
nostusta. Tämän vuoden uutuuksia 
olivat  ainakin lukutyyny ja pistekir-
joituksella kuvailtuja neuletyömalle-
ja sisältävä käsityökansio.

Arpajaiset, maineikkaan lintumiehen 
ja sanasepon Hannes Tiiran tietovi-
sa ja ’70-luvun lapsitähden, Jari Huh-
tasalon tunteisiin vetoava konsert-
ti kruunasivat leppoisan ja antoisan 
päivän. Onnelan antiin kuuluu tie-
tenkin maistuva ruoka,  näin alkutal-
vellakin viihtyisä ja kohtalaisen hel-
posti hallittavissa oleva ympäristö. 
Tilaisuus ei kuitenkaan voisi onnis-
tua ilman hyväntuulista ja osallistu-
vaa yleisöä ja keskinäistä aitoa ver-
taistuellisuutta.

Kosketa ja kuuntele

Esko Valtaoja.

Kaksi nurin, kaksi oikein!

Tässä artikkelissa haluan kertoa nä-
kövammaisten käsityötaidoista, lä-
hinnä neulomisesta. Käsitöiden te-
keminen on viime vuosikymmen-
ten aikana vähentynyt sekä näkevi-
en, että näkövammaisten keskuu-
dessa. Silti koko ajan monet ihmi-
set neulovat, virkkaavat, ompelevat 
tai luovat monin eri tavoin asustei-
ta ja koristeita. Aiemmin käsityö oli 
monelle ammatti. Ainakin moni sai 
käsityötuotteista pieniä lisäansioi-
ta. Nykyisin koulujen käsityön ope-
tus on hyvin vähäistä. Oppilaat eh-
tivät juuri ja juuri perehtyä pinta-
puolisesti eri menetelmiin. Tarkoitus 
on, että myöhemmin aikuisena ha-
lukkaat hankkivat käsityötaidot jo-
ko ammattikouluissa tai itsenäisesti.

Itse kävin Kuopion Sokeainkoulun, 
nykyiseltä nimeltään Näkövammais-
ten koulu, vuosina 1956-1966. Siihen 
aikaan käsityön viikkotunteja oli ylä-
luokilla 28 tuntia. Tarkoitus oli, et-
tä sokeat ja vaikeasti heikkonäköiset 
oppilaat saisivat jopa ammattiin täh-
täävän koulutuksen. Pojat oppivat 
tekemään koreja ja huonekaluja rot-
tingista ja pajusta ja tytöt neuletöitä, 
virkkaustöitä, kankaankudontaa kan-
gaspuilla. Ompelukoneellakin ope-
teltiin ompelemaan. Käsityön opet-
tajamme Hertta Miettinen kehitti 
ompelukoneeseen ohjaimen kalas-
tajalangasta teipillä koneen pöytään 
kiinni. Ommeltavaa saumaa oli help-
po pitää suorassa ohjaimen avulla. 
Kankaan leikkaaminen oli opettajan 
mielestä mahdotonta sokealle. Om-
pelimme valmiiksi leikattuja kankai-
ta. Valmiiden asujen päärmeet om-
meltiin käsin silmäneulan ja normaa-
lin ompelurihman avulla. Luokka-
toverini Aini oli todella taitava tark-
kuutta vaativassa käsin ompelus-
sa. Myöhemmin tavatessani opetta-
ja Hertta Miettisen, hän tunnusti, et-
tä oli melkein pelottavaa seurata täy-

sin sokean tytön tarkkuutta pelkän 
tuntoaistin varassa ompelemisessa.
Onneksi meissä näkövammaisissa 
on edelleen monia, jotka haluavat ja 
osaavat tehdä taitavasti mitä moni-
naisimpia käsitöitä. Yhtenä suurena 
puutteena meille on ohjeiden ja neu-
lemallien vähäinen saatavuus. Piste-
kirjoituksella on julkaistu jonkin ver-
ran ohjeita. Pistekirjoitus tunnetusti 
on hyvin tilaa vievää. Varsinkin pin-
tamallien ohjeet sanallisesti kirjoitet-
tuna ovat pisteillä hitaita lukea ja vie-
vät hirvittävästi tilaa. Minun käydes-
säni Sokeainkoulua Kuopiossa, tyttö-
jen käsityönopettaja Hertta Mietti-
nen kehitti helpotuksen mallien kir-
joittamiseen. Näkeville neuletyönte-
kijöille on malleja kirjoissa ja nykyisin 
netissä vaikka kuinka paljon. Noissa 
normaalikirjoituksella olevissa mal-
leissa käytetään ruutupiirroksia. Ruu-
tupiirroksissa on omat merkit. Ruu-
tupiirrokset helpottavat neulomista 
valtavasti. En tiedä miksi tuo piste-
kirjoituksella kirjoitettu ruutupiirros 

ei ole saavuttanut isompaa menes-
tystä näkövammaisten keskuudessa.

Olen vuosikymmenten aikana kirjoi-
tellut itselleni omaan käyttöön mo-
nia pintamalleja, pitsimalleja, kirjo-
neulemalleja   ja       palmikkomalleja 
Miettisen kehittämän ruutupiirrok-
sen avulla. Lopulta ryhdyin kerää-
mään mallit yhteen kansioon. Nyt 
kansio on valmis ja haluni on levittää 
tietoa näinkin olennaisesta paran-
nuksesta näkövammaisten neuloji-
en keskuuteen. Toivon, että mahdol-
lisimman moni uskaltautuisi opette-
lemaan tämän pisteruutupiirroksen.

SILMUKKA
RUUTUPIIRROKSIA PISTEKIRJOITUKSELLA

Parasta joutohetkien terapiaa on neu-
lominen ja äänikirjojen kuuntelu.
Tällä hetkellä tulossa kirjolapaset 
Rowlingsin Harry Potter ja kirottu lap-
si siivittämänä

Monella värillä neuloessa sokea tarvit-
see ainoastaan näppärät sormet, tar-
kan tuntoaistin ja pikkuisen matema-
tiikkaa.

Tässä pieni esimerkki siitä miten pis-
teruudukko toimii:
Merkit: c oikeasilmukka, = nurjasil-
mukka, a langankierto, i yhteenneu-
lomisenkavennus
==cccc==
==ccai==
==cccc==
==caci==
==cccc==

Teksti: Eeva Korkala
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Hämeen-Anttila kiersi Savossa

Riitta-Kaisa
Voipio

HELMIKKO

Nykyään kunnissa budjetoidaan aina vain vähemmän ra-
haa kulttuuritapahtumiin, kuten vaikkapa kirjailijavie-
railuihin. Olen kokenut sen isona puutteena. Siksi hyök-
käänkin heti paikalle, kun joku ilmaantuu näille kulmille 
kertomaan työstään ja teoksistaan.

Marraskuussa kolme keskisavolaista kuntaa kutsui Vir-
pi Hämeen-Anttilan kylään, ja menin Leppävirran tunnel-
malliseen kirjastoon häntä kuuntelemaan. Samoilla mat-
kakuluilla saatiin iloa ja valoa lukuisammille lukutoukil-
le, vaikka eivät kirjailijavierailut muutenkaan järin kalliita 
ole. Eläköön silti kuntienvälinen yhteistyö!

Virpi Hämeen-Anttila on kunnostautunut sekä kauno-
kirjailijana että tieteentekijänä. Hän tutkii vanhaa intia-
laista kulttuuria ja kirjallisuutta ja on mieltynyt ennen 
muuta muinais-Intiaan. Parhaillaan työn alla on väitöskir-
ja vanhan intialaisen kertomakirjallisuuden teoriasta, se 
valmistunee ensi vuonna.

Intialaisten kielten lisäksi häneltä sujuu myös englan-
ti ja ranska. Hän on kääntänyt tekstejä suomesta ja suo-
meksi. Monenlaisissa käännöstöissä hän myönsi usein tu-
hahtelevansa huonoa kieltä ja kertoi tuumineensa, että 
osaisi itse kirjoittaa paremmin. Sitä paitsi kääntäjille mak-
setaan tolkuttoman kehnosti työn vaativuuteen nähden.

Pöytälaatikkoon kirjoittavana Hämeen-Anttila lopulta 
rohkaistui lähettämään kustantajalle Suden vuoden käsi-
kirjoituksen, ja niin hänestä tuli Otavan kirjailija vuonna 
2003. Esikoisrakkaustarinasta on muokattu samannimi-
nen elokuva, joka nähtiin valkokankaalla ensi kerran 2007.

Kirjailija kertoi osallistuneensa jonkin verran Olli Saare-
lan käsikirjoituksen filmatisointiin ja ihasteli kovasti työ-
lään taidemuodon ammattilaisia. suden vuoden kimpus-
sa hääräili kaikkiaan 120 ihmistä, mutta varauksettoman 
tyytyväinen Hämeen-Anttila ei ollut lopputulokseen.

Leffahan on aivan oma taideteoksensa. Harvoin se on-
nistuu tavoittamaan sen, minkä kirja laajempana ja pe-
rusteellisempana tarjoaa. Sama pätee myös kuunnel-
miin. Tehtäköön siis ihkauudet käsikirjoitukset molem-
piin draaman muotoihin. Niin ajattelen.

Eniten Hämeen-Anttilaa kiinnostavat sukutarinat, aka-
teeminen maailma ja luonto. Tarina on kuitenkin aina se 
kaikkein tärkein. Historia kiehtoo myös; kolmen dekkarin 
sarja sijoittuu 1920-luvun Helsinkiin. 

Yliopistossa hän valitsi aineyhdistelmään taidehistori-
an, historian ja kulttuurihistorian.

Hämmästyin nyt vajaa kuusikymppisen lahjakkuuden 
monipuolisuutta, sillä hän on myös kuvittanut paljon, sa-
moin soittanut pianoa niin pitkälle, että yhtä hyvin siitä 
olisi voinut kehkeytyä elämäntyö.

Kirjailija luonnehti itseään ahkeraksi ja aikaansaavak-
si. Hän perehtyy kulloiseenkin aiheeseen perusteellises-
ti, jopa niin täysillä, että esimerkiksi Marionetit-romaania 

kirjoittaessaan opetteli jonglööraamaan tietääkseen, mi-
ten ihminen silloin toimii ja ajattelee.

Tieteellisten julkaisujen ohella Hämeen-Anttila on kir-
joittanut 15 vuodessa yksitoista romaania ja kolme dek-
karia. Hän on jo sopinut kustantajan kanssa kolmesta uu-
desta, saman sarjan dekkarista. Lisäksi hän on sepittänyt 
kolme nuortenkirjaa yhdessä tyttärensä kanssa.

Kun otetaan lukuun opetustyö, kuvitukset, käännökset 
ja matkasaarnaajan pesti, ei voi kuin ihailla hänen uutte-
ruuttaan. Hän kertoi lukevansa ja kirjoittavansa jok’ikinen 
päivä jotakin. Kiivaimmassa luomisvaiheessa hän puurtaa 
ympyriäisiä päiviä. Kirjoittavalla ihmisellä hyrrää kaiken 
aikaa päässä ideamylly ja tekstinkäsittely, vaikka aina ei 
siltä näyttäisikään.

Kansainvälisissä tieteellisissä riennoissa rouva Hämeen-
Anttilaa arvostetaan niin ikään: hän toimii European As-
sociation for South Asian Studies -yhdistyksessä ja on Or-
ganizing Committee of the 12th World Sanskrit Conferen-
cen kirjallisuuden jaoston puheenjohtaja.

Herra Hämeen-Anttila puolestaan on arabiankielisen 
kirjallisuuden ja kulttuurin rautainen tuntija ja tutkija. He 
ovat julkaisseet yhdessäkin, muun muassa Rakkauden at-
laksen ja Tarujen kirjan eli Kansojen kertomuksia läheltä 
ja kaukaa. Heitä on palkittu sekä yhdessä että erikseen, 
sekä tieteen että kaunokirjallisuuden saralta.

Rakkaus on Virpi Hämeen-Anttilan aikuiselämässä iso 
voima, ja hyvä parisuhde on korjannut paljon hänen lap-
suuttaan, joka ei kuulemma ollut kovin mukava. Nelihen-
kinen perhe viettää tiivistä yhteiseloa, vaikka tällä hetkel-
lä Jaakko Hämeen-Anttila opettaakin Skotlannissa.
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LUKUNURKKA
Tuula-Maria Ahonen

Jarno Paalasmaa: Maailman 

parhaat kasvatusajatukset

Into Kustannus, 2016

Mikä on kasvatuksessa ja ihmisessä olemisessa oleellista? 
- Ihannoimme teknologiaa. Sivistys ja ihmisenä kasvami-

nen on kutistettu EU:n  ja OECD:n  piirissä testipistemää-
riksi ja taitopuheeksi, toteaa kasvatusvaikuttaja, opettaja 
Jarno Paalasmaa. -Oppiminen valjastetaan kilpailukyvyn 
ja talouden palvelukseen.

Voimmeko hyvin tässä 

yhteiskunnassa?  

-Nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet koko 
2000-luvun, Paalasmaa kertoo. - Koulusurmat ovat vain 
jäävuoren huippu. Pahoinvointi on yhä suurempi ongel-
ma yhteiskunnassa. Sadat tuhannet syövät masennuslääk-
keitä.

-Tätä kirjoittaessani Pariisin ja Brysselin terrori-iskut 
synkistävät uutisvirtaa. Eurooppa elää aikaa, jolloin sen 
on pakko löytää tie ihmisyyteen. Sanoisin jopa, että nyt 
jos koskaan meillä olisi käyttöä maailman parhaille kasva-
tusajatuksille.

Paalasmaa hakee viisautta ja voimaa historian suurilta 

kasvatusajattelijoilta. 
Hän esittelee kymmenen kasvatusajattelun jättiläistä 

ja heidän parhaat ajatuksensa. Ensimmäinen heistä, Jo-
han Amos Comenius  syntyi 1592, mutta oli jo silloin sa-
toja vuosia edellä ajattelussaan.

YK:n  erityisjärjestö UNESCO on pitänyt Comeniusta 
omien periaatteidensa edelläkävijänä, koska hän jo aika-
naan esitti kansainvälisen tieteen ja kasvatuksen yhteis-
elimen perustamista, nimellä Valon kollegio. 

-Viisauden saavuttaminen on prosessi, joka kestää ko-
ko eliniän. Jokainen ihminen maailmassa sekä oppii et-
tä opettaa, Comenius oivalsi kohtaamisen ja vuorovaiku-
tuksen merkityksen. 

-Kaikkeen, mitä ikinä tavoittelet, liittyy sekä oppimisen 
että kehittymisen haaste ja myös velvoite opettaa ja aut-
taa toisia ihmisiä saavuttamaan tavoitteensa, Comenius 
sanoo itsekeskeistä menestystä jahtaavalle nykyihmisel-
le. 

Pelastuuko maailma itsekkyydellä vai kunnioituksella?

Elämme aikaa, jolloin ympäristöongelmat, ilmastomuu-
tos ja edessä häämöttävä ekokatastrofi ovat todellisuut-
ta. 

- Luontoarvon ja ihmisarvon tulisi olla ensisijaista, ra-
han ja talouskasvun vasta toissijaista. Kasvatuksen tulee 
olla itsekkyyden vastakulttuuria. Kasvatuksen klassikot 
ovatkin liikuttavan yksituumaisia korostaessaan enem-
män hyvinvointia, rauhaa, rakkautta ja kiireettömyyttä, 
kuin esimerkiksi mitattavia oppimistuloksia, tuottavuut-
ta ja työelämän tarpeita, Paalasmaa toteaa.

Hänen mukaansa koulu on pysynyt perusrakenteel-
taan yllättävän samanlaisena viimeiset 200-300 vuotta.

-Ilmastonmuutos ja ympäristökriisi herättävät kysy-
myksen, miten kehittää aito luontosuhde. Koulujen pi-
tää tuottaa aktiivisia toimijoita ja luovia muutosagentte-
ja yhteiskunnallisellakin tasolla. 

Paalasmaa peräänkuuluttaa sydämen sivistystä ja  
myös meidän aikuisten  jatkuvaa kasvua.

Kuten kasvatusfilosofi Rudolf Steiner ( 1861- 1925) sa-
noo: ”Kaikki kasvatus on itsekasvatusta ja me olemme 
kasvattajina oikeastaan vain itseään kasvattavan lapsen 
ympäristö. Tärkein kasvattajan ominaisuus on siis aito ja 
nöyrä kiinnostus itsensä kehittämiseen ja elinikäisen op-
pimisen idean ymmärtämiseen:” 

Parhaita kasvatusajatuksia

Rauhallista Joulua ja menestystä v. 2017
kulttuuritoiminnan tukijoillemme
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Uimassa

OPASKOIRA
PEKKO

Marianne
Tenhami

”
Aaa, Pekko tuli”, kuulemme ilahtuneen hihkaisun 
opastaessani emäntääni Lauttasaaren uimahalliin. 
Minua on vastassa kaksi opiskelijaa, joiden kanssa 
olen oikein tervetullut viettämään aikaani emän-

täni käydessä uimassa.
”Välillä se makoilee ja välillä tulee meidän kanssa tänne 

kassalle. Sitten se laittaa pään syliin ja komentaa tassulla 
rapsuttamaan”, kuvailee toinen opiskelijatytöistä tekemi-
siäni emännälleni. Emäntäni torui minua pilke silmäkul-
massa ja sanoi minulle moittivasti, että opiskelijoilla tai-
taa olla muutakin tekemistä kuin minun rapsuttamiseni.

”Höh”, tuhahdin mielessäni ja toinen opiskelijatytöistä 
vahvisti:

”Ei ole. Pekon rapsuttaminen on meidän prioriteetti.”
Ennen kävimme Mäkelänrinteen uintikeskuksessa, jos-

sa on myös tosi kiva ja ystävällinen henkilökunta. Nyt, 
Lauttasaaren joukkoliikenteen muututtua ihan kamalak-
si, jäämme kotisaaremme uimahalliin. Mäkelänrinteelle 
kun pääsisi vaihtoehtoisesti joko kolmea joukkoliikenne-
välinettä käyttäen: bussilla, metrolla ja bussilla tai kävele-
mällä kilometrin matkan rakennustöiden seassa bussipy-
säkille, matkustamalla bussilla Asema-aukiolle ja vaihta-
malla toiseen bussiin. Surullista, koska Mäkelänrinnekin 
on todella mukava paikka. Siellä minulla oli oikein oma 
huone ja makuualusta, jolla voin ottaa nokoset emäntä-
ni ollessa uimassa.

Kun Mäkelänrinne oli remontissa ja Lauttasaaren uima-
halli kiinni kesätauon aikana, kävimme Helsinginkadun 
uimahallissa Kalliossa. Opettelin sinne reitin ensin van-
halta tutulta Kurvinkulman bussipysäkiltä ja Lauttasaa-
ren liikenneolosuhteiden muututtua kamaliksi, metrolta. 
Opin molemmat reitit helposti, vaikka niillä onkin paljon 
vilkasliikenteisten suojateiden ylityksiä sekä hyviä tuok-
suja lähiravintoloista kuonooni tupsahtamassa. Matkal-
la jaloittelin Harjutorin puistossa, jossa tapasimme välil-
lä mitä mielenkiintoisimpia ihmisiä. Silloin emäntäni käs-
ki minua napakasti:

”Vetomars” ja pääsimme tilanteen ohi. Kallio on kui-
tenkin mielestäni sympaattisempi paikka ja ihmiset pal-
jon auttavaisempia kuin vaikkapa Itä-Helsinki, jossa myös 
emäntäni kanssa kuljemme.

Mutta takaisin uimiseen. Ihmettelette varmaan, uinko 
minä. No, tietysti minä poika uin. Tosin pentuna opin vain 
kahlaamaan matalassa järvessä, mutta jo oli toinen ää-
ni kellossa kun tulin emännälleni töihin. Edeltäjäni Opas 
Ninni nimittäin näytti minulle, ettei pelkkä kahlaaminen 

riitä, vaan kotisaaren meressä on ihan oikeasti uitava. Ja 
kyllä minä uinkin niin meressä, järvessä kuin joessakin jo-
ko yksin tai opaskoirakaverieni kanssa. Joskus minun on 
täytynyt houkutella joitakin opaskoirakavereitani seurak-
si, kun ne ensin eivät oikein ole uskaltaneet tulla veteen. 
Täytyyhän minun jatkaa edeltäjäni Opas Ninnin uintiope-
tusta. Sen sijaan koirauimaloiden pienet altaat eivät mi-
nua houkuttele. Olemme opaskollegojeni kanssa käy-
neet koirauimaloissa kolme kertaa ja aina tilanne on sa-
ma: juoksen altaan reunoja pitkin ja hyvin vastahakoises-
ti menen altaaseen ja uin vain muutaman vedon tai haen 
lelun altaasta.

”Nämä taitavat olla sille liian pieniä purkkeja”, totesi yh-
den koirauimalan omistaja emännälleni tämän kertoessa, 
että uin kyllä mielelläni luonnonvesissä. Luonnonvesissä 
uimiseen menee kuitenkin vielä puolisen vuotta, mutta 
sitten taas pärskytellään ja polskutellaan. 

Ekenäs Energi

Rauhallista Joulua ja menestystä v. 2017
kulttuuritoiminnan tukijoillemme

Jouko 
Lehtonen

PISTEITÄ

Taidetta kadulta ja jäätelöä lumesta

O
nko sinulla pulaa ajasta? Tuntuuko että 
aikasi ei millään riitä kaikkeen siihen, mitä 
haluaisit tehdä?  Uskon, että nämä kysy-
mykset ovat hyvin monelle tuttuja ja jopa 

ahdistavia. Mutta ajatellaanpa asiaa toiselta kantilta: 
entä jos emme osaa riittävästi antaa arvoa joutilai-
suudelle. Monissa tutkimuksissa on käynyt ilmi, että 
aivan selvä “pitkästyminen” voi luoda hyvän maaperän 
uusille ratkaisuille.  “Pitkästyminen kertoo ihmisille, että 
heidän on mietittävä uudelleen toimintaansa. Ikävys-
tyminen kannustaa etsimään mielekästä tekemistä.” 
Näin väittää lontoolainen yliopistotutkimus. “Ihmiset 
pyrkivät liian kärkkäästi karkottamaan ikävystymistä. 
Pikemminkin se on nähtävä tilaisuutena. Jos annamme 
ikävystymiselle aikaa vaikuttaa, voimme päästä käsiksi 
aidomman olemisen tilaan”, pohti aikanaan myös saksa-
lainen filosofi Martin Heidegger. (Tiede-lehti heinäkuu 
2016)
    Näkövammaisten kulttuurilehti Pisteposti on kerän-
nyt syksyn numeroihinsa aineistoa muista julkaisuis-
ta. Antiikki ja taide (no 3) kertoo, miten Vantaan taide-
museo on uudistunut. Nimikin on raflaava: Artsi. Muse-
ossa sekoittuvat nykytaide ja katutaide. Museonjohtaja 
Kati Huovinmaa kertoo: “Erikoistuminen katutaiteeseen 
ei tarkoita, että näyttelyt tulisivat keskittymään täysin 
graffiteihin. Mutta juuri graffitit ja erilaiset performans-
sit ovat mukana kaikissa tulevissa näyttelyissä.” “Otin 
ihan tietoisen tarkkailijan aseman vantaalaisena, että 
miten taidemuseo näkyy. Mielestäni ei tarpeeksi.” Kävi-
jämäärät ovat nyt tuntuvasti lisääntyneet. Viime vuosina 
on käynyt 10 000 henkeä vuosittain. “Tavoitteemme on 
tuplata kävijämme ensi alkuun.” Kati Huovinmaalta on 
kysytty, onko Artsi nyt nuorten museo. “Olen vastannut, 
että Artsi on asenne.”
      Helena Sinervo kertoo tiestään kirjailijaksi et-lehdes-
sä( no 14).  Hän on syntynyt 1961 Tampereella, asuu Hel-
singissä ja kirjoittaa romaaneja, runoja sekä tekee kään-
nöstöitä. Hän voitti Finlandia-palkinnon 2004 romaanil-
la Runoilijan talossa, viime keväänä ilmestyi romaani Ar-
monranta. Hän kertoo avoimesti, miten ankara oli isä, 
kodissa ei juuri kauniita sanoja kuultu. Niitä hän on ope-
tellut itselleen ja jakamaan toisille näihin päiviin saakka. 
Palkintovuonna hän menetti kaksi viidestä veljestään, 

pari vuotta sen jälkeen kuoli isä ja siitä vuoden kuluttua 
äiti. “Surutyö oli näin jälkeenpäin ajatellen ihan uskomat-
toman kuormittavaa.” Uusin teos Armonranta sai alku-
sysäyksen isän kuolemasta, mutta seitsemän teosta ehti 
syntyä, ennenkuin hän tarttui uudelleen aiheeseen. Teos 
on omaelämäkerrallinen, mutta se on silti romaani. “Kun 
kirjoitin kirjaa, muistin yhä enemmän kauniita ja hyviä asi-
oita lapsuudestani”, Helena Sinervo tilittää.
  Joulun alla voi nautiskella jälkiruokien valmisteluista. Täs-
sä palasia herkkusuiden historiasta (Maailman historia  no 
6). Vuosituhansien ajan ihmiset saivat tyydyttää makean-
himonsa vain hedelmillä, pähkinöillä ja hunajalla. Sokeri 
levisi Eurooppaan vasta 1100-luvulla. Antiikin Kreikassa oli 
käytössä “toinen pöytä”, joka kannettiin sisään pääruoan 
jälkeen. Tässä pöydässä oli kuivattuja hedelmiä, pähkijöi-
tä, taatelia, viikunoita ja makeaa viiniä. Roomalaiset val-
mistivat vanukasta mantelimaidosta ja leipoivat viljakak-
kuja, joiden täytteenä oli pinjansiemeniä. Jäätelöä valmis-
tettiin lumesta, mutta se oli harvinaista Välimeren ympä-
ristössä ja siten vain rikkaiden herkkua.
   Niinhän sitä Suomessakin lapsena imeskeltiin jääpuikko-
ja. Ei kysytty onko köyhä vai rikas.
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Gyöngyi 
Pere-Antikainen                                           

HEIJASTUKSIA

Muistaa, muistella

O
len tullut siihen ikään, 
jossa joudun kasvotus-
ten vanhempieni muis-
tiongelmien kanssa. Isä-

ni, perheen entinen ehdoton välk-
ky, sai rutiinileikkauksen yhteydessä 
komplikaation, joka on kiihdyttänyt 
hänen aivojensa jo aiemmin huo-
mattua rappeutumista. Tauti on ol-
lut hidas, eikä sitä varsinaisesti  ole 
vielä diagnosoitu, miehethän eivät 
vapaaehtoisesti mene lääkärin pu-
heille. Hän yrittää vielä tehdä työ-
tä, yrittää ajaa autoa pieniä matko-
ja, yrittää roikkua mukana keskuste-
luissa, yrittää sanoa painavan sanan-
sa maailman menosta. Saattaa olla, 
että ulkopuolisten silmissä hän on 
vain tavallinen vanhus, hieman hute-
ra liikkeiltään ja aivoiltaan. Mutta me 
omaiset saamme huomata päivit-
täin, miten hän hiipuu, miten tuskal-
lisesti hän yrittää pysytellä mukana 
ja miten hänen sisäinen maailmansa 
erkanee todellisuudesta. Yhteyksiä 
on jäljellä vielä paljon. Meitä suret-
taakin eniten tieto siitä, miten hän 
mahtaa kärsiä hiljaa itsekseen, pu-
humattomana, myöntämättä asiaa, 
selkeinä tunteinaan, joita enemmis-
tö hänen tunneistaan vielä on.

Äitini kapinoi, raivoaa, yrittää tais-
tella vastaan, pakottaa isää muista-
maan. Hän, ennen aina se tyhmempi 
osapuoli, hoitaa nyt isän asioita, jär-
jestää, delegoi, juonittelee selän ta-
kana pitääkseen yllä illuusion. Hän 
opettelee tietotekniikan uusimpia 
saavutuksia, pitää yhteyttä minuun 
seitsemän rajan taa, korjaa isän se-
koilut tietokoneella, ohjaa häntä 
melkein kädestä pitäen.

Ja minä täällä kaukana, joka päivä 
yhteydessä verkon yli, suren. Suren 
lapsuuteni suurta idolia, isää, jonka 
älykkyydestä olin niin ylpeä, jonka 
kaltaiseksi halusin tulla. Mihin nuo 

hienot aivot katoavat, miksi hajoa-
vat, kun elämää saattaa olla jäljellä 
vaikka vuosikymmenen verran? Mi-
ten voisin eläytyä hänen tunteisiinsa 
paremmin, miten auttaa häntä pa-
remmin, miten pysyä hyvänä seura-
laisena loppumatkalla? Kun itseäni-
kin ahdistaa, kun melkein vierastan 
jo häntä, kun välillä haluaisin vain 
kääntää katseeni pois?

Ja miksi tuo ahdistava vieraus? 
Se johtunee pintaan pyrkivästä tie-
toisuudesta siitä, että sama saattaa 
odottaa ketä tahansa meistä, suurel-
la todennäköisyydellä myös minua, 
ei vielä oven takana ihan, mutta lii-
an lähellä jo. 

Luen aiheesta paljon ja hetkittäin 
paniikki iskee. Kun muisti menee, 
ensimmäisenä katoaa aikuisena opit-
tu kieli, väitetään. Ruotsissa on lu-
kuisia suomenkielisiä Alzheimer-ko-
teja ajat sitten sinne muuttaneille ja 
melkein ruotsalaisiksi tulleille, mutta 
sairastuttuaan kielellisesti takaisin-
suomalaistuneille ihmisille. (Kas, ei 
kai hätää vielä, kun keksin uudissa-
noja vieraalla kielellä...) Miten usein 
naureskelimmekaan hyvän ystävä-
ni kanssa kuvitellessamme itseäm-
me vanhainkodin asukeiksi, entisik-
si parhaiksi ystäviksi, jotka eivät pys-
tyisi enää kommunikoimaan, kun mi-
nulta suomen kieli unohtuisi tyystin!

Näkövammaisen tilanne on muisti-
sairauden iskiessä tuplasti hanka-
lampi. Muistojen tukena ei ole edes 
näkyvä maailma. Unohtuvat tapah-
tumat ovat asia sinänsä, mutta aja-
tellaanpa,  mitä tapahtuu, kun so-
kea ihminen unohtaa ympäristöään, 
paikkoja ja esineitä. Kenties hän ei 
löydä kahvikuppiaan keittiökaapista, 
ei muista, mitkä vaatteet sopivat yh-
teen, ei sitä, mitä ruokaa hän laittoi 
talteen jääkaappiin seuraavana päi-
vänä syötäväksi. Ehkä hän unohtaa, 

mihin jätti valkoisen keppinsä, eh-
kei hän muista koko kepin olemas-
saoloa, ehkä hän lähtee vanhaa koti-
aan etsimään ilman sitä. Hän ajautuu 
kenties väärälle kadulle, astuu suoja-
tien sijaan autojen sekaan. Ehkä hän 
eksyy yöllä palvelutalossa ja puto-
aa tyhjennettyyn vesijumppa-altaa-
seen. Tai hän ei tiedä, onko päivä vai 
yö ja pyrkii lähikauppaan tai naapu-
rin luo teekupposelle. Ikäviä ja hen-
genvaarallisia tilanteita voi kuvitella 
rajattomasti.

Sitten se lohdullinen ajatus. Ter-
veellisten elämäntapojen ohella ai-
vojen jatkuva haastaminen, aivo-
jumppa ja uuden oppiminen ovat 
keinoja, jotka edesauttavat jossain 
määrin aivojen vetreinä pysymi-
sen. Tässä asiassa puolestaan sokeat 
ovat miltei etulyöntiasemassa. Mitä 
muuta arjesta selviäminen sokeana 
on kuin jatkuvaa aivojumppaa, uu-
den opettelemista, odottamattomia 
haasteita ja ratkaistavia ongelmia? 
Sokeana muisti on jatkuvassa tree-
nissä ja vireystilassa.

Missä mitkin astiat ovat, minkävä-
rinen tämä pusero, mitkä vaatteet 
sopivat yhteen? Myyjä kysyy kaupas-
sa, mikä on haluamasi erikoisham-
mastahnan merkki, eikä sen kuva vä-
lähdä silmien edessä, nimi on vain 
muistettava. Terveydenhoitaja ky-
syy, mitkä lääkkeet haluat uusittavik-
si ja sinun on muistettava kaikki tois-
takymmentä sorttia vaikeita latinalle 
kalskahtavia nimiä. Jos kodissasi on 
lapsia, joudut tietämään myös hei-
dän tavaroidensa olinpaikat ja käyt-
tämään luovuuttasi ja logiikkaasi et-
siessäsi heidän vahingossa vääriin 
paikkoihin tyrkkäämänsä tavarat. Si-
nun on parempi muistaa tuhansia 
asioita, joita näkevä katsoo hetkes-
sä kalenterista, mainoslehdistä, tie-
tokoneen uumenista. Sinun kannat-
taa muistaa kaikkia usein käyttämiä-

si nettisivuja ja kännykkäsovelluk-
sia tarkkaan, jotta navigointi niissä 
nopeutuu, etkä joudu aina kahlaa-
maan niitä läpi kuuntelemalla alusta 
loppuun. Jos et ole riittävän nopea 
pistelukija, sinun on osattava ulkoa 
kaikki illanistujais- ja karaokelaulu-
jen sanat, kauneimmat joululaulut ja 
virret, mikäli mielit viihdyttää itseäsi 
tai muita laulamalla. Jos pidät esitel-
miä, juhlapuheita, haastattelet julk-
kiksia tai esiinnyt näyttelijänä, ei pa-
periin tukeutuminen tule kuuloon-
kaan, sinun on puhuttava ulkomuis-
tista. Jos soitat pianoa, et pysty koko 
ajan katsomaan nuottia. Jos opiske-
let kieliä, reissuissa ei ole mukanasi 
taskusanakirjaa, ei karttaa tai muis-
tilehtiöitä. Tekniikka on useimmiten 
aivojasi hitaampi. Vaikka sinulla oli-
si mukanasi älylaitteita, saattaa olla 
nopeampaa turvautua omaan älyysi.

Aivosi piirtävät koko ajan kolmi-
ulotteisia karttoja: miten liikkua 
omassa kodissasi törmäilemättä, mi-
ten hahmottaa ja muistaa ystävien 
asuntoja, joissa käyt harvemmin, mi-
ten ottaa haltuun täysin uusia tiloja. 
Kuljetpa kepin tai opaskoiran avul-
la, joudut tallentamaan aivoihisi val-
tavasti eri reittejä maamerkkeineen, 
nousuineen ja laskuineen, mutki-
neen ja vaaranpaikkoineen.

Syntymäsokean tai pitkään sokea-
na olleen ihmisen aivot muovautu-
vat ja järjestäytyvät tavallaan uudel-
leen, näkemisen aivolohko saattaa 
alkaa käsitellä toisten aistien välittä-
mää dataa. Mystinen asia, josta tai-
taa olla liian vähän tutkimustietoa, 
mutta jonka jokainen asianomainen 
havaitsee.  Kuulo, sormituntuma, ha-
juaisti ja lähellä olevien esineiden 
vaistoaminen, tässä melko varmas-
ti herkistyviä aisteja, tietenkin her-
kistymisen tapa on aina yksilöllinen. 
Kirjallisuus ja elokuvat ovat täynnä 
sokeita hahmoja, jotka käyttelevät 
mitä ihmeellisempiä kykyjään tavan 
näkevien ällistykseksi, usein voitta-
en näkevät erityistilanteissa.

Pelko aivojen rappeutumisesta ja 
toivo niiden pysymisestä virkeänä, 
miksei sokeudenkin ansiosta - tässä 
riittävästi aineksia, jotka motivoivat 
pitämään huolta aivoista. Syö ter-
veellisesti, liiku kohtalaisen paljon, 
ole avoin maailmalle ja opi mielelläsi 
uutta: voiko enempää tehdä?

KULTTUURIN
TUULAHDUKSIA

Tanja
Rantalainen

”On joulu, sua kaipaan” 

Kulunut syksy on ollut iloisen kiireinen. Kulttuuripalvelu järjesti 2. marras-
kuuta yhdessä Suomen elokuvasäätiön ja Kuuloliiton kanssa Esteettömyys 
elokuvateatterissa -työpajan Mediakeskus Lumen Sampo-salissa. Yhden-
vertaisuusfoorumi Saavutettavuus 3.0:n ennakko-ohjelmana järjestetys-
sä miniseminaarissa kuultiin muun muassa elokuvasäätiön toimitusjohta-
ja Lasse Saarisen lupaus siitä, että vuonna 2017 elokuvasäätiön toiminnan 
teemana on elokuvan saatavuus ja saavutettavuus. Paikalla oli satakun-
ta elokuva-alan ammattilaista ja leffafriikkiä ja tapahtumasta tuli toivei-
kas olo. 

Marraskuussa saimme myös 
Suomen palkituimman nyky-
kirjailijan Sofi Oksasen vieraak-
semme Iiris-keskukseen.  Mu-
seoamanuenssi Kari Huusko-
sen ja Sofin keskustelu käsitte-
li kirjailijan roolia yhteiskunnal-
lisena keskustelijana, historiaa 
kertomuskehyksenä sekä val-
lan, valintojen, moraalin ja etii-
kan kutkuttavia kysymyksiä. Tie-
tysti meitä kiinnosti myös, miksi 
Norma-romaanin päähenkilö oli 
sijoitettu työskentelemään juuri 
Näkövammaisten palvelu- ja toi-
mintakeskus Iirikseen. Kirjassa Norma irtisanotaan toimistosihteerin tehtä-
vistä Näkövammaisten Liiton yt-neuvottelujen yhteydessä. Kuuntele vie-
railun tallenne Kajastus-lehden www-sivuilta ja saat vastauksen. 

Juuri ennen joulun Kajastuksen ilmestymistä ehdimme käydä vierailulla 
Suomen suurimmassa ja vanhimmassa tieteellisessä kirjastossa, Kansallis-
kirjastossa. Opastetulla kierroksella näkövammaisten ryhmä kuuli Kansal-
liskirjaston historiasta, kokoelmista ja Engelin vuonna 1840 suunnittele-
man päärakennuksen arkkitehtuurista. 

Nyt on aika rauhoittua pikku hiljaa syksyn rutistuksista ja virittäytyä jou-
lun tunnelmaan.  Kamarikuoro Kontrapunktin ja Karelia-kuoron joulukon-
sertti on siihen omiaan. 

On joulu, sua kaipaan - konsertin laulut kajahtavat torstaina 15.12. klo 18 
Oulunkylän kirkossa (Teinintie 10, Helsinki). Joulukonsertin kesto on noin 
tunti ja vapaaehtoinen ohjelma maksaa 10 euroa. Olet lämpimästi terve-
tullut! 
 
Hyvää, lämmintä joulunaikaa!
toivottaa kulttuurisihteeri 
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Helsingin kaupungin-
museon neljännen ker-
roksen HAJU-näytte-
ly ravistelee perinteistä 
museokäsitystä. Näyt-
tely on rakennettu pää-
sääntöisesti yhden ais-
tin ympärille.

Teksti: Erja Tulasalo

Jotain raikasta ja kevyttä leijai-
lee sieraimista sisään, kun as-
tun hissistä ulos museolehtori 
Sauli Seppälän johdolla. Tuok-

su vahvistuu varsinaiseen näyttelyti-
laan siirryttäessä.

- Museomme neljäs kerros on 
eräänlainen laboratorio, jossa voim-
me kokeilla uusia ideoita ja immateri-
aalinen HAJU-näyttely testaakin, voi-
ko museosisällön rakentaa hajuaistin 
varaan, kertoo Seppälä.

- Parfymööri Max Perttula on muo-
toillut näyttelyyn seitsemän erilais-
ta tuoksua, jotka vaihtuvat viikoit-
tain. Hajut eivät ole missään purkissa 
vaan ne leijailevat tilassa ilmanvaih-
don mukaan. Tilassa kulkiessa tuok-
su tuntuu hieman erilaiselta eri koh-
dissa. 

Nenän hajuina keräämä informaa-
tio menee aisteista ainoana suoraa 
reittiä aivojen tunne- ja muistikes-
kukseen. Muut aistit tekevät pienen 
kierroksen aivoissa ennen kuin nii-

den informaatio päätyy samaan paik-
kaan. Hajuaisti on tällä tapaa aisteis-
ta primitiivisin. 

- Museon toiminnan ytimessä ovat 
tunteet.  Meidän mottomme täällä 
kaupunginmuseossa on, että jokai-
sella on mahdollisuus rakastua Hel-
sinkiin. 

Maanantaisin vaihtuvassa hajus-
sa on haettu jotain tilaa tai paikkaa 
Helsingissä. Hajut ovat kuitenkin jo-
kaisen mielen sisällä ja ihmiset hais-
tavat ja tulkitsevat hajuja omalla per-
soonallisella tavallaan. Hajut vaikut-
tavat meihin usein tiedostamatto-
malla tasolla, sillä suurin osa tunteis-
tamme johtuu tuoksuista, vaikka em-
me sitä aina tajuaisikaan.  

Museo kysyi 1200 henkilön laajui-
selta asiakaspaneeliltaan miltä Hel-
sinki haisee. Osittain tämän kyselyn 
perusteella valikoituivat näyttelyn 
tuoksut. 

- Puolet vastannaista sanoivat Hel-
singin tuoksuvan mereltä ja lopuista 
vastauksista tulivat esille mm. kahvi, 
hattara, nakkisämpylä, metroasema 
ja vastaleikattu ruoho.

- Toisaalta monet ovat sanoneet 
Helsingin olevan nykyään lähes ha-
juton, sillä täältä ovat tehtaat lähte-
neet pois, leipomot ovat vähenty-
neet eikä lyijyllinen bensakaan enää 
haise.

Riisuttu visuaalisuus

- Näyttelyn testausvaiheessa kävi il-
mi, miten helposti hajukokemus se-
koittuu visuaaliseen tai auditiiviseen 

havaintoon, toteaa Seppälä.
- Kävijöille ei kerrota etukäteen, mi-

hin tilassa oleva haju kulloinkin viit-
taa, sillä mielleyhtymien halutaan 
syntyvän mahdollisimman vapaasti.

Lavastaja Kristian Palmu on raken-
tanut tilan ja sen valosuunnittelun. 
Tehtävänasettelu oli melko haastava, 
sillä tilan piti tuoda hajut esille kui-
tenkaan korostamatta niitä. HAJU-
näyttelyn visuaalisuus onkin riisut-
tua ja hajuja tukevaa.

- Hajulähteitä tilassa on kaksi ja ne 
ovat savupiipun näköisiä rakennel-
mia, joiden sisällä on ilmankostutin. 
Tuoksuaine tulee ilmankostuttimen 
läpi.

- Savupiippujen lisäksi tilassa on 
vain kaksi pleksipanelia ja katos-
sa ”lentäviä lautasia”, jotka kaikki on 
peitetty dechroic-kalvolla. Kalvon 
pinta heijastaa värejä riippuen siitä 
missä paikassa itse seisoo. Kalvosta 
voi näkevä nähdä myös oman kuva-
jaisensa.

- Tilan keskellä on myös säkkituole-
ja, joissa voi viettää aikaa.

Näyttelyvieraat voivat halutessaan 
käyttää kuulosuojaimia ja kokeilla 
miten täydellinen hiljaisuus vaikut-
taa hajukokemukseen.  

Hajumuistojen kerääjä 

Näyttelyn aikana museo kerää myös 
hajumuistoja ja tilan tuoksujen he-
rättämiä tunteita talteen mikä onkin 
ollut suosittua.
- Edellisen viikon haju oli kevät ja 
mielenkiintoisin kommentti minkä 
kuulin tuon viikon hajusta oli syyria-

NYT NENÄT AUKI!
Haju-aistikokemus tarjoaa tilaa omille muistoille ja Helsingin hajun herättämille mielikuville. Kuva: Maija Astikainen.

lainen puutalo. Henkilö oli luonnolli-
sesti kotoisin Syyriasta.

Naapurin tädin tuoksu, koulun ves-
sa, hyvä pizza, kalanhaju Kauppa-
torilla, kesäinen moottoritiet, tuo-
re vastapaistettu pulla, jalkahiki, ra-
tikan jarrut, energiajuoma yläasteen 
lattialla, sosialismi… Näyttelyvierai-
den havainnot tuntuvat olevan kaut-
ta linjan tarkkoja ns. vieraskirjassa, 
jota näyttelytilan sivuhuoneen ikku-
na edustaa. 

- Tässä ikkunassa lukee sekaisin 
miltä ajatellaan Helsingin tuoksuvan 
sekä miltä tilassa tuoksuu tällä het-
kellä.

- Tänne on kirjoitettu paljon myös 
yhteiskunnallisia kommentteja. Mi-
tään ei ole tarkoitus sensuroida ja on-

han ihan hyvä kuulla myös mitä tällä 
hetkellä ajatellaan.

Kun museolehtori Seppälä kysyy 
minulta kierroksen päätteeksi mil-
tä tilassa tänään saattaa tuoksua, on 
vastaukseni tuosta jostakin raikkaas-
ta ja keveästä hajusta selkeänä kielen 
päällä.

Kokemukseni hajusta ei kuitenkaan 
ole sama kuin se, mitä lukee laatikos-
sa, josta voi tarkistaa näyttelyvierai-
lun lopuksi tilassa juuri sillä hetkellä 
leijuvan hajun. 

- Eihän tässä ole mitään oikeaa tai 
väärää vastausta, toteaa Seppälä.  

- Tärkeintä on antautua hajuaistin 
vietäväksi ja antaa aikaa muistojen 
kuuntelemiselle. 

Vaikka joku näyttelyssä käyneis-

tä onkin kirjoittanut vieraskirjaikkunaa 
kaasunaamarin olevan tarpeen, näytte-
lyssä pidempään kuljeskellessa hajuun 
tottuu. Jostain nurkasta voi kuitenkin 
löytää hajun voimakkaampana ja mie-
li voi taas samota tunteiden ja muisto-
jen virrassa.

Helsingin kaupunginmuseo sijaitsee Se-
naatintorin laidalla Aleksanterinkatu 
16:ssa ja sen sisäänpääsy on aina vapaa. 
HAJU-näyttely on esillä 15.1.2017 saak-
ka ma-pe 11-19 ja la-su 11-17. Ensimmäi-
sessä 4. kerroksen vaihtuvassa näyttelys-
sä Museum of broken relationships vie-
raili n. 130 000 kävijää.  Tuoksuille herkät 
voivat saada oireita museon neljännessä 
kerroksessa.

Rauhallista Joulua ja menestystä v. 2017
kulttuuritoiminnan tukijoillemme
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ONNEA VOITTAJILLE! Syysruudukon arvonnassa 
voittivat Kajastuksen vuosikerran Pirjo Uino, Hel-
sinki ja  Katariina Uhlenius, Helsinki. Voit vasta-
ta kahdella tavalla: irrota täytetty ruudukko tai kir-
joita paperiin keltaisille riveille 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

RUUDUKON VOITTAJAT

HANSKIN HELPOT                                                RUUDUKON RATKAISU                                          

1. ABC-kirja 2. Olavinlinna 3. Hemminki 4. Triviaali-
koululainen 5. Kalm 6. Porthania 7. Ulla (Möllersvärd) 
8. Engel 9. Maamme 10. Topelius 11. Aino 12. Meri-
kannot 13. Tauno ja Ansa 14. Koskelat 15. Irwin 16. 
Jokinen

OIKEAT VASTAUKSET

Käymme itsenäisyytemme tulevan 100-vuotisjuhlavuo-

den kunniaksi läpi maamme historiaa. Pääpaino lepää täl-

läkin kertaa kyltyyrin kynnöksillä, mutta kaikki tehtävät 

ovat piilosanoja. Hoksaamisen iloa!

1. Ei ensimmäinen suomenkielinen teos ollut mikään 
huoltoasemaopus. 8 kirjainta ja -

2. Virran palatsi vartioi entistä itärajaa. 11 kirjainta

3. Maskulaisen virsiä on laulettu myöhemminkin. 8

4. Näytäpäs tohtori tie Roomaan, Kinnunen kuluttaa 
pulpettia vanhassa opinahjossa. 20

5. Kun veistäjä eetu poistui hautausmaalta, sinne jäi 
Pietari. 4

6. Historiankirjoituksemme isää kunnioitettiin nimeämällä 
yliopistorakennus hänen mukaansa. 9

7. Uusmaalainen likka lumosi Aleksanterin. 4

8. Saksan mies piirsi maallisia ja hengellisiä rakennuksia. 5

9. Emmaa me emme hyväksy kansallislauluksi edes nurin 
päin soitettuna. 6

10. Kaksi päivää pallo-Ismo koetti selvittää, kuka kirjoitti 
ne Välskärin kertomukset. 8

11. Akselia innosti neidon onnettomuus. 4

12. Olihan tämä manner koti myös Aarrelle, Ukrille ja 
Oskarille. 10

13. Elokuvan kuulu lemmenpari: kaksi sanantuojaa?
 5 + 2 + 4

14. Lasketko Väinön romaaniperheen jäsenet: Jussi, Alma, 
Akseli, Elina jne. 8

15. Ei tainnut Sir Winston Churchill tulla tuntemaan
 "hyvää miestä." 5

16. Tampereen Seppo on kirjailija, jonka teoksiin meidän 
Pirjokin ensi lukemalla ihastui. 7

Pasi Ahponen: kaamos

 JOULURUUDUKKO

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

Osoite:      ..............................................................................................................
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 Sukellus minäkuvan 
maailmaan valokuvan 

kautta

Teksti: Tuike Merisaari
Kuva: Leena Louhivaara

N
äkövammaiset kulttuu-
rinystävät ry järjesti jä-
senilleen OmakuvaMinä-
kuva-kurssin  Iiriksessä. 

Kurssin keskeisenä teemana oli minä-
kuva valokuvan kautta. OmakuvaMi-
näkuva on menetelmä, jossa ihminen 
voi käydä läpi itseään eli omaa minä-
kuvaansa rakentaen ajattelunsa hä-
nen haluamassaan tilanteessa ote-
tun valokuvan ympärille. Menetelmä 
pohjautuu taideterapian muotona 

käytettyyn valokuvaterapiaan. Osal-
listujia oli kahdeksan henkilöä +kol-
me avustajaa. Kurssin piti valoku-
vaaja, ratkaisukeskeinen työnohjaa-
ja, kouluttaja Leena Louhivaara. Kuu-
den tunnin mittainen päivä osoitti, 
että ihminen voi sukeltaa sisimpään-
sä valokuvan kautta, vaikka olisi täy-
sin sokea. 

Menetelmä toimi seuraavasti: jokai-
nen sai valita joko todellisen tai ku-
vitteellisen tilanteen, jossa halu-
si otettavan itsestään kuvan. Tarkoi-
tus oli, että tilanne olisi itselle miel-
lyttävä. Kuvassa sai olla juuri sen nä-
köinen, kuin on eikä tarvinnut esi-
merkiksi hymyillä tai olla muuten ku-
vauksellinen. Kuvauspaikan sai vali-
ta joko sisältä Iiriksen tiloista tai ul-
koa Iiriksen lähiympäristöstä. Ideana 
oli, että jokaisesta otettiin yksi kuva. 
Kun kuvauksen aihe ja paikka oli va-
littu, Leena Louhivaara otti jokaises-
ta kuvia yksitellen. Vaikka kuvia otet-
tiin samasta ihmisestä useita, niin yk-
si kuvista oli se ”varsinainen” kuva, 
jota myöhemmin käsittelimme. Tämä 
omakuva oli ”lahja itselle”, kuten Lee-
na Louhivaara ilmaisi omakuvan mer-
kityksestä meille. Itselleni yhdeksi 
tärkeäksi asiaksi on muodostunut kä-
velyt avustajien kanssa. Päätin, että 
haluan sellaisesta kuvitteellisesta ti-
lanteesta kuvan, jossa olen avustajan 
kanssa kävelemässä. (Minulla ei ol-
lut avustajaa mukana kurssilla, mutta 
Leena Louhivaaran tytär Ilona toimi 
oheisessa kuvassa ns. avustajanani). 

Lounastauon jälkeen meille kuvailu-
tulkattiin sekä omat kuvamme että 
muiden kuvat. Kuvatulkkaus tehtiin 
selkään piirtämällä. Näkevät avusta-
jat piirsivät jokaiselle kuvien muoto-
ja  selkään ja kertoivat, millainen ku-
va on, millaisia mielleyhtymiä siitä 
piirtäessä tulee, millainen on kuvan 
rakenne ja miltä tilanne näyttää ku-
vassa esim. näyttääkö joku mietteli-
äältä. Purimme omakuvasta synty-
neitä tunteita muistiinpanovälineille 
seuraavien kysymysten avulla: 

Kuka olen kuvassa?

Millainen haluaisin olla?

Mistä haluan päästää irti?

Mistä haluan pitää kiinni?

Mitä toivon saavuttavani?

Mitä kuva voisi minulle kertoa? 

Kysymykset rakentuivat siis omaku-
van ympärille. Kun jokainen oli kir-
joittanut vastauksia kuhunkin kysy-
mykseen muutaman minuutin ajan, 
rupesimme jakamaan omakuviam-
me. Jakamista teimme kertomalla 
muille, mitä kuvassa teimme. Saim-
me joko kertoa kuvistamme kysy-
mysten avulla tai vapaamuotoises-
ti. Jokainen sai jakaa sen verran kuin 
halusi. Leena Louhivaara kysyi kaikil-
ta, millainen kuvienottamistilanne 
oli kullekin ollut.

Itselleni kuvaustilanne oli hyvin va-
pauttava ja elämyksellinen. Jokainen 
kurssilainen koki elämyksiä nähdes-
sään, että valokuvausta voivat käyt-
tää myös täysin sokeat. Meille kurs-
silaisille päivä oli antoisa ja saimme 
sukeltaa omaan itseemme täysin uu-
desta näkökulmasta. Sain itse pal-
jon uusia itseni läpikäymiseen liitty-
viä välineitä. Oivalsin, että valokuvaa 
voi käyttää luovasti hyödyksi, vaikka 
ei näkisi kuvia eikä voisi ottaa niitä. 
Päivän jälkeen itsellänikin oli avautu-
nut ja uutta oppinut olo. 

Omakuvan jakaminen oli vapauttava 
kokemus. Muille jakamisessa vapaut-
tavaa oli se, että sain kertoa yhdestä 
tärkeästä hetkestä muille ja samalla 
jakaa tietoa minulle toimivasta avus-
tajapalvelusta. Muiden tarinoita oli 
myös vapauttavaa kuunnella. Tuntui, 
että ymmärrys muita kohtaan lisään-
tyi uudella tavalla, kun kuulin heidän 
tarinoitaan. Ihan, kuin olisin oppinut 
tuntemaan muita kurssilaisia parem-
min.

Omakuvani kertoo tärkeästä hetkes-
tä päivässäni eli kävelystä avustajani 
kanssa. Koen, että saan näistä käve-
lyistä paljon. Kävelen kuvassa Ilonan 
kanssa syksyistä asfaltoitua pyörä-
tietä, jonka varrella kasvaa koivuja ja 
maahan on tippunut paljon koivun-
lehtiä. Ilona katsoo ylöspäin taivaal-
le ja minä katson iloisesti kameraan.

►
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Teksti: Gyöngyi Pere-Antikainen
Kuva: Leena Louhivaara

Ehkä pieni tyttö pyysi: ”Äiti, ota mi-
nusta sellainen kuva, jossa olen kau-
nis kuin kuningatar!” Ehkä äiti antoi 
ymmärtää, ettei valokuva valehtele, 
eikä pieni tyttö enää halunnut valo-
kuviin. Mutta keski-ikäinen nainen 
kapinoi: vaikkei valokuva valehtele, 
sen saa näyttämään kohteestaan asi-
oita, jotka vilahtavat vain hetkisiksi, 
vaikkapa kuningattaren kauneuden.

Mietin pitkään, uskallanko mukaan. 
Leenan lämmin ja välitön olemus su-
latti minut hetkessä ja rohkaistuin sa-
nomaan, mitä en ikinä olisi uskonut: 

haluaisin nähdä itseäni tuossa yhdes-
sä ainoassa kuvassa elämästä nautti-
vana, kauniina ja viehkeänä vietteli-
jättärenä. Miksikö? Kuvaushetken jäl-
keinen itsetutkiskeluprosessi sai sel-
vittää sen. Kirjoittamalla kuvan ja 
kuvaushetken herättämiä ajatuk-
sia pääsin lähelle jotain sisimmässä-
ni piilevää, itseltänikin miltei salattua 
piirrettä. Sitten jakamalla kirjoitta-
maani toisten kanssa sain kokea pa-
lautteista säteilevän ymmärryksen ja 
hyväksynnän poikkeuksellisena voi-
man lähteenä.

Oli itsellenikin yllätys, miten helpos-
ti se kävi. Avautuminen ei hävettä-
nyt tai nolottanut, ei edes ujostutta-
nut. Kun kuuntelin toisten tarinoita 

Hymy, miltei kuningattaren
ja kuvailuja, tuntui äärettömän luon-
nolliselta ajatus, että meissä jokai-
sessa on tuhat eri minäkuvaa, vahvo-
ja tai piilossa väreileviä, hyväksytty-
jä tai kiellettyjä. Ryhmädynamiikka 
sai aikaan erityislaatuisen yhteisölli-
syyden ja vuorovaikutuksellisuuden 
tunteen, muutaman tunnin jälkeen 
erottiin kuin harvinaisina ystävinä.

Vaikka itse en voi tätä valokuvaani 
nähdä ja vaikka tiedän, ettei valoku-
va edelleenkään valehtele, kuvitte-
len sen tuovan esiin jotain sen päi-
vän elämyksellisyydestä. Samalla sii-
nä ehkä välähtää pienoisen hymyn 
verran sen kuningattaren kauneu-
desta. Kiitos, Leena, kun näit sen!

►



64

KOSKETTAVIN VEISTOSKOSKETTAVIN VEISTOS
Näyttelyvieraiden valinta oli Jenni Näyttelyvieraiden valinta oli Jenni 
Tieahon KuuhunkurkottajaTieahon Kuuhunkurkottaja


