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PÄÄKIRJOITUS

Eija-Liisa
Markkula

                                                                                                                                                                                 

Varjojen Mailta kajastaa yhä 
sanoen Varjojen Mailta tahtoo olla sokeain henkisenä työ-
kenttänä, alueena, johon he voivat istuttaa aatostensa sieme-
niä ja  niitä hoitaa kykynsä mukaan sekä sen lehdillä lähettää 
tuotteensa maailmaan vaihtumaan, jos mahdollista, leipään 
tai johonkin ihanaan aatetulokseen.”

Kannessa on lehden nimen lisäksi kuva talvisesta metsä-
maisemasta. Kuva peittää vain noin neljänneksen kannes-
ta. Heti kansilehden kääntöpuolelta löytyy modernin lehden 
tunnus, mainos. Kuvassa on nainen suurehko pyöreä näkki-
leipäpaketti käsivarsillaan. Teksti kuuluu: Elannon näkkilei-
pä on parasta ja halvinta! Sokeudestani huolimatta  katson 
mainosta ihaillen ja suuresti huvittuneena,  sillä nykyisen 
Kajastuksen suurimpia ongelmia on ilmoitusmyynnin vaike-
us. Mainoksessa minua huvittaa se, että kansikuvaa lukuun 
ottamatta lehden ensimmäiseksi kuvaksi on sattunut näkki-
leipä; ”näkkärihän” on tänä päivänä myös näkövammaista 
tarkoittava  arkikielen sana etenkin näkövammaisten omas-
sa keskuudessa. Tällöin sanalla ei ole mitään pejoratiivis-
ta konnotaatiota eli alentavaa sivumerkitystä. Ykköslehden 
mainoksessa on symboliarvoa!. 

Mainosten, ilmoitusten ja vuositilausten myynti oli saata-
va käyntiin heti alkuun. Se oli erittäin vaikeaa silloin – ja 
on edelleenkin vuonna 2016! Jonkinlainen asiamiesverkos-
to syntyi vähitellen. Lehden irtonumeroita alettiin heti myy-
dä kaduilla ja ravintoloissa. Lehteä oli tarkoitus julkaista 10 
numeroa vuoden mittaan. Muutama lehti jouduttiin kuiten-
kin julkaisemaan kaksoisnumerona.     

Nykyään lehteen emme kopioi muiden lehtien artikkelei-
ta, mutta Anni oli ensimmäiseen lehteensä ottanut kokonai-
suudessaan esperantistien Ligilo-lehdessä julkaistun kaikille 
sokeille erittäin tärkeän kansainvälisen uutisen, jonka otsik-
ko oli "Valkoinen keppi liikuntasuojelusvälineenä sokeille”. 
Siteeraan tähän artikkelin ydinosan: ”--- saavat kaikki Pa-
riisin sokeat ilmaiseksi valkoisen kävelykepin, jonka Parii-
sin poliisi on varustanut Pariisin vaakunalla. Varat tähän tar-
koitukseen on lahjoittanut eräs rikas pariisitar. Poliisipääl-
likkö kehoittaa kaikkia poliisivirkailijoita, autonkuljettajia, 
jalankulkijoita ja ynnä muita antamaan apuaan tällaista kep-
piä kantaville. Vaarallisissa liikepaikoissa nostaa sokea hen-
kilö keppinsä vaakasuoraan eteensä ja, ennen kuin astuu yli 
vilkasliikkeisen kadun tai viertotien, odottaa näkevän henki-
lön apua.”. 

Valkoisella kepillä oli alkuun siis signaaliarvo. Siihen 
miellyttiin heti ja  sokeiden  keltainen varoittava käsivarsi-
nauha jäi pois käytöstä. Suomessa valkoinen keppi yleistyi 
vasta 50-luvun loppupuolella.  

Ensimmäisestä lehdestä lähtien lukija panee merkille ru-
nojen runsauden. Annilla oli periaate, että kaikissa novelleis-
sa päähenkilöinä olivat ihmiset, jotka eivät näe, tai sisältö 
liittyi heidän vaikeuksiinsa selviytyä elämässä. Oskari Leh-

Näkövammaisten Kulttuuripalvelun oma lehti, Kajastus, on 
juuri hiljattain, helmikuussa, täyttänyt 85 vuotta. On juhlan 
aika, aika muistella ja katsoa, millainen oli lähtö. Alussa ei 
ollut edes Kulttuuripalvelua, ei lehden nimenä vielä Kajas-
tusta eikä käytössä sanaa ”näkövammainenkaan”. Tässä kir-
joituksessa selailen ensimmäistä lehteä ja luotaan sen vii-
toittamaa tietä ensimmäiselle vuosikerralle. Tiedonlähteenä-
ni käytän myös Oskari Lehtivaaran omaelämäkertaa nimeltä 
”Perintö”. Kesäkuun Kajastuksessa  katson sitten lehden elä-
mänkaarta yleisemmin.   

Vuonna 1931 oli Helsingissä jo totuttu autoihin, valo-
reklaameihin, jazziin ja naisten yhä enenevään esilletuloon 
julkisuudessa. Mika Waltari julkaisi romaaninsa Appelsii-
nin siemen. Pari vuotta aiemmin Suruttomain Kallioille oli 
valmistunut komea 7-kerroksinen Sokeaintalo, jonka yli 
60 asunnossa kussakin asui joku sokea tai heikosti näkevä. 
Siellä asuivat myös Sokeain Kirjaston kirjastonhoitaja  An-
na Friman ja edellisenä keväänä Kuopion Sokeain Koulusta 
päästötodistuksen saanut Oskari Lehtivaara, joiden idealis-
mista ja rohkeasta uutteruudesta  lehtemme kipinä sinkosi.

Anna, Anni ystävien kesken, luki paljon ja kirjoitti mie-
lellään etenkin runoja. Hänen kotonaan talon ja lähiseudun 
nuoret näkövammaiset kokoontuivat iltaisin keskustelemaan 
kaiken maailman asioista, joskin hyvin usein keskusteltiin 
kirjoittamisesta ja kirjallisuudesta. Heidän joukossaan oli 
useita, jotka olivat saaneet runojaan ja novellejaan julkais-
tuiksi lehdissä.  Anni oli tunnettu hyväsydämisyydestään ja 
siitä, että hänen luonaan oli aina tarjolla kahvia ja leivonnai-
sia.  Syntyi tarve perustaa oma lehti, joka takaisi julkaisu-
väylän ja lisätienestejä  kirjoittajille.

Anni oli kyllä jo pari vuotta aikaisemmin käynyt puhu-
massa asiasta  ja pyytämässä varoja tuntemiltaan yhdistysten 
johtomiehiltä. Saamatta idealleen siltä taholta vastakaikua 
Anni ei enää odottanut, vaan pyysi Oskarin kanssaan työ-
hön, ja he, nämä kaksi sokeaa,  vain ryhtyivät tekemään leh-
teä, kirjoittamaan ja toimittamaan. Päätoimittajana oli Anni, 
toimitussihteerinä Oskari.

Nimeksi Annilla oli kolme vaihtoehtoa: Sokeain Vies-
ti, Varjojen Mailta sekä Pilven Takaa. Oskari valitsi, ja leh-
den nimeksi tuli Varjojen Mailta. Taittajaa ei ollut. Toimitta-
jat olisivat senkin tehneet itse, jos olisivat nähneet! Onnek-
si painopaikaksi löytyi sen aikuinen Suomenmaa-lehti, jonka 
toimitus taittoi ensimmäisen lehden ilmaiseksi. 

Ensimmäinen 16-sivuinen Varjojen Mailta on häkellyttä-
vän moderni ajatuksineen, mainoksineen, kansainvälisyyk-
sineen kaikkineen. Annin määrittelemä lehden tarkoitus on 
se, mikä pätee myös tähän kädessäsi olevaan Kajastukseen: 

”Tarkoitetaan vain, että Varjojen Mailta on aikakausleh-
ti, joka kertoo sokeain pyrkimyksistä ja saavutuksista, koke-
muksista ja toiveista heidän oman kynänsä piirtäminä. Toisin 
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tivaara ei ollut halukas rajaamaan sisällön laatua niin jyr-
kästi. Hän olisi halunnut muitakin aihepiirejä, koska tuollai-
sena hänen mielestään lehden sisältö oli synkkää. Tässä oli 
yksi syy siihen, että hän jätti lehden teon jo seuraavan vuo-
den syksyllä. Vaikuttimina lähtöön olivat myös erimielisyy-
det siitä, miten selviydyttäisiin kireästä  rahatilanteesta.

Anni halusi huomioida myös ruotsinkieliset sokeat lehdes-
sään. Hän itse käänsi Varjojen Mailta -lehdessä olleista artik-
keleista ja jopa runoista sisältöä kesäkuussa ja joulukuussa 
julkaistuihin ruotsinkielisiin koosteliitteisiin. Näin menetel-
tiin jo ensimmäisenä vuonna. Tämä bilaga oli irrallinen leh-
tinen, joka odotettuna ja suosittuna kiersi lukijalta toiselle. 

Anna Friman (1878-1937) teki vertaansa vailla olevan 
kulttuuriteon näkövammaisten eteen. Hän pisti itsensä peliin 
täysillä. Hänen pienestä kodistaan tuli toimitus ja hän käyt-
ti ansaitsemansa tulot kirjoittajien sekä kirjallisuudesta kiin-
nostuneiden ja muiden keskustelijoiden kestitsemiseen. 

Hauska ja itselleni merkityksellinen yhteensattuma on, et-
tä kirjoitan tätä pääkirjoitusta kotonani Helsingin Kalliossa 
samassa talossa, nykyiseltä nimeltään Pengertalo, jossa Anni 
Friman ja Oskari Lehtivaara asuivat ja kirjoittivat 85 vuot-
ta sitten.

Karkauspäivänä 2016

Eija-Liisa Markkula
Sine cultura vita nulla est!
Elämä ei ole mitään ilman kulttuuria!

KAJASTUSKAJASTUS

Kannessa kirjailija Minna Lindgren, kuva Ville Palonen / Teos. 
Seuraava Kajastus ilmestyy kesäkuussa 2016.
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Minna Lindgrenin 
kirjailijavierailu

Teksti: Gyöngyi Pere-Antikainen
Kuva: Stefan Bremer /Teos

Älyseinällemme ilmes-
tyy installaatio. Täs-
sä installaatiossa on 
raitiovaunu, jossa soi 
Brucknerin musiikkia. 

Siinä on vanhus, joka tarkkailee ohi-
kiitävien vanhojen rakennusten arkki-
tehtuurisia yksityiskohtia, sormet sa-
nakirjan sivujen välissä. On muita 
vanhuksia, usein vankeina omissa to-
dellisuuksissaan. Ja siinä on älytaulu, 
jossa välkkyy teksti ”ihan mahtavuut-
ta”. Ja kaikki tämä on näkymätöntä 
muille matkustajille, muulle maailmal-
le. Kunnes...

Mistä tulee ihmisiä, jotka osaavat 
muuttaa näkymätöntä näkyväksi?

Kirjailija-toimittaja Minna Lindgren 
sai lapsesta saakka mitä parhaimmat 
eväät, sivistystä, monipuolisia virik-
keitä, herkkyyttä. Toimittajan ”ura” 
käynnistyi kymmenvuotiaana Siima-
häntä-nimisen, perhepiirissä jaellun 
lehtisen myötä. Minna kertoo halun-
neensa aina kirjailijaksi, mutta kauno-
kirjoittamisen kynnys tuntui pitkään 
liian korkealta: aiheen piti olla ”jotain 
riittävää, jotain, jota hän hallitsi, jos-
ta hänellä oli annettavaa, uusia näkö-
kulmia muille”.

Lindgrenin ensimmäinen kirja, Mu-
siikki on vakava asia, on kokoelma 
hänen ’90-luvulla kirjoittamiaan mu-

”Pinta voi olla kepeää, 
mutta syvältä pitää kouraista”
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siikkiaiheisia Suomen kuvalehden ko-
lumneja ja radiopakinoita. Hänen luo-
va huumorinsa nousee pinnalle jo 
näissä kirjoituksissa, esimerkiksi kou-
lutettujen konserttiyskijöiden kansain-
välisestä yhdistyksestä kertovassa ko-
lumnissa. Samaten on merkkejä myös 
toimittajan kiinnostuksesta sanakirjoja 
kohtaan: eräs kolumni selittää esimer-
kiksi ”diletantin olevan se, joka on 
musiikkiopiston kursseilla kaiken eni-
ten kärsinyt”.

Seuraavat pari teosta kuvaavat yhtääl-
tä erään musiikin huipputekijän uraa ja 
toisaalta sitä, miten kiinnostunut ”dile-
tantti” tutustuu ja innostuu klassiseen 
musiikkiin.

Vastaperustetun Teos-kustantamon Sil-
ja Hiidenheimo pyysi Lindgreniltä eh-
dotuksia kustannusohjelmistoonsa: 
kaunokirjallisuuden rinnalle tarvittiin 
laaja-alaisia tietokirjoja ja elämäker-
toja, mm. musiikin saralta. Lindgrenin 
paatoksellinen ylistyspuhe ihmelapses-
ta, johon hänet yhdisti musiikin ohella 
myös raitiovaunuharrastus ja yhteinen 
kohtalonnumero 22, johti vuonna 2005 
ilmestyneeseen loistavaan elämäkerta-
teokseen Leif Segerstam nyt.

Vajaat kymmenen vuotta myöhem-
min ilmestyi Sinfoniaanisin tervei-
sin, joka voisi olla tuon elämäkertate-
oksen sisarteos siinä mielessä, että se 
johdattaa maallikkolukijaa klassisen 
musiikin syövereihin kuin kädestä pi-
täen. Teos syntyi pitkän kirjeenvaih-
don seurauksena. Lindgreniin otti yh-
teyttä kirjallisuudentutkija Olli Löyt-
ti, hyvin analyyttisesti ajatteleva ihmi-
nen, joka pyysi saada tutustua erään-
laisessa kirjeopetuksessa hänelle täy-
sin vieraaseen genreen, klassiseen mu-
siikkiin. Kirjeenvaihdon lähtökohtana 
oli aito halu oppia, molemminpuoli-
nen avoimuus ja uskallus myöntää, jos 
ei lopultakaan voi pitää jostakin mu-
siikista ja toisaalta sen hyväksyminen. 
Lindgren ymmärsi vasta tämän kirjoi-
tusprosessin myötä, mistä kaikista asi-
oista voi olla kiinni, kun joku ei pääse 
omin voimin sinuiksi klassisen musii-
kin kanssa. Se oli valaiseva kokemus 
ja herätti tarvetta pukea se kirjaksi.

Välillä Ylen toimittajanakin vuosia 
työskennelleen Lindgrenin toinen suu-
ri intohimo musiikin ohella on äidin-
kieli ja sanakirjat. Vuonna 2011 ilmes-
tyi Sivistyksen turha painolasti, jo-
ka on nimensä veroinen, äärettömän 
sivistynyt ja samalla oivaltavan haus-
ka kirja. Kirjan lähtökohtana Minna 
Lindgren lukee Väinö Hämeen-Antti-
lan 1920-luvulla kokoamaa tietosana-
kirjaa. Kirjailija pakinoi rönsyilevästi 
käyttäen hyväkseen tietosanakirjan ha-
kusanoja ja määritelmiä, tiputtelee vä-
liin omia tarinoitaan, pohdiskelee si-
vistyksen laatua ja merkitystä.

Hämeen-Anttila oli aikansa työväen 
sivistyksen uranuurtajia, joka toi Suo-
meen esimerkiksi Valitut palat -tyyppi-
sen julkaisuformaatin sekä suurromaa-
nien lyhennelmät. Hänen aikanaan 
kansansivistystyö oli vielä siinä mää-
rin neitseellisessä kehitysvaiheessa, et-
tä lahjakas ja innokas toimija sai tehdä 
käytännössä mitä vaan. Hämeen-Antti-
la perusti mm. kustantamo Kariston ja 
toimi käytännössä yhden miehen kus-
tannusyhtiönä, tehden kaiken vaaditun 
työn ja julkaisten laidasta laitaan, yh-
tä lailla tietosanakirjoja kuin Tarzan-
romaaneja.

Lindgren pohtii, miten nopeasti tieto 
voikehityksen myötä muuttua fi ktiok-
si ja peräti komediaksi. Hämeen-Ant-
tilan tietosanakirja on nykytietämyk-
semme mukaan täynnä epätasaisuutta 
ja pöyristyttäviä ja huvittavia virhei-
tä. Tekijän intohimon kohteena olevaa    
Belgiaa käsitellään sivukaupalla, mut-
ta Ruotsia ja Suomea ei maantieteelli-
sessä osiossa edes mainita, Brontën si-
saruksia väitetään englantilaisiksi ja 
Humiseva harju käännetään Viuhuvik-
si ylänteiksi. Tämä kaikki osoittaa, mi-
ten tieto vanhenee hetkessä ja mikään 
ei voi olla yhtä huvittava kuin vanhen-
tunut tieto, silti joka ikinen aikakausi 
suhtautuu oman aikansa uusiin saavu-
tuksiin kuin ikuisiin sellaisiin.

Samassa Lindgren peilaa myös oman 
työelämänsä muutoksia, Ylen musiik-
kiosaston päällikön ominaisuudessa 
kokemaansa uskomatonta organisaa-
tiomuutosten kiihtyvää karusellia ja 
paluutaan toimittajaksi, keinoinaan sa-

tiiri ja ristiriitaisten mielleyhtymien 
vuorottelu.

Minna Lindgrenin nimi räjähti suu-
ren yleisön tajuntaan kuitenkin vasta 
Ehtoolehto-sarjan myötä, jonka osat, 
Kuolema Ehtoolehdossa, Ehtooleh-
don pakolaiset ja Ehtoolehdon tuho 
ilmestyivät nopeaan tahtiin 2010-lu-
vulla ja saavuttivat valtavan laajan 
suosion. Romaanisarja taipunee myös 
elokuviksi Neil Hardwickin ohjauk-
sessa, vaikka fi lmatisoinnin yksityis-
kohdat ovat toistaiseksi vaakalaudalla, 
muiden muassa se, järjestyykö rahoi-
tus ilman rollaattoritakaa-ajon kaltai-
sia toimintakohtauksia...

Ehtoolehto on kuvitteellinen vanhain-
koti jossain Munkkiniemessä. Sen 
asukkaat ovat yhdeksänkymppisiä, 
enemmän tai vähemmän viriilejä van-
huksia, jotka omien sanojensa mukaan 
kuolemaa odotellessaan elävät, harras-
tavat, vihaavat ja rakastavat, huoles-
tuvat ja juonittelevat kuten nuorem-
pansa. Paitsi, että he jäävät aina ja kai-
kessa hieman ympäröivän yhteiskun-
nan ulkopuolelle, hehän pukeutuvat ja 
puhuvat vanhanaikaisesti, syövät epä-
muodikasta ruokaa, harrastavat epä-
muodikasta musiikkia ja kirjallisuut-
ta, jopa heidän sosiaaliset suhteen-
sa tuppaavat rajoittumaan heidän lail-
laan yhteiskunnasta syrjään joutunei-
siin ihmisiin, kuten tummiin maahan-
muuttajanuorukaisiin tai moottoripyö-
räenkeleihin.

Ehtoolehto-kirjoja lukiessa sekä nauru 
että itku ovat erityisen herkässä. Satii-
ri ja huumori puhkeavat poikkeuksel-
lisen komeaan kukkaan. Muttei Ehtoo-
lehto mikään huumorisketsisarja ole. 
”Huumori pelkästään huumorin vuok-
si on hömppää. Pinta voi olla kepe-
ää, mutta syvältä pitää kouraista”, ko-
rostaa kirjailija, joka omien sanojen-
sa mukaan ”ei käytä huumoria, vaan 
näkee maailman näin”. ”Nauru her-
kistää ihmistä näkemään vakavat asiat 
syvällisemmin”, pohtii Lindgren mai-
niten esikuvikseen Mozartin ja Chap-
linin.

Ehtoolehto-konsepti syntyi pitkien ja 
perusteellisten journalististen tausta-

►
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tutkimusten tuloksena. Lindgren jul-
kaisi Helsingin Sanomien Kuukausi-
liitteessä suuren huomion herättäneen 
reportaasisarjan vanhushuollon nykyti-
lasta. Jokainen artikkeli poiki uusia ja 
yhä uusia yhteydenottoja vanhuksilta, 
omaisilta ja hoitohenkilökunnalta, pal-
jasti uusia ja yhä uusia ongelmakohtia, 
traagisia tapauksia. Kaiken järkyttä-
vimmät tarinat eivät sopineet mediaan, 
niitä oli pakko työstää fi ktiivisen kau-
nokirjallisuuden keinoin.

Minna kertoo, miten hänelle soittaneet  
seitsemänkymppiset halusivat keskus-
tella vanhuuden pelosta, kahdeksan-
kymppiset sairauden pelosta ja yhdek-
sänkymppiset esittelivät itsensä ikän-
sä kautta, he jaksoivat ihmetellä hu-
moristisesti, ovatko lääkärit kenties 
lähteneet poistamaan kuoleman. Tämä 
asenne tarjosi oivan perusvireen ro-
maanisarjan vanhusten ääniin. ”Palve-
lutalossa on yksi sääntö ylitse muiden: 
siellä ei saa kuolla”. Ja erityisesti ei 
saa kuolla perjantaina, jolloin poliisia 
ja lääkäriä, jotka on lain mukaan kut-
suttava kuolemaa luonnolliseksi tote-
amaan, saattaa joutua odottamaan vii-
konlopun yli. Ja koska vanhuuteen ei 
saa kuolla, lääkärikunta on kehitellyt 
kuolinsyytä määritelläkseen ns. HRO-
oireiston, eli hauraus-raihnausoireyh-
tymän.

Hoitotahdon puuttuessa myös hoidon 
antaminen on käytännössä potilaan 
vastuulla: lääkärit eivät uskalla mää-
rätä, mihin ikään minkäkin hoidon an-
tamisen raja vedetään. Näin saattaa ta-
pahtua, että kun yhdeksänkymppi-
nen ihminen on kuolla sydänkohtauk-
seen, hänelle asennetaan viime hetkel-
lä sydäntahdistin ja rankan leikkauk-
sen seurauksena hän joutuu viettämään 
elämänsä viimeiset kuukaudet tai vuo-
det neliraajahalvaantuneena ja tajutto-
mana. ”Miten valtavasti tämä yhteis-
kunnalle maksaa ja kenelle tästä on 
iloa tai hyötyä?” kyseenalaistaa Lind-
gren.

Olisi kiinnitettävä enemmän huomiota 
myös siihen, että nopeasti kehittyvistä 
dementiatapauksista merkittävä osa on 
lääkityksen seurausta. Lääketehtaat ei-
vät testaa lääkkeitään yli 65-vuotiail-

la ja erityisesti monien lääkkeiden yh-
teisvaikutus voi johtaa vakaviin seura-
uksiin. Samaten vanhusten virtsatietu-
lehdukset johtavat usein sekavuustiloi-
hin, joita diagnosoidaan helposti vir-
heellisesti Alzheimer-taudiksi ja lää-
kitään diagnoosin mukaisesti, jolloin 
kierre on valmis. Kun väärä lääkehoi-
to puretaan ja potilaan tila palautuu 
ennalleen, byrokraattinen järjestelmä 
johtaa puolestaan kohtuuttoman moni-
mutkaisiin ja kalliisiin kotiutumispro-
sesseihin.

Kaikki nämä tosiseikat, kuten myös 
vanhusten käynnit lääkärin vastaan-
otolla tai kotihoito, tarjoavat satiirin 
kannalta valtavasti otollisia tilanteita 
kirjailijalle. Vastaanotolla lääkäri kat-
soo enemmän tietokonettaan kuin poti-
lasta, yhteistä kieltäkään ei välttämättä 
löydy. Tekniikka saa vanhukset häm-
mennyksiin, NASA:n kehittämät 3D-
tulostetut ruoat vieroksuttavat. Koti-
hoitajille on budjetoitu älypuhelimeen 
8 minuuttia käyntiaikaa asiakasta koh-
den ja suurin osa ajasta kuluu helpos-
ti sisäänkirjautumisiin ja raportointei-
hin, miten he siis ehtisivät puhelimen-
sa räpläämiseltä tositoimiin...

Tässä vaiheessa tunnelma Iiriksen au-
ditoriossa, ennätyssuuren yleisön kes-
kuudessa on tiivistynyt käsinkosketel-
tavaksi, esillä oleva aihe koskettaa jo-
kaista tavalla tai toisella. Minnan tyy-
li pysyy näennäisesti kepeän humoris-
tisena, mutta hänen kertomat tapauk-
set, tilastot ja argumentit viiltävät. Nii-
tä on joskus äärettömän vaikeaa koh-
data: esimerkiksi ensimmäisen Ehtoo-
lehto-romaanin englanninnoksesta oli 
brittikustantajan vaatimuksesta jätet-
tävä pois kohtaus, jossa vanhus joutuu 
raiskauksen uhriksi, se olisi ollut brit-
tilukijoille liikaa.

”Yhteiskunnalle vanhustenhoito on lii-
an kallista, yksityiselle puolestaan 
megalomaaninen tulonlähde”, tote-
aa Lindgren. Palvelutaloissa kaikki ta-
pahtuu ”raha edellä”, kaikki on hin-
noiteltua, ”housut ylös on kalliimpaa 
kuin housut alas”.

Ehtoolehdon sankarittaret ja sanka-
rit, pääosissa Siiri, Irma, Anna-Lii-

sa ja suurlähettiläs, elävät näiden raju-
jen yhteiskunnallisten muutosten kes-
kellä tyynesti heräten joka aamu ih-
mettelemään, että ovat edelleen elos-
sa. Lindgren kertoo kirjoittaneensa en-
simmäisen Ehtoolehdon ensimmäi-
sen version minä-muodossa ja muutta-
neensa sen kustannustoimittajan vali-
tettua sen muodon rajaavan liikaa nä-
kökulmia. Myös tapahtuneet rikok-
set oli alkuun tarkoitus kirjoittaa auki. 
Onnistuneemmaksi osoittautui kuiten-
kin ratkaisu, että rikoksia selvitetään 
vain siinä määrin, mitä vanhukset ky-
seisissä oloissa saattavat nähdä ja saa-
da selville.

Romaanien parhaimpiin anteihin kuu-
luu myös uskomattoman vivahteikas ja 
rikkaita tyylilajeja käsittävä kieli. Kun 
Lindgren sanoo eri kielirekistereil-
lä pelaamisen olleen hänelle kirjailija-
na herkullista, lukija ei voi kuin nyök-
käillä innokkaasti. Ehtoolehto-sar-
jaa käytetään kirjailijan mukaan useis-
sa lähihoitajaoppilaitoksissa pakolli-
sena lukemistona, ilmiselvästi sekä si-
sältönsä, että kielensä takia. Kun van-
hat rouvat keräävät sellaisia sanahir-
viöitä kuin ”projektin hankekehityk-
sen läpinäkymättömyys” tai ”alihan-
kintojen yliresursointi”, kielikellot ki-
lisevät lukijan päässä hillittömästi. On 
ilo seurata myös kirjailijan hulvatonta 
mielikuvitusta vaikkapa Areena-talon 
bordelliin, raskaustestin hankintareis-
suun tai kapinaan henkilökuntarobot-
teja vastaan. Kuva vanhenemisesta ja 
erityisesti vanhuspalveluista kauhistut-
taa, ja silti: mitä elämän ja seikkailun 
makua näistä kirjoista löytyykään!

Illan päätteeksi haastattelijana loista-
nut Eija-Liisa Markkula ojentaa Minna 
Lindgrenille melkoisen erikoisen kir-
jan: vuoden ’49 ilmailualan englanti-
suomi-sanakirjan. Eikä yleisökään läh-
de tyhjin käsin: tietoa, vakavaa poh-
diskeltavaa ja huumoria saimme jokai-
nen säkkikaupalla.

Kirjailijavierailu on kuunneltavissa 
osoitteessa: www.kajastuslehti.fi 

►
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Tämä vuosi on Kajastuksen ja sen 
kustantajan Näkövammaisten Kult-
tuuripalvelun juhlavuosi. Kajastus 
on täyttänyt 85 vuotta helmikuussa, 
Kulttuuripalvelu täyttää syyskuussa.

Teksti: Ali Kinnunen

Kajastuksen perusti Anna Friman -niminen so-
kea hieroja ja kirjastonhoitaja, jota ystävät sai-
vat kutsua Anniksi. Aluksi kajastukset ilmes-
tyivät nimellä Varjojen mailta. Jo ensimmäisen 

numeron ilmestyminen oli ihme. Anna oli monien yritysten 
jälkeen saanut houkuteltua mukaan lehdentekemiseen nuo-
ren ja innokkaan Oskari Lehtivaaran ja haave omasta leh-
destä toteutui.

Monien käänteiden jälkeen Varjojen Mailta -lehden jul-
kaisijaksi saatiin perustettua yhdistys nimeltä Suomen So-
keain Kirjallisuusyhdistys. Se aloitti toimintansa 24. tai 
25.9.1931. Vuodesta 1979 alkaen yhdistys on tunnettu ny-
kyisellä nimellään Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry. 

KAJASTUS 85 VUOTTA
Aika on muuttunut ja näkövammaisten elämä on nykyään 
vahvemmalla pohjalla kuin Kajastuksen alkuvuosina. An-
nan ajatus työtilaisuuksien ja kirjoitusmahdollisuuksien 
tarjoamisesta näkövammaisille elää edelleen vahvana. Si-
nä, Kajastuksen lukija ja tilaaja, olet vahvasti mukana tässä 
katkeamattomassa ketjussa. Kajastuksen kirjoittajista lähes 
kaikki ovat näkövammaisia ja he saavat työstään kohtuulli-
sen palkkion. 

Ajat ovat vaikeat, kuten ovat aina olleet näkövammaisille 
ja näkövammaisten lehden tekijöille. Annan henki on kans-
samme. Hän tapasi lopettaa kokoukset sanoihin: ”Oli mi-
ten oli, mutta nyt juodaan kahvit!” Anniin olisi ollut muka-
va tutustua.

Juhlavuoden kunniaksi Näkövammaisten Kulttuuripalvelu 
julistaa omille jäsenilleen kirjoituskilpailun nimellä Väläh-
dys – kulttuurikokemus ylitse muiden. Ohjeet löytyvät ne-
tistä osoitteesta http://kulttuuripalvelu.fi /uutisia/kirjoituskil-
pailu

Kajastuslehden omilla sivuilla on kaikille avoin osio KA-
JASTUS 85. Siellä on historiaa ja monia muita mielenkiin-
toisia tietoja. Osio täydentyy syksyyn asti. Tässä osoite: 
http://www.kajastuslehti.fi /kajastus85/ 
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RAKKAUS ON SOKEA
Luvassa hauskaa ja vaikuttavaa

Teksti ja kuvat: Ali Kinnunen

Näkövammaisteatteri onnistuu siinä missä moni 
televisioviihde epäonnistuu. Huhtikuussa esitet-
tävä Rakkaus on sokea naurattaa mutta myös rii-
paisee sydänalasta.

Näkövammaisteatterin uusimmassa ollaan van-
hainkodissa, joka sijaitsee siirtokunnassa Venuk-
sessa. Eletään samaa vuotta kuin tunnetussa lau-
lussa eli vuotta 2080. Kaikki asukkaat ovat vähin-
tään satavuotiaita. Tulossa – jo huomenna – ovat 
Tähtijuhlat ja  sitä varten asukkaat harjoittelevat  
tuttuakin tutumpaa näytelmää Opri. Kaipuu Kar-
jalaan on vahvasti esillä.
   
Meno vanhainkodissa on sanalla sanoen huimaa. 
Kukaan ei tosin ole vanha, vaan ikinuori, sillä van-
hus-sanaa ei saa käyttää, koska vanhuksia ei enää 
ole. Vanhainkodissa on jatkuva mansikkalikööri- 
ja kakkutarjoilu ilmeisesti luonnollisen poistuman 
lisäämiseksi.  Mutta pois suru ja tuska, on vain tä-
mä hetki! Elämä on lyhyt, nyt tai ei koskaan. 

Rakkaus on sokea perustuu näkövammaisten kir-
joituksiin rakkaudesta, rakkaudettomuudesta, 

ihastumisesta, eroamisesta – kaikesta siitä, mistä 
elämässä on kysymys. Eikä rakkauden palo tai ha-
lu lakkaa vuosien karttuessakaan. Venuksen iki-
nuorista yksi jos toinenkin haluaa vielä rakastua 
ja tuntea toisen kosketuksen, kuulla kaivatun ää-
nen lähellään, nauttia tutusta tuoksusta. 

Näytelmän on käsikirjoittanut ja dramatisoinut 
näytelmän ohjaaja Anu Aaltonen, tuttu monista 
Näkövammaisteatterin tuotannoista. Myös näyt-
telijöinä on tuttuja nimiä, mutta myös uusia.

RAKKAUS ON SOKEA
Ohjaus ja käsikirjoitus: Anu Aaltonen
Näyttelijät: Jaana Argillander: Janette
Jari Gusev: Akuliina-robotti
Johanna Herranen: DeeJii O.P.R.I.
Riikka Hänninen: Eevi
Jani Kallunki: Jethro
Marianne Tenhami: Minnie
Raisa Ticklén: Johtaja Saila

Ensi-ilta 26.4. klo 18. 
Esitykset 27.4. ja 28.4. klo 18
3.5. ja 4.5. klo 18, viimeinen esitys 7.5. klo 15
www.kulttuuripalvelu.fi 

Vasemmalta
Raisa Ticklén,
Riikka Hänninen,
Marianne Tenhami,
Johanna Herranen, 
Jari Gusev ja
Jaana Argillander
Edessä Jani Kallunki.
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Mikko Herranen, 39, halusi olla yh-
denvertaisuussymboli Uuden Mu-
siikin Kilpailussa. Suunnitelmissa oli 
lentää Euroviisufi naalissa Tukhol-
massa. Vaikka matka katkesi  semifi -
naaliin, Mikko jäi saamapuolelle. 

Teksti: Tanja Rantalainen
Kuvat: Ali Kinnunen

En ole koskaan ollut säälipisteiden perään. Jos 
näkövammaisuudesta puhutaan, haluaisin, et-
tä siitä puhutaan hyvällä tavalla, Mikko Her-
ranen sanoi Kulttuuripalvelun toimistolla tam-
mikuussa. 

Iiris-keskuksen ravintolasalissa  järjestettiin ennen semi-
fi naaleja tilaisuus, jossa näkövammainen euroviisutietä-
jä Heidi Ikäheimonen haastatteli Herrasta. Kun Mikko esit-
ti Evil Tone -kilpailukappaleensa, suosionosoituksista ei ol-
lut tulla loppua. 

Omaa tekemistä edustamassa

Mikko osallistui Uuden Musiikin Kilpailun semifi naaliin 
helmikuussa yhdessä monen ennakkosuosikin, muun muas-
sa Saara Aallon ja Einin kanssa. 

Vaikka euroviisumatka katkesi karsintaan, Mikolla ei ole 
kokemuksesta muuta kuin hyvää sanottavaa. Vuonna 2012 
Mikko ihastutti Voice of Finland -ohjelmassa esittämäl-
lä muiden kappaleita. Uuden Musiikin Kilpailussa hän sai 
edustaa omaa tekemistään säveltävänä artistina. Kilpailu-
kappale Evil Tone on alusta loppuun Mikon käsialaa. 

- Sain myös tehdä tyylikkään videon, jossa ajoin limu-
siinia ja temppuilla Hooverboardilla, tasapainoskootterilla, 
Mikko kertoo. 

Vaativan Hooverboardin käyttö esityksessä oli semifi naa-
liin saakka salaisuus.  Tukholman Euroviisufi naalissa Mik-
ko olisi nähty lentämässä. 

Uusi levy uunissa 

Lavaesiintyminen on näkövammaiselle esiintyjälle poik-
keuksetta haaste. Uuden Musiikin Kilpailun koreografi lta 
Reija Wäreeltä Mikko sai vinkkejä, joista on hyötyä kaikes-
sa keikkailussa. 

- Reijalla oli hyvä tatsi. Hän avasi minulle sitä, miten pie-
netkin liikkeet näkyvät ulospäin,  Mikko kertoo. 

Entä Uuden Musiikin Kilpailun jälkeen? Mitä tulevaisuu-
densuunnitelmia Mikolla on?

- Olen tekemässä uutta levyä. Se oli itse asiassa tekeil-
lä jo ennen UMK:ta. Kun levy julkaistaan, sitä myydään tu-
hansia ja miljoonia. Minusta tulee rikas ja sitten ostan Tam-
pereen, Mikko nauraa. 

Euroviisutietäjä Heidi Ikäheimonen haastatteli Mikkoa.

”Seuraavaksi ostan 
Tampereen”

Mikko Herranen Uuden Musiikin 
Kilpailun jälkeen 
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Kannustusjoukoista menestys ei ollut kiinni: yllä Herra-
sen enkelit, alla enkelien lepohetki.
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Teksti: Päivi Kremenenko
Kuva: Marika Mäkinen

Jos eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman 
on ylihuomenna aamu-tv:ssä, etsin tausta-aineistoa 
hänen tuekseen. Jos ohjelmassa haastatellaan muita-
kin, haen tietoa siitä, mitä he todennäköisesti sanovat, 

Viljami Kammonen, 28, kertoo tehtävistään.  
    - En kulje pitkin ja poikin eduskuntaa Lindtmanin peräs-
sä vaan hoidan hommani itsenäisesti. Tapaamme vaikka ker-
ran viikossa.  
   Viljami Kammonen toimii poliittisena asiantuntijana SDP:n 
eduskuntaryhmässä. Lindtmanin puheiden kirjoittamisen li-
säksi hän avustaa joensuulaista Merja Mäkisalo-Ropposta: 
laatii tälle tekstejä, sopii tapaamisia ja huolehtii edustajan 
kalenterista.    
   - Todella kunnioitan maakuntaedustajan työtä. Hän on tiis-
taista perjantaihin Helsingissä. Viikonloput täyttyvät tapaa-
misista Pohjois-Karjalassa. Maanantaisin Mäkisalo-Roppo-
nen johtaa puhetta Joensuun kaupunginvaltuustossa. Vapaa-
päiviä ei ole yhtään. Lomaa voi pitää vain istuntovapailla.
    Avustajantyön lisäksi Viljami Kammonen perehtyy tu-
levaisuusvaliokunnan selvityksiin.  Hän toimii sihteerinä 
SDP:n tulevaisuuspoliittisessa työryhmässä ja tulevaisuus-
valiokuntaan kuuluvien puolueen edustajien neuvotteluissa. 

Ongelmat ratkeavat 

Kirjoittaessaan Viljami Kammonen tarvitsee tietokoneen 
suurennusohjelmaa, ja pitkistä teksteistä hän saa selvän pu-
hesyntetisaattorin avulla. 
   - En ole yhtä ainutta kertaa kokenut näkövammaa ongel-
maksi. Olen ratkaisukeskeinen ihminen, hän arvioi. 
   Paperilta lukeminen onnistuu lukutelevisiolla, työhuonees-
sa tai kotona. 
   - Ipadin ja puhelimen näytöillä kuvaa voi suurentaa, niin 
että pystyn käyttämään laitteilla esimerkiksi Facebookia ja 
sähköpostia. 

   Työlounailla joku seurueesta lukee ruokalistan ääneen, tai 
Viljami Kammonen tutustuu siihen etukäteen netissä. 
   - Työni ohella toimin varapuheenjohtajana HYKS:n sai-
raanhoitoalueen lautakunnassa. Olen johtanut joitakin ko-
kouksia. Koska en näe pöydän toiseen päähän, virkamiehet 
ovat kertoneet, ketkä pyytävät puheenvuoroja. 
    Viljami Kammonen oli 11-vuotias, kun hänen näkönsä 
heikkeni parissa viikossa. Syyksi selvisi Leberin tauti, perin-
nöllinen näköhermon surkastuma, jota ei tiedetty kenenkään 
sukulaisen sairastavan. 
   - Vanhemmat tukivat minua kovasti. Ei auttanut jäädä tu-
leen makaamaan. Piti hankkia apuvälineitä. Ehkä aika kultaa 
muistot, mutta kaikki sujui yllättävän sutjakasti.      
    Viidesluokkalainen pystyi kulkemaan kouluun itsenäises-
ti, sillä vain tarkka näkö oli mennyt. Myöhemmin näkö ei ole 
heikentynyt enempää.    
    - Jalkapallon jouduin jättämään. Se oli varmaan kovin 
paikka, Viljami Kammonen muistelee. 
   Pallokenttä vaihtui metsäteihin.  
    - Sain paljon yksinäisistä lenkeistä mutta tykkään juos-
ta porukassa. Olen enemmän joukkuepelaaja, miettii kestä-
vyysjuoksija, joka on kilpaillut paralympiatasolla. 

Arjesta kipinä politiikkaan 

Ryhmätyötaidot ovat valttia eduskunnassa. 
   - On mahdollista luoda laajat verkostot.  Jos on julkistet-
tu jokin tutkimus, yleensä soitan asiaan perehtyneelle ihmi-
selle. Jos alkaisin lukea satasivuisia selvityksiä, joita tulee 
sieltä ja täältä, työaikani kuluisi siihen. On luotettava ihmi-
siin, jotka tunnen. Näkövamman takia tietoa ei ole jäänyt 
saamatta. 
    - Varmaan tiedostamattanikin paneudun vammaisasioihin 
ja olen tuonut niitä esiin monissa yhteyksissä. Mutta minun 
tapaistani ei olisi ollut liittyä Koivukylän sosialidemokraat-
teihin uhotakseni vammaisten oikeuksista. 
    Viljami Kammonen ei innostunut politiikasta suurten ide-
oiden tähden. Hän ei liittynyt vuonna 2008 demarinuoriin 
pelastaakseen maailman ilmastonmuutokselta. Vaikuttamis-
halu lähti lähiympäristöstä, vaikkapa siitä, että kulmakun-
nalle tarvittiin uusi linja-autopysäkki.    
     Hänen lapsuudessaan perhe kokoontui katsomaan ilta-
uutisia, ja vanhemmat puhuivat arkensa asioista. Lastenhoi-
tajana päiväkodissa äiti näki, kuinka pienet ihmiset kärsi-
vät yhteiskunnan pahoinvoinnista. Keskusteltiin siitä, miten 

  Asiantuntijana 
eduskunnassa

Viljami Kammonen työskente-
lee eduskunnassa. Heikkonäköinen 
nuorimies on uskaltanut tehdä sitä, 
mikä häntä kiinnostaa. 
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päiväkoti ja koulu tasoittavat mahdollisuuksia pärjätä elä-
mässä. Linja-autonkuljettajaisä toimi työsuojeluvaltuutettu-
na ja pääluottamusmiehenä. Hän kertoi bussikuskien ongel-
mista: perhe-elämä voi olla koetuksella, kun työvuorot veny-
vät ruuhka-aikoina ja keskellä päivää on pidettävä taukoja. 
    - Vanhemmat eivät tuputtaneet ajatuksiaan. Isä liittyi puo-
lueeseen minun jälkeeni.          

”Pitkä työhaastattelu”

Kun Viljami Kammonen oli päässyt ylioppilaaksi, hän ha-
keutui kesätyöhön SAK:hon. Kolmen ja puolen kuukauden 
pesti järjestyi RAY:n varoin, jotka oli tarkoitettu vammais-
ten nuorten työllistämiseen. Tuona aikana hän tutustui Antti 

Lindtmaniin, silloiseen SAK:n nuorisosihteeriin. 
    Kun Lindtman pyrki eduskuntaan vuoden 2011 vaaleissa, 
Viljami Kammonen lähti mukaan hänen kampanjaansa, hoi-
ti vapaaehtoisena tiedotusasioita. Hän nimittää yhteistyötä 
pitkäksi työhaastatteluksi. Vaalityötä tehtiin vuoden verran. 
Silloin ei lausuttu sanaakaan viestintävastaavan tulevaisuu-
desta. Samaan aikaan Viljami Kammonen toimi Vantaan de-
marinuorten puheenjohtajana. Kunnallisvaaliehdokkaana ol-
lut nuorimies vaikutti myös sosiaali- ja terveyslautakunnas-
sa. 
    - Kolme päivää vaalien jälkeen Antti soitti ja pyysi kahvil-
le. Pian allekirjoitettiin työsopimus. 

Monenlaista onnea 

- Tuskin olen kymmenen vuoden kuluttua kansanedustajan 
avustaja. Mitään selvää tulevaisuudenkuvaa minulla ei ole. 
Maisterin paperit haluan repiä irti parissa vuodessa tavalla 
tai toisella.  
   Yleisen valtio-opin opiskelija on kirjoittanut menneen ke-
sän aikana kandidaatintutkielmansa Tarja Halosen ja Sau-
li Niinistön uudenvuodenpuheista.  Valtiotieteellisen tiede-
kunnan ovet avautuivat toisella yrittämällä vuonna 2008. Si-
tä ennen Viljami Kammonen hankki elantoa ja kokemusta 
eri tehtävistä. Kun hänen entinen opinahjonsa, Mäkelänrin-
teen lukio, oli täyttämässä 50 vuotta, sen tarinaa oli kansien 
välissä vain 40 vuoden verran. Viljami Kammonen kirjoitti 
koulun historiikkiin vuosien 1997-2007 osuuden. Hän toimi 
myös puhelinmyyjänä. Ylioppilas pääsi kurkistamaan nykyi-
seen työpaikkaansa: hän oli neljä kuukautta työmarkkinatu-
ella harjoittelijana SDP:n eduskuntaryhmässä. 
   Vaikka Viljami Kammonen on ollut monessa mukana, hän 
ei mittaa elämää työllä ja sen kiinnostavuudella.   
   - Menestystä on monenmoista. On tärkeintä, että on it-
se tyytyväinen. Voisin olla onnellinen pelkästään siitä, että 
oma perhe voi hyvin, sanoo kesäkuussa syntyneen Daniel-
pojan isä. 
   Hän haluaa olla läsnä kotona ja toivoo perheen vielä kas-
vavan. 

Jokaisella on vahvuutensa 

- Ei pidä odottaa, että muut tekevät asiat puolestasi, että yh-
teiskunta elättää tai joku tulee hakemaan kotoa töihin. Pitää 
ponnistella, ja työ palkitsee tekijänsä. Vantaan demarinuoris-
sa oli hyvä porukka, opin järjestöelämää ja tapahtumien to-
teuttamista. Ymmärsin, että asioihin voi vaikuttaa. 
  - Tietenkin elämässä on hyviä ja huonoja päiviä. Mutta  en 
ole koskaan ajatellut, että kaikki epäonnistumiset johtuisivat 
näkövammasta. Meillä jokaisella on asioita, jotka tuovat ar-
keemme haasteita. Jollakulla on ollut traumaattinen lapsuus, 
toisella on lukihäiriö, joku on alkoholisti. 
   Viljami Kammonen muistuttaa, että itse kullakin on myös 
vahvuutensa. Ne pitää vain löytää, ja kykyjä kehittämällä 
pääsee varsin pitkälle. 
   - Kaikenlaista sattuu ja tapahtuu, mutta elämä kantaa.   
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Omien sanojensa mukaan Tuuk-
ka Ojala (s. 1994) pomppii asioiden 

edessä ja takana puuhaillen piilossa 
kaikenlaista pientä. Paljon kaikenlais-
ta pienempää ja suurempaa tampe-
relainen ohjelmistotuotannon opis-

kelija on ehtinytkin puuhailla. Ennen 
harrastuksiin kuulunut ohjelmointi 

on nyt täysipäiväistä opiskelua.

Teksti: Minja Survonen
Kuva: Juuso Vallius

Tampereen ammattikorkeakoulussa on menossa 
kolmas vuosi. Tuukan opintoihin kuuluu käytän-
nön ohjelmointia, ja tähän mennessä hän on teh-
nyt esimerkiksi mobiilisovelluksia, verkkokaupan 

ja äänipelimoottorin.

Kouvolasta kohti Tamperetta

Ennen Tampereelle muuttoaan Tuukka asui Kouvolassa, en-
tisen Elimäen kunnan alueella, syrjässä keskustasta. Perhet-
tään hän kuvailee klassiseksi ydinperheeksi, johon kuuluvat 
vanhemmat, isoveli ja pikkusisko. Tuukka ja hänen veljen-
sä ovat sokeita, Aino-sisko on näkevä. Yleensä sisaruskat-
raan silmäparille ei ole ollut erikseen avustajahommaa, mut-
ta poikkeuksena ovat vaatekauppareissut.

Peruskoulun Tuukka kävi tavallisessa lähikoulussa. Sen 
jälkeen seurasivat opiskelut Elimäen lukiossa. Kolmivuoti-
sen lukion jälkeen koitti muutto opiskelujen perään Tampe-
reelle. Se vaikutti elämään monella tavalla. Alkoi itsenäinen 
kaupungilla liikkuminen sekä oman talouden pyörittäminen. 
Myös sosiaalinen elämä koki muutoksia ympärillä olevien 
ihmisten vaihtuessa. Kouvolan tuttujen ihmisten sijaan oli 

tutustuttava uusiin ihmisiin, joiden myötä tuttavapiiri koki 
muutoksia. 

- Olen oppinut luottamaan elämään ja siihen, että asioiden 
on pakko hoitua, Tuukka kertoo. 

Musiikki mukana

Tuukalla riittää kerrottavaa musiikista. Kaikki kolme sisa-
rusta ovat musikaalisia, joten soittoseuraa on löytynyt. Hän 
on saanut myös kuulla monenlaista musiikkia, josta on löy-
tynyt vaikutteita. 

- Tärkeä musiikillinen vaikuttajani on ihana musiikkileik-
kikoulun vetäjä. Niillä ajoilla on vaikutusta absoluuttisen sä-
velkorvani kehittymiseen.

Laulaminen alkoi Tuukan ollessa kaksivuotias, ja noin 
vuotta myöhemmin alkoivat soitinkokeilut. Aikaa kului har-
monia soittaessa ja vanhojen syntikoiden äänimaailmaan tu-
tustuessa. Näiden jälkeen muutamaa vuotta myöhemmin mu-
siikillista elämää alkoi laajentaa vastahankittu Hellas-piano. 
Musiikkiopiston tutkintoja löytyy niin klassisen kuin pop/
jazz-pianonkin puolelta. 

Tampereelle muuton jälkeen musiikkiopistojutut jäivät, 
mutta musiikki kulkee Tuukan matkassa edelleen. 

Veljensä Joosen kanssa keikkailusta häneltä löytyy koke-
musta yli 12 vuoden ajalta, ja tamperelaistakin soittoseuraa 
on löytynyt. Vuosien mittaan pianon lisäksi tutuiksi ovat tul-
leet kitara sekä basso. 

- Musiikki on absoluuttisin riemun muoto, Tuukka sum-
maa.

Tekstejä lukien ja kirjoittaen

Toisena tärkeänä harrastuksena Tuukka mainitsee lukemi-
sen, joka alkoi jo koskettelukirjoista. Musiikin lisäksi Tuuk-
ka sai pienestä asti kuulla luettuja tarinoita. Tuukan luku-
listalle on mahtunut monenlaisia kirjoja Arto Paasilinnan ja 
Stephen Kingin väliltä, mutta tällä hetkellä kiinnostavat mu-
siikkiaiheinen kirjallisuus ja kotimainen fi ktio. Äänikirjoja 
sekä elektronisia kirjoja kuluu, mutta kokonaisten pistekir-
jojen lukeminen jäi ala-astevuosiin.

- En vain nykyään lue pistekirjoja, Tuukka sanoo. 
Lukemisharrastuksen rinnalle on tullut myös kirjoittami-

nen fi iliksen mukaan. Näkyvä tulos kirjoitusharrastukses-
ta on Elämää ja esteettömyyttä -blogi. Bloggausharrastuk-

Tuukka Ojala  

koodausta ja kulttuuria



15

M
A

A
IL

M
A

 O
N

 M
IN

U
N

 6
- sa

rja
 e

sitte
le

e
 n

ä
kö

v
a

m
m

a
isia

 n
u

o
ria

, jo
issa

 o
n

 tu
le

v
a

isu
u

s

sen pohjana olivat muutamat blogikokeilut. Lukion toi-
sena vuonna Tuukka osallistui kokeiluun, jossa hyödyn-
nettiin iPadeja. Kokemukset päätyivät blogiin, minkä jäl-
keen blogi-into kasvoi. 

- Oma ääni bloggaajana löytyi pikkuhiljaa, Tuukka ku-
vailee. 

Tärkeimpänä blogitekstinään hän pitää kirjoitustaan 
Hyvästi normaali. 

Onko kulttuuri saavutettavaa?

Kulttuuri ei ole vain kotona kitaran soittamista tai kir-
jan lukemista nojatuolissa löhöillen. Kulttuuriin kuuluvat 
myös erilaiset tapahtumat kuten konsertit. Siksi kysyin-
kin Tuukalta mielipidettä kulttuurin saavutettavuuteen.

- Livekulttuurin saavutettavuutta ei käytännössä ole, 
Tuukka kritisoi. Hän esittääkin parannusehdotuksena yh-
denmukaisuuden saattajalippukäytänteissä, jolloin saat-

tajalippukäytäntö olisi selvillä ilman erillisiä puhe-
linsoittoja tai sähköposteja. Nyt saattajan halutessaan 
näkövammainen joutuu tekemään enemmän töitä lip-
pua ostaessaan verrattuna näkevään. Positiivisena esi-
merkkinä Tuukalle tulee mieleen Pori Jazz, jonne saat-
taja pääsee ilmaiseksi.

Mitä seuraavaksi?

Tulevaisuudesta keskusteltaessa sanat avoin ja tule-
vaisuus päätyvät samaan lauseeseen. 

Potentiaalisiksi vaihtoehdoiksi Tuukka kertoo oh-
jelmoinnin, sen opettamisen tai ohjelmoinnin parissa 
työskentelyn ihmisten kanssa. Taiteen tekemistäkään 
hän ei sulje pois. Kiinnostusta ja mahdollisuuksia siis 
löytyy.
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Teksti: Pasi Päivinen 

Tinkimätön työssään ja aatteissaan

Antti Heikkinen kirjoittaa Turusen kir-
joista ja värikkäistä elämänvaiheista kau-

nistelematta mutta sydämellisesti. Hessu tun-
netaan mm. ronskista kielenkäytöstään,  Kar-

jalan murteestaan ja vahvoista julkisista mieli-
piteistään, ja Antti Heikkinen tuo Turusen ori-
ginellin persoonallisuuden hyvin esiin. Heik-

ki on peräänantamaton maaseudun puolustaja 
ja EU:n vastustaja. Hän ei kunnioita auktoriteette-

ja tai mielistele ketään, vaan sanoo sanottavansa 
suoraan ja kuuluvasti. Samankaltaisia bohee-
meja asialleen omistautuneita kriittisiä kansa-
laisia on harvassa. Toki heitä on Suomen kirjai-

lijapiireissä ollut vuosien saatossa, mutta nykyisin työssään 
tinkimättömät originellit teräväkynäiset näyttäisi olevan ka-
toava luonnonvara. 

Turunen on kirjailijapersoonana jäljittelemätön, häneen ei-
vät istu kirjallisuuskriitikoiden yleisimmin hänestä käyttä-
mät määritelmät. Häntä luonnehditaankin usein virheellises-
ti korpikirjailijaksi tai maalaiskirjailijaksi, joka ei anna oi-
keaa kuvaa Turusen kirjojen merkittävyydestä. Vaikka hän 
asuu korpimaisessa ympäristössä ja keskittyy kirjoissaan ku-
vaamaan maaseutua ja sen murrosta, silti kirjojen yhteiskun-
nallinen monikerroksisuus tekee hänen tuotannostaan uni-
versaalia, vaikka tapahtumat sijoittuvatkin maalaiskyliin 
Suomen takamaille. Turusta kutsutaan myös kansankirjaili-
jaksi, ja se kuvaakin häntä jo paremmin ja sellaisen luonneh-
dinnan Heikkikin suostuu allekirjoittamaan. 

Lyhyen aikaa tuntemani mm. Cambridgesta ja Göttingenistä 
oppinsa ammentanut Helsingin yliopiston edesmennyt histo-
riankirjoituksen historiaan syventynyt professori Matti Vii-
kari oli originelli persoona, joka boheemiudessaan ja kriit-
tisyydessään muistutti elämäntyyliltään kirjailija Turusta, 
vaikka tuskin punaviinillä vahvasti maustetulla täysiverisel-
lä tiedemiehellä ja taiteilijasieluisella kirjailijalla oli muu-
toin paljoakaan yhteistä. Muistan Viikarin opettaneen, et-
tä ihmisen elämässä on argumentin oltava aina tärkeämpi 
kuin auktoriteetti, oppimisen intohimon pitää olla tärkeäm-
pi kuin mielistelevä pyrkyryys ja kriittinen kansalaisuus on 
tärkeämpi kuin akateemiset meriitit. Heikki Turunen on seu-
rannut professori Viikarin fi losofi aa omalla tavallaan ja tietä-
mättään, sillä hän on kirjallisessa työssään intohimoinen, yh-

TURJAILIJA
 

= kirjailija Heikki Turusen elämäkerta

Pohjoissavolainen toimittaja-kirjailija, Antti Heikkinen, 
on kirjoittanut ihailemastaan kirjailija Heikki Turusesta ta-
rinaa reilut 300 sivun verran. Elämäkertateoksen nimi on 

Turjailija: Heikki Turusen elämä ja teot. Kirja julkaistiin viime 
vuoden lopulla Siltalan kustantamana ennen Heikki 

Turusen  70-vuotissyntymäpäivää 9. joulukuuta.

Teksti: Pasi Päivinen

Tinkimätön työs

Antti Heikkinen 
joista ja värikkäistä

nistelematta mutta syd
netaan mm. ronskista k

jalan murteestaan ja vah
piteistään, ja Antti Heik
ginellin persoonallisuu

ki on peräänantamaton 
ja EU:n vastustaja. Hän ei 
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on k
rina

Turjai

Nuori Heikki Turunen.
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teiskunnallisena keskustelijana terävä argumentoija ja kriittinen auk-
toriteetteja sekä akateemisia ”meriittejä” vieroksuva kansalainen. En 
tiedä, sattuivatko he koskaan tapaamaan kuppiloissa tai jos sattuivat 
tunsivatko sielunveljeyttä, mutta mahdollisuus oli olemassa, sillä 
molemmat ovat viihtyneet kapakoissa kiitettävästi.

Maailmalta löytyy moniakin Heikin kaltaisia kirjailijoita, jotka 
ovat olleet oman tiensä kulkijoita, boheemeja elämäntavoiltaan 
sekä työssään intohimoisia että vahvasti yhteiskuntakriittisiä. Tä-
hän joukkoon myös Heikki Turunen kuuluu, häneen ei tarvitse 
fl andeerata Pariisin kaduilla ja kahviloissa hakeakseen näky-
vyyttä ja tunnettuutta, eikä hänen tarvitse myöskään hakea ins-
piraatiota kirjoitustyöhön Etelä-Ranskasta, vaan hän viihtyy 
parhaiten Juuassa metsän keskellä Pielisen rannalla. Kesäisin 
Heikki siirtää tietokoneen ikivanhaan aittaan, jossa hän kir-
joittaa suviöinä.

Turusen tarkkanäköisyys ja autenttinen 
ihmisten, paikkojen ja tapah-
tumien kuvailu on Gabri-
el García Marquezin kal-
taista yksityiskohtaista ja 
viihdyttävää kerrontaa, 
joka sijoittuu vain toisen-
laiseen ympäristöön kuin 
Marquezin tarinat. Turunen on Marquezin lailla napannut tuotantoonsa mer-
kittävän osan fi ktioksi joko oman tai perheensä tai lähiseutujen asukkaiden 
todellisista tapahtumista. 

Turjailija

Antti Heikkinen on onnistunut herkän karjalaismiehen elämän ja tuotannon 
kuvaamisessa mainiosti. Hän on taustoittanut hienosti teoslainaukset ja sy-
ventynyt Turusen sielun syövereihin niin antaumuksella, että välillä on vai-
keaa erottaa, mikä on Antti Heikkisen tekstiä ja mikä Heikki Turusen itsensä 
kertomaa. Toisaalta Heikkinen on kirjoittanut myös maaseutua kuvaavan kir-
jan ja tuntee nilsiäläismiehenä maalaiselämää varsin hyvin, joten maaseutu-
henkisyys on hänelle sisäsyntyistä ja siitä on ollut varmasti hyötyä Turusen 
elämäkerran teossa. Heikkinen kertoo peittelemättä myös Turusen tempauk-
sista ja toikkaroinneista. Vaikka hän on ollut teosta kirjoittaessaan vahvasti 
mukana Turusen elämässä ja haastatellut Heikkiä syvällisesti, silti tapahtu-
marikkaiden ryyppyreissujen kuvaamisen sijaan teos keskittyy pääosin olen-
naiseen, Turusen parinkymmenen kirjan tuotantoon. 

Mielenkiintoista Turjailijan elämäkerran taustalla on myös se, että kirjoitta-
jaksi valikoitui juuri Antti Heikkinen. Hän kirjoitti nimittäin vuonna 2014 
elämäkerran Juice Leskisestä, jota Heikki Turunenkin kokeili kirjoittaa vie-
lä Juicen eläessä, mutta homma ei silloin ottanut luonnistuakseen. Toki veli-
kultien viettämä aika elämäkertateosta suunniteltaessa Tampereen soittoruo-
kaloissa oli varmasti antoisaa, mutta Juicen elämäkertateos jäi Heikiltä kir-
joittamatta. Antti Heikkinen teki sen ja lopputulos oli varsin onnistunut kuten 
Heikki Turusenkin elämäkerta, joten onko toimittaja-kirjailija Heikkinen eh-
kä löytämässä oman erikoisalansa: boheemien originellien kulttuuripersoo-
nien elämäkertojen kirjoittamisen?   
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aan tapaamaan kuppiloissa tai jos sattuivat 
, mutta mahdollisuus oli olemassa, sillä 
kapakoissa kiitettävästi.

kin Heikin kaltaisia kirjailijoita, jotka 
kulkijoita, boheemeja elämäntavoiltaan 
a että vahvasti yhteiskuntakriittisiä. Tä-
ki Turunen kuuluu, häneen ei tarvitse 
lla ja kahviloissa hakeakseen näky-

ä hänen tarvitse myöskään hakea ins-
Etelä-Ranskasta, vaan hän viihtyy 

keskellä Pielisen rannalla. Kesäisin 
ikivanhaan aittaan, jossa hän kir-

a autenttinen 
apah-
-

-

Kirjailijan työ jatkuu

Heikki Turuselle myönnettiin valtion taitei-
lijaeläke vuonna 2009. Sen jälkeen on syn-
tynyt jo kolme kirjaa, joista viimeisin Kar-
jalan kuningas syksyllä 2014. Se on vuon-
na 1973 ilmestyneen Turusen esikoisromaa-
nin Simpauttajan jatko-osa. Työn alla on 
jälleen uusi romaani, joka kertoo sodan jäl-
keen Raja-Karjalasta Suomeen saapuneista 
evakoista. 

Heikki Turunen asui pitkään Varsinais-Kar-
jalan pääkaupungissa Joensuussa, mut-
ta muutti Juukaan Pielisen rannalle vuonna 
2013 Joensuun kaupunginvaltuuston päätet-
tyä legendaarisen kulttuuriravintola Jokelan 
sulkemisesta ja rakennuksen purkamisesta. 
Kulttuuriravintolan ovet ovat jo vuosia sit-
ten sulkeutuneet, mutta Jokelan talo seisoo 
kuitenkin yhä tyhjänä paikallaan purkutuo-
mion täytäntöönpanoa odottaen, mutta Hes-
su ei palaa asumaan Joensuuhun, kulttuuri-
vastaiseen kaupunkiin, kuten hän on Joen-
suuta useampaan kertaan Jokelan sulkemi-
sesta lähtien nimittänyt. Heikin mieli lepää 
topeliaanisessa maisemassa Pielisen rannal-
la ja Turjailijan = kirjailija Turusen luomis-
työ jatkuu. 

Heikkinen, Antti: Turjailija – Heikki Turusen 
elämä ja teot. Siltala 2015. 320 s.
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puun päästäisiin. Tuon tuostakin törmäsin lasiseinään. Väärä 
suunta, tarkistetaanpa kurssia. Nautin erityisesti tarinan his-
toriallisen osan vanhahtavalla kielellä leikittelystä.  Laby-
rinttiseikkailuille oli harvoin aikaa, koska olin  ruvennut ve-
tämään harrastusprojekteja Näkövammaisten Kulttuuripal-
velussa. Tarina eteni hitaasti, kunnes tuli eräs toukokuinen 
päivä 2014. 

Lentävä lautanen

En voi puhua salamasta kirkkaalta taivaalta, koska tuo sa-
nonta tarkoittaa yleensä  äkkionnettomuutta. Mutta joskus 
myös onni voi kohdata äkillisesti. Sanotaanpa siis, että tuo-
na toukokuun päivänä lentävä lautanen laskeutui  parvek-
keelleni. Minulle soitettiin Näkövammaisten Keskusliitos-
ta (nykyinen Näkövammaisten liitto). Olin tietämättäni ol-
lut ehdolla liiton myöntämän kulttuuripalkinnon saajaksi ja 
valinta oli osunut minuun. Yhteisön tunnustus olisi jo sellai-
senaan nostanut minut leijumaan untuvapilvelle, mutta pal-
kintoon liittyi rahasumma, joka kattaisi leijonanosan Piritta-
kuunnelman kustannuksista. Koska palkinto tuli kuunnelma-
kulttuurin edistämisestä, kuunnelmaan se piti myös mieles-
täni   käytettämän. Joutsenparven uusi  lento saattoi alkaa.

Hei me lennetään!

Käsikirjoitus valmistui helmikuussa 2015.  Tarkistin,  ketkä 
parven jäsenet lähtisivät Piritta-lennolle. Monet kokeneista 
joutsenista räpyttelivät jo innokkaasti siipiään. Satu Linna 
on mukana kaikissa Joutsen-kuunnelmissa. Hän rakastaa ää-
ninäyttelemistä ja isojen projektien tekemistä tutussa poru-
kassa.  Markku Yli-Pentilä on vuosikausia  tehnyt kotistu-
diossaan yhden miehen kuunnelmia, joissa hän on näytellyt 
kaikki roolit ääntään ja puhetapaansa  muunnellen. Muutto  

Jännärijoutsenet 
lentää jälleen
UUSI KUUNNELMA: PIRITTA

Teksti: Anne Huttunen

Kirjoita minulle lapsirooli

Harrastajaryhmä Jännärijoutsenet oli juuri julkaissut netis-
sä uusimman jatkokuunnelmansa Peilinlumetta. Minä, ryh-
män käsikirjoittaja ja ohjaaja, luulin, että se jäisi viimeiseksi 
kuunnelmaksemme. Vaikka olimme saaneet mukavasti apu-
rahojakin, kaikki  kolme kuunnelmaa oli pääasiassa rahoi-
tettu minun säästöilläni ja ne olivat lopussa. Oli  aika kes-
kittyä muihin harrastuksiin. Joutsenparven jäsenet olivat eri 
mieltä:

”Kirjoita minulle lapsirooli, oikein pitkä”, pyysi Mira-
Maria Kuudanpaiste.

Pyyntö tempaisi  mielikuvitukseni liikkeelle. Mitä lapsi 
tekisi synkässä talossa, jollaisiin goottilaistyyliset tarinani 
sijoittuvat? Mieleeni tuli Kotiopettajattaren romaani. Entä, 
jos talossa asuisi pikkulapsi ja hänellä olisi hoitajana urhea 
sankaritar? Olisiko lapsi vaarassa??? Jane Austenia ja mui-
ta klassikkokirjailijoita lukeva Medina Omeragic toivoi saa-
vansa joskus esittää neitoa 1800-luvulta. Kahdessa aikata-
sossa kulkevat tarinat ovat muodissa. Entäpä jos. Mutta mik-
si kirjoittaisin, kun emme ikinä   pääsisi toteuttamaan käsi-
kirjoitusta valmiiksi kuunnelmaksi?

”Kirjoita silti”, Satu Linna neuvoi. ”Koskaan ei tiedä mi-
tä elämässä tapahtuu."

Näin sai alkunsa Piritta, Jännärijoutsenien neljäs kuunnel-
ma. Päätin kirjoittaa tarinaa ja samalla yrittää panna  rahaa 
vähitellen  säästöön.   Kysyin muiltakin joutsenparven jäse-
niltä, millaisia rooleja he tahtoisivat esittää. Yli 80-vuotias 
Inkeri Kauppinen tunsi vetoa  ilotytön näyttelemiseen. Kaik-
keahan pitää kokeilla ennen kuin aika jättää. Tarinan hen-
kilöt johdattivat minut huvipuistolabyrinttiin. Tiesin tarinan 
alun ja lopun, mutta en sitä, millaisia kiemuroita pitkin lop-

Harrastajaryhmä Jännärijoutsenet 
pääsi taas  kuunnelmantekoon – 
näin syntyi Piritta.
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Riihimäelle antoi hänelle mahdollisuuden ryhtyä ryhmätyö-
hön sekä Joutsenissa että Näkövammaisten Kulttuuripalve-
lun kuunnelmaprojektissa. Marianne Tenhami kokee liikun-
nallisen näyttämötyön näkövammaisteatterissa  enemmän 
omakseen, mutta asettuu vaihtelun vuoksi kernaasti mik-
rofoninkin eteen. Saimme iloksemme mukaan myös kolme 
untuvikkoa. Kulttuuriprojekteissa on usein miehistä huuta-
va pula, mutta tarvitsin tarinaani veljekset. Onneksi Heikki 
Ekola ja Jari Mikola osallistuivat  vetämälleni ääninäyttele-
misen kurssille ja sain molemmat houkutelluksi mukaan Pi-
rittaan. Miehet ahkeroivat kunnolla päästäkseen tasoihin ko-
keneempien näyttelijöiden kanssa. He itse  pyysivät jopa yli-
määräisiä harjoituskertoja.  Hannele Janhonen puolestaan ot-
ti minuun itse yhteyttä. 

”Olen aina haaveillut Jännärijoutseniin pääsemisestä”, 
hihkaisee Hannele, jota ei pysäyttänyt kroonisesti särkevä 
jalka eikä pitkä matka Jyväskylästä Helsinkiin.

Alkoi rooleihin tutustuminen.
 ”Nautin Jasminin tekemisestä täysillä”, Mira-Maria ker-

too. ”Työskenteleminen roolin kanssa oli jotenkin helpom-
paa kuin milloinkaan aikaisemmin. Osittain se varmaan joh-
tuu siitä, että olen löytänyt parhaan mahdollisen työskente-
lytavan ja osittain myös siitä, että koen lapsiroolin tekemi-
sen täysin omakseni.”

Pahiksen rooli lankesi  Marianne Tenhamin osaksi:
”Vihasin Tainaa. Harvoin olen tuntenut näin suurta anti-

patiaa näyttelemääni roolihenkilöä kohtaan, mutta Taina oli 
niin paha, laskelmoiva, kylmä ja ahne, etten voinut muuta. 
Minua ahdisti näytellä. Toisaalta Tainan roolia oli mielen-
kiintoista tehdä, koska oli haasteellista ja opettavaista men-
nä näin läpeensä pahan henkilön nahkoihin. Kaikissa meis-
sä asuu pieni Taina, joka toisissa näkyy enemmän, toisissa 
vähemmän, halusimmepa sitä tai emme.”

Satun paikka oli tarinan historiaosuudessa:
”Pidän kovasti roolihahmostani Henriettasta. Vaikka hän 

on saanut aikakautensa mukaisen, naisten hoksottimia vä-
hättelevän kasvatuksen, hän on reipas ja valmis kokeilemaan 
mutkikkaitakin keinoja pistääkseen itselleen tärkeitä asioita 
kuntoon. Lisäksi olen suuri historiallisten romaanien ystävä, 
ja monet suosikkikirjani kertovat 1800-luvusta.

Rooliin sisältyviä  pitkiä päiväkirjajaksoja  olisin ehkä 
jännittänyt turhan paljon, jos en olisi hankkinut monologi-
kokemusta Reino Helismaan Tulivuori-hupailusta tehdyn li-
ve-kuunnelmaversion selostajana.”

Harjoitus tekee mestarin

Harjoitukset aloitettiin kesällä. Kaikki nauttivat yhdessä te-
kemisestä. Satun sydäntä lähellä oli erityisesti roolianalyysi, 
jossa keskusteltiin roolihenkilöiden aiemmista elämänvai-
heista. Hän kehitti Henriettalle tarinan, josta voisi kirjoittaa 
kokonaisen romaanin. Kuunnelman nimiosaa esittävä Mari-
anne Näränen olisi kaivannut harjoituksiin improvisointiteh-
täviä ja muuta oheistoimintaa. Aiemmissa projekteissa sel-
laista on ollutkin. Olemme tehneet tulkintaa syventäviä sket-
sejä ja kuvaelmia. Kerran olemme jopa  leiponeet erään  koh-
tauksen tunnelman luomiseksi. Pirittassa improt jäivät teke-
mättä. Toisaalta  niihin ei jäänyt  aikaa ja toisaalta näytteli-
jät olivat mielestäni niin hyviä,  ettei syventävään harjoitte-
luun ollut tarvetta. Joutsenet ahkeroivat täysillä. Muutamat 

harjoittelivat keskenään myös puhelimessa.
Polun varrella oli toki myös ryteikkökohtia. Erityisesti 

näyttelijöitä rassasivat harjoitusten aikataulut. Nykyaikaryh-
mä ja retroryhmä harjoittelivat eri päivinä. Siksi tarinan juo-
ni koettiin hataraksi. Koska Marianne N. ja Hannele matkus-
tivat näyttelemään Jyväskylästä saakka, harjoituksia pidet-
tiin kolmena päivänä peräkkäin. Tämä asetti haasteita rep-
liikkien ulkoa oppimiselle. Myös aikaiset herätykset treeni-
aamuina koettiin hankaliksi. Mutta palaset  loksahtivat  taas 
paikoilleen, kun harjoitusvaiheen viimeisenä päivänä kävim-
me koko sakilla läpi kuunnelman alusta  loppuun. Tarinan 
kokonaiskuva hahmottui kaikille.

Kohtaus numero se ja se. Otto 1. Pyörii.

Äänitykset aloitettiin syyskuussa. Kokenut ja muuntautumis-
kykyinen Marianne N.  huokaisi helpotuksesta, kun olimme 
taas jo niinkin pitkälle päässeet.  Ensikertalainen Hannele sai 
itseluottamusta siitä, että hän osasi repliikkinsä ulkoa kuin 
vettä valaen. Toisin kuin näkevien tekemissä kuunnelmissa, 
pistekirjoitusta käyttävien sokeiden täytyy osata roolinsa ul-
koa. Mikrofonit nimittäin sieppaavat ahnaasti sekä  pistekir-
joituksen lukemisesta aiheutuvan  kahinan  että roolivihko-
jen  sivujen kääntämiset, ja niiden editoimisessa on jälkeen-
päin kova työ. Toisinaan kielet solmuuntuivat, mikä aiheutti 
iloista naurua kuunnelman loppukaronkassa: Tarinan sanka-
ritar Piritta hiipi kiellettyyn paikkaan ottamaan kuvia digika-
meralla. Hänen piti sanoa:

”Otetaas nyt kuva poikineen”, mutta suusta lipsahti:
”Otetaas nyt kamera poikineen”.
Markun esittämän Laurin piti sanoa vaimolleen:
”Voisit jo lakata jankuttamasta siitä vahingosta”, mutta 

Markun kieli tahtoi välttämättä sanoa: ”Voisit jo jakata lan-
kuttamasta.” 

Studio 303:n ammattitaitoiset äänittäjät leikkasivat stapla-
ukset pois eikä niistä hämäännytty.

Satu kuvailee äänitysvaiheen tunnelmia näin:
”Äänittäminen jännittää aina hiukan alkuvaiheessa mutta 

on kyllä hauskaa, kunhan esittäjä pääsee hommaan kunnolla 
kiinni. Ensimmäisenä  äänityspäivänäni  tehtiin Henriettan 
päiväkirjamerkintöjä. Arvostan sitä, että sain valita, mitkä 
niistä halusin äänittää ensimmäisenä. Minulle hyvä alku on 
kaikessa toiminnassa ydinkysymys. Kun saa purkkiin vaikka 
kuinka helpon ja lyhyen muutaman lauseen kohtauksen, voi 
sanoa itselleen, että no niin, nyt tämä lähti sujumaan. Silloin  
konstikkaammatkin asiat yleensä onnistuvat niin hyvin kuin 
osaamiseni sallii.”

Tunteja studiossa

Outo luulisi kuunnelmaa valmiiksi, kun näyttelijöiden äänet 
on saatu purkkiin. Mutta silloin se on vielä kaukana valmiis-
ta. Alkoi editointityö äänittäjän kanssa. Tuossa on liian pitkä 
tauko repliikkien välillä, leikataan pois. Tuossa änkytettiin, 
joutaa bittien taivaaseen. Kakkosotto on parempi kuin ykkö-
nen, säästetään kakkonen. Editointivaihe on hauskaa sekin, 
mutta toisinaan tunsin melkein ahdistusta. Tuntui kuin mo-
dernilla äänitystekniikalla voisi panna  ihmisen suuhun  sel-
laista, mitä hän ei todellisuudessa ole ikinä sanonut.   Parem-
pi oli kuitenkin lakata miettimästä mokomia. Ehkäpä aihees-

►
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ta voisi joskus kirjoittaa jän-
närin. 

Sillä aikaa kun istuin stu-
diossa editoinnin kimpussa, 
äänisuunnittelutiimi Riik-
ka Hänninen ja Johanna 
Herranen teki ahkeraa  työ-
tä omalla tahollaan. Riikka 
kertoo näin: 

”Joutsen-kuunnelmien ää-
nitehosteita on perinteisesti 
tehty itse. Niin oli mones-
ti nytkin: kun Piritta ryömii 
talon alle, minä ryömin stu-
dion lattialla. Revin rikki-
näisestä lakanasta suikalei-
ta Henriettan sitoessa haa-

voittunutta Kreetaa. Ja Johanna loi laboratorion huminan 
laittamalla mikin tietokoneen sisään. Tällä kertaa mukana 
oli kuitenkin enemmän valmiitakin tehosteita Yleisradion ja 
BBC:n arkistoista. Sieltä saatiin tyylikkäät hevoset ja takka-
tulet, metsät ja markkinat. Kutkuttavinta äänimaailman te-
kemisessä on se luovuus, kun pitää keksiä, miten mikäkin ää-
ni tehdään. Työläintä on työn aika valtava määrä ja aikaa-
vievyys. Pirittassa on yli 90 tehostetta, jotka kaikki on täy-
tynyt joko äänittää ja muokata itse tai löytää ja yhdistel-
lä muualta. Kyllä siihen täysi työviikko helposti vierähtää.”

Ihana yllätys 

Aikaisemmat jännärimme  ovat saaneet viljalti kiitosta mu-
siikistaan, joka on Riikka Hännisen ja Iiris Brocken käsialaa. 
Iiris ei lähtenyt mukaan  Piritta-lennolle ja Riikalla oli kädet 
täynnä muuta työtä. Siksi totesin haikeasti, ettei musiikkia 
tällä kertaa. mutta kuinkas kävikään? Riikka ja minä olim-
me koko päivän ajoittaneet äänitehosteita oikeiden repliikki-
en kohdalle. Olimme valinneet  aidoilta kuulostavia tilakai-
kuja  kohtausten taustaksi. Kuunnelmien yksi viehätys onkin 
siinä, että ympäristöt vaihtuvat pikku vinttihuoneesta kaikui-
saan  keittiöön, metsän siimeksestä  tienposkeen. Riikka oli 
panoroinut näyttelijöiden ääniä oikeille paikoilleen stereo-
kuvassa. Kun päivä alkoi olla pulkassa, Riikka sanoi, että hä-
nellä oli minulle yllätys. Hän  kertoo itse näin:

”Tein Pirittan äänimaisemia tiiviin syksyn keskellä, ja olin 
jo luopunut loppulaulun syntymisestä. Sitten yhtenä iltana 
koiran kanssa kävellessä ensimmäinen säe putkahti päähä-
ni ja laulu syntyi sen jälkeen nopeasti, melkein ilman tietois-
ta apuani. Siihen tuli vielä hienot viittaukset niin mennei-
syyteen kuin nykyisyyteenkin, ja siitä annan pisteet vanhalle 
kunnon alitajunnalle.”

Vihdoinkin valmis

Joulukuussa Piritta ajettiin Näkövammaisten Keskusliiton 
tiedonhallintapalvelujen verkkoon, jossa aiemmatkin kuun-
nelmamme ovat. Heikki Ekola ja hänen vaimonsa Katriina  
laativat Pirittalle meriaiheiset nettisivut. 

”Tunne on aina samanlainen”, Satu kiteyttää. ”Vähän 
haikea, koska projekti on lopussa, mutta samalla on upea 
tunne siitä, että sai olla mukana ja – oman osaamisen ra-
joissa – onnistua osana porukkaa ja olla toteuttamassa hie-
noa tarinaa.

Oli julkaisutilaisuuden aika. Kuunnelmanäyttelemisen 
huonoin puoli on se, etteivät näyttelijät pääse kosketukseen 
yleisön kanssa. Siksi me järjestämme kuuntelutilaisuuden, 
jossa uunituore kuunnelma kuunnellaan levyltä ja johon kut-
sutaan myös yleisöä. 

”Kyllä se ihan  mielenkiintoista oli seurata yleisön re-
aktioita omiin roolisuorituksiin ja kuunnelmaan yleensä”, 
Markku tuumailee.

Parven jäsenet odottivat Pirittan  julkaisutilaisuutta eh-
kä enemmän kuin aikaisempia. Äänityksiä ei koskaan  voi-
da tehdä kronologisessa järjestyksessä ja studiossa ovat aina 
läsnä vain ne, jotka ovat mukana kulloinkin tehtävässä koh-
tauksessa. Ja projektin luonteen mukaan nykyaikaryhmän ja 
retroryhmän kohtaukset tehtiin eri päivinä. Äänimaisemat 
ja yksittäiset tehosteet olivat tietenkin  uutta kaikille muille 
paitsi Riikalle, Johannalle ja minulle.

”Oli hienoa kuulla  se kaikki äänimaisema ja miten kaik-
ki oli laitettu sinne, koska tietysti kuvittelin omassa pääs-
säni, minkälaisia juttuja ja ääniä siellä voisi olla”, Medi-
na muistelee. 

Kuuntelutilaisuuden jälkeen oli vuorossa meidän oma, 
suljettu karonkkamme. Purimme tuntojamme, muistelimme 
menneitä ja nautimme pöydän antimista. Annikki Skogster 
näyttelee Pirittassa äidillistä taloudenhoitajaa. Rooli luon-
tui hänelle sekä kuunnelmassa että tosielämässä. Annikki on 
nimittäin loistava leipoja. Hänen leipomuksensa ja Inkerin 
keittämät sopat  sulivat suussa. Näissä seniorinaisissa yhdis-
tyvät sekä käytännöllisyys että näyttelijän luovuus. 

Taas lentävä lautanen

”Kyllä tämä oli matkustamisen arvoista”, Hannele hihkui 
jälkeenpäin. ”Ei ollut yhtään hetkeä tylsää. Voi kun pääsi-
sin vielä uudelleen!”

Hannele ja muutkin  halukkaat pääsevät uudelleen. Van-
haa sanontaa mukaillen väitetään, ettei lentävä lautanen kos-
kaan laskeudu kahdesti samalle parvekkeelle. Joskus laskeu-
tuu. Eräs henkilö arvostaa Jännärijoutsenia niin paljon, että 
tarjoutui ehdottamaan meitä Tukilinjafoorumin vuoden toi-
mija-apurahan saajiksi. Hän täytti ryhmän puolesta tarvitta-
vat paperit ja teki hakemuksen  minun laatimani  budjetin  
pohjalta. Jo toisen kerran tipahti rahaa kuin taivaasta. Jännä-
rijoutsenet on  nyt yksi Tukilinjafoorumin   vuoden  toimi-
joista ja mehän toimimme. Seuraava jännäri on odotettavis-
sa ensi jouluksi.   
     
Pirittan kotisivu:
http://thp.nkl.fi /kuunnelmat/piritta/index.php

Anne Huttunen

►
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Mikko Porvali: Sinisen kuoleman kuva. Atena 2015.

Tietokirjailijana tunnettu Mikko Porvali tekee aluevalta-
uksen rikosromaanin tiukasti kilpaillussa maastossa. Sar-
jansa ensimmäisessä osassa hän esittelee Viipurin polii-
sin Etsivän Osaston komisariot Jussi Kähösen ja Salomon 
Eckertin keskellä Karjalan kannaksen rikollisuuden kaa-
osta.

Dekkarit kuuluvat jatkuvasti kustannusohjelmaan jokai-
sessa yleiskustantamossa. Suosittu kirjallisuuden laji saa 
uusia ystäviä kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon 
saaneiden teosten dominoimassa kentässä. Myös etu-
päässä tietokirjallisuudestaan tunnetuksi tulleessa Ate-
nassa ladataan odotuksia rikosromaaniin. Takataskus-
saan kustantajalla olikin valmiina kirjailijavalikoimassaan 
monia tietokirjoja aiemmin julkaissut Mikko Porvali, jolta 
nyt on julkaistu ensimmäinen rikosromaani sarjaksi kas-
vavaan Karelia Noir -sarjaan.

Vaihettelevaisen maailman melskeissä Karjala-nostalgia 
ja vanha Viipuri vaikuttavat vaihtoehtojen valikoimassa 
tyylikkäältä vedolta. Tietokirjoissaan Porvalin käsittele-
mät teemat ja kirjailijan oman suvun menneisyys vievät 
hänet luontevasti sodissa menetettyyn Karjalaan. Histo-
riaa tuntevana tekijä ansaitsee arvonsa ja saavuttaa sen 
nojalla fiktiossaankin tiettyä vakuuttavuutta, kun yksi-
tyiskohdissa ja ajankuvassa vältetään epäuskottavuudet. 
Hetkittäin tosin nuori komisario Jussi Kähönen minäker-
tojana vaikuttaa lukijasta yllättäen enemmän sosiaali- tai 
rikoshistorioitsijalta kuin poliisilta. Syventyykö keskus-
hahmo maukkaasti tämän vaikutuksesta vai syntyykö pi-
kemminkin tekstin intensiteettiä syövä harharetki.

Verkot on joka tapauksessa heitetty edullisille apajille: 
Viipuri koristelee tapahtumien taustaa, Karjalan kannas 
laajemminkin, Terijoellakin pistäydytään. Nimistö kantaa 
tarunhohtoista mainetta. Vaikutelmien kirjosta syntyy 
lukijan mieleen epätavallinen yhdistelmä vierasta ja silti 
monin tavoin historiasta ja kirjallisuudesta tuttua.

                                         

LUKUNURKKALLUUKK

Teoksen näyttämönä Karjala-
kin on maan muiden osien ta-
voin kansalaissodan repimä. 
Viipuriin oli syntynyt sodan 
seurauksena katulapsiongel-
ma, se lisäsi pikkurikollisuut-
ta. Luvattomia valtakun-
nan rajan ylityksiä tapah-
tui toistuvasti poliittisista 
ja muistakin syistä. Kiel-
tolain avulla ei toivottu-
ja tuloksia saavutettu, 
vaikutuksista selvin oli 
monipuolinen pirtun 
salakuljetukseen liitty-
vän rikollisuuden kasvu.

Aiheita - osa niistä isojakin - teksti tulvii. Ro-
maani käsittelee poliisitoimen koko kuvaa, arkea passi-
poliiseineen, toimia myöhemmin sosiaalitoimelle kuu-
luneella alueella, tutkintamenetelmiä, näyttökysymyk-
siä. Sivuilla tapaa myös viittauksia myöhempinä vuosi-
kymmeninä edelleen kärjistyneisiin ja maailmansodassa-
kin vaikuttaneisiin ristiriitoihin, myös kotimaisen puolue-
politiikan heijastukset poliisin toimintaan saadaan nä-
kyviin. Maan sisäiset eroavuudet pilkistävät siellä täällä 
tekstin lomassa.

Kahden erityyppisen poliisihahmon kirjoittaminen ta-
rinaan on lajityypillistä ja havaittu monesti toimivak-
si. Ratkaisu antaa tilaisuuksia ristiriitojen rakentamiseen 
kerronnan ryydittämiseksi. Komisario Eckertissä Porva-
li esittelee henkilön, joka työtehtävissään ei välttämät-
tä välitä sopivaisuudesta tai lainsäädännönkään asetta-
mista toimivaltarajoista; vaan on valmis ylittämään ne 
äärimmäisillä tavoilla, jos tilanne, hänen oma vakaumuk-
sensa ja arvonsa niin vaativat. Kaiken kaikkiaan epäilyt-
tävä hahmo tuomioita oma-aloitteisesti toimeenpannes-
saan jo ennen esitutkintaa, tuomioistuimen lainvoimai-
sesta päätöksestä nyt puhumattakaan. Uhreja – niin si-
viilejä kuin poliisejakin - koituu niin rikollisten rähinöis-
sä kuin Eckertin omapäisessä toiminnassa. Jussi Kähönen 
edustaa eräänlaista vastakohtaa vähemmän intohimoi-
sena, sovinnaisempana. Hän ei sorru kollegansa tavoin 
pikemminkin rikollisille ominaiseen menettelyyn poliisin 
tehtävissä. 

Porvalin romaanin aiheisto on rikas ja niin Kähönen kuin 
Eckertkin vielä nuoria ja uransa alussa. Avaimet lajissa 
menestymiseen kirjailijalla on. Karelia Noir -sarjan aloi-
tus ei vielä välttämättä saa riemuiten heittämään kuper-
keikkoja, mutta kelvollinen se on ja odotuksia luvatun 
jatkon osalta kieltämättä herättävä.

Leo Tolstoin Anna Kareninaa mukaillen Mikko Porvali 
aloittaa maukkaan tyylitietoisesti: ”Kaikki kunnolliset po-
liisit ovat toistensa kaltaisia. Jokainen kelvoton poliisi on 
kelvoton omalla tavallaan.” 

Kieltolaki poliisin 
riesana 1920-luvun 
Viipurissa

Timo Leinonen
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Iiu Susiraja otti lapsena ensimmäi-
sen omakuvansa. Tuolloin kukaan ei 
vielä tiennyt, että hänen omakuvan-

sa ja videonsa tulisivat puhuttele-
maan ja hämmentämäänkin ihmisiä 

monessa maassa.

Teksti: Erja Tulasalo

Wäinö Aaltosen museon kahvila Turussa 
on luova kohtaamispaikka pakkaspäi-
vän valolle ja kahvilan lämpimälle va-
laistukselle. Tuossa tunnelmassa on hy-
vä kuulla Iiu Susirajan, 40, ajatuksia 

hänen taiteestaan ja tulevasta näyttelystään museon yhtey-
dessä olevassa valokuvakeskus Perissä.

- Olen pitänyt tästä museosta aina hyvin paljon.  Kävin 
täällä jo lapsena tarhan kanssa ja olen ollut täällä myös yh-
tenä kesänä näyttelyvahtina, kertoo Susiraja.

- Ja nyt mun teoksia on museon kokoelmissa ja kesäkuus-
sa on sitten se oma näyttely Perissä.  

Voin hyvin, kiitos. 

Kesäkuun alussa avautuva näyttely kantaa ”Voin hyvin, kii-
tos” nimeä. Susiraja kuvailee sen olevan erilaista, pienel-
lä huumorilla höystettyä, suomalaista small talkia. Näytte-
ly tulee koostumaan näillä näkymin asetelma- ja omakuvis-
ta ja sekä videoista. 

- Olen ajatellut siitä melko runsasta näyttelyä. Nyt pitäisi 
vain pistää pyörät pyörimään. 

Näyttelyn kuvat tulevat olemaan erikokoisia, jopa kak-
simetrisistä hyvin pieniin kuviin. Asetelmakuvilla Susiraja 
saa rytmiä ja vaihtelevuutta omakuvien väliin.

- Kuvaan videot vasta keväämmällä kun luonnonvaloa on 
enemmän. Videokuvaus vaatii paljon valoa.

Susirajan taiteen lähtökohta ei ole hahmo vaan todellinen 
elämä, mutta joskus hän on ajatellut sellaista loppuunpala-

neen kotiäidin hahmoa, jonka mies pettää ja lapset ovat läh-
teneet maailmalle.

 - Se rupeaa sekoilemaan kotona ja tekemään erilaisia 
kannanottoja kuten leipoo pikkuhousut piirakkaan.

Valokuvakeskus Perin esitteessä on kuva Susirajan näyt-
telyyn tulevasta teoksesta Iloa kukista. Ehkä kuvassa voisi 
olla tämän loppuunpalaneen kotiäidin kannanotto, kun hän 
on saanut vierailta kukkia. Väärinpäin käännetystä leikko-
kukasta ja veitsestä muodostuu nimittäin risti. 

- Näyttelyn nimi pitää ilmoittaa museoille hyvissä ajoin ja 
se tuo omat haasteensa. Tekoprosessi on vielä kesken ja se 
voi viedä myös täysin uusille urille. Katsotaan saanko kai-
ken mitä olen ajatellut mahtumaan otsikon alle. Tietysti te-
osten nimeämiselläkin pystyy tekemään paljon.

Haaveista ja niiden toteutumisesta

- Olen saavuttanut jo sen verran paljon lyhyessä ajassa, että 
moni haave on jo toteutunutkin, ympyröitä on sulkeutunut.

- Muistan haaveilleeni Kluuvin näyttelyissä 2003-04 käy-
dessäni, että  voi kunpa saisin tänne vielä joskus oman 
näyttelyn. Ja niin kävi. Olin toiseksi viimeinen joka piti 
siellä näyttelyn keväällä 2015. Nythän sitä paikkaa ei enää 
ole. 

Uran kannalta ajatellen olisi Susirajan mielestä hienoa, 
jos taide veisi myös hänet maailmalle.

- En ole koskaan ollut lentokoneessa, vaikka mahdolli-
suuksia ulkomailla käymiseen olisi ollut paljonkin viime 
vuosina, sillä teokset ovat reissanneet niin paljon.

Kuluvasta vuodesta on tulossa Susirajalle kiireinen ja 
myös vuodelle 2017 hän on jo luvannut näyttelyn olemas-
sa olevilla, vanhemmilla teoksillaan. Ainakin Saksaan, Nor-
jaan, Kreikkaan ja Ruotsiin on avautumassa näyttelyt ja uu-
tena aluevaltauksena myös Yhdysvaltoihin menee muuta-
ma teos.

- Norjan Stavanger oli ensimmäinen ulkomainen museo, 
joka osti mun töitä. Kaksi videoteosta ja omakuvaa Norjan 
näyttelystä, siitä, joka oli ensin Kluuvissa esillä.

Susiraja kokee haastavana, että jo pari vuotta ennen pyy-
detään näyttelyjä, eikä tuossa vaiheessa voi olla apurahois-
ta vielä mitään tietoa. 

- On vain luvattava ja pidettävä peukkuja. En halua kui-

KUVIA RAKKAUDESTA 
JA VALLAN TAKAISIN
OTTAMISESTA 
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tenkaan pistää pelkkien apurahojen varaan elämääni. Ei-
hän sitä tiedä vaikka tekisin vielä joskus oman taiteen ohel-
la opetustyötä.

- Tietysti yksi haave on se, etteivät ideat loppuisi kesken. 
Se olisi mahtavaa. 

Omakuvat ovena taideopintoihin 

Susirajalla, tai tuskin kellään muullakaan, ei ole yksiselit-
teistä vastausta siihen, miksi jostakusta tulee taiteilija.

- Siinä lähiössä missä me asuttiin, ei mun tietääkseni ollut 
taiteilijoita. En edes tiennyt, että taiteilijana voi olla ja työs-
kennellä, ei siitä silloin kukaan puhunut ammattina. 

Ensimmäisessä, noin 10-vuotiaana ottamassaan omaku-
vassa Susiraja seisoo keskellä kasamaansa tavarapaljoutta 
jonkinlaisessa bodausasennossa vaatetuksenaan pelkät alus-
housut. Kameran alle hän oli kasannut kirjoja, jotta kuvaus-
korkeudesta tuli sopiva. 

- Raahasin meidän koiran myös kuvaan. Olen kuvassa 
kuin osa asetelmaa.

Seuraavan omakuvan Susiraja otti vasta vuonna 2007. 
Muutoin hän kuvasi perhettään, kasveja, hevosia ja koiria.  
Vuonna 2007-08 ottamillaan omakuvilla Susiraja haki opis-
kelemaan Turun Taideakatemiaan.  

- Mistä tässä on kyse? he olivat siellä kysyneet ja ajatel-
leet, että tämä ihminen pitää tavata. 

Susiraja pääsi Taideakatemiaan ensi yrittämällä ja val-
mistui sieltä kuvataiteilijaksi pääaineenaan valokuvaus. Nyt 
hän tekee maisteriopintoja Kuvataideakatemiassa Helsin-
gissä.

- Mulla on kolme ammattia, sillä opiskelin nuorempana 
artesaanimaalariksi ja tekstiiliartenomiksi. 

Iiu Susirajan valoku-
va- ja videotaide ei 
nöyristele
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- Olen lisäksi käynyt monilla Työväenopiston kursseil-
la, opiskellut vuoden kestävät valokuvausopinnot Paasiki-
viopistossa ennen Taideakatemiaa ja olen tehnyt monenlais-
ta työtä. 

- Tiedän myös mitä on olla työtön.

Rakkautta, totuuden etsintää ja vallan 
takaisin ottamista

- Olen miettinyt, että jos kertoisin kaiken mitä taiteessani 
käsittelen, ei se sen jälkeen ehkä enää kiinnostaisi  samal-

la tavalla.
Usein Susirajan taiteen lähtökohtana ajatellaan olevan li-

havuus, feminismi, kauneusihanteiden kritisoiminen tai yh-
teiskunnalliset asiat.

- Mun taiteen lähtökohta, niin uskomattomalta kuin se 
kuulostaakin, on rakkaus. Ei mulla muita aiheita ole. 

Ihmissuhteet ovat osa rakkautta ja niiden myötä Susirajan 
kuviin ja videoihin tulee mukaan myös muita tasoja. 

- En tee tarkoituksella poliittista taidetta, vaan yhteiskun-
nalliset asiat nousevat esiin vaivihkaa jälkeenpäin katsojien 
tulkintojen kautta. Ja se on mielestäni parasta. 

►
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- Taide on mulle myös jonkinlainen selviytymiskeino, 
keino totuuden etsimiseen. Mielenkiintoista on se, että ku-
viin tulee mukaan monia tasoja eikä se ole vain mun henki-
lökohtaista paatosta. Jos se olisi vain sitä, olisi se varmasti 
aika raskasta niin katsojalle kuin myös itsellenikin.

Susirajan kuvat ovat myös eräänlaisia vallan takaisin ot-
tamisen rituaaleja, joissa otetaan takaisin joskus menetet-
tyä elintilaa.

 - Katsoja ei voi saada kokonaan kiinni siitä mitä kuvis-
sani käsittelen, koska eihän hän ole elänyt mun elämää. Ja 
usein juuri tuo pieni mystisyys kiehtoo katsojaa, jättää tilaa 
omien tulkintojen tekemiseen. 

- Enkä minä itsekään aina tiedä mitä kaikkea töihini liit-
tyy. 

Muottiin mahtumattomuus ei myöskään ole Susirajan ku-
vien tietoinen aihe, mutta jotakin siitä on usein aistittavissa 
ja se koskettaa.

- Ulkopuolisuuden tunnetta on vaikea selittää. Se on tun-
ne, etten kuulu joukkoon. Olin ollut jo tarhaiässä ryhmästä 
erkaantuja, häärinyt nurkassa omia juttuja. 

Kuvan kautta Susiraja kokee pystyvänsä keskustelemaan 
muiden ihmisten kanssa. 

- Kykenen ryhmätyöhön, ei se ole mikään ongelma. Mut-
ta enemmän tykkään tehdä asioita yksin.

Kuva ei synny pelkän taiteilijapalon voimasta

Vapaa-aikanaan paljon musiikkia kuunteleva ja keikoilla 
viihtyvä Susiraja työstää mielessään monia teoksia saman-
aikaisesti.  Inspiraatiota on kuitenkin turha jäädä odottele-
maan.

- Eivät teokset synny taiteilijapalon voimasta. On tehtävä 
systemaattisesti työtä, herättävä aamusta ja otettava kame-
ra käteen. Aina voi pohtia suuntaviivoja, mutta tekemisen 
kautta kuvat parhaiten syntyvät.

Susirajan työ sisältää myös erilaisten kuvauksessa eteen 
tulevien käytännön asioiden etukäteissuunnittelua. 

- Huulipunavideossa käytettävän huulipunan pakastin etu-
käteen, sillä raastan sen raastimella lastuiksi. Ilman pakas-
tamista huulipuna olisi mennyt vain mössöksi. 

Treeni-kuvassa lettien virkaa toteuttavat pullapitkot olivat 
etukäteisvalmisteluna kuivuneet pari viikkoa, sillä tuoreet 
pitkot olisivat murtuneet.

- Tiesin etukäteen etteivät ne tulisi tuoreena kestämään.  
Treeni-kuva (sarjasta Hyvä käytös) on yksi lempikuvista-
ni. Sen valotus on kiva ja se on yksi niistä harvoista kuvis-
ta, joissa olen käyttänyt kameran salamaa.

- Teen luomukuvia ja kuvaan päivänvalossa. Ei mulla ole 
mitään taidokkaasti kuvattuja kuvia vastaan, mutta se ei 
vain ole mun juttu. Toki mulla on teknisestikin hyviä ku-
via, mutta en edes omista mitään lamppuja tai muuta väli-
neistöä.

Lähes kaikki kuvat ja videot Susiraja on kuvannut koto-
naan. Ulkokuvia on vain Kauneus ja tuhmuus -sarjassa. 

- Olen yrittänyt kuvata ulkona, mutta siellä tapahtuu niin 
paljon. Julistemaisuus, iskevyys hukkuu ja häviää runsaa-
seen ympäristöön.

Susiraja on yrittänyt kuvata myös veljensä asunnossa, 

mutta kuvat eivät olleet onnistuneet halutulla tavalla. 
- Mulla pitää olla tiivis suhde siihen ympäristöön missä 

kuvaan. Ja jos tulee jotain ongelmia kuvatessa, pitää esinei-
den olla lähellä ja helposti saatavilla. 

- Tykkään kotiympäristöstä kuvissani. Päästän lähelle, en-
kä kuitenkaan päästä. Temppuilen koko ajan asioiden kans-
sa, vähän niin kuin saippua mistä ei saa otetta. 

Yleisen ja yksityisen rajalla

Kaikista henkilökohtaisin teos Susirajalle itselleen oli 
Kluuvin näyttelyssä ollut Hampurilaisvideo, joka löytyy 
myös hänen uusituilta kotisivuiltaan. Teokseen kuuluva kir-
je teki työstä entistä henkilökohtaisemman.

- Kirjoitan videossa ensin hampurilaiseen majoneesilla 
You ja lopuksi syön hampurilaisen. 

Hörpin syödessäni välillä maitoa ja katson kameraa. 
Myös Rakastaa, ei rakasta -video, jossa Susiraja hakkaa 

mattopiiskalla jalkojensa välissä olevan ruusun, on erittäin 
henkilökohtainen. 

- Lopulta ne työt, jotka ovat olleet vaikeimpia tehdä, pal-
kitsevat eniten. Toki annan paljon itsestäni taiteessani, mut-
ta ei se ole koko minä.

Taiteilijallakin on oma työroolinsa niin kuin monissa 
muissakin ammateissa toimivilla on. Jonkin osan Susiraja 
säilyttää vain itsellään. 

- Kun minut näkee livenä, ihmiset usein ihmettelevät, että 
ai, se onkin tämmöinen, nauraa Susiraja.

- Kaikkien, jotka kuvaavat itseään tai käyttävät taiteensa 
materiaalina itseään, pitäisi määritellä rajat itselleen. Kame-
ra osaa olla rakentava, mutta se osaa olla myös tosi tuhoa-
va. Sillä on se voima, varsinkin nyky-yhteiskunnassa. 

Yksi Susirajan suojautumiskeino kuvissa on hänen lako-
ninen ilmeensä. Katsoja ei pääse täysin sen ilmeen taakse. 
Kuvissa käytetty esine etäännyttää kuin myös huumori, jo-
ta alkoi tulla hänen teoksiinsa pikku hiljaa Taideakatemi-
an myötä.

- Ensimmäisissä omakuvissa ei ollut lainkaan huumoria. 
Niissä en myöskään näyttänyt kasvojani kokonaan. Piiles-
kelin ristipistoliinan takana tai päälläni oli suklaakastiketta 
tai jotain muuta.

Yksi ympyrä on pian sulkeutumassa Susirajan vahvasti 
avautuvalla uralla. Jo lapsuudessa tärkeäksi tulleen turkoo-
sinvihreän akvaarion luota Susiraja suuntaa museon ylös-
päin johtaville portaille katsastamaan Perin galleriassa teh-
tyä remonttia. 

Valon lisääntyvässä tahdissa syntyvät hänen tulevan näyt-
telynsä ”Voin hyvin, kiitos” kuvat ja videot. 

- Jokainen saa suhtautua kuviini ja ajatella niistä mitä ha-
luaa.

Iiu Susirajan kotisivut:
www.iiususiraja.com
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Vuonna 1983 Timo Lehtonen alkoi kirjoit-
taa seurakuntansa lehteen artikkelisar-
jaa Helsingissä olleista sotilaskirkois-
ta yhdessä Markku Kinkin ja Hertta Ro-
vion kanssa.  Häntä kiinnosti, paljon-
ko kirkkoja rakennettiin ja minne, ja mi-

tä näille ortodoksisille sotilaskirkoille on tapahtunut vuoden 
1917 jälkeen.  

Vähitellen harrastus ja tutkiminen muuttui yhä kokopäi-
väisemmäksi. Aika kului arkistoissa ja museoiden kokoel-

mia tutkien. Lopulta tutkimustyö vei hänet lähes kaikkiin 
entisiin autonomian ajan venäläisiin sotilaskirkkoihin, jotka 
olivat muuttuneet luterilaisiksi kirkoiksi tai tilat oli  otettu  
muuhun käyttötarkoitukseen. Tutuimmiksi ja suosituimmik-
si tulivat Suomenlinnan, Helsingin sotilassairaalan ja Tuu-
sulan purettu kirkko. 

”Ainoastaan Tornio ja Ahvenanmaa jäivät paikan päällä 
käymättä, mutta ehkä joku päivä tutustun niihinkin”, Lehto-
nen sanoo. 

Timo Lehtosen pitkään kestänyt tutkimustyö sai päätök-
sen, kun joulun edellä 2015 ilmestyi komea 256-sivuinen 
Vaienneet kellot – autonomian ajan sotilaskirkot 1809-1917 
-kirja. Varsinaisen tutkimustyön näkövammainen Lehtonen 
teki ilman näkevää avustajaa. Haasteina oli pieni näkökent-
tä, arkistojen hämärät tilat ja materiaalien vaikealukuisuus.

”Kirjan tekemiseen sain henkilökohtaisen palkatun avus-
tajan vasta 2013. Hänen avustamanaan pystyin käymään 
kertaalleen läpi aineiston, kuvat ja piirustukset. Suuren tie-

Vuosikymmeninen tutkimustyö vei 
Timo Lehtosen presidentin linnaan 
ja suljetuille saarille.

Teksti: Jera Hänninen

VAIENNEIDEN KELLOJEN KUTSUVAIENNEIDEN KELLOJEN
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   FAKTAT 

Timo Lehtonen, syntynyt 1951, asuu Helsingissä.
Alidiakoni ja Helsingin ja Uudenmaan näkövammai-
set ry:n hallituksen pj. 
Tutkimustietoa julkaistu mm. Tuusula-Seuran aika-
kirjassa 1991, Hangon museon julkaisussa ”Maail-
man valo”, 1992 Ortodoksisen kirkkomuseon näyt-
telyluettelossa 1994 sekä Helsingin Ortodoksisen 
seurakunnan  juhlakirjassa 2002. Lisäksi runsaasti 
artikkeleita kirkoista Aamun Koitto -lehdessä.
Timo Lehtosen ”Vaienneet kellot” kirja on tilattavis-
sa  verkkokirjakaupoista tai suoraan tekijältä 
timontieto.simplesite.com

VAIENNEIDEN KELLOJEN KUTSUN KUTSU

tomäärän  käsittelyyn tarvittiin 
osaavaa avustajaa, jottei kirjoi-

tettu aineisto karkaisi bittien ava-
ruuteen.” 

Tutkimustyön aikana ilmaantui mo-
nia mutkia ja tilanteita näkövammai-

suuden vuoksi. Omat kiemuransa ai-
heutti Venäjältä tilatun aineiston saan-

ti Suomeen. 
”Kansallisarkiston venäläiset sotilas-

asiakirjat ja piirustukset olivat venäjän-
kielisiä ja niiden käännättäminen tapah-

tui osaavan kielenkääntäjän avulla. Kään-
nöstyö maksettiin erilaisten apurahojen tur-

vin ja omalla palkalla, koska apurahat eivät  riittäneet kaik-
keen. Venäjällä olevan materiaalien saaminen Moskovas-
ta Suomeen osoittautui haastavaksi ja kalliiksi. Venäjän tul-
li takavarikoi mikrofi lmit, jotka tulkittiin vakoilumateriaa-
liksi. Lopulta sain ne haltuuni Ulkoministeriön kaupallisen 
edustuksen avulla, enkä sentään saanut syytettä valtiopetok-
sesta”, Lehtonen nauraa. 

Tutkimustyötä tehdessään Lehtonen pääsi moniin paik-
koihin, jotka ovat yleensä tavallisilta kansalaisilta suljettu-
ja. Hän sai tutkimusluvan armeijan saarille, varuskuntiin, 
presidentin linnaan ja valtioneuvoston juhlahuoneistoon se-
kä museoiden arkistoihin. 
    Lehtonen nautti kirjaprojektista, siitä ettei kaikki hänen 
matkan varrella keräämänsä tieto jäänyt vain hänen päähän-
sä pelkäksi hahmottomaksi massaksi. Hänelle oli jo varhain 
selvää, että tulee tekemään kirjan kirkoista. 

”Lähestyin muutamaa kustantajaa jo 1990-luvulla, mut-
ta näitten mielestä tällainen kirja ei ole taloudellisesti kan-
nattava hanke. Kirjassa tulisi olla romanssia, jännitystä ja 
murhia, jotta se myisi. Omakustanteinen kirja  mahdollistui, 
kun sain oman kirkon  rahastojen kautta taloudellista tukea 
2015 ja Näkövammaisten  Kirjastoyhdistyksestä avustusta 
painattamiseen.” Kirjan julkistamista tuki Näkövammaisten 
Kulttuuripalvelu ry.

Nyt kun vuosikymmeniä kestänyt työ on tullut päätök-
seensä, Lehtosen kodissa on jälkisiivouksen aika. 

”Arkistomateriaalia on hyllymetreittäin ja aineiston jär-
jestämisen jälkeen aion tarjota sitä ortodoksiseen Kirkko-
museoon tai Suomen Kirjallisuuden seuran arkistoon.” 

Uusi tutkimuskohde on Lehtosella jo tiedossa. 
”Aiheena ovat Viron ortodoksiset kirkot. Minulta on 

myös kysytty mahdollisuutta kirjoittaa Helsingin ortodoksi-
sen seurakunnan hautausmaan historia. Mihin nämä tulevat 
tutkimusaiheet johtavat, se selviää lähitulevaisuudessa. Into 
on kova taas päästä uppoutumaan arkistojen kätköihin!”

Timo Lehtonen kotonaan Vuosaa-
ressa sylissään Tuusulan sotilas-
kirkon 3D-mallinnos, jonka hän 
on teettänyt piirustusten ja valo-
kuvien perusteella. 

Vaienneet kellot 
-kirjan kansi.
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Näkövammaisten Kult-
tuuripalvelu järjesti ti-
loissaan 1700-luvun ta-
voista ja pukeutumi-
sesta kertovan tapah-
tuman.

Teksti: Rauni Laihonen
Kuvat: Jakob Johansen
  
Loviisalainen diplomikosmetologi Jaa-
na Kolu-Vuojärvi, 53, on perehtynyt 
asiaan ja hänet oli saatu vanhoine pu-
kuineen tilaisuuteen.

 Ilta alkoi pukemalla Jaanalle rans-
kalainen Aurinkokuninkaan aikainen 
Rope-mallinen puku. Se oli viralli-
nen hovinaisen puku Versailles’ssa ro-
kokoon aikaan. Laki määräsi jokaisen 
pukeutumaan säätynsä mukaisesti.

 Ropepuvussa lanteilla olevat pönkät 
nostivat puvun sivuille. Ne saattoivat 
olla jopa metrin levyiset molemmin 
puolin. Niitä sanottiin sivulaivoiksi. 
Ovesta piti silloin kulkea sivuttain.

 - Noin parikymmentä vuotta sit-
ten ajauduin 1700-luvun aiheisiin, kun 
Loviisan kaupunki täytti 250 vuotta. 
Loviisan Matkailussa mietittiin, miten 
juhlavuotta juhlistetaan ja päädyttiin 
isoon näytelmäspektaakkeliin, muiste-
li Jaana.

Loviisan kaupungin nimi oli 
1700-luvun puolivälissä Degerby. Nii-
hin aikoihin Ruotsin kuningas Aadolf 
Fredrik tuli katsastamaan tiluksiaan 
Suomeen ja saapui Degerbyhyn. Hän 
piti tästä pienestä kaupungista niin 
paljon, että päätti nimetä sen rakkaan 
vaimonsa Loviisa Ulriikan mukaan. 
Siitä lähtien Degerbyn kaupunki on ol-
lut Loviisa. Jaana kertoi, että tätä pää-
tettiin hyödyntää juhlavuonna. Suun-
niteltiin iso näytelmä, jossa kuningas 
saapui kaupunkiin ja nimesi sen Lovii-
saksi. Näytelmään osallistui 250 ko-
meljanttaria, jotka kaikki kantoivat 
1700-luvun asuja.

Vaatteita alettiin ommella kansalais-
opistossa ja järjestettiin kursseja sen 
ajan tyyleistä ja tavoista.

- Näytelmässä kuninkaan saavuttua 
kuljimme kaikki hänen perässään ja 
huusimme hurraata, kertoi Jaana. 

Juhlien jälkeen todettiin kaupungis-
sa olevan paljon ihmisiä, jotka omis-
tivat 1700-luvun pukuja ja kiinnostus 
oli herännyt kyseiseen aikaan. Päätet-
tiin perustaa yhdistys: Loviisan kau-
pungin hyvät asukkaat. Yhdistys jär-
jestää joka vuosi jonkin tapahtuman 
1700-luvun puitteissa.
 
Muotinäytös
 
- Eräänä vuonna pidimme Loviisas-
sa muotinäytöksen vanhoista puvuis-
ta. Kokoonnuimme keskustelemaan 
asiasta ja puheliaana ihmisenä aina jo-
tain väläyttelin ja keksin, että näytök-

sessä pitäisi esitellä myös, mitä pääl-
limmäisten vaatteiden alla oli. Ihmi-
siä kiinnosti, miten iso ja näyttävä ul-
konäkö oli saatu aikaan, kertoi Jaana.  
Tästä tuli pieni näytelmä. Se joka asi-
aa ehdotti, joutui päärooliin. Näytök-
sessä Jaana-madamen päälle puet-
tiin vaatteet, niin että yleisö sai näh-
dä, millä tavalla puku rakentui. Tilai-
suuteen osallistui Anne Huttunen, jo-
ka ihastui vaatteisiin ja huokaili: Jospa 
toisetkin näkövammaiset saisivat ko-
kea tämän.

- Pukuhan on minun. Voimme aivan 
hyvin järjestää näkövammaisille tilai-
suuden, jossa he saavat omalla taval-

Jaana Kolu-Vuojärvi pukuineen Anne Huttusen tutkittavana.



29

laan tutustua vaatteisiin, innostui Jaa-
na.
 
Hovinaisen puku
 
- Näkövammaisille järjestetyssä tapah-
tumassa ylläni oli valmiiksi nenäliinan 
ohut puuvillainen alushame, korsetti ja 
sukat. Tuleva miniäni, Paula Hovitie 

auttoi pukeutumisessa. Yksin en saa-
nut pukua päälleni. 

Ensiksi pantiin puvun silkillä pääl-
lystetyt, Pompadour-korkoiset kengät. 
Seuraavaksi kiinnitettiin noin puolen 
metrin pituiset pönkät, joiden alle tuli-
vat taskut. Puku oli sen mallinen, että 
käsi voi sujahtaa taskuun, jossa pidet-
tiin nenäliina, viuhka, hajusuolapurk-

Piipahdus satojen 
vuosien taakse

ki ja kauneuspilkku. Se liimattiin kas-
voihin vaikkapa jonkin näppylän pääl-
le. Käsilaukkua ei käytetty.

- Sitten vartaloni ylle solahti ohut 
puuvillainen alusmekko ja sen päälle 
nilkkoihin asti laskeutuva hame. Kor-
settiin kiinnitettiin neuloilla etukap-
pale, jonka molempiin reunoihin tak-
kikappale tuli kiinni etuosan jäädessä 
näkyviin, kuvaili Jaana muhkeaa luo-
musta.

Hovissa palvelijat saattoivat ommel-
la kappaleet kiinni toisiinsa joka aamu 
ja illalla ne purettiin. Takin selkäpuo-
lella oli runsaasti laskostettua kangas-
ta, joka voitiin nyöreillä kiristää sopi-
vaksi. Laskosten ja nauhan päälle tuli 
laahus kiristysnauhan jäädessä piiloon. 
Tällä tavalla puku saatiin sopivaksi, 
jos oli laihtunut tai lihonut. Myös etu-
reunojen kiinnityksellä voitiin säädellä 
takin sopivuutta. Samat puvut toimivat 
äitiyspukuina.

Kolme erillistä osaa puvussa mah-
dollistivat erilaisten kokonaisuuksi-
en käytön.

Jaanan mielestä vaatetus ei ollut mi-

►
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tenkään käytännöllinen. Takin kapeat, 
kyynärpäihin asti ulottuvat hihat jat-
kuivat leveinä pitseinä, joita saattoi ol-
la useita kerroksia. Ne olivat aina tiel-
lä syödessä tai muuta tehdessä. Mitä 
isommat ja leveämmät pitsit, sen va-
rakkaampi ihminen oli. Silloin mak-
settiin varallisuudesta veroa ja mitä le-
veämmät pitsit sitä korkeampi vero. 
Sormen levyinen pitsi oli verotonta. 
Vauraammat naiset halusivat näyttää 
pitsin runsauden ja leveyden. Pitsejä 
voi olla kiinnitettynä alusmekkoon ja 
takkiin ja molemmat pursuivat runsai-
na hihansuista.

Jaanan takki ja hame olivat erisä-
vyistä lohenpunaista silkkiä. Herkulli-
siin pastellisävyihin yhdistettiin myr-
kynvihreät rusetit ja valkoiset pitsit. 
Tämä oli tyypillinen väriyhdistelmä ja 
koristelu 1700-luvun puvuissa.

Korsetin tarkoituksena oli saada lit-
teä linja edestä. Rinnoille ei ollut tilaa, 
vaan korsetti työnsi rinnat ylös. Puku 
oli hyvin antava kaula-aukosta, jolloin 
rinnat näkyivät ja olivat tarjolla. Sii-
hen aikaan ei ollut väliä, vaikka vähän 
nännitkin vilahtivat, mutta nilkat eivät 
saaneet näkyä. 

- Minulla on useita pukuja, mutta tä-

mä on unelmapukuni. Vaikka siinä on 
20 metriä kangasta, se on kevyt ja il-
mava sekä miellyttävä pitää. Miniä-
ni teki pukuompelua opiskellessaan tä-
män koulun lopputyönä, myhäili tyy-
tyväinen puvun omistaja.

 1700-luvulla kaikilla naimisissa ole-
villa naisilla piti olla hattu. Se on saat-
tanut olla korkean tukkalaitteen pääl-
lä vain pieni pläjäys kangasta pitsireu-
noineen.

- Valitsin päähineeksi lohenpunai-
silla ruusuilla koristellun vihreänsä-
vyisen olkihatun. Se kiinnitettiin hat-
tuneulalla nutturakampaukseen, ker-
toi Jaana.

 
Kukku-peli
 
Tilaisuudessa osallistujat saivat tutus-
tua uuteen korttipeliin. Jaana ja Anne 
olivat merkanneet pakan eriarvoiset ja 
-aiheiset kortit pistekirjoituksella. Esi-
merkiksi ohimenokortti ohjasi vaihdon 
seuraavalle pelaajalle ja suunnankään-
tökortin sattuessa vastaan käännettiin 
pelin suuntaa. 

Kukku-pelissä pakassa on 42 korttia 
ja 21 erilaista kuva-aihetta kaikki kak-
sin kappalein.

 Jokaiselle jaettiin yksi kortti. Pe-
li kiersi myötäpäivään. Vuorossa ole-
va pelaaja arvioi korttinsa ja harkit-
si, pyytääkö vaihtoa vasemmalla puo-
lella olevan pelaajan kanssa. Sen jolta 
vaihtoa pyydettiin, oli pakko vaihtaa. 
Jos pelaajalla oli kukkukortti ja hänel-
tä pyydettiin vaihtoa, hän sanoi kukku 
ja kierros päättyi siihen. Peliä jatket-
tiin jakamalla uudet kortit.

 1700-luvulla peliä on pelattu ni-
menomaan rahasta.

 Tilaisuuteen osallistui toistakym-
mentä kiinnostunutta. Eräs heistä, Sa-
tu Linna, kertoi kovasti nauttineen-
sa illasta.

- Oli todella mukava tutkia sitä mo-
nimutkaista pukuviritelmää. En ole 
ikinä nähnyt mitään tuollaista; histori-
alliset puvut ovat hyvin kiinnostavia, 
kiteytti Satu.

Sadun mielestä ilmapiiri oli innostu-
nutta ja hän muiden mukana koki op-
pineensa paljon uutta. Puvun esittely 
tapahtui selvästi, jolloin monimutkai-
sesta luomuksesta sai hyvän kuvan.

Satu kertoi, että kukku-pelin kokei-
leminen oli jännää ja hänen mielestään 
he oppivatkin sitä varsin mukavasti.

Anne Huttunen ja Satu Linna.

►
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LUKUNURKKA

Sydämen sivistys

Reetta Meriläinen: Tytön tie

Kirjapaja, 2015

- Liisa oli kuullut jo kansakouluun 
pyrkiessään aikuisen kouluammat-
tilaisen suusta, että ”ei niin köyhis-
tä oloista voi tulla hyvätasoisia lap-
sia”. Samansisältöisiä lauseita kuulin 
itsekin jopa opiskeluvuosina, kertoo 
Helsingin Sanomien ex-päätoimittaja 
Reetta Meriläinen. Köyhistä Pohjois-
Karjalan oloista lähtöisin oleva Meri-
läinen on tavannut  työssään  paljon 
eliitin ihmisiä  ja miettii muistelma-
kirjassaan  sydämen sivistystä.

Nostan teeman esiin, koska juu-
ri eilen tapasin ”paremmissa piireis-
sä” syntyneen katkeroituneen työt-
tömän miehen, jonka mielestä köy-
hät ja syrjäytyneet ovat roskaväkeä.
Hän käytti todellakin tätä mielestä-
ni jo vanhanaikaista nimitystä. Ihmi-
sen tulisi osata valita suomenruotsa-
lainen rikas syntymäperhe, että saisi 
ihmisarvon? 

- Suuri ihmetyksen ja pettymyk-
senkin aihe on ollut se, miten satun-
naisesti muodollinen sivistys takaa 
takaa syvempää eli sydämen sivis-
tystä, Meriläinen kirjoittaa. - Usean-
kaan sukupolven akateemisuus saa-
ti korkea asema ei välttämättä tuota  
humaania, avaraa ja myötätuntoista 
ajattelua.

- Sydämen sivistys ei noudata tu-
lo-, luokka-, sukupuoli- tai ikärajoja. 
Sen syntyminen ja karttuminen ta-
pahtuu selvästikin ihan toisenlaises-
sa avaruudessa, toisenlaisella meka-
nismilla. Siksi sitä tapaa yllättävissä 
piireissä. 

Vuosikymmenten jälkeen Meriläi-
nen näkee köyhän evakkoperheen-
sä tarjonneen aineksia sydämen si-
vistykseen. 

- Vanhempieni kasvatusneuvoista 
mieleen jäivät vahvimmin ne, jotka 
eivät olleet tapakasvatusta: hyvää pi-
tää jakaa ja heikompia pitää auttaa. 
He eivät sanoneet, että niistä koituu 
hyvää itsellekin. Se on pitänyt huo-
mata ihan itse. Niin onkin käynyt.

Meriläinen työskentelee nykyisin 
Naisten Pankissa, joka auttaa kehi-

tysmaiden naisia saamaan ammatin. 
- Kehitysmaissa matkatessa näkee 

jakamisen ja auttamisen arvon, sen 
elämäniloa lisäävän voiman. Antaes-
saan saa. Kysyinkin kerran Liberiassa,  
kukahan tässä auttaa ketä. Rutiköy-
hien naisten voima ja energia tart-
tuvat. Joskus tuntuukin, että meil-
lä vauraassa maailmassa on kaikkea 
muuta paitsi elämäniloa.

Sadan vuoden jälkeen nainen 

päätoimittajaksi

Reetta Meriläinen aloitti työuransa 
Helsingin Sanomissa 1971. 

- Syksyllä 1989 Helsingin Sanomat 
juhli sataa vuottaan. Rahaa oli tullut 
ovista ja ikkunoista, ja se näkyi. Dipo-
lissa pidettiin massiiviset juhlat, Var-
kauden lehtipaino vihittiin, pidettiin 
näyttelyitä ja yleisötilaisuuksia, Hel-
singin Sanomat uudistettiin, perus-
tettiin satavuotissäätiö ja Erkon toi-
vomuksesta käynnistettiin Toimitta-
jakoulun pitkä kurssi, jonka johtajak-
si minut nimitettiin, Meriläinen ker-
too.

Hän ehti työskennellä Toimittaja-
koulun johtajana vuoden, kun puhe-
lin soi. Aatos Erkko ehdotti hänelle 
päätoimittajan virkaa. 

- Pohdin muutaman viikon, on-
ko minusta ja haluanko päätoimitta-
jan työhön. Jaksanko kantaa vastuu-
ta tuolloin kolmensadan toimittajan 
toimituksesta? Mitä annettavaa mi-
nulla on toimitukselle? Uskallanko? 
Kuinka hyvin kestäisin sen, että me-
netän nimityshetkellä toimittajan-
kykyni ja muutun pomoksi, ihmisek-
si vailla ominaisuuksia tai tarkemmin 
hyviä ominaisuuksia, Meriläinen ja-
kaa tuntojaan.

- Naispuolisena realistina minul-
la oli myös käsitys, millaisen supsu-
tuksen nimitys aiheuttaisi: kosmeet-
tinen valinta, kiintiönainen, Erkon 
lemmikki tai informantti. Naisilla ja 
miehillähän oli kuppilapuheiden mu-
kaan sellainen ero, että miehet ete-
nivät urallaan lahjakkuutensa turvin, 
mutta naiset suosiollisen sattuman 
tai miehen avulla.

Hämmästyttävää toisaalta on, 
kuinka hitaasti asenteet muuttuvat. 
Luin äskettäin ”Naisten aika – Valkoi-
nen varis ja muita oppineita naisia”- 
kirjan, joka kertoo Suomen ensim-
mäisten koulutettujen naisten tari-
noita. Naisia syrjittiin silloin tietenkin 
vielä huomattavasti pahemmin, mut-
ta olennaista muutosta ei ole tapah-
tunut sadassa vuodessa.

Siksi juuri onkin mitä tärkeintä nos-
taa esiin sydämen sivistyksen tärke-
ys ja arvo. Toivottavasti Reetta Meri-
läinen jatkaa aiheen parissa, syventä-
en ja laajentaen näkemystämme. Täl-
lä hetkellähän elämme vielä pöhöt-
tynyttä egoisimin aikaa.

- Ihmisen rooli on kuudessakym-
menessä vuodessa liukunut hallin-
toalamaisesta kuningaskuluttajaksi, 
mikä näkyy konkreettisimmillaan esi-
merkiksi viikonloppujen viihdeshop-
pailuna ja surrealistisina kauppakes-
kuksina keskellä ei-mitään. Kuluttaja-
kansalaisuus ei tarkoita vain kulutta-
mista, vaan lähestymiskulmaa muu-
hun maailmaan. Se näkyy oikeuksis-
ta tietoisen yltiösubjektiivisen ku-
luttajuuden leviämisenä kaikille elä-
mänaloille. ”Minulla on veronmaksa-
na oikeus päästä jonottamatta leik-
kaukseen” tai ”minulla on vanhem-
pana oikeus puuttua lapseni arvosa-
noihin”, Meriläinen kirjoittaa. 

- Muutoksen takana on monien ar-
vojen muutos. Ihminen mieltää itsen-
sä kaikkivoivaksi subjektiksi. Itsekes-
keisestä, ympäristöä rasittavasta ku-
luttamisesta on hiljalleen tullut eet-
tisesti arveluttavaa. Ympäristötietoi-
nen ja vastuullinen kulutus on tullut 
vaihtoehdoksi.

Ympäristötietoisuuteen kuuluu 
myös ympäristön näkeminen ja ym-
päristössä toimiminen aktiivisen vas-
tuullisessa tavalla. Kerron siksi, että 
Reetta Meriläinen vastaanotti äske-
täin Roska päivässä -liike kutsuni. 

"Ihmisen kannattaa jo eläessään 
miettiä, jättääkö jälkeensä kirkkaan 
puron vai haisevan tunkion”, Meriläi-
nen perustelee kutsuni vastaanotta-
mistaan. 

Tuula-Maria Ahonen
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Teksti: Riku Virtanen

Kohteemme on Portugalin koillisosan viinialue Douro. Kipi-
nä lähteä tutkimaan Douron viinejä syntyy satoja kilometre-
jä idempänä Espanjalle kuuluvalla Ribera del Dueron laatu-
viinialueella. Sieltä 900 kilometriä pitkä joki virtaa Douron 
kautta Porton satamakaupunkiin Atlantin rannalle. Molem-
mat alueet ovat huippuviinialueiden joukossa. On herän-
nyt kiinnostus vertailla alueita ja niiden viinejä. Toisin kuin 
Espanjan puoleinen jokilaakso, Douro on uudempi tulokas 
huippuluokan punaviinien joukossa.

Aloitetaan retki Portosta

Tutustumme Portugalin viiteen kansainvälisesti tunnetuim-
mista viinitiloista Douron jokilaaksossa. Aloitetaan retki 
Portosta, jonka osaa kutsutaan Vila Nova de Gaiaksi. Douron 
viinialue sijaitsee neljän vuorijonon välissä. Seutu jakautuu 
kolmeen alueeseen, jokea ylöspäin mentäessä Ala- ja Ylä-
Corgoon ja Espanjan rajan tuntumassa Douro Superior -alu-
eeseen. Näistä viimeisin on kuivin 450 millimetrin vuotui-
sella sademäärällään. Sademäärä kaksinkertaistuu siirryttä-
essä ala-Corgoon, jonne viininviljelyskelpoinen alue päättyy 
ennen joen laskemista Porton kautta mereen. Päivälämpöti-
lat kohoavat kesäisin säännöllisesti 40-50 asteen välille. Yöt 
pysyttelevät 25 asteessa.

Terassiviljelmiä ja sekoituksia

Retkemme alkaa kahden tunnin ajomatkalla vuoristomaise-
man läpi kohti itää. Tie nousee ajoittain lähelle tuhatta met-
riä merenpinnasta, ja sitä seuraa laskeutuminen laaksoon. 
Tie muuttuu vähitellen mutkaiseksi ja korkeuserot kasvavat. 
Tiet ovat monilta osin vuorenrinteessä, jolloin reunasta alka-
vat ajoittain jyrkät pudotukset laakson pohjalle. Maisemaan 
ilmestyy terassipenkereiksi kutsuttuja viljelmiä, joita on ra-
kennettu vuoren rinteisiin. Ne ovat kivestä tehtyjä tasanteita, 
joille on istutettu viiniköynnöksiä. 

Alueella kasvaa pääosin kotoperäisiä viinilajikkeita, joi-
ta sekoitetaan viineihin jopa neljääkymmentä erilaista. Tyy-
pillisimmät alueen punaviinilajikkeet ovat Tourica Nacional, 
Touriga Francesa ja Tinta Roriz. Se tunnetaan myös nimel-
lä Tempranillo. Valkoisia lajikkeita edustavat Rabigato, Vio-
sinho, Gouveio ja Codega. Yleensä parhaat viinit tehdään 
vanhoista köynnöksistä. Ikä vaihtelee alle sadasta vuodes-
ta yli sataan. Valtaosa köynnöksistä on kuitenkin paljon nuo-
rempia.

Kuninkaallinen perhe

Ensimmäiseksi pysähdytään Ala-Corgon ja Ylä-Corgon ra-
jalla Quinta do Valladon tilalle. Tila sai alkunsa 1716, ja 
se valmisti pitkään Ferreiran perheen portviinejä. Johdossa 
on kolme suvun jälkeläistä, jotka polveutuvat alueen kuu-
luisimmasta, 1800-luvun lopulla vaikuttaneesta Dona Antó-
nia Adelaide Ferreirasta. Hän kehitti alueen viininviljelyä ja 
hankki omistukseensa 30 tilaa. Ferreiran sukua kutsutaankin 
kuninkaalliseksi perheeksi. Ferreiran porttalo myytiin portu-
galilaiselle viinijätti Sograpelle 1990-luvun alussa. 

Vuodesta 1997 Vallado on tuottanut omalla nimellään pu-
na-, valko- ja portviinejä, jotka on noteerattu maailman huip-

 Portviinien ja kummitusten jokilaakso

Douro  

Tervetuloa viinimatkalle, jonka jäl-
keen tiedätte portugalilaisista vii-
neistä.
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puviinien joukkoon. Valladolla viininvalmistuksessa käyte-
tään perinteisen jaloilla polkemisen ohella uusinta teknolo-
giaa, joka on vasta yleistymässä. Valmistusprosessissa käy-
tetään perinteistä rypäleiden polkemista, ja syyskuulla sa-
donkorjuun aikaan turistit voivat majoittua Valladon vieras-
huoneisiin ja osallistua rypäleiden tallojaisjuhlaan. Silloin 
lauletaan ja kitara soi!

Maistuu Amerikan tammi

Nouseva tähti on Adelaide nimeä kantava portviini, jonka 
Vintage-pullot ovat yli 2 000 euron arvoisia. Valladon kah-
deksan viinin täysmaisteluun kuuluu kahdeksan viiniä, sisäl-
täen 10- ja 20-vuotiaat tawny-portit.

Seuraavaksi ajamme varsin mutkikasta tietä Quinta do 
Crastolle, josta on mainintoja jo vuodelta 1615. Tämän ti-
lan omistaa Roquetten perhe. Heidän viininsä ovat miellyt-
täneet amerikkalaista viinikriitikkoa Robert Parkeria. Sen 
huomaa viineistä, joiden maussa on havaittavissa amerikka-
lainen tammi, kun valtaosa Douron tynnyreistä on ranska-
laisia. Craston kuuluisimpia viinejä Vinha Maria Teresaa ja 
Vinha da Pontea tehdään vain hyvinä vuosina. Samoin kuin 
Valladolla, Crastolla on hyvät valmiudet turistien vastaanot-
tamiseen.

Kalkkikiveä ja graniittia

Maisteluun kuuluu punaiset Tinto, Superior ja vanhoja köyn-
nöksiä edustava Reserva Old Vines. Niiden jälkeen maiste-
taan LBV-viiniä.

Lounasajan tullen siirrytään Quinta de Nápolesille. Se 
kuuluu Niepoortin suvulle, joka saapui Hollannista 1842. 
Nykyinen omistaja on Dirk van der Niepoort. Hän on alka-
nut laatuportviinien ohella valmistaa huipputason puna- ja 
valkoviinejä. Hän lanseerasi vuonna 1991 punaisen Redo-
man, josta uudempaa vuosikertaa saa kotimaisesta Alkosta. 
Laajaan viinivalikoimaan kuuluu lukuisia viinejä, sillä Nie-
poort yhdistelee Douron liuskekiveä, Dãon viinialueen kalk-
kikiveä ja Bairradan graniittia viinin kasvualustoina.

Niepoortin portviinit ja toisaalta punaiset ja valkoiset pöy-
täviinit valmistetaan kahdessa eri valmistamossa, millä opti-
moidaan valmistusprosessit. Meidät viedään valmistustiloi-
hin tehdyn kierroksen jälkeen terassille, jossa saamme mais-
taa aperitiiviksi Niepoortin kahta eri Moscatel-viiniä. Ero on 
selkeä, sillä toisessa maistuu vahvasti valmistuksessa käytet-
ty brändy, kun taas toisesta sitä ei juuri huomaa.

Seitsemää viiniä tarjolla

Aperitiivien aikana Dirk itse tulee juttelemaan kanssamme. 
Häntä kiinnostaa tietää, mikä toi meidät juuri Douroon. Kes-
kustelun jälkeen siirrymme terassilta lounaalle. Pitkän pöy-
dän päähän asettuu istumaan itse Dirk. Seurassamme on 
Nápolesin viinintekijä Carlos, joka selostaa aterian aikana 
maistettuja seitsemää Niepoortin viiniä. Mukana ovat val-
koinen ja punainen Redoma sekä tilan kallein punainen ni-
meltään Batuta. Jälkiruoan kanssa on valkoista, tawny- ja lo-

►
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puksi vuoden 1986 LBV-portviiniä. Etenkin jälkiruokaviine-
jä oli sääli kaataa pois, sillä vanhoja Niepoorteja saa markki-
noilta vain hyvin korkeaan hintaan. Päivä on kuitenkin vasta 
puolivälissä, joten ei ole juomisen aika.

Huippuravintoloiden viinilistoilla

Redoman lisäksi Alkosta saa Niepoortin valkoista ja Ruby 
portia. Lounaan jälkeen retkemme jatkuu Quinta Vale Dona 
Marialle. Se on pienin viidestä Douron poikana tunnetusta 
tilasta, jonka perusti useilla laatutiloilla työskennellyt Cris-
tiano van Zeller. Puna- ja valkoviineihin painottunut 31 heh-
taarin tila tuotti ensimmäisen satonsa 1996. Tila on saavutta-
nut nopeasti aseman huippuravintoloiden viinilistoilla. Sen 
Curriculum Vitae punaviini kuuluu maan parhaisiin. Hinta- 
ja laatusuhteeltaan tekijän etukirjaimien mukaan nimetty VZ 
puna- ja valkoviinit ovat myös hyviä. Tuotantomäärät ovat 
pieniä, sillä van Zeller on painottanut laatua määrän sijaan.

Retkemme päättyy legendaariselle Quinta Vale Meãolle. 
Päivän aloitustilalta Valladolta tänne ajaa mutkaisia vuoris-
toteitä noin kaksi tuntia Ala-Corgon rajalta lähelle Espanjan 
rajaa Douro Superior -alueelle. Lämpötila nousee auton mit-
tarissa, ja alue on karun oloista. Vaikka on maaliskuun alku, 
on mittarissa ajoittain 19 astetta. 

Meitä on vastassa Frederico, jonka vastuualueita ovat pa-
perityöt ja logistiikka. Hän kertoo, ettei tilalla ole työnteki-
jää, jonka tehtäviin vierailijoiden vastaanotto kuuluu, mutta 
onneksemme Frederico osoittautuu loistavaksi esittelijäksi.

Ratkaisuna juna 

Tarina alkaa Ferreiran suvun historialla. Dona Antónia os-
ti 270 hehtaaria viljelemätöntä maata huutokaupassa 1877. 

Kun hän ryhtyi rakentamaan ennätyksellisen nopeasti kah-
deksassa vuodessa tilaa vaikeakulkuiselle alueelle tuhansi-
en espanjalaisten vierastyöläisten voimin, yritystä pidettiin 
vanhuuden höperyytenä. Aika kuitenkin osoitti, että jo alun-
perin mallitilaksi rakennettu tila osoittautui menestykseksi. 
Se on säilynyt yli sadan vuoden ajan Dona Antónian jälke-
läisten hoitamana huipputilana.

Meãolla on eriytetty viininvalmistamo ja muu tila toisis-
taan, mikä mahdollistaa optimaaliset prosessit. Vaikeakul-
kuisuuteen ratkaisuksi tuli junarata, sillä aiemmin Douron 
viinejä oli laivattu jokea pitkin Portoon päiväkausia, mut-
ta junakuljetus lyhensi ajan tunteihin. Tilan maaperässä on 
graniitin ja liuskekiven lisäksi lietettä, jota joki on kuljetta-
nut. Viinien erikoislaatuisuuden selitys piilee Douro Superi-
or -alueen kuivassa ja kuumassa ilmastossa ja toisaalta maa-
perässä, jonka koostumus poikkeaa muusta Dourosta.

Tilalla tehtiin legendaarista Barca Velhaa jo vuosikymme-
niä ennen Douron pöytäviinien esiinmarssia. Laadun tutki-
miseen käytettiin ranskalaisia asiantuntijoita. Näistä ajois-
ta lähtivät liikkeelle tarinat Dona Antónian kummittelusta ti-
lalla. Korkit katoilivat viininvalmistamolla, ja viiniä katosi 
mystisesti tynnyreistä. Hävikki väheni, kun valmistusproses-
si siirrettiin Vila Nova de Gaiaan. 

Pääsemme maistamaan tilan edullista Meandro-punaviiniä 
ja tilan nimikkoviiniä. Viinejä esittelee meille Francisco, jo-
ka on Meãon ja myös Valladon viinintekijä. Hän kertoo, että 
tilan nimikkoviini, jota saa Lissabonin lentokentällä 75 eu-
rolla, maksaa Angolassa tuhat euroa. Valitettavasti Angolan 
viinikulttuuri on erilaista, ja siellä viini nautitaan Coca co-
laan sekoitettuna.

Riku Virtanen avustajansa kanssa.

►
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Turun Logomossa esitetään oman 
kaupungin kasvatin, Tamara Lundin,  
elämästä kertova  musikaali. Käsikir-
joitus  ja ohjaus on Satu Rasilan.

Logomo   on vanha  VR:n vaunuhalli ja  toimii  väistötila-
na Turun kaupunginteatterin remontin ajan.

Musikaali  on kirjoitettu Tamara Lundin elämästä  ker-
tovan  kirjan, Lohikäärmeen pahvikulissit,  pohjalta.

Tamaran  elämä ja ura käytiin läpi, lukuunottamatta  
elokuvarooleja, joita  hän ehti tehdä  myös  lukuisia.

Tamaran roolissa  oli useampi näyttelijä: Angelika Klas, 
Kirsi Tarvainen, Sofia Arasola, Ada Lohikoski / Lilian Sal-
mi / Maria Salonen (Tamara lapsena). 

Musiikki koostui Tamaran tunnetuimmista  iskelmistä, 
kuten Sinun omasi, Vaikene sydän ja Mä oon mikä oon.  
Suurin osa oli kuitenkin  operettimusiikkia.

Esityksessä ei ollut kuvailutulkkausta, mutta  en sitä 
loppujen lopuksi kaivannutkaan.

Olen jo aikaisemmin  kuunnellut  tuon kirjan, jonka  
pohjalta musikaali oli tehty, joten pystyin seuraamaan   
esitystä  lähes täyspainoisesti.

Musiikkia  oli paljon ja se oli sen verran hyvää, ett-
en  edes kaivannut mitään  kuvailutulkkausta tunnelmaa  
sekoittamaan. Ehkä juuri tuon  visuaalisen  informaati-
on  puutteen  vuoksi uppouduin ja lumouduin  musiikis-
ta  täysin.

Avustajani  näet  valitti  kovasti  juuri tuosta  visuaali-
sesta  puolesta. Hänen  mielestä lavalla  ei liikuttu  tar-
peeksi, eikä kaikkia  asioita Tamaran  elämästä  tuotu jul-
ki. Lisäksi, kuulemma muutaman näyttelijän  ulkonäkö ei  
vastannut alkuperäistä henkilöä.

Esitys  kesti lähes  kaksi ja puoli tuntia väliaikoineen, 
mutta  aika riensi kuin siivillä.

Olisin jaksanut  vielä toisen  kaksi ja puoli tuntia  ihan 
kevyesti. Nenäliinoja kysyttiin jo  ensimmäisellä jaksolla.

Oli kohta, jossa  Tamara  ja Rami Sarmasto suunnittele-
vat häitä ja kehittelevät   kappaletta  Sinun  omasi.

Mielestäni  oli hieno tehokeino, kun kappale  päättyi, 

ei orkesteri lopettanutkaan  soittamista, vaan siirryttiin 
suoraan  kohtaan, jossa Rami Sarmasto saa surmansa au-
to-onnettomuudessa.

Jos  orkesteri olisi lopettanut  soittamisensa, kun kap-
pale  loppui, olisi  yleisö puhjennut  aplodeihin, jolloin 
herkkä tunnelma  olisi ollut tiessään.

Tosi mahtavat  aplodit  keräsi  esimerkiksi  keski-ikäistä 
Tamaraa esittävän  Angelica Klasin Viljalaulu.

Angelica Klasin äänessäkin on  samaa pohjaa kuin Ta-
maran äänessä.

Olen monasti lähtenyt  Turun kaupunginteatterin esityk-
sistä pois  pettyneenä. Nyt  oli  ensimmäinen kerta, kun 
esityksen  päätteeksi teki mieli nousta  seisten  aplodee-
raamaan!

No, olin ensimmäisessä rivissä, enkä  tietenkään keh-
dannut  yksin nousta  seisomaan. Musikaalit  ovat  oiva 
keino näkövammaisen  nauttia  täysipainoisesti teatte-
riesityksistä. Musiikki  vie helposti  mennessään, eikä vi-
suaalisilla  seikoilla  ole juurikaan merkitystä. Eikä ollen-
kaan haittaa, vaikka  ei jatkuvasti olisikaan   lavan tapah-
tumien tasalla.

Musiikkinäytelmä 
Tamara Lundista

MUSIIKKI
Marita Vainio
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Teksti: Marianne Tenhami
Kuva: Janne Torikka

Joulukuussa 2002 Näkövammaisten 
Keskusliiton Tiedonhallintapalveluis-
sa aloitettiin palvelu, jossa vapaaehtoi-
set näkövammaiset skannaavat erilaisia 
julkaisuja paitsi itselleen, myös toisten 
näkövammaisten iloksi.

- Windows Luetus-ohjelmalla ilmes-
tyneisiin julkaisuihimme tuli aina jos-
kus jonkun asiakkaamme tekemä jul-
kaisu ja saimme myös välillä kyselyi-
tä, voisimmeko muokata jonkin teok-
sen. Meitä on aina ollut turhan vähän 
työmäärään nähden, joten pohdimme 
ideaa järjestää tapa toimittaa julkaisu-
ja automaatin muokattavaksi. Näin sai-
simme asiakkaillemme arvokkaan lu-
kuaarteen. Toteutimme järjestelmän 
ja kerroimme asiakkaille tästä mah-
dollisuudesta. Toiminta otettiin hie-
nosti vastaan ja tulos on nyt nähtävil-
lä: valtava määrä luettavaa. Tällä het-
kellä meillä on kymmenen aktiivis-
ta skannaajaa, valottaa Tiedonhallinta-

palveluiden tuotantosihteeri Virpi Jyl-
hä. Tämän vuoden helmikuussa vapaa-
ehtoisten skannaajien julkaisuja oli nä-
kövammaisille jaossa kaiken kaikkiaan 
4377, joista suurin osa on kirjoja. Li-
säksi on skannattu muun muassa lehtiä 
ja erilaisia käyttöohjeita. Tiedonhallin-
tapalveluiden nettikeskustelualueiden 
joukossa on alue Skannatut, johon ku-
kin skannaaja laittaa tiedot, julkaisun 
hakunimen sekä lyhyen esittelyn skan-
naamastaan julkaisusta.

Mieltymysten mukaan 
lopputulokseen 

Harri Tuomisen ja Kirsti Rosendahlin 
mukaan aina kannattaa lukea kaikki, 
mitä vain voi lukea.

- Kun näkövammaisen on teknises-
ti mahdollista saattaa kirja, käyttöohje, 
oma postinsa tai vaikka suklaalevypak-
kauksen takakansi luettavaan muotoon, 
miksi sitä mahdollisuutta ei käyttäisi 
hyväkseen. Olen aina haaveillut tilan-
teesta, jossa voisin itse lukea tavalla tai 
toisella minkä tahansa kirjan siten, että 
otan sen käteen ja luen. Näinhän ihmi-
set tekevät, Harri kiteyttää.

- Keväällä 2002 aloin kokeilla skan-
nausta omalla skannerillani, tekstintun-
nistusohjelmalla ja tietokoneella. Aloin 
skannata itselleni omaa postiani ja kir-
joja. Sitten aloin ajatella, että eikö näitä 
kirjoja voisi skannata muillekin ja ker-
roin ajatuksestani Tiedonhallintapalve-
luiden keskustelualueilla. En edes tien-
nyt, että tätä jo oltiin siellä perustamas-
sa. Tietysti aloin tuuppia omia skanna-
uksiani Tiedonhallintapalveluille tois-
ten näkövammaisten iloksi. Minusta on 
hyvä, ettei jokaisen tarvitse skannata 
yksin samoja asioita, vaan kun sen on 
joku tehnyt, siitä voivat hyötyä muut-
kin,  muistelee Kirsti alkuaikojaan va-
paaehtoisena skannaajana. Hän kuvai-
leekin skannaamista kovin itsekkääksi, 
mutta toisia näkövammaisia hyödyttä-
väksi vapaaehtoistyöksi. 

- Voimme itse valita skannaamamme 
kirjat ja muut julkaisut, joita toiset nä-
kövammaiset voivat lukea.

Aluksi skannausvirheitä ei pahem-
min korjailtu, vaan skannatut julkaisut 
vain lähetettiin suoraan Tiedonhallinta-
palveluihin.

- Kun totesimme, että tämähän on 
hyvä homma ja toimii, alettiin virhei-
tä korjailla enemmän. Alussa teksti tu-
li yhtenä pötkönä, jossa ei ollut mi-
tään rakennetta. Myöhemmin kirjoihin 
ja muihin julkaisuihin on voinut lait-
taa rakenteen, Harri ja Kirsti selittävät. 
Heidän mukaansa skannauksessa ei ole 
yhtä oikeaa tapaa, vaan kullakin skan-
naajalla on omat mieltymyksensä.

- Samaan ja yhtä hyvään lopputulok-
seen voi päästä seitsemällä miljoonalla 
tavalla, Harri korostaa pilke silmäkul-
massa. Hän katsoo ensin kirjan sivu-
numeroiden sijainnin oman skannaus-
mukavuutensa vuoksi. Hänellä on käy-
tössään kirjaskanneri, johon hän voi 
laittaa sivun kerrallaan. Hän käynnis-
tää tekstintunnistusohjelmansa, jonka 
asentaa skannaamaan automaattisesti 
skannaustauon ollessa nolla sekuntia. 
Nyt hänen tarvitseekin vain käännellä 
kirjan sivuja sitä mukaa, kun skanne-
ri on ne tietokoneelle skannannut. Tä-
män jälkeen hän laittaa tekstintunnis-
tusohjelman tunnistamaan skannatun 
tekstin, tallentaa sen muutamaan tie-
dostomuotoon, alkaa tehdä esikorja-
uksia, merkkaa kirjan tarvittavan ra-
kenteen ja alkaa lukea skannaamaansa 
tekstiä. Joskus teksti vielä oikoluetaan 
Word-tekstinkäsittelyohjelmalla. Kirsti 
skannaa ja tallentaa skannatun tekstin 
muutamaan tekstimuotoon kuten Har-
rikin. Hän on kuitenkin asentanut kol-
men sekunnin skannaustauon. Harrin 
käyttäessä skannatun tekstin lukemi-
seen Windows Luetus-ohjelman edito-
ria Kirstin skannaaman kirjan teksti on 
Word-tekstinkäsittelyohjelmassa.

- Yleensä skannaan ensin pari sivua 
nähdäkseni, minkälainen skannausjälki 

 KIRJAHULLUUS 
pakottaa skannaamaan

Kirsti Rosendahl ja Harri 
Tuominen ovat muiden 

vapaaehtoisten kans-
sa skannanneet kirjoja ja 
muita julkaisuja muiden 
näkövammaisten luetta-

vaksi yli kymmenen vuo-
den ajan. Viime vuoden 
huhtikuussa heidät sekä 

Oiva Hellman palkittiin 
kolmena eniten julkaisu-
ja skannanneena vapaa-

ehtoisena Näkövammais-
ten Kirjastoyhdistyksen ja 
Celia-kirjaston täyttäessä 

125 vuotta.
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on. Skannattuani ja tallennettuani teks-
tin avaan kirjan Wordiin ja teen tarvit-
tavat esikorjaukset ja rakenteen, Kirsti 
kertoo toimintatavoistaan.  
 
Kirjoja kirjastoista, divareista ja 
sukulaisten kirjahyllyistä

Kirsti ja Harri iloitsevat voidessaan 
skannata itselleen ja muille mielikirjal-
lisuuttaan.

- Voimme valita itse kirjastosta, mi-
tä haluamme lukea, mitä käsiin osuu ja 
skannata teoksia sen mukaan, he totea-
vat. Harrin lempikirjoja ovat trillerit ja 
sotakirjat. Kauhukirjallisuus yleensä-
kin kiehtoo häntä. Kirsti kertoo skan-
naavansa milloin mitäkin.

- Välillä skannaan romantiikkaa, vä-
lillä lastenkirjoja. Olen skannannut lä-
hes kaiken Agatha Christien tuotannon, 
hän kuvailee. Kirjaston lisäksi ystävi-
en ja sukulaisten kirjahyllyt voivat ol-
la hänen mukaansa melkoisia aarreait-

toja.
- Ollessani lastenlasteni syntymäpäi-

villä palautin kaksi Liisa Ihmemaas-
sa -kertomusta sisältävän kirjan ko-
tiinsa kirjahyllyyn. Tyttäreni sanoi, et-
tä ei meidän kirjahyllyyn nyt mahdu. 
Ota jotain muuta tilalle, Kirsti hymyi-
lee. Harri on löytänyt skannattavaa di-
vareista.

- Joskus kirjaston kirjat ovat olleet 
niin huonokuntoisia, ettei niitä ole voi-
nut skannata. Niinpä olen ostanut muu-
taman kirjan divareista, mutta eipä nii-
hin montaa euroa ole mennyt, naurah-
taa mies, jolla on tälläkin hetkellä kir-
jaston kymmenen kirjan pino skanna-
usta odottamassa.

 Vapaaehtoisille skannaajille on ole-
massa Tiedonhallintapalveluissa oma 
keskustelualue Skannaajat, jolla anne-
taan ja saadaan paljon apua ja vertais-
tukea.

- Olemme vaihtaneet kokemuksia 
skannauksesta ja kertoneet, mikä oli-

si hyvä tapa tehdä asioita. Joitakin ide-
oita on sitten kehitetty eteenpäin ja to-
teutettu. Alussa emme voineet korvata 
jakoon laittamiamme, skannausvirheitä 
sisältäneitä julkaisuja korjatuilla versi-
oilla, mutta kehitimme yhdessä muiden 
vapaaehtoisskannaajien ja Tiedonhal-
lintapalveluiden henkilökunnan kans-
sa systeemin, jossa voimme omatoimi-
sesti hallinnoida skannaamiamme jul-
kaisuja: voimme laittaa itsenäisesti ja-
koon kirjoja ja poistaa virheellisiä jul-
kaisuja, Harri kuvailee. Kirsti lisää, et-
tä Skannaajat-alueella on tehty yhdes-
sä esikorjausta helpottavia makroja ja 
bateja niin, että osa skannausvirheis-
tä löytyy automaattisesti jolloin niiden 
korjaaminen helpottuu merkittävästi.

- Tämä on yhteistyötä, vapaaehtoiss-
kannaajat myhäilevät. Muutaman vuo-
den välein Tiedonhallintapalvelut, Ce-
lia-kirjasto ja Näkövammaisten Kir-
jastoyhdistys ovat järjestäneet vapaa-
ehtoisskannaajien tapaamisia. Tiedon-
hallintapalveluilta skannaajat kuiten-
kin toivovat Windows-luetuksen ja 
sähköpostiviestinnän kehittämistä. Tä-
mä auttaisi niin skannaamisessa kuin 
muussakin it-viestinnässä. Myös Ce-
lia-kirjastolle heillä on toivomus.

- Olemme pyytäneet Celia-kirjastol-
ta vuosittaista luetteloa siitä, mitä kir-
joja Celia-kirjasto ei aio ottaa valikoi-
miinsa missään muodossa. Näin tietäi-
simme, mitä kirjoja ei ole olemassa ja 
mitä voisi skannata. Tällaisia luetteloja 
ei ole kuitenkaan näkynyt. Voisiko Ce-
lia-kirjasto tehdä enemmän yhteistyötä 
kanssamme? 

Kirstin mukaan kirjahulluus pakot-
taa skannaamaan. Harri lisää, että kun 
Celia-kirjaston ääni- ja pistekirjoilla on 
niin pitkät tuotantoajat, ehtii jo kauan 
ennen Celia-kirjaston kirjan valmistu-
mista skannata haluamansa kirjan. Sen 
kuin vain laittaa koneen hurisemaan.

- Kuka vain voi skannata, jos vain 
kiinnostaa. Olisi kiva saada lisää po-
rukkaa. Kaikki ovat tervetulleita. Ei tä-
mä mitään tähtitiedettä ole, eikä tarvit-
se olla it-alan ammattilainen, vapaaeh-
toisskannaajat kannustavat. 

Harri Tuominen (vasemmalla), Kirsti Rosendahl ja Oiva Hellman saivat Näkö-
vammaisten kirjastoyhdistyksen saavutettavuuspalkinnon vapaaehtoisesta 
skannaustyöstään yhdistyksen 125-vuotisjuhlassa viime huhtikuussa.
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S eurakuntien runo- ja kirjalli-
suuspiirit ovat tapa kokea yh-
teisyyttä ja oppia hyödylli-
siä taitoja. Joissakin piireis-

sä pääsee oppimaan runonlausujaksi. 
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 
paikallisseurakunnissa toimii yllättä-
vän paljon kirjallisuusryhmiä ja runo-
piirejä. Oulun Karjasillan seurakun-
nassa on jopa yhdellä pastoreista työ-
alana kulttuurityö. Tähän Oulun asiaan 
palaamme Kajastuksen seuraavassa nu-
merossa tarkemmin. Aiemmin Kajas-
tuksessa on esitelty seurakuntien taide-
näyttelyitä.

Runo vanhin kirjallisuuden muoto 
Maailmanhistorian alkuhämärässä ru-
nous oli suullista sanataidetta ja peri-
mää, joka siirtyi runonlaulajalta toisel-
le ja muuttuikin matkalla, kun ei vie-
lä ollut olemassa kirjoitustaitoa. Muis-
tamista auttoivat runomitat alku-ja lop-
pusointuineen. Kirjoitustaidon kehityt-
tyä runot siirtyivät kirjoitettuina ja lau-
suttuina sukupolvelta toiselle. Myös 
uskonnollista elämää on eletty runou-
den kautta, raamatun Psalmirunous ja 
Korkea veisu ovat osa raamatun van-
hinta runokerrostumaa. 

Korson runopiiri 
Vantaan Korson seurakunnan runopii-
ri perustettiin maaliskuussa 2003. Pii-
rissä paitsi luetaan runoja, keskitytään 
runojen lausunnan harjoittelemiseen ja 
esiinnytään runomatineoissa, Vanhem-
man väen piirissä, Ruusujuhlassa ja 
muissa tilaisuuksissa. 

Joulukuussa 2015 tapaan kahdek-
sasta piiriläisestä kuusi, nimittäin Rai-
ja Honkasen, Aili Höltän, Leea Laak-
sosen, Signe Kettusen, Soili Nurmisen 

ja Kaija Vaarnaksen. Poissa ovat Rai-
ja Meri ja Marja Sandberg. Heidät olen 
tavannut muissa yhteyksissä. 

Runopiirin rouvista alkuperäiset jä-
senet muistavat tarkkaan ryhmän en-
simmäisen kokoontumisen 11.3.2003 
Korson kirkolla. Ryhmän vetäjänä ja 
lausunnanohjaajana on toiminut alusta 
saakka Signe Kettunen.

Hän kertoo käyneensä kansalaisopis-
tossa ammattilaisen vetämän runouden 
pitkän kurssin ja monia lyhytkursseja 
Varkaudessa asuessaan. Signe sai kipi-
nän lausuntaan jo lapsuudenkodissaan 
äidiltään Olga Kilpeläiseltä. Korson 
edellinen kirkkoherra Kari-Pekka Kin-
nunen oli suopea piirin perustamiselle. 
Näinpä toimen nainen Signe Kettunen 
perusti maanantaisin yhä kokoontuvan 
Runopiirin. Muutamat seurakuntalaiset 
ja piiriläiset kutsuvat Signeä lempini-
mellä Mari. 

Osa piiriläisistä on löytänyt lausun-
nasta oman juttunsa ja osa vielä maiste-
lee ja kuulostelee asiaa. Aili Hölttä on 
koululaisesta asti lausunut runoja ja lu-
kenut niitä seurakunnan tilaisuuksissa 
jo ennen runopiiriä. Hänestä oli luon-
teva tulla mukaan, kun toiminta alkoi. 
Raija Honkanen halusi eläkkeelle jää-
tyään harrastuksen ja sanoo pitävänsä 
runoista. Hän on ollut Signen oikea kä-
si ryhmän toiminnassa. 

Leea Laaksonen on Signen lailla kir-
joittanut itse runoja. Leea ja Soili Nur-
minen kokevat, että näytteleminen  on 
heille helpompaa ja luontevampaa ja 
saattaa olla, että he palaavat sen har-
rastuksen pariin. Nyt poissa oleva Rai-
ja Meri on tullut ryhmään viimeksi. 

Harjoittelun palkkio
Keskustelu tapaamisessa kulkee lau-
sunnan vaikeudessa ja ilossa.  Ryhmän 
lausunnan ohjaaja Signe saa ryhmäläis-

ten arvostuksen osakseen ja hän myös 
on taitava valitsemaan kullekin osallis-
tujalle sopivia runoja lausuttavaksi. Jä-
senet saavat valita itsekin runoja, mut-
ta ohjaaja ehdottaa kullekin runot ma-
tineoihin. Jos Signeä arvostetaan, niin 
myös hän arvostaa ja kannustaa ryhmä-
läisiä.  Hyvin usein kuulen hänen sano-
van piiriläisilleen tueksi ja rohkaisuksi: 
"Olet omanlaisesi lausuja". Signe opas-
taa oikeaan lausumistapaan. 

Ryhmäläiset toteavat melkein yhteen 
ääneen, että toisten lausumista kuun-
nellessa oppii paljon. Kaija Vaarnas 
kertoo, että hän on oppinut uutta näkö-
kulmaa lausumiseen ja runon sisältöön, 

RUNO PUHUU 
ELÄMÄSTÄ

Pastori Tuula Paasivirta juontaa mati-
neaa alkuun Korson kirkossa.

Runoryhmän pitkäaikainen vetäjä
Signe Kettunen.
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set. Soili taas sanoi, että parasta ryh-
mässä ovat ihmiset ja tilaisuuksissa pa-
rasta ja pahinta ovat ihmiset, tämä liit-
tyy jännitykseen, joka on esiintyjän 
luonnollinen seuralainen.  Leealle upe-
aa on ollut oppi, jonka hän on saanut 
kahden vuoden aikana ja tutustuessaam 
runojen maailmaan. Hän huomauttaa, 
että olisi mukava lukea runoja, mutta 
se jää niin helposti. 

Yksi palkkio hyvin harjoitelluista ru-
noista on toteutunut matinea ja kirkon 
täyteinen yleisö kuuntelemassa. Yh-
dessä tekeminen on tärkeätä. 

Ryhmä toivoo mukaan uusia jäseniä. 
Runonlausunta ei ole niin vaikea kuin 
luulisi. Ihmisillä on ryhmäläisten mu-
kakaan liian suuri kynnys. Signe sanoo: 
"Lausunta on kuin musiikkia".  Toinen 
ryhmäläinen huikkaa tähän: "Sisäluku-
taito riittää - sillä pääsee alkuun". 

Matinea

Piirillä on runomatinea pari kolme ker-
taa vuodessa ja ajoittain on pidetty ma-
tinea myös viereisessä Lumon kirjas-
tossa samalla ohjelmistolla. Edellinen 
matinea oli viime marraskuussa. Teema 
oli Runo puhuu elämästä. Siihen Kor-
son seurakunnan kanttori Ursula Hyn-
ninen valitsi ja esitti musiikkia.

Muuan runo, josta keskustelemme ta-

paamisessamme pitkään, on matineassa 
Aili Höltän lausuma toimittaja-runoili-
ja Terttu Hyttisen runo ”Isoäiti Maria”.  
Tässä linkki: shttp://aili-mummonar-
kea.blogspot.fi/2011/11/muistakaam-
me-heita.htmln. Suurin osa mukana ol-
leista piti runosta, mutta joku koki sen 
syyllistävän lähimmäisiä. On hyvä, että 
ohjelmistossa  on paljon runoja eli jo-
kaiselle jotakin.  

Tietolaatikko

Äitienpäivänä 8.5. runomatinea klo 15 
Korson kirkossa Vantaalla Merikotkan-
tie 4.  Ryhmäläiset lausuvat päivään 
sopivia runoja ja Ursula Hynninen lau-
laa kehtolauluja. Vapaa pääsy, ohjel-
ma viisi euroa.  Tervetuloa. 
Uudet jäsenet tervetuloa mukaan ru-
nopiiriin. Ota yhteys aikuistyön pas-
tori Risto Auviseen: risto.auvinen@evl.
fi, 050 3107032  tai runopiirin vetäjään 
Signe Kettuseen 050-3414275 (Mielui-
ten soittamalla, ei tekstiviestillä).

Tuula Paasivirta
Kirjoittaja on helsinkiläinen pastori ja 
kirjallisuusterapiaohjaaja. Hän toimi 
syksyllä 2015 Korson seurakunnan ai-
kuistyön pastorin sijaisena.

kun eri ihmiset lausuvat saman runon. 
Tätä myös Soili Nurminen toivoi lisää, 
koska se on opettavaista. Yksi ryhmä-
läinen totesi, että hänen arvostuksensa 
ystäväpiirissä on noussut, kun hän on 
kertonut harrastavansa runopiiriä. 

Aili mainitsi, että parasta ovat ihmi-

Runoryhmän kokoontumisessa ryh-
mäkuvassa takaa vasemmalta Kaija 
Vaarnas, Aili Hölttä, Leea Laaksonen, 
Soili Nurminen ja  edessä istumas-
sa ryhmänohjaaja Signe Kettunen ja 
Raija Honkanen.

Leea Laaksonen.

Kuvat:
Tuula Paasivirta ja Pekka Hintikka
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Neljäntienristeys mykistää lukijan

Riitta-Kaisa
Voipio

HELMIKKO

K
aksi vuotta sitten ilmesty-
nyt Tommi Kinnusen esi-
koisromaani Neljäntienris-
teys sai ylistävät arviot ja 

ehdokkuuden Finlandia-palkinnol-
le. Luin sen hiljattain ja innokkaana 
odotan hänen kakkostaan, Lopottia. 
Aiemmin Kinnunen on kirjoittanut 
kabaree- ja näytelmätekstejä.

Debyyttiteoksessaan kirjailija kertoo 
paljolti oman sukunsa tarinaa. Koillis-
maalainen perhe asuu ja elää Kuusa-
mon kirkolla, ja kolmen sukupolven 
kautta piirretään oivaltavaa ja tark-
kaa kuvaa pohjoissuomalaisesta elä-
mänmenosta. Kinnunen itse on syn-
tynyt 1973, ja nyt hän opettaa äidin-
kieltä ja kirjallisuutta turkulaisessa 
yläkoulussa.

Romaanin päähenkilöitä on neljä: 
kunnankätilö Maria, joka on syntynyt 
1800-luvulla, hänen avioton tyttä-
rensä, valokuvaaja Lahja ja tämän 
aviomies, puuseppä Onni sekä hei-
dän miniänsä Kaarina. Tapahtumat 
sijoittuvat sadan vuoden kaarelle ja 
välittävät mainiosti aikansa moraali-
käsityksiä, tapoja ja kehitystä.

Kirja on jaettu noiden neljän hahmon 
näkökulmista kertoviin osiin. Celi-
an tuottamassa äänikirjassa jokaisen 
osan tulkitsee eri lukija, Marian jak-
son Hellevi Härkönen, Lahjan Päivi Is-
tala, Onnin Martti Mäkelä ja Kaarinan 
Anu Vilhunen. Se muodostuu kuin 
pisteeksi iin päälle, kirjasta tulee to-
della nautittava lukukokemus.

Nuorena kätilönä Maria joutuu uran-
sa alussa järkyttävään tilanteeseen, 
jossa hänen on paloiteltava kuollut 
sikiö äidin sisään. Muuta mahdolli-

suutta ei ole, jotta edes äiti pelastui-
si.

Niin Maria ryhtyy pitäjillä liikkues-
saan puhumaan siitä, ettei ole oikein 
eikä kohtuullista nälkiintyneiden 
naisten joutua synnyttämään suuria 
lapsikatraita. Lestadiolaisseuduilla 
semmoinen puhe ei miellytä varsin-
kaan miehiä eikä varsinkaan Rauhan-
yhdistyksen nokkamiehiä. Silti Mari-
aa arvostetaan.

Kinnunen osaa taitavasti kutoa jänni-
tettä novellimaiseen romaaniin. Ly-
hyet luvut soljuvat tilanteesta ja ta-
pahtumasta toiseen niin, että aina 
vain on jatkettava tarinan edetes-
sä herkulliseen vaiheeseen. Pikku-
hiljaa ihmissuhteet, tekojen syyt ja 
seuraukset avautuvat, vaikka lukies-
sa jo saattaa aavistella jotakin. Kirjai-
lija jättää loistavasti tilaa lukijan oi-
valluksille.

Onnin homoseksuaalisuus paljastuu 
vähin erin, eikä se totisesti ole help-
po asia vuosikymmenillä sotien mo-
lemmin puolin. Sehän oli kriminali-
soitu peräti vuoteen 1971! Kosketta-
vasti Kinnunen kuvaa häpeää, ahdis-
tusta ja kuitenkin omien taipumus-
ten toteuttamista milloin missäkin 
piilossa, samoin poliisikuulustelua ja 
käräjöintiä.

Kirjassa rakennetaan paljon, mikä 
viehättää tämmöistä remontointiin 
ja kopkop-hommiin hurahtanutta. 
Maria rakennuttaa itselleen pitem-
män talon kuin muut, se kuitenkin 
poltetaan kaikkien Kuusamon asu-
musten tavoin sodan melskeissä. Ja 
Onni taas tekee sen tilalle korkeam-
man kuin muut. Myös Kuusamon kir-
kon rakentamista kuvataan hienosti, 
samoin Onnin kesämökin.

Toinenkin kiinnostava erityispiirre si-
sältyy kirjaan. Lahjan ja Onnin tytär 
Helena on sokea. Sydäntä vihlaisee 
tilanne, jossa vanhemmille kirkastuu 
suunnilleen vuoden ikäisen tytön so-
keus. Sen jälkeen Onni rypee itsesyy-
töksissä ja kokee omien syntiensä 
suistaneen lapsen onnettomuuteen. 
Siinä vaiheessa vielä homous ei ole 
lukijalle selvinnyt.

Tyttö pannaan Helsingin sokeainkou-
luun, ja yhdessä kohtauksessa Onni-
isä saattelee tämän Ensi linjan sisä-
oppilaitokseen. Helena pyytää saada 
palata kotiin, ikävä talttuu kuiten-
kin vähitellen isän luvatessa hankkia 
Kuusamoon puhelimen. Kuvaus rii-
paisee.

Koululta lähdettyään isä menee suo-
raan toisen miehimyksen luo sekavin 
tuntein. Voi sitä syyllisyyden ja epä-
toivon määrää. Hahmotin paikan 
Pengerkaduksi.

Neljäntienristeys on julkaistu viroksi, 
hollanniksi ja tanskaksi. Menestysesi-
koisen käännösoikeudet on myyty 
myös Islantiin, Japaniin, Liettuaan, 
Norjaan, Puolaan, Ranskaan, Ruot-
siin, Sloveniaan, Tšekkiin, Turkkiin ja 
Unkariin.

Suomessa kirjaa on myyty kome-
asti yli 50 000 kappaletta. Tarinaan 
perustuva näytelmä kantaesitettiin 
tammikuussa 2016 Turun kaupungin-
teatterissa, ja Kotkan kaupunginteat-
teri teki siitä oman versionsa viikkoa 
myöhemmin. Molemmat saivat hyvät 
arvostelut. Seuraavalla Turun-reissul-
la tiedänkin, mitä menen katsomaan 
Logomoon, joka toimii teatteritalon 
väistötilana remontin ajan.
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VINOKAS

Vinokas talviurheilee

S
okea mies Vinokas pukeutui. Hän hamusi nojatuo-
lista näppeihinsä pitkät kalsarit. Jalkineiksi hän 
valitsi korkeavartiset, karvavuoriset nilkkurit. Pää-
hänsä hän veti paksun lippalakin. Lippiksessä oli 

alas vedettävät korvalliset. Heikensivät kuuloa, joten au-
toja saisi kuunnella tavallistakin tarkemmin. Radiossa oli 
kerrottu, että yöllä oli tupruttanut runsaasti lunta. Vino-
kas tiesi, että eteen tulisi aivan varmasti haastavia tilantei-
ta. Sokean kulkijan talviurheilua.  
 
Vinokas astui ulos alaovesta. Pimeyden keskellä näkyi vain 
valkoista. Hän lähti ylittämään katua. Hän käytti liikenne-
merkkiä maamerkkinään. Yllättäen lähestyvän bussin kirk-
kaat valot syöksyivät suoraan kohti. Hän väisti lumipenk-
kaan. Hän totesi olevansa keskikorokkeen väärällä puolel-
la. Ei jalkakäytävällä ollenkaan vaan ajoradalla.
 
Hän päätti kahlata kinoksen yli jalkakäytävälle. Hän painoi 
kepin lumipallokärjen hangelle, nojasi keppiin ja otti aske-
leen. Keppi toimi ihan hyvin myös vaeltajan sauvana. Sit-
ten keppi upposi hankeen. Hän veti keppiä itseään koh-
ti. Keppi ei noussut. Hän painoi keppiä. Nyki, nyki, nytkyt-
ti. Kepin suuri, pyöreä lumipallokärki pysyi hangen niele-
mänä. Hän veti ja työnsi. Hän pilkki. Tuleeko lumipallokär-
keä? Keppi sujahti ulos hangesta. Ilman lumipallokärkeä.
 
Hän jatkoi kinoksen ylittämistä. Kinos oli yllättävän kor-
kea. Sokean kiipeilijän vuori. Hän kiipesi ja kiipesi kunnes 

maa katosi jalkojen alta. Syöksylasku alkoi. Kengät kiisivät 
penkkaa alas, sydän pomppasi nieluun. Hän syöksylaski. 
Kunnes kaatui jalkakäytävälle.
 
Vinokas saapui kolmen kävelytien risteykseen. Sinne min-
ne tien piti jatkua mutta siellä oli lumipenkka. Hän tun-
nusteli kepillään. Penkkaa, penkkaa, penkkaa, polku. Ei 
oikea. Menee väärään suuntaan. Penkkaa, penkkaa, penk-
kaa, ahaa, tossa menee kapea ura hangessa. Hän lähti 
vaappumaan pitkin polkua. Hän suunnisti. Parikymmentä 
metriä suunnistettuaan hänen täytyi todeta: väärä suun-
ta. Liikenteen äänet kuuluvat vasemmalta puolelta. Pitäi-
si kuulua oikealta puolelta. Hän palasi takaisin polkujen 
risteykseen. Kuului askelten narskuntaa. Hän huusi: - An-
teeksi, voitteko auttaa! Ystävällinen hahmo jostain tyh-
jästä tallusti paikalle ja opasti oikeaan suuntaan.   
 
Vinokas jatkoi matkaa. Vastaan tulivat alaspäin kulkevat 
portaat. Keppi ei koko portaiden leveydeltä löytänyt pu-
toavaa reunaa. Kenkä ei asettunut askelmaan. Portaat oli 
pakkautuneet täyteen poljettua lunta. Pystyssä pysyäk-
seen täytyi tarrata kaiteeseen. Hän otti askeleen alaspäin. 
Kengät lähtivät liukumaan. Kädet liukuivat kaiteella. Hyt-
kyti, hytkyti. Vähän niin kuin tankovoimistelua.
 
Vinokas jatkoi matkaa. Vastaan tuli seuraava kadun yli-
tys. Leveä katu. Ainuttakaan ihmistä jolta olisi voinut ky-
syä tietä ei näyttänyt seisovan lähellä. Hän otti suunnan 
kadun yli ja marssi matkaan. Hän heräsi keskellä risteys-
tä. Autojen äänet lähestyivät. Jalkakäytävää ei mailla hal-
meilla. Pakko pysähtyä. Mistä auto tulee? Hän nykäisi kor-
valäpillä varustetun lippiksen päästään. Rinta suorana, 
leuka pystyssä. Mistä ne tulee. Minne väistää. Auto su-
hahti ohi. Vinokas heilautti hattuaan, nosti kepin eteensä. 
Autoilijoitten pitää nähdä heijastava pinta. Asento kuin 
härkätaistelijalla. Toreeroo! Ohi suhahti. Täydellinen väis-
tö.
 
Kolmannen teräshärän suhina kuului jo. Mistä tulee. Vino-
kas heilautti hattuaan ja keppiään. Toreeroo! Hän pyöräh-
ti ympäri. Mihin suuntaan kulkea? Neljäs auto suhahti ohi. 
Toreeroo! - Tarvitsetteko apua! Ohikulkija huusi jostain. Il-
meisesti kadun laidalta. - Joo! Auttavainen saapui ja tart-
tui hänen käteensä. - Mihin olette menossa? - Hymyssä 
suin kohti uusia vastoinkäymisiä, härkätaistelija vastasi. 
Auttavainen talutti hänet areenan laidalle.
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ShoppailuaOPASKOIRA
PEKKO

Marianne
Tenhami

 Emäntäni on kova shoppaile-
maan. Tämä oli minulle ai-
van uutta tullessani hänelle 
töihin hiukan yli viisi vuotta 

sitten. Pentuna kasvoin maalla viet-
täen huoletonta elämää vailla min-
käänlaista tietoa mistään kauppakes-
kuksista tai shoppailusta. Koulutusai-
kana kauppakeskuksissa kouluttaja-
ni kanssa toki kävimme treenaamas-
sa, mutta koska kouluttajani on mies, 
emme me jätkät niissä kauaa viihty-
neet.

Olin kovin kiihdyksissäni oppaanura-
ni alussa aina mennessämme johon-
kin uuteen paikkaan: vedin ja koo-
hasin, kun kaikki oli niin uutta ja ih-
meellistä. Näin käyttäydyin kauppa-
keskuksissakin. Tilannetta eivät pa-
rantaneet miljoonat ihanat tuoksut 
ja päättömästi poukkoilevat ihmi-
set. Emäntäni ja minä treenailimme-
kin alussa paljon kauppakeskuksissa 
ja niin minä poika vähitellen rauhoi-
tuin. 

Emäntänikään ei kovin paljon pidä 
kauppakeskuksista: niissä kun kai-
kuu, eikä ole mitään selkeitä kuulo-
maamerkkejä. Olisi hyvä, että liikkeet 
erotettaisiin toisistaan hyvin kuulu-
villa seinillä ja oviaukot olisivat hel-

posti etsittävissä. Se auttaisi emän-
tääni kuulemaan liikkeiden sijain-
nin paremmin ja minäkin hahmottai-
sin ne helpommin. Auttaisi myös, et-
tä liikkeet tuoksuisivat erilaisilta. Nyt 
kauppakeskuksissa on vain sellainen 
neutraali kauppakeskuksen tuoksu, 
eikä liikkeitä erota toisistaan miten-
kään tuoksun perusteella. Forum on 
selkein kauppakeskus, jossa olemme 
käyneet: siellä on joka kerroksessa 
sama selkeä rakenne, eikä siellä kai'u 
niin paljon kuin vaikka Kampissa tai 
Itiksessä, joissa on vaikeaa erottaa 
liikkeitä toisistaan ja joissa ihmiset 
poukkoilevat päättömästi. 

En sitten ymmärrä naisia. Ne tykkää-
vät ravata vaatekaupoissa, jotka ei-
vät edes tuoksu mielenkiintoisilta. 
Kun pysähdytään hypistelemään jo-
tain vaatteita, siinä tangon edessä 
seistään tuntitolkulla ja minun vain 
pitää maata kiltisti paikallani. Pakko-
han tällaista paikallaan tököttämis-
tä oli alussa protestoida vinkumalla: 
kun olimme katselleet joitain vaattei-
ta mielestäni ihan liian kauan, aloin 
vinkua kovaa ja korkealta osoittaak-
seni, että eiköhän tämä jo riitä. Näin 
vanhemmiten olen oppinut, ettei 
turha hötkyily kannata ja vain makoi-
len ja annan naisten hypistellä. Sovi-

tuskopitkin ovat tulleet minulle tu-
tuiksi: olen maannut monen sovitus-
kopin lattialla huokaillen emännän 
sovittaessa jos jonkinlaisia vaatteita. 
Joissakin kaupoissa käytävät ovat to-
della kapeat. Niinpä meinaankin ai-
na välillä jäädä kyltteihin ja hyllyjen 
reunoihin valjaistani kiinni, iso poika 
kun olen. Pari kertaa olen vahingos-
sa pudottanut jotain, mutta onnek-
si mitään ei ole mennyt rikki. Joissa-
kin kaupoissa taas on mutkiteltava 
kovasti pysyäkseni edellämme kulke-
van myyjän tai avustajan perässä.

Ihan parhaita ovat ruokakaupat. Niis-
sä on miljoona ihanaa tuoksua ja 
opastankin emäntäni niihin todella 
mielelläni. Suomen lain mukaan me 
opaskoirat saamme seurata käyttä-
jiämme kaikkiin kauppoihin, myös 
ruokakauppoihin, eikä meitä kukaan 
koskaan olekaan yrittänyt estää me-
nemästä shoppailemaan. Tietysti mi-
nunkin on käyttäydyttävä kaupoissa 
hyvin, enkä saa nuuskia vaikka kuin-
ka tahtoisin. Emäntäni pyytääkin ai-
na meitä auttamaan tullutta myyjää 
kertomaan, jos nuuskin hyllyjä tai tis-
kejä. Jotkut tekevät niin harmittavan 
tarkasti, mutta on joukossa positiivi-
sia poikkeuksiakin, jotka sanovat:

"Ei se haittaa. Antaa koiran nuus-
kia." Siihen emäntäni tokaisee, että 
töissä ei nuuskita. 

En sentään ole vielä tehnyt sitä mitä 
edeltäjäni Opas Ninni. Olivat jonot-
taneet kalatiskille ja sopivasti Ninnin 
kuonon edessä oli roikkunut pussista 
ulkona patongin pää. Patonkia kan-
tava mies ei ollut oikein ollut selvil-
lä tästä maailmasta. Niinpä edeltä-
jäni päätti käyttää tilannetta hyväk-
seen ja puraisi patongista hartaasti. 
Kuului rouskis ja Ninni oli tyytyväi-
nen. Emäntäni ei ollut ja sanoi myy-
jälle, että hän maksaa patongin.

"Ei, ei. Täytyyhän koiran saada", oli 
myyjä sanonut ja käynyt vaihtamas-
sa patongin sitä kantaneen miehen 
edes huomaamatta tilannetta.
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Jouko 
Lehtonen

PISTEITÄ

P
isteposti-lehdellä on meneillään 49. vuosikerta, 
lehti on kooltaan 50-60 pistekirjoitussivua.       

 Vuoden ensimmäisessä numerossa on mm. mu-
seo- ja kirjastoasiaa sekä tutkimusta rakkaudesta. 

Museolehti järjesti kyselyn, miten asiakkaitten mukaan pi-
täisi järjestää palveluita. Lähes 300 vastaajaa toivoo tietys-
ti näyttelyt ja opastukset, mutta sen lisäksi halutaan kah-
vila ja kauppa, konsertteja, työpajoja, elokuvia, taiteilijata-
paamisia ja illanviettoja. Varsinkin lapsille suunnatut työ-
pajat ja ohjelmat ovat toivelistalla. "Unelmien museo tuo 
esiin maailman monimuotoisuutta uusilla keinoilla ja pysyy 
ajan hermoilla." "Nuorille museo tarjoaa paikan, jossa voi ka-
verin kanssa viettää aikaa tunnelmasta nauttien. Ruuhka-
vuosia elävälle aikuiselle museo on paikka, jossa voi hengäh-
tää hetken. Yksinäiselle vanhukselle se on paikka, jossa voi 
tavata muita."

"Unelmien museossa annetaan asiakkaille enemmän vai-
kuttamisen mahdollisuuksia, poikkitaiteellista lähestymis-
tapaa, kentälle jalkautumista, vahvempaa näkymistä arjes-
sa ja katukuvassa." (Museo 3/2015)

"Tarinoiden suurlähettiläät" otsikoi Kirjastolehti (no 
4/2015) ja raportoi Perun tilanteesta. Perussa mones-
ta maakunnasta puuttuvat kirjastot kokonaan, eikä lap-
sia kiinnosta lukeminen. Apuun tulivat isovanhemmat. Sa-
dunkertoja-isovanhemmat ovat nyt vetonaulana. Lapsilta 
puuttuu kulttuuri. Nyt 65-75-vuotiaat vapaaehtoiset kou-
lutetaan tarinankertojiksi. Tarinankerronnassa on myös toi-
nen puoli. Perussa ei ole kansallista eläkejärjestelmää, jo-
ten moni eläkeläinen saa pientä lisätuloa. Pienemmät lap-
set ovat innoissaan, mutta isommat "näpräävät tablettia tai 
älypuhelinta". Suurkaupungin lapset eivät tunne luontoa, 
kasveja ja eläimiä. "Mielestäni paras tapa osoittaa rakkaut-
ta lapselle on kertoa hänelle tarina", sanoo 7-vuotiaan lap-
sen isomummo.

Jatketaan rakkaudella. Filosofi Lasse Poser on tutkinut 
asiaa. "Kaupankäynnin kieli levittää joka paikassa niukkuutta 
ja kurjuutta väittämällä onnen odottavan aina vasta ostota-
pahtuman tuolla puolen. Se todistaa aidon rakkauden olevan 

mahdollista vain elokuvissa, julkisuudessa, spektaakkeleis-
sa." "Rakkaus käännetään muotoon, joka palvelee kilpai-
lua ja eristyneisyyttä... Rakastettua vaaditaan täyttämään 
ennalta määrätty rooli tai tehtävä... Rakkaus pelkistetään 
toistoksi, suoritettaviksi eleiksi - vannottiin siinä sitten ju-
malan, rodun, lajin, sukupuolen tai auktoriteetin nimeen." 
(Niin & Näin -lehti 1-2015)

Viime syksyn kirjoista on sanottu, että Laura Lind-
stedtin "Oneiron: fantasia kuolemanjälkeisistä sekun-
neista" on yksi mielenkiintoisimmista, näin ainakin Maa-
rit Polviander Kirjo-lehdessä. Oneiron kertoo seitsemäs-
tä naisesta, jotka ovat kuolemanjälkeisessä välitilassa 
odottamassa siirtymistä seuraavaan tilaan. Naiset lähte-
vät kukin kuolinpaikkaan ja -hetkeen. Naisia on seitse-
män kansainvälistä tyyppiä: nuori senegalilainen mal-
lin urasta haaveileva, rikas kaksosia odottava ranskatar, 
kurkkusyöpään menehtynyt hollantilainen, brasilialainen 
sydänsiirtopotilas, itävaltalainen teinityttö, moskovalai-
nen kirjanpitäjä sekä amerikkalainen anorektinen per-
formanssitaiteilija. Lindstedt (synt. 1976) kertoo kirjoit-
taneensa teosta kahdeksan vuotta. Hän oli Finlandia-eh-
dokkaana vuonna 2007.

MTV:n entinen kirjeenvaihtaja Kari Lumikero kertoo 
Journalisti-lehdessä (9/15), miten meni kuvaajan kans-
sa Norjaan tekemään uutisten loppukevennystä kroko-
tiilistä. Sellaisen pennun oli Carsten-niminen mies hank-
kinut. Krokotiili kasvoi, tarvitsi kokonaisen huoneiston 
omakotitalon yläkerrasta. Toimitustiimi oli varovainen. 
"Oven avautuessa krokotiili hyökkäsi meitä kohti. Carste-
nin parimetrinen haarakeppi esti verenvuodatuksen, sillä 
krokotiilin jalat sutivat liukasta muovimattoa vasten. Car-
sten viskoi kalapaloja krokotiilin eteen lattialle, josta ne ka-
tosivat silmänräpäyksessä sen valtavaan kitaan. En saanut 
selville krokotiilin lopullista kohtaloa. Suomen eläintarhoi-
hin sitä tuskin tuotiin. En myöskään kuullut, että kylä Nor-
jan rajalla olisi 1986 syksyllä kulkenut krokotiilinnahkaken-
gissä".

Unelmien monet tasot



44

Gyöngyi 
Pere-Antikainen                                           

HEIJASTUKSIA

E
n ollut näkevänäkään kovin hyvä piirtämään, 
mutta lapsuudessani ja nuoruudessani oli tois-
tuvia kausia, jolloin harrastin piirtämistä, maa-
laamista ja eräitä muitakin kuvataiteen tekniikoi-

ta. Parhaiten muistan kauden teini-iästäni, jolloin tutkin 
kuuluisia veistoksia tai lähinnä niiden valokuvia ja yritin 
piirtää niitä valokuvien perusteella. Minua kiinnosti näet 
kovasti, miten saa muutettua kolmiulotteisen esineen pa-
perilla kaksiulotteiseksi mustan ja valkoisen eri sävyjen, 
varjojen ja heijastusten keinoin.

Minulla oli kaksi suosikkiveistosta, joiden matkiminen 
onnistui senhetkisen näkemykseni mukaan kohtalaises-
ti. Onnistuneempi oli Michelangelon Pièta, tai oikeastaan 
vain rintakuva surevasta Mariasta: luonnoksia syntyi luke-
mattomia, harmaan eri sävyin ilmaistu tuskallinen puoli-
hymy väreilee vieläkin sieluni silmien edessä.

Toinen suursuosikkini oli Rodinin Ajattelija. Niin yksin-
kertainen ja silti niin vaikea! Yritin ja yritin, mutta joku sii-
nä asennossa, lihasten liikkumattomassa liikkeessä jäi ai-
na tavoittamatta. Kyvyt puuttuivat, vaikka tutkin innois-
sani ihmisen anatomiaa käsittelevää grafiikkakuvateosta 
ja kokeilin monenmoisia lyijykyniä.

Haaveilin usein, miten isona matkustaisin Euroopan 
suurkaupunkeihin katsomaan näitä ja monia muita suu-
renmoisia veistoksia. Tietenkin maalaustaide kiinnosti 
myös, mutta eniten minua taisivat kiehtoa suuret patsaat.

Nuo toivomani matkat eivät ehtineet toteutua. Olen 
saanut ihailla monia veistoksia unkarilaisissa, suomalai-
sissa ja venäläisissä museoissa ja julkisissa paikoissa, mut-
ta nuo nuoruuteni monet, monet suursuosikit jäivät nä-
kemättä.

Sydämeni hypähti kuultuani Ateneumin Rodin -näytte-
lystä: tuleeko Ajattelijakin mukaan, tuleehan? Innostuin 
niin, että kesti pitkään muistaa ja tajuta, etten Ajattelijaa 
voi nähdä, vaikka sen edessä seisoisinkin. En voisi nähdä, 
en koskettaa, en hahmottaa; kuvitella vain eteeni, ihan 
kuin kuvittelisin sen pihamme kalliolle istumaan. Ja sil-
ti oli mentävä, sydän pampattaen, kiihtyneenä kuin en-
sitreffeille.

Näkövammaisryhmämme kuvailutulkkina toimi mu-
seon oma opas kertoillen perusasiat taiteilijasta ja esillä 
olevista teoksista tavan mukaan. Tässä vaiheessa tiesin 
jo, että saamme kosketeltaviksemme neljä pienoismallia 
näyttelyn kotimuseosta Pariisista, pronssisia tai kipsistä 
valmistettuja näköiskappaleita.

Pianistin käden, Suudelman ja muiden jälkeen seisoin 
sitten Ajattelijan edessä. Hetken ajan olin mielessäni taas 
se innokas koululaistyttö, mutta en saanut silmiäni auki, 
en näkemään. Tuo hetki, kun aivoni yrittivät kuumeisesti 
työstää niiden syövereissä ollutta kuvaa ja heijastaa sen 
silmäluomieni eteen, yritin tuntea ilmassa veistoksen vä-
reilyä, kuulumatonta kaikua, vallata näkymättömään nä-

Alkuperäinen Ajattelija.

kökenttääni sen mahtavuutta, sisälsi kai sokeuden koko 
tuskan.

Sitten sain käsieni väliin pienen Ajattelijan. Se oli mui-
ta pienoismalleja selvästi isompi. Kiersin sitä, kuin olisin 
kiertänyt aitoa Ajattelijaa, avasin silmäni isoiksi, avasin ai-
voni avariksi ja käteni, kaikki kymmenen sormeni rakensi-
vat tuoreita muistijälkiä veistoksesta entisten muistijälki-
en päälle tai niiden sekaan.

En jäänyt kuuntelemaan opasta loppuun. Museon kah-
viossa puhuttiin jo muusta, tuon tavallaan makean, mutta 
enimmäkseen tuskallisen melkein-elämyksen halusin pii-
lottaa mahdollisimman syvälle mieleeni sopukoihin.

Yhtenä päivänä kävimme keskustelua tuttavaporukalla 
siitä, miten koemme uuden Unseen-projektin tavoittei-
ta ja keinoja. Projekti pyrkii tuomaan taiteen mestarite-
oksia näkövammaisten saavutettaviksi ja siinä luodaan ja 
tallennetaan verkkokirjastoon kolmiulotteisiksi kohoku-
viksi tulostettavissa olevia versioita kuuluisista tauluista, 
esimerkiksi Mona Lisasta. Mitä moinen kohokuva sokeal-
le antaa? Eikö se ole pelkkä naurettava ja säälittävä yri-
tys välittää sellaista, mikä on tarkoitettu vain ja ainoas-
taan silmille? Eiväthän herkimmätkään sormet pysty tun-
temaan ja ilmaisemaan maalauksen hahmon silmien kat-
setta, hymyn salaperäisyyttä, eivät kertoa maalauksen 
värisävyistä. Tämä oli itsestäänselvä ensimmäinen ajatus 
ainakin meille, entisille näkeville, jotka muistamme Mona 
Lisan vähintäänkin melko hyvin. Meille kohokuvasta on 
korkeintaan sen verran iloa, että se palauttaa mieleen joi-
takin unohduksiin painuneita yksityiskohtia, vaikkapa kä-
den asennon tai puvun rypyt.

Mutta jos ajattelemme syntymäsokeita, voimme uskoa, 
että yhdessä kuvailutulkkauksen kanssa, ja korostetus-
ti: vain yhdessä kuvailutulkkauksen kanssa kohokuva he-
rättää ja yhdistää kahden aistin välittämää informaatiota. 
Kun mielikuvitus saa luoda kuvaa kuullun selostuksen ja 
sormien välittämän runsaan tuntumatiedon avulla, mieli-
kuvasta tullee mitä parhain ja elävin.

Yhtenä päivänä haaveilin ja pohdin: seisoisinko Ajatte-
lijan edessä vapisevin jaloin, sairastuisinko ensimmäis-
tä kertaa Stendhalin tautiin, tiedättehän, pyörtyisin tun-
teen voimasta suuren taideteoksen edessä, jos saisin vie-
lä nähdä? Samalla ihmettelen, miten vahvoja entiset visu-
aaliset muistoni ovat uudempiin kosketukseen perustu-
viin muistoihin verrattuna: Ajattelija elää mielessäni edel-
leen isona kuvana, mutta sormeni ovat jo lähes unohta-
neet pienen Ajattelijan tunnun! Vähän surettaa: visuaa-
liset muistot haalistuvat väkisin ajan kanssa, pitäisi osa-
ta hyödyntää paremmin herkkiä sormiani. Ehkä käyn vie-
lä toisen kerran Ateneumissa, tällä kertaa vain varta vas-
ten pienen Ajattelijan luona.

PIENI AJATTELIJA
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KULTTUURIN
TUULAHDUKSIA

Tanja
Rantalainen

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

Onnea me, 85 vuotta!

85-vuotta syyskuussa täyttävän Kulttuuripalvelun jäse-
nistö kokoontui maaliskuussa Majatalo Onnelaan. Uusi 
hallitus järjestäytyi ja iltaohjelmana kuultiin Mika Walta-
rin teksteistä, klassisesta musiikista ja varhaisesta jazzista 
koostettu Soiva Waltari -kokonaisuus. 

Juhlavuoden kunniaksi on julkistettu kulttuurikokemuk-
seen liittyvä kirjoituskilpailu Välähdys. Parhaimmistolle 
on luvassa rahapalkintoja ja palstatilaa Kajastuksessa. Et-
si aikaa ja osallistu ihmeessä. Kilpailuohjeet löytyvät yh-
distyksen internet-sivuilta.

Maaliskuun 29. päivä kirjailijavieraaksemme saapuu kir-
jailija ja psykologi Jussi Valtonen, jonka kolmas romaa-
ni He eivät tiedä mitä tekevät sai vuoden 2014 Finlandia-
palkinnon. Gyöngyi Pere-Antikainen haastattelee Valtos-
ta Iiris-keskuksen Braille-salissa klo 17.30 alkaen. Muita 
juhlavuoden kirjailijavieraita ovat Roman Schatz, Anni 

Kytömäki ja Sofi Oksanen. 

Näkövammaisteatterin kevään produktio Rakkaus on so-

kea saa ensi-iltansa 26.4. Näytelmän on ohjannut ja työ-
ryhmän tekstien pohjalta käsikirjoittanut Anu Aaltonen. 
Iiris-keskuksen käytävillä huhutaan, että tässä esityksessä 
rakkaudellekin on lupa nauraa. 

Vuoden 2016 toimintakalenterin, kirjoituskilpailun osal-
listumisohjeet ja ajankohtaisten tapahtumien tarkemmat 
tiedot löydät yhdistyksen nettisivuilta osoitteesta www.
kulttuuripalvelu.fi 

Valoisaa kevättä! toivottaa kulttuurisihteeri

Rakkaus on sokea, vasemmalta Riikka Hänninen, Marianne 
Tenhami, Jaana Agrillander, Johanna Herranen ja Sanna 
Ticklén. Alla roolihenkilöt Eevi, Akuliina-robotti ja Janette.  
Vasemmalla alhaalla Minnie.
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ONNEA VOITTAJILLE! Jouluruudukon arvonnas-
sa voittivat Kajastuksen vuosikerran Toive Mus-
tonen, Enonkoski ja  Sylvi Peltoniemi, Hämeen-
linna. Voit vastata kahdella tavalla: irrota täytet-
ty ruudukko tai kirjoita paperiin keltaisille riveil-
le muodostuvat sanat,  lisää nimi- ja osoitetietosi 
ja laita vastauksesi  15.5.2016 mennessä osoitteel-
la  Kajastus, Marjaniementie 74, 00930 HELSINKI.  Kir-
joita kuoreen lisäksi  sana "Kevätruudukko”. Oikein 
vastanneiden kesken arvomme kaksi Kajastuksen 
vuosikertaa. HUOM! Voit vastata myös sähköpostit-
se lähettämällä keltaisille riveille muodostuvat sa-
nat ja osoitetietosi osoitteella: palaute@kajastus-
lehti.fi

 

Piilosanojen ratkonnassa on vaikeinta se, että 

tehtävätyyppejä riittää. Tällä kertaa rajoitumme 

yhteen lajiin: sanakätköön. Vastaukset löytyvät 

annetun lauseen tai sen jonkin sanan sisältä. Ei 

pitäisi olla ylivoimaista.

 

1. Tangokuningas kutsuttiin Veikko Lavin kanssa 

ravintolavieraaksi. 5  kirjainta

 

2. Selvisikö sinulle, kuka on puolestaan rokin 

kuningas? 5

 

3. Osasi Bowie musisoida videollakin. 5

 

4. Kyllä Perkoilaa voi koomikkonakin arvostaa. 5

 

5. On Leena Lander sentään uudempi kirjailija 

kuin satukuningas. 8

 

6. Syvennymme kirjailijan rouvan maalauksiin. 5

 

7. Näyttelijäseurue valtasi Samppalinnan, hei 

morsian siellä, oletko Regina? 11

 

8. Maria näki varjot unien. 6

 

9. Vietettiin juhannus alamaissa, toki silti tanssi-

en. 5  + 6

 

10. Ei sarjakuvan lintu ole pähkinänakkeli. 5

 

11. Kuuva, Rydman, Hotakainen – sankaritarinan 

päähenkilöt? 5

 

12. Aarne on se tuntematon virnuilija, johon Ka-

jo kiintyi eniten. 9

 

13. Forssan poikia somalitkin diggaavat. 5

 

14. Eihän sisar pane vastaan, jos Timo antaa häl-

le taidettaan. 9

 

15. Pirjo Hannesta rakastaa, Linnankoski todis-

taa. 8

RUUDUKON VOITTAJAT

HANSKIN HELPOT                                    RUUDUKON RATKAISU                         

1. Olavi 2. Elvis 3. David 4. Mikko 5. 
Andersen 6. Venny (Soldan-Brofelt) 7. 
Linnanheimo 8. Jotuni 9. Hannu Sala-
ma 10. Nakke 11. Karit 12. Honkajoki 
13. Malit 14. Sarpaneva 15. Johannes

OIKEAT VASTAUKSET
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                     KEVÄTRUUDUKKO

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

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

  ..............................................................................................................................
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Teksti: Eija-Liisa Markkula 

Tamperelainen Timo Kokkila piirtää ja käsikirjoittaa Kajas-
tukseen Mauri ja Mustis -sarjakuvaa, on tehnyt sitä jo vuo-
desta 1997 lähtien. Nyt sarjakuvasta tulee ensimmäinen ku-
vailutulkattu säännöllisesti ilmestyvä sarjakuva Suomessa, 
sillä lehden verkkoversioon liitetään tästä lähtien Maurin ja 
Mustiksen kuvailutulkkaus. Siitä sain aiheen tuon ”tunte-
mattoman” miehen esiin vetämiseksi. Hän poikkesi haasta-
teltavakseni käydessään kokouksessa Helsingissä, Ali Kin-
nunen saatiin paikalle häntä kuvaamaan. Yllättävää oli, että 
hekään eivät olleet ennen tavanneet.

Kokkilalle kuvailutulkkaus ei ollutkaan outo asia; hän oli 
kuunnellut kuvailtua sarjakuvaa Tampere Kuplii -sarjakuva-
tapahtumassa ja ihmetteli, miksi siinä oli turhan pitkään ku-
vailtu ruutujen kokoa, vaikka tärkeintä on vain sisällön oi-
valtaminen. Hän kertoi myös kuunnelleensa Kajastuksen 
äänitteen, jolla lukija lyhyesti kertoo sarjakuvan sisällön.

Mauri ja Mustis ilmestyivät sarjakuvien maailmaan jo noin 
25 vuotta sitten. Kokkila oli Suomen kuuluisimman sarja-
kuvalehden, Pahkasian, avustaja 90-luvun alusta lähtien ja 
tuntemamme koirakko, sokea mies opaskoirineen,  teki de-
byyttinsä mainitussa lehdessä 1992. Pahkasiassa ilmestyes-
sään sarjakuvan sisältö oli rankempaa kuin nykyään. Jo ai-
emmin Mauri ja Mustis olivat  olleet mukana    yksittäisinä 
vilahduksina joissakin lehdissä ja Kemin vuotuisessa alan 
tapahtumassa pidetyssä kilpailussa, mutta palkintosijaa ei 
vielä silloin irronnut. 

Kun ihmettelen, mistä Kokkila sai idean tällaisiin hahmoi-
hin. Hän sanoo, ettei oikein itsekään tiedä, sillä hänellä ei 
ole mitään yhteyksiä näkövammaisuuteen eikä hänellä ole 
koiraakaan. Hän kertoo vain miettineensä, että halusi ai-
heekseen jotakin toisenlaista, sellaisen elämänpiirin, jota  ei 
vielä ole kuluneeksi piirretty.  

Yhteys Kajastukseen syntyi siten, että Kokkila voitti lehden 
vuonna 1997 järjestämän sarjakuvakilpailun. Hän ei muis-
ta, mitä kautta kuuli kilpailusta, ehkä sarjakuvaseuran tie-
dotteista. Hän teki vain pari uutta strippiä, koska toivomuk-
sena oli esitetty, että sarjakuvan tulisi olla selkeän yksinker-
tainen, ei pieniä yksityiskohtia. Kokkila arvelee pääpalkin-
non olleen lupaus julkaisusopimuksesta Kajastuksen kans-
sa. Silloinen päätoimittaja oli kertonut, että voitto oli syn-
nyttänyt keskustelua siitä, olisiko voiton pitänyt mennä 
mieluummin näkövammaiselle piirtäjälle.  

Mauri ja Mustis 

Peräsmiehen ja Peräspojan 
kovassa seurassa!

Timo Kokkilan omakuva vuodelta 1997.
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Kokkila kuvailee hahmojaan ja kertoilee taustoista naurun  
pyrkiessä koko ajan sekaan meille molemmille.  Mustis ei 
ole mitään rotua, keksitty, tavanomaisella pyöreällä tyylil-
lä piirretty  musta koira.  Tämä omapäinen ajattelija pyrkii 
alinomaan toteuttamaan omia juoniaan ja kepposiaan, vain 
korvien ja hännän asennot paljastavat Mustiksen mielenliik-
keitä ja sielunelämää, kaiketi se luulee olevansa kaksikon 
henkinen johtaja.

Maurilla on kliseemäisesti mustat lasit ja valkoinen keppi. 
Hän on varsin tavallinen, ehkä keski-ikää lähestyvä suoma-
laismies, josta ei paljoakaan tiedetä. Hän on perheetön eikä 
hänellä taida olla työpaikkaakaan. Tiedetään, että Mustis on 
yrittänyt järjestää isännälleen treffejä. Niinpä Mauri oli ker-
ran kutsunut naistuttavan  kylään, mutta Mustis oli asias-
ta liian innoissaan järjestäen parasta pöytään, mikä tarkoitti 
koirankeksejä, ja niin  lyhyeen loppuivat tapaamiset!

Mustis-nimi tuli tietenkin koiran väristä ja siitä, että Mus-
tanaamio-sarjakuvan sankarin lempinimi oli Mustis. Koi-
ra on saanut etäisesti vaikutteita myös Tenavien Ressulta; 
kumpikin elää omassa mielikuvitusmaailmassaan tyytyväi-
senä omaan ongelmien ratkaisukykyynsä. Mauri sai nimen-

sä pelkän alliteraation perusteella. Miehen ja koiran välil-
lä vallitsee erikoinen viestintä; silloin, kun muita ei ole pai-
kalla, Mauri kuulee ja ymmärtää Mustiksen  puheen. Tä-
mä ilmiö puolestaan juontaa juurensa Lassi ja Leevi –sarja-
kuvaan, joka oli varsin suosittu 80-luvulla. Lassilla oli lelu-
tiikeri Leevi, josta tuli oikea puhuva tiikeri heidän ollessaan 
kahden kesken. 

Mauria ja Mustista ei ole julkaistu säännöllisesti muualla 
sen alettua ilmestyä  Kajastuksessa, ehkä kerran pari Pah-
kasiassa ja kokoelmakirjoissa. Kokkila piirsi Pahkasikaan 
Teräsmies-sarjakuvaa parodioivaa supersankari Peräsmies-
tä, joka oli alkujaan pultsari ja syötyään radioaktiivista her-
nekeittoa sai niin kovat pieruvoimat, että pystyi lentämään.   
Kun Pahkasika lopetettiin vuonna 2000, Peräsmies kuoli  
jäätyään hurjastelevan rattijuopon auton alle. Supersanka-
rit voivat kuitenkin halutessaan taas vain nousta. Niinpä il-
meni, että Peräsmieskin oli lavastanut kuolemansa paetak-
seen velkojiaan. 

Vuonna 2003 Otava Median tuottama Koululainen-lehti et-
si pojille sopivaa sarjakuvaa. Kokkilaa pyydettiin tekijäksi. 
Kaverinsa kanssa hän ryhtyi puuhaan ja näin syntyi vieläkin 

Timo Kokkila kädessään Mauri ja Mustis -kirja.

►
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Koululaisessa ilmestyvä Peräspoika.  Poika on kaksoishen-
kilö, toisaalta koululainen ja toisaalta supervoimia omaava 
sankari. Peräspoika on älykkäämpi kuin isänsä, jota ei ole 
koskaan tavannut, koska on syntynyt tämän kuoltua. Isähän  
ei ollut erityisen taitava missään, ikään kuin vahingossa on-
nistui silloin tällöin…

Peräspoika on nykyään Kokkilan päätyö, Koululainen il-
mestyy kerran kuussa. Samalla hän tekee tilaustöitä yrityk-
sille ja yksityisille. 

Alunperin Timo Kokkila opiskeli arkkitehtuuria ja oli töissä 
arkkitehtitoimistossa, mutta edellinen lama toimi kohtalon-
sormena osoittaen Kokkilalle hänen paikkansa tässä maail-
massa; arkkitehtitoimisto joutui lopettamaan, eikä alakaan 
enää kiinnostanut. Sarjakuvan tekeminen  tuntui yhä enem-
män omalta. Hänellä ei ole ollut koskaan taiteellisia ambiti-
oita, mutta  huumorin on aina oltava läsnä. 

Kokkila piirtää sekä tavanomaisesti  käsin että tietokoneel-
la. Välineinä ovat usein huopakynät, joskin ne vaihtuvat ti-
lanteen mukaan alalla perinteisiksi työvälineiksi eli kalli-
grafi akyniksi tai tussiteriksi, luonnospiirroksissa välinee-
nä on lyijykynä. Piirustusalustana on kallistettu valopöy-
tä. Kokkila katsoo olevansa vanhanaikainen menetelmiltään 
ja taantuneensa, sillä uransa alkupuolella hän piirsi mustal-
la tussiterällä.

Valmiit kuvat hän skannaa  tietokoneelle, rakentaa sarjaku-
van siinä ja värittää kuvat koneella. Kokkila kokee tietoko-
neella piirtämisen epävarmaksi ja käden ja katseen koordi-
noinnin hankalaksi. Hän sanoo tekevänsä käyttögrafi ikkaa 
eikä tarkoitakaan sen säilyttämistä arkistoissa tai gallerioi-
hin viemistä.

Timo Kokkila tekee säännöllistä työpäivää. Kirjoittaminen 
tuntuu hänestä vaikeammalta kuin piirtäminen. Silloin täl-
löin hän  saa ideoita muilta ihmisiltä ja kommentteja tyttä-
reltään. Maurin ja Mustiksen kohdalla hänelle herää näkö-
vammaisuuteen  liittyvissä asioissa epäileväisiä kysymyksiä 
tyyliin: voikohan  näin olla?

Nuoruudestaan lähtien Kokkila on seurannut sarjakuva-alaa 
laajasti ja tarkasti. Se on hänen pääharrastuksensa. Belgia-
lais-ranskalaiset laatusarjakuvat Tintti ja Asterix hänet alal-
lekin houkuttelivat. Ne olivat oikeita sarjakuvakirjoja. Niil-
lä oli antia myös aikuisille. Rakkaita ovat olleet Lucky Lu-
ke, Ahmed Ahne, ja totta kai hänelle Aku Ankkakin tuli. 

Pitkän uransa johdosta hänellä on perspektiiviä katsoa alan-
sa muutoksia ja kehitystä. Vielä kolmisenkymmentä vuot-
ta sitten Suomessa kaikilla suurilla päivälehdillä oli omat 
sarjakuvavalikoimansa, mutta tänään noin 30 lehteä julkai-
see kolmea tai neljää kaikille tuttua suomalaista sarjakuvaa; 
Viivi ja Wagner, Fingerpori sekä P. Virtanen. Kiroileva sii-
li kuuluu myös tähän joukkoon. Muutos on siis ollut suu-
ri, ja tällä hetkellä suomalaisella sarjakuvalla menee todella  

hyvin. Vuosittain julkaistaan 50-70 kirjaa. Taidesarjakuvia 
tuotetaan myös paljon. Edelleenkin suuret kustantamot suh-
tautuvat sarjakuviin nihkeästi, mutta omakustanteita ilmes-
tyy usein. Myös Kokkila on julkaissut Maurin ja Mustiksen 
edesottamuksia omakustanteena. Pahkasiasta tuotettiin ko-
koelmakirja viime syksynä muodikkaalla joukkorahoituk-
sella. Toukokuun loppuun saakka Tampereen Vapriikissa on 
avoinna näyttely nimeltä Pahkasika – kymmenen kirjainta 
joihin voin luottaa. Se on Kokkilan kuratoima. Jo aiemmin 
hän on koonnut kaksi näyttelyä legendaarisista, mutta tunte-
mattomista piirtäjistä, Poika Vesannosta ja Ami Hauhiosta.         

Timo Kokkila on tehnyt muutamia piirrettyjä kaitafi lmejä. 
Hän käy mielellään katsomassa animaatioita.
Elokuvaa, kirjallisuutta, musiikkia ja televisiota, kuten 
muutakin kulttuurielämää, hän seurailee ja sanoo olevan-
sa maultaan populaarikulttuurin kuluttaja. Urheilusta hän ei 
välitä keskustella.

Haastattelun edetessä selviää, että Kokkila toimii alansa 
piireissä aktiivisesti ja myös tuntee ne.
Hän kuuluu vuosittain maaliskuussa järjestettävän Tampere 
kuplii -tapahtuman järjestäjiin. Tapahtumassa jaetaan sar-
jakuvan Finlandia-palkinto. Helsingin seura puolestaan  ja-
kaa Puupää-palkinnon. Vaatimattomalla ja hillityllä, mutta 
hymyä ja naurua täynnä olevalla tyylillään Kokkila mainit-
see sivulauseessa olevansa Suomen Sarjakuvantekijät ry:n 
puheenjohtaja kolmatta vuotta. Seurassa on n. 150 jäsentä. 
Vuosittain se jakaa apurahoina 40-50 tuhatta euroa.

Alussa sanoin haluavani vetää esiin ”tuntemattoman” mie-
hen. Miespä olikin erittäin tunnettu, mutta haastattelija tie-
tämätön! 

 Jälkiviisautta
Vuonna 1997 Kajastus julisti sarjakuvakilpailun numerossa 
2.  Sarjakuvan tuli koskettaa tavalla tai toisella näkövam-
maisuutta. Ensimmäinen palkinto oli 1000 markkaa, jon-
ka siis Timo Kokkila voitti. Toisen palkinnon, 600 markkaa, 
sai Näkövammaisten Keskusliiton ryhmä Markku Möttönen 
– Kirsti Salonen – Timo Kuoppala – Petri S. Huttunen ja 
piirtäjänä Anneli Nevalainen sarjakuvallaan Sysi ja Urban. 
Kaikkiaan kilpailuun osallistui viisi työtä.

Timo Kokkilan sarjakuva Mauri ja Mustis ilmestyy
Kajastuksessa jatkossakin. Uutta on, että se kuvailutulka-
taan. Kuvailutulkattu Mauri ja Mustis löytyy osoitteesta
www.kajastuslehti.fi 

►
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