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PÄÄKIRJOITUS

Eija-Liisa
Markkula

                                                                                                                                                                                 

riaa sarjassaan ”Vanhan huvilan tarinoita. Tyyne Lehtonen 
kuului alusta lähtien lehden vakituisiin kirjoittajiin nimi-
merkillä, tai kuten silloin sanottiin salanimellä, Illakko, jon-
ka päiväkirjamerkintöjä seurattiin 40 vuotta!  Tämän päivän 
palstoilla  reilut 20 vuotta on ollut Vinokas ja ensi vuonna 20 
täyttyy myös Timo Kokkilan sarjakuvalle Mauri ja Mustis.

Nykyään Kajastus tekee vaikuttamistyötä kulttuurin kaut-
ta, mutta alkuaikoina ja vielä 2000-luvulle tultaessa lehdessä 
oli  artikkeleita näkövammaisjärjestöjen  kokouksista – jo-
pa äänestystuloksineen – annetuista lausunnoista ja tehdyis-
tä anomuksista, samoin kuin tehdyistä läpimurroista ja saa-
vutetuista eduista. 1935 kerrotaan ensimmäisestä julkises-
ta avustuksesta sokeille; 250 markan suuruisesta ”sokeusra-
hasta”, jonka valtio myönsi 800 sokealle. Opaskoirien saan-
ti näkövammaisille pitkittyi sotasokeiden tultua väliin tär-
keämpänä ryhmänä. Keskusliiton puheenjohtaja Einar Juvo-
nen kirjoittaa asiasta v. -45. Kuntoutusta, vanhusten ja jär-
jestöasioita yleensäkin käsitellään eniten 80-luvun lehdissä. 
Mukana on paljon sekä pohjoismaista että kansainvälistä ra-
portointia.

Mikään asia ei ole yhdistänyt järjestöjä sen tiiviimmin 
kuin kaikkia näkövammaisia koskevien uusien apuvälinei-
den saanti. Vuonna 1975 kerrotaan kaikkien näkövammais-
järjestöjen toimihenkilöineen anoneen yhdessä silmälääkä-
reiden kanssa sosiaalihallitukselta ja Kansaneläkelaitokselta 
Optagon-lukulaitetta ja suljetun piirin televisiota näkövam-
maisten käyttöön. Daisy-soitin on jokaiselle näkövammai-
selle tutuin viime vuosikymmenen aikana tulleista laitteista. 
Monenlaisia välineitä on kehitetty, mutta joskus aikaa on ku-
lunut paljon tulosta syntymättä. Tästä on esimerkkinä Lon-
toossa 40-luvulla kehitetty 4,5 kilon painoinen, kuulokkeilla 
varustettu radiosuunnin sokean liikkumisen helpottamiseksi. 
Vuoden 1965 Kajastuksessa kerrotaan, että  laite saatiin kes-
kusliittoon kokeiltavaksi, onneksi huomattavasti keveämpä-
nä. Tutka-ajatustahan on yritetty kehittää liikkumisen avuksi 
jälleen aivan viime aikoina.

Kajastuksen omin alue tällä hetkellä ovat kirjallisuus ja 
taide, kulttuuri kaikkinensa. Kirjailijavierailuista on kirjoi-
tettu kautta vuosien. F. E. Sillanpää on varmaan ainoa kir-
jastossamme vieraillut nobelisti, vuonna 1955 hän vieraili 
Sokeain koulussa ja samalla kirjastossa. Tapana oli kutsua 
kuuluisa vieras kirjastoon Lainanpäivänä. Esimerkiksi vuon-
na 1995 vieraina olivat Eeva Joenpelto ja Tellervo Koivisto. 
Äänikirjan täyttäessä 50 vuotta oltiin jo Iiriksessä ja juhlapu-
hujana oli Matti Ranin.

Ateneumissa järjestettiin ensimmäinen näkövammaisille 
suunnattu  näyttely vuonna 1995 otsikolla ”Kertovat kuvat", 
jossa tekstit olivat pistekirjoituksella ja äänitteet kaseteilla. 
Lisäksi museo oli kehittänyt henkilökunnalleen opastuskou-
lutuksen näkövammaisten asiakkaiden kohtaamiseen. Muse-
olle luovutettiin kiitoksena kunniakirja saman vuoden Soke-
ain viikolla.   

Ulkomailta kuului joskus kummia; vuonna 1945 kerrottiin 
yhdysvaltalaiseen erikoissairaalaan perustetusta silmäpan-

Lupasin selailla Kajastuksen vuosikirjoja, joita Nä-
kövammaisten Kulttuuripalvelun arkistossa on-
kin pitkät rivit, periaatteessa kirja joka vuodelta, 
siihenhän on sidottu kyseisen vuoden kaikki leh-

den numerot. Jokunen kirja on joutunut teille tietymättömil-
le. Mitähän lehden perustaja Anna Friman sanoisi, jos nyt 
nuo rivit näkisi! Vai olisiko mykkänä ihastuksesta katselles-
saan kulttuurilehdeksi etabloitunutta nyky-Kajastusta! Otin 
tarkempaan tarkasteluun kunkin vuosikymmenen puolivä-
lin vuosikirjan lukuun ottamatta viime vuotta, siis kahdek-
san kirjaa, joista ei ole vaikea löytää suuntauksia ja ajan ke-
hitystä. Pahoittelen heti sitä, että tässä tekstissä väkisinkin 
vilisee vuosilukuja ja muita numeroita.   

  Varjojen mailta –lehden nimi vaihtui Kajastukseksi vuon-
na 1955.  Nimikilpailu sai suuren suosion niin, että voitta-
nutta nimeäkin ehdotti kolme henkilöä. Arpa ratkaisi 5000 
markan palkinnon Helmi Heinille Hiekkanummelta. Nimen 
vaihdos katsottiin tarpeelliseksi siksi, että entisen nimen tai-
vuttaminen oli vaikeaa, melkein aina oli lisättävä sana ”leh-
ti” selkeyden säilyttämiseksi. Edellisellä vuosikymmenellä 
lehdessä oli ollut vielä ruotsinkielinen liite pari kertaa vuo-
dessa, mutta 50-luvulla se oli jo jäänyt pois.

Kajastus oli kukkeimmillaan  Oskari Lehtivaaran päätoi-
mittajuuden aikana. Hänen aloittaessaan vuonna 1952 tila-
uksia oli noin 1000  - kuten on nykyäänkin - mutta 70-luvul-
le tultaessa lukumäärä oli noussut noin 25 000:een. Menes-
tys johtui tiiviistä ja hyvin toimivasta asiamiesverkostosta, 
jonka ansiosta 70-luvun joulu-Kajastuksissa saattoi olla jo-
pa 28 sivua  pelkkiä maksettuja joulutervehdyksiä! Kuka ta-
hansa sai kaksi kiloa kahvia hankkimalla viisi lehden tilaus-
ta, viisi kiloa kymmenestä tilauksesta. 

Selkeästi on huomattavissa, että 30- ja 40-luvuilla leh-
dessä oli paljon suuria tunnelatauksia huokuvia ja pateettis-
ta luonnonkuvausta tai uskonnollisuutta ilmaisevia runoja ja 
kertomuksia. Noilla vuosikymmenillä kuvitusta ei juuri ol-
lut. Useimmiten kuvat olivat mainoksissa. Tultaessa 60-lu-
vulle runoja oli harvoin, suorasanaiset tekstit olivat asia-ar-
tikkeleita, joihin liittyvää kuvitusta oli jo melkoisen paljon, 
värikuvat alkoivat vallata alaa. Vuoden -65 joulunumeros-
sa oli ensimmäinen monivärikansi, kuvassa talvinen Senaa-
tintori. Sisällysluetteloita ei ollut ennen 70-lukua, ja teks-
tien kirjoittajien nimet ilmestyivät lopulta kaikkiin tekstei-
hin vasta tämän vuosituhannen puolella. Runoihin puoles-
taan palattiin 2000-luvulla siten, että kesäisin julkaistiin ru-
noliite, vuoden 2005 lehdessä liite oli jopa kymmensivuinen.

Usein päätoimittajan vaihtuessa alettiin henkilökuvasarja, 
yleensä näkövammaisliikkeen senhetkisistä keulahahmoista. 
Kuitenkin muutaman esittelyn jälkeen sarja ryytyi ja unoh-
dettiin. Pisimmäksi sarjaksi muodostuivat  Oskari Lehtivaa-
ran pääkirjoitukset, joissa kussakin keskityttiin yhden henki-
lön esittelyyn, otsikkona kyseisen henkilön nimi.

Muita sarjoja ja jatkokertomuksia lehdissä oli monenlai-
sia. Vanhin oli Aatos Suvituulen romanttinen jatkokertomus 
”Tulessa kulta puhdistuu”. Unto Karri kertoi Onnelan histo-

Otantaa 85 vuoden 
pituiselta aikajanalta
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kista sarveiskalvoleikkausten tueksi. Samana vuonna oli jut-
tu unkarilaisesta taitavasta silmäkirurgista, jolla oli ”poikke-
uksellisen kevyt käsi”. Paitsi kirurgi, mies oli myös ruhtinas 
ja nyt jo ehkä julistettu pyhimykseksi – sitä ainakin tuolloin 
yritettiin. Wienissä oli vuoden 1965 lehden mukaan erityi-
sesti näkövammaisille tarkoitettu puisto, Blindengarten, jos-
sa oli myös eläimiä, esimerkiksi aaseja. Erityisesti oli aja-
teltu tuoksujen tärkeyttä sokeille, kaikkea sai koskea ja alu-
eesta oli useita kohokarttoja. Vuonna-75 Kajastuksessa ra-
portoidaan Moskovan sokeain kirjastossa olleen 60 työnte-
kijää, lisäksi kirjaston erillisiä toimintapisteitä olivat meto-
dologinen osasto ja fonoteekki, joka välitti äänitteitä, mu-
siikkia ja nuotteja. 

Ulkomaan kuulumisia käännettiin ja kopioitiin suoraan te-
kijänoikeuksista piittaamatta, useimmiten tietenkin ruotsa-
laisista näkövammaisten julkaisuista. Pakko on vielä ottaa 
eräs erikoinen 60-luvun artikkeli, jossa aiheena on suurriis-
tan ja villipetojen metsästys. Kirjoittaja keskittyy kaatolu-
pien ja tappojen hintoihin; Esimerkiksi elefantin kaatolupa 
maksoi 250 markkaa ja tappamisesta sai 5000 markkaa! Ih-
mettelenpä, mihin lehteen juttu oli tarkoitettu!         

Hauskoja kilpailuja lehdessä on järjestetty kautta sen his-
torian. Jonkinlainen kirjoituskilpailu on järjestetty melkein 
vuosittain. Suvaitsevaisuuden vuodeksi nimettynä vuonna 
-95 kirjoituskilpailuun osallistui ennätykselliset 67 kirjoit-
tajaa. Samana vuonna oli myös logon tai vastaavan suunnit-
telukilpailu, jolla haettiin sopivaa kuviota yhdistyksen lii-
kelahjoiksi tarkoitettuihin solmioihin ja huiveihin, palkinto-
na 1500 markkaa.  Vuonna -55 otettiin tavaksi julkaista jo-
ka lehdessä kilpatehtävä ”Illan ratoksi”; ristikoita, sanastol-
lisia tehtäviä jne. Näitä aiomme julkaista uusintana vielä tä-
nä vuonna. 

Kajastuksen vuosikirjat ovat siinä määrin mukaansatem-
paavaa ja monitahoista luettavaa, että otin yhteyttä Celia – 
Näkövammaisten kirjastoon esittäen niiden tuottamista ääni-
kirjoiksi Celian kokoelmiin. Näin saisimme tallennettua val-
tavan määrän näkövammaisten kulttuurihistoriaa Suomessa. 
Odottelemme vastausta, myönteistä tietenkin näin juhlavuo-
temme merkeissä! 

Kaunista kulttuurikesää teille, rakkaat lukijat!
Omenapuiden kukkiessa 2016

Eija-Liisa Markkula
päätoimittaja

Kannessa kirjailija Jussi Valtonen, kuva Marko Taina / Tammi.  Seuraava Kajastus ilmestyy syyskuussa 2016.
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Jussi Valtonen Kulttuu-
ripalvelun kirjailijavie-
raana.
Teksti: Gyöngyi Pere-Antikainen
Kuva: Marko Taina / Tammi

Hän naurahtaa kerran ja 
toisenkin: "Joudun taas 
tuottamaan pettymyk-
sen haastateltavana, 
sillä ei minulla ole tä-

hänkään kysymykseen antaa yksiselit-
teistä  vastausta!" Vastauksia, vaihto-
ehtoja ja jopa totuuksia saattaa aina ol-
la, on, useita. Näin syntyy kirjailija.

Toisaalta kirjailija syntyy Nobelisti-
klubin suojissa. Alunperin englanti-
laista fi lologiaa, sittemmin psykologi-
aa ja sivuaineena teoreettista fi losofi aa 
opiskellut Jussi Valtonen vastasi puo-
lihuolimattoman myöntävästi opiske-
lijakaverinsa tiedusteluun, kuka oli-
si kiinnostunut kokeilemaan fi ktiivin 
kirjoittamisen opettelemista. Näin hän 
pääsi kotimaisen kirjallisuuden laitok-
sen puitteissa toimivan luovan kirjoit-
tamisen ryhmän, ns. Nobelistiklubin 
jäseneksi ja harjoittelemaan vuosien 
ajan sekä itse kirjoittamista että toisten 
jäsenten töiden arviointia.

"Toisten suunnilleen samaa tasoa ole-
vien kirjoituksia arvioimalla kirjaili-
janalku inspiroituu helpommin kuin 
saavuttamattomalta tuntuvaa Dosto-

jevskia lukemalla", silti ensimmäi-
nen suuri oivallus oli se, miten pal-
jon vaikeampaa fi ktiivin kirjoittami-
nen onkaan kuin etukäteen olisi arvel-
lut. Suurin kompastuskivi oli tulkinta: 
miten saada lukijat tulkitsemaan kir-
joituksia samalla tavalla kuin hän tar-
koitti?

Vaikutti siltä että Jussi Valtonen oli-
si noussut parrasvaloihin Finlandia-eh-
dokkuuden ja -palkinnon myötä vuon-
na 2014 kuin tuntemattomuudesta ja 
moni intohimoinen lukija yllättyi kuul-
tuaan hänen aikaisemmista kolmes-
ta kirjastaan. Vieläkin moni pitää kä-
sittämättömänä, miten noin hieno kir-
jailija voi jäädä miltei vuosikymme-
neksi täysin pimentoon ainakin suurel-
ta yleisöltä.

Totuuksien 
suhteellisuusoppi
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Valtosen ensimmäinen romaani, Tasa-
painoilua ilmestyi vuonna 2003. Se 
on autenttinen kertomus aloittelevan 
rockbändin ensiaskeleista musiikin te-
kemisen kuoppaisella tiellä ja siinä si-
vussa bändin jäsenten ihmissuhdekie-
muroista. Tunnelman uskottavuus poh-
jautuu kirjailijan omakohtaisiin koke-
muksiin, hän kun soitti pitkään Kuha-
nimisessä yhtyeessä, jonka pääsääntö-
nä oli, että sääntöjä ei ollut, vaan kaik-
ki saivat tehdä sellaista musiikkia, mi-
tä ikinä halusivat, sotkea tyylilajeja jo-
pa yhden kappaleen sisällä, välittämät-
tä siitä, halusiko kukaan muu kuunnel-
la heidän musiikkiaan.

Bändin jäsenten konfl iktien yhtenä ai-
heuttajana ja romaanin ehkä tärkeim-
pänä teemana on puhumattomuus, jon-
ka aiheuttamaa psykosomaattista oirei-
lua Valtonen kuvaa herkullisesti. "Kun 
elämässä on hankalaa, on järjestettävä 
lisää hankaluuksia vaikenemalla han-
kalista asioista jopa niiden ihmisten 
edessä, joiden kanssa niitä voisi käsi-
tellä", hahmottelee Valtonen.

Seuraavana vuonna Valtonen julkai-
si Vesiseinä-nimisen teoksensa, jos-
sa hän hakee romaanin ja novellikoko-
elman veteen piirrettyä rajaa. Teoksen 
kahdeksan novellia tai lukua maalaa 
samalle päähenkilölle ja hänen osin 
samoille omaisilleen useita eri mah-
dollisia maailmoja ja elämän tienhaa-
roja ja suuntia. Harmiksemme tätä te-
osta ei Celia-kirjastosta löydy, mutta 
yleisö saa nauttia kirjailijan itse luke-
mana novellista Jotkut miehet ne osaa-
vat puhua, joka kertoo koskettavasti ja 
yllätyksellisesti päähenkilön muistisai-
raasta äidistä.

Vuonna 2007 ilmestynyt Siipien kan-
tamat on nykysuomalaisen kirjalli-
suuden pieniä suuria helmiä, hiljainen 
romaani täynnä sisäistäi ntensiteet-
tiä. Aihe on erittäin herkkä ja riskial-
tis: keski-ikäisen, äidinkielen ja kirjal-
lisuuden opettajana toimivan miehen 
ja hänen nuoren tähtioppilaansa rak-
kaustarina.

"Kun rakkausromaaneissa draamaa 
saadaan aikaan kasaamalla esteitä ra-
kastavaisten tielle, nykypäivinä näitä 
esteitä on yhä vaikeampi löytää", poh-

tii Valtonen.
Hän loi lähtökohtaisesti mahdollisim-
man epätasaisen ja mahdottoman rak-
kauden, josta sitten yritti rakentaa niin 
tasavertaisen suhteen kuin psykologi-
sesti oli kuviteltavissa.

Romaani ei ole kuitenkaan pelkkä rak-
kaustarina, vaan se "suorastaan tu-
kehtuu intertextuaalisiin viittauksiin", 
viittaamalla peräti hyperaktiivisesti ja 
kaikin mahdollisin keinoin kaikkeen 
aiempaan ja olemassa olevaan kirjal-
lisuuteen  ja lukuisiin elokuviin. Kirja 
vaatinee toistakin lukukertaa ja löytö-
retkeä, mutta kirjallisuutta harrastaval-
le jo ensimmäinen nopea lukukerta on 
ahaa-elämyksiä täynnä. Kun opettaja-
kollega varoittaa "Nabokov hymyilee 
jossain", mieleen muistuu sekä Lolita, 
että Woody Allenin elokuva Manhat-
tan, jossa samaista lausetta lausutaan 
ja jonka hengenheimolainen tämä ro-
maani on myös henkisesti kypsän nuo-
ren tytön ja hänen rinnallaan aikuisek-
si kypsyvän iäkkäämmän miehen tari-
nan kautta. Romaanin päähenkilöiden 
nimet, Juhani ja Marianne puolestaan 
viittaavat Bergmanin elokuvaan Koh-
tauksia eräästä avioliitosta.

Romaanin herkullinen sivuhenkilö on 
harmaatakkinen mies, elokuvallinen 
keino ilmaista päähenkilön päänsisäi-
siä tunnetiloja ja ajatuksia silloin, kun 
kirjailija haluaa ilmaista niitä muutoin 
kuin kaikentietävän kertojan, suoran 
toiminnan tai dialogin avulla.

Siipien kantamien jälkeen Valtosen 
pieni, mutta uskollinen lukijakunta 
joutui odottamaan seuraavaa romaa-
nia seitsemän vuotta. Odotus palkittiin 
suurella romaanilla - suurella sanan 
kummassakin merkityksessä. He ei-
vät tiedä mitä tekevät on monia tee-
moja käsittelevä, moniin suuntiin rön-
syilevä ja haarautuva tiiliskiviromaa-
ni, jonka fyysistä kokoa on lukijoiden 
keskuudessa hieman aristeltu ja pelät-
ty. Vaan miksi? Eikö hyvään romaanin 
uppoudu niin täysivaltaisesti, ettei soi-
si sen päättyvän?

Valtonen kertoo suuren koon olleen ta-
hallinen riskinotto, sillä "mitä pitem-
pään kirja jatkuu, sitä enempää lukija 
alkaa siltä vaatia". Valtosen kertoman 

mukaan amerikkalainen romaanikirjai-
lija Elizabeth Gilbert kertoo baseball-
pelaajasta, joka osoittaa mailallaan 
katsomon yli ilmoittaen lennättävänsä 
pallon ulos stadionista. "Kun kirjoittaa 
ison romaanin, on se samanlainen: ai-
on lyödä täysillä ja jos se osuu, se me-
nee todella pitkälle, mutta jos ei osu, 
se huti näyttää todella nololta".

He eivät tiedä mitä tekevät ei ole huti. 
Finlandia-palkintojuhlassa sitä luon-
nehdittiin kauan odotetuksi uuden suo-
malaisen sukupolven aikalaisromaa-
niksi.

Romaanin tärkeimpiä teemoja on kom-
munikaatiovaikeudet, niin yksityisel-
lä kuin yhteiskunnallisellakin sektoril-
la, puhumattomuus tai toisen ohi pu-
huminen, keskustelun, väittelyn ja ar-
gumentoinnin kyvyn puute tai konfl ik-
tit. "Keskustelujen lähtökohtana ei ole 
kuuntelu ja yhdistävien tekijöiden etsi-
minen, vaan oman egon pönkittäminen 
ja se, miten voisi satuttaa toista eniten 
saadakseen hänet uskomaan omaan to-
tuuteensa", harmittelee Valtonen.

Kritiikki kohdistuu myös tiedonväli-
tykseen: "kuka päättää, mikä tieto tai 
uutinen on keskustelun arvoinen, ke-
nen näkökulma on arvokas ja keneltä 
ei kysytä?" Esimerkiksi tarinan eläin-
ten oikeuksia koskevassa keskustelus-
sa: mitkä ovat ne intressit ja tietyt ta-
hot, jotka vaikuttavat siihen, mitkä nä-
kökulmat painottuvat keskustelussa? 
"Mihin tahansa asiaan perehtyy syväl-
lisemmin, osoittautuu se paljon moni-
mutkaisemmaksi kuin olisi etukäteen 
arvioinut. Totuuksia on melkein yhtä 
paljon kuin näkökulmia ja totuus riip-
puu argumentoinnista. Tutkiessaan pe-
rusteellisemmin yksinkertaista totuut-
ta, johon uskoi, vaikka sen huomai-
si edelleenkin uskomisen arvoiseksi, 
huomaa myös sen, että perusteet ovat 
aivan toisenlaisia kuin mitä aiemmin 
arveli ja yksityiskohdat ovat niin tär-
keitä ja ratkaisevia, että niihin kaik-
kiin on mahdotonta perehtyä", pohtii 
kirjailija ja kehuu saaneensa kimmok-
keen aiheeseensa Will Potterin kirjasta 
Green is the new red.

Valtosen romaani yhdistää kutkut-
tavalla ja mieleenpainuvalla taval-

►
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la amerikkalaistyyppisen vetävän ker-
ronnan ja pinnan alla yhteennivoutuvat 
suuret fi losofi set aiheet. Se on pohjim-
miltaan kuitenkin ihmissuhderomaani, 
ihmisten väliset ongelmat ja ratkaisut 
ovat kirjailijalle niitä kaiken tärkeim-
piä ja ne luovat lihaa ja elämää ajatus-
ten luiden päälle.

Tarina tapahtuu nykypäivää hyvin pal-
jon muistuttavassa lähitulevaisuudes-
sa, takaumat puolestaan '90-luvul-
la. Suomalainen Alina ja hänen ameri-
kanjuutalainen miehensä Joe asettuvat 
Suomeen, mutta eroavat pian poikansa 
Samuelin syntymän jälkeen, kun Joe 
ei löydä työtä, eikä pysty kotiutumaan  
sympaattisuudessaankin oudoksi koke-
maansa, oivaltavan satiirisesti kuvat-
tuun maahan. Nykyhetkessä kummal-
lakin on uusperhe ja työ, Joe on erään 
yhdysvaltalaisen yliopiston aivotutki-
ja, joka joutuu vastakkain tutkimus-
laitoksensa eläinkokeita vastustavien 
radikalisoituneiden aktivistien kans-
sa. Nuoreksi mieheksi varttunut Sa-
muel puolestaan lähtee Yhdysvaltoihin 
selvittämään välinsä tuntemattomaksi 
jääneeseen isäänsä. Lähes arkinen ku-
vio ja äärettömästi draaman aineksia! 
Ja näistä aineksista Jussi Valtonen luo 
kirjallisen maailman, josta riittäisi hy-
vin vaikka kolmeksi romaaniksi.

Romaanin kaikki henkilöt ovat tahol-
laan sympaattisia ja hyvää tarkoittavia. 
Valtonen kertoo havainneensa, että 
valtavan suuri osa ihmisistä pyrkii ole-
maan vahingoittamatta muita, omak-
suen hyviä tarkoitusperiä. Miten hyvät 
aikeet kääntyvät niin usein ja helpos-
ti päälaelleen?

Erään selityksen tarjoaa kirjan alus-
sa toimittaja, joka kommentoi itäranni-
kon kaskaiden invaasiota: "Kaikki on-
nettomuudet johtuvat siitä, että ihmiset 
ajautuvat paniikkiin, sulkevat silmänsä 
ja törmäilevät, kolaroivat autoillaan, 
haavoittuvat ja vahingoittavat muita. 
Jos he pysyisivät rauhallisina, mitään 
pahaa ei tapahtuisi." Joukkopsykolo-
gia on osoittanut, kuinka tyypillisesti 
ihmiset alkavat tehdä ryhmässä samo-
ja asioita, vaikka yksilöinä toimisivat-
kin eri tavalla: ryhmässä myös "tyh-
myys kertautuu" helposti ja rynnätään 
samaan väärään suuntaan.

Totuuden erästä ulottuvuutta, tiedon-
saantia ja sen ongelmia Valtonen tar-
kastelee romaanissaan kuvitellun, mut-
ta ajatusmaailmaamme pelottavan lä-
hellä olevan, kännykän vaikutusaluetta 
laajentavan ns. kokemuslaitteen kaut-
ta. Tämä kokemuslaite on nimeltään 
iAm, viitaten Raamatulliseen Juma-
lan olemukseen. Kuten karismaattisen 
saarnaajan elkeitä omaksunut markki-
nointi-ihminen julistaa, iAm poistaa 
jopa käyttäjänsä yksinäisyyden.

Valtonen kertoo keskustelleensa usein 
digitaalista viestintää tutkivan ystä-
vänsä kanssa siitä, että kaikki mikä te-
kee samat asiat nopeammin ja vaivat-
tomammin, hyväksytään lähtökoh-
taisesti ja itsestäänselvästi edistysas-
keleeksi, eikä sen hyötyjä ja haittoja 
pohdita. iAm-kokemuslaite on tietyiltä 
ominaisuuksiltaan todellisuutta jo nyt: 
romaanissa se manipuloi käyttäjänsä 
aivoja, luo sisältöjä suoraan ihmisen 
aivokuoreen tutkimalla hänen aiemmin 
käyttämiä sisältöjä, reagoiden haet-
tuun bittivirtaan ja lisäten sen perus-
teella uutta sisältöä, tietoa, totuuksia.

"Ei osattu vielä ratkaista, miten sovi-
tettaisiin yhteen internetin hyvät puo-
let: tiedonsaannin helppouden ja sa-
malla tavalla ajattelevien ihmisten ko-
koamisen ja toisaalta haittapuolet: että 
ihmiset lyövät toisiaan netin suojissa.  
Mielenkiintoista, miten internetissä on 
paljon helpompi hakea omaan maail-
mankuvaan sopivaa informaatiota kuin 
törmätä omia näkökantoja laajentaviin, 
monimutkaisiin informaatioihin, hel-
pompaa on pönkittää omia uskomuksi-
aan kuin ajautua niistä kauemmas koh-
ti muita totuuksia", pohtii Valtonen.

Romaanin erästä juonenhaaraa edusta-
vasta aiheesta, koe-eläinten oikeuksis-
ta Valtonen ei ollut ollut aiemmin eri-
tyisen kiinnostunut, vaikkakin neuro-
psykologian opiskelijana tutkimuk-
sen perusteet olivat tuttuja, mutta tut-
kimusten eettisiin puoliin hän törmä-
si vasta tämän kirjoitusprojektin myö-
tä. Hän jännitti alussa aiheen valintaa, 
mutta havaitsi pian, "miten monet  eri 
alojen eettiset aiheet muistuttavat toi-
siaan siinä mielessä, että niiden käsit-
telyyn liittyy samoja kuuntelemisen ja 
keskustelemisen vaikeuksia ja sellai-

sia isoja yhteiskunnallisia kysymyksiä, 
kuten kuka saa määritellä kielen ja sä-
vyn, jolla niistä puhutaan tai päättää, 
kenen faktat on oikeat." "Monessa ex-
cel-taulukossa näyttää olevan objek-
tiivisilta vaikuttavia numeroita, mut-
ta niitä olisi voinut laittaa myös toi-
sella tavalla", tuumii Valtonen. Yhtenä 
ongelmana on myös tieteellisten tutki-
mustulosten verraten huono saatavuus 
suuren yleisön kannalta: "verovaroin 
kustannettuihin tutkimustuloksiin pi-
täisi veronmaksajien voida päästä kä-
siksi ilmaiseksi. Nykyisin ilmaiseksi 
saatavilla olevan tiedon oikeellisuutta 
on vaikea vertailla ja todeta."

Pelottavan ajankohtaiselta tuntuu ro-
maanin kohtaus, jossa Alina hakee 
lohtua verkosta kirkon keskustelusi-
vuilta, mutta törmää vain aggressiivi-
seen vihapuheeseen. Hänen tiedustel-
lessaan asiaa kirkon työntekijältä, vas-
taus on: "Jos me poistaisimme nämä 
törkyviestit ja loukkaukset, niitä tuli-
si tuhatmäärin lisää ja taas lisää, nii-
tä kirjoittavat ihmiset aktivoituvat  
kun viestit poistetaan." Ja vielä pelot-
tavammalta tuntuu nähdä, miten huo-
maamatta itse Alinakin joutuu mukaan 
samaan tappeluun.

Romaanin pitkitetty, takaumien hidas-
tama, silti sykkeen nostattavan dra-
maattinen loppu on monien roskiin 
heitettyjen versioiden, vääriltä tuntu-
neiden loppuhuipentumien ja jopa kir-
jan julkaisuajankohdan siirtämistä 
vaativien kokeilujen synnyttämä, poik-
keuksellisen intensiivinen ja tasapai-
noinen tulos. "Liian monia asioita  piti 
käsitellä ja avata ja saada ratkaistuksi, 
piti löytää tasapaino omaa elämää elä-
mään ja rönsyilemään pyrkivien hah-
mojen ja hallittua draaman kaarta kir-
joittamaan aikovan oman tahdon välil-
lä", selittää Valtonen. "Siihen ne vuo-
det kuluivat!"

Suunnitelmissa Jussi Valtosella on 
seuraavaksi väitöskirja (tämän jutun 
kirjoittamisen aikaan jo tarkastettu) ja 
sitten toivottavasti lyhyempi väli en-
nen seuraavaa romaania.

Tätä Iiriksen Braille-salissa järjestettyä 
iltaa lukijamme eivät pääse kuuntele-
maan netissä, joten romaanit puhu-
koot puolestaan!

►
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MÄNTTÄ KOMMANDONA

Mäntän kuvataideviikkojen 2016 kuraattori on Anssi Ka-
sitonni ja jälki näkyy. Näyttelyssä on mukana 31 taiteili-
jaa yksi taiteilijaryhmä. Näyttelyn nimi on Kommandona.
Taiteilijoiden joukossa on muun muassa tuore Ars Fenni-
ca -voittaja Mika Taanila, vastikään sarjakuvan Puupää-
hatulla palkittu Ville Pirinen, vuoden 2011 nuori taiteili-
ja Anna Tuori, kuvittaja ja taidemaalari Aino Louhi ja rol-
ler derby -mustelmatutkielmistaan tunnettu Riikka Hy-
vönen. Varsinaisen taidekentän reuna-alueelta näyttelys-
sä on mukana Simo Riikonen, jonka maalauspintana ovat 
autot ja menetelmänä ruiskumaalaus. Myös PKN-yhtyeen 
Pertti Kurikan alter ego Kalevi Helvetti kuuluu joukkoon. 
Kuvataideviikoilla nähdään myös retrospektiivi suoma-
laisen lyhytelokuvan legendalta Pasi "Sleeping" Mylly-
mäeltä.
Yhdysvalloista osallistuu kolme taiteilijaa: Hollywood-
luokan elokuvista tuttu, mutta myös kuvataiteilijana 

uraa luova Lucy Liu, sarjakuvamaisiin maalauksiin eri-
koistunut Anja Salonen sekä eroottisia ja ritualistisia tee-
moja teoksissaan värikkäästi yhdistelevä Kristen Liu-
Wong.
Mäntän taiteilijat: Liisa Ahlfors, Annika Dahlsten, Han-
naleena Heiska, Kalevi Helvet, Riikka Hyvönen, Tommi 
Hämäläinen, Pekka & Teija Isorättyä, Laura Könönen, Lu-
cy Liu (USA), Kristen Liu-Wong (USA), Aino Louhi, Kal-
le Mustonen, Tommi Musturi, Pasi "Sleeping" Myllymä-
ki, Emilia Mäkelä, Jyrki Nissinen, Konsta Ojala, Kaija Pa-
pu, Saara Piispa, Ville Pirinen, Risto Puurunen, Tiina Rai-
tanen & Emma Rönnholm & Salla Vapaavuori, Simo Riiko-
nen, Anja Salonen (USA), Mika Taanila, Petteri Tikkanen, 
Anna Tuori, Marko Turunen, Timo Vaitnen, Ilkka Vekka, 
Vilunki 3000
XXI Mäntän kuvataideviikot 12.6.– 31.8.2016, avoinna
kesällä joka päivä klo 10-18 (myös juhannuksena), 
www.mantankuvataideviikot.fi

KESÄNÄYTTELYT 
KUTSUVAT

Kajastuksen perinteisestä oppaasta löydät parhaat kesänäyttelyt.
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Mäntän kuraattori Anssi Kasitonni taitei-
lijoiden ympäröimänä. Vasemmalta oi-
kealle: Annika Dahlsten, Liisa Ahlfors, Si-
mo Riikonen, Aino Louhi, Tommi Musturi, 
Emma Rönnholm ja Laura Könönen. Oi-
kealla Johanna Lumpeen työ Free Spirit.

Salmelan Johanna Lumme, oikealla hä-
nen työnsä Sound of silence. Alla Lau-
ra Konttisen Nomemory ja Satu Laurelin 
Shipwrecked, molemmat Salmela.
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TAIDEKESKUS SALMELA

Taidekeskus Salmela luottaa tänäkin kesänä suomalai-
siin taiteilijoihin ja satsaa nuoriin.   Näyttelyssä on nuor-
ten kuvataidekilpailun parhaimmisto sekä joukko Suo-
men eturivin kuvataiteilijoita. Salmelan kesän 2016 tai-
teilijat ovat kuvanveistäjät Pekka Kauhanen, Kirsi Kaula-
nen ja Pirkko Nukari, kuvataiteilijat Kristian Krokfors, Tii-
na Torkkeli ja Johanna Lumme sekä taidemaalarit Lauri 
Laine ja Maria Laine.
Salmelan tämän kesän nuori taiteilija on Johanna Lum-
me. Salmelan talvistipendiaattina keväällä 2015 työsken-
nellyt Lumme opiskelee graafista suunnittelua Metro-
polia ammattikorkeakoulussa. Salmelassa nähdään Lum-
peen teossarja, jossa tutkitaan vettä, siihen tulevia hei-
jastuksia sekä erilaisia valon ja varjon vaihteluita.
Salmelan näyttelyt ovat avoinna 11.6.– 14.8.2016  päivit-
täin klo 11-18. Yhteystiedot:  Taidekeskus Salmela, puhelin: 
050 3388 114, sähköposti: info@taidekeskussalmela.fi, face-
book: www.facebook.com/taidekeskussalmela, 
www.taidekeskussalmela.fi.

TAIDEKESKUS PURNU

Aimo Tukiaisen Purnun säätiö on kutsunut Tina ja Kari 
Cavénin Purnun vuoden 2016 kesätaidenäyttelyn kuraat-
toreiksi. Kesänäyttelyn nimi on Vapaalla kädellä.  Ehkä 
jopa hauska sattuma on että kesän taiteilijoiden joukos-
sa on Mäntän kuvataideviikkojen kuraattori Anssi Kasi-
tonni. Muut taiteilijat ovat Jasmin Anoschkin, Heikki Ma-
rila, Timo O. Nenonen, Hanna Saarikoski, Pia Sirén, Anna 
Tuori, Viggo Wallensköld ja Anne Yli-Ikkelä.
Purnun näyttely on  avoinna 19.6.–7.8.2016. Yhteystiedot: 
040 9678 820, sähköposti: purnutaidekeskus@gmail.com, 
www.purnu.fi, osoite: Mustasaari 63, 35100 Orivesi.

FISKARSIN RUUKKI

Fiskarsin ruukin näyttelyn nimi on kasvu, tillväxt, 
growth, kuraattori on galleristi Katja Hagelstam.
Taiteilijat: Elina Aalto & Klaus Aalto - yhteistyössä: Ro-
shildur Jónsdóttir (IS), Snæbjörn Stefánsson (IS) & Pet-
ra Lilja (SE), Ville Andersson, Saara Ekström, Tarja Ervas-
ti, Petri Eskelinen, Hannele Grönlund, Bo Haglund, Ee-
ro Haikala, Lulu Halme, Antrei Hartikainen, Sasha Hu-
ber -yhteistyössä: Petri Saarikko, Renata Jakowleff, Tii-
na Koivusalo, Jouko Kärkkäinen, Elina Makkonen & Son-
ja Tuulia Halttunen, Maija Lavonen, Laura Mattila & Mik-
ko Merz, Lotta Mattila, Outi Martikainen, Rudi Merz, 
Jenni Mikkonen, Timo Mikkonen, Camilla Moberg, Stig 
Nordman, Ron Nordström, Piitu Nykopp, Stefan Nyström, 
Deepa Panchamia, Sami Parkkinen, Tuulia Penttilä, Kris-
tina Riska, Sanna Ritvanen, Marit Roland (NOR), SaineEn-
semble: Annatuuli Saine, Olli Kari, Saara Kantanen, Ismo-
Pekka Heikinheimo & Mika Tertsunen, Anneli Sainio, Mai-
ju Salmenkivi, Sami Salomaa, Elise Simonsson & työryh-
mä: Rimma Gimpel, Petra Lindholm, Eva Tordera - yh-
teistyössä: Severi Haapala & Ivan Kulvik, Janna Syvänoja, 
Riitta Talonpoika, Tatu Tuominen, Anna Ulff, Viivi Vares-
vuo, Karin Widnäs, Charlotta Östlund.
Fiskarsin ruukki 15.5.–25.9.2016, avoinna 11–18, puhelin 019 
277 75 04, www.onoma.org

HAIHATUS 

Haihatuksen kesänäyttely 2016 on rakennettu taiteili-
javetoisessa yhteistyössä. Kuvataiteilijat Pauliina ja Kal-
le Turakka Purhonen, Pasi Mälkiä ja Tiia Matikainen ovat 
näyttelyn pääsuunnittelijoita ja toteuttajia. Näyttelyn ni-
meksi he valitsivat Hikiset päivät. 
Taiteilijoita on yhteensä 27: Dxxxa D, Anna Estarriola, 
Jussi Goman, Anssi Hanhela, Emma Helle, Mari Paikka-
ri & Meri Ekola, Johanna Juvonen & Biagio Rosa, Elina Ka-
tara, Jouko Korkeasaari, Kati Kovács, Maximilian Latva & 
Katri Kainulainen, Virpi Lehto, Tiia Matikainen, Pasi Mäl-
kiä, Tarmo Paunu, Jyrki Riekki & Marko Luukkonen, Mar-
ko Suomi, Minna Suoniemi, Aleksi Tolonen, Kalle Turak-
ka Purhonen, Pauliina Turakka Purhonen, Ulla Virta, Ve-
sa Väänänen
Haihatuksen Hikiset päivät 12.6. - 14.8.2016 klo 11-18, myös 
juhannuksena.Taidelaitos Haihatus, Jousitie 70, Joutsa, pu-
helin 040 516 1703, www.haihatus.fi

TAIDEKESKUS TAARASTI

Ensimmäistä kertaa järjestettävä Taidekeskus Taaras-
tin kesänäyttely on vapaaehtoisvoimin koottu korkea-
tasoinen taidenäyttely. Mukaan on saatu tunnettuja tai-
teilijoita, joilla on myös kansainvälistä mainetta. Muka-
na on yhdeksän taiteilijaa: Ville Andersson, Carolus Enck-
ell, Noora Geagea, KaarinaKaikkonen, Enni Kömmistö, Ni-
ko Luoma, Aurora Reinhard, Kaarlo Stauffer ja MiinaÄk-
kijyrkkä. Esillä on grafiikkaa, videoita, valokuvia, veistok-
sia, maalauksia. 
Taarastin kesänäyttely 2.6. - 28.6. 2016, avoinna kesä-, hei-
nä ja elokuu ti-su klo 12-19. Taarastintie 6, 15560 Nastola, 
puhelin 03 7621 524, www.taidekeskustaarasti.fi

PINXINMÄKI

Suvi-Pinxin perilliseksi ilmoittautuva Pinxinmäki Sysmäs-
sä on koonnut kesänäyttelynsä kirjailijoiden avulla ni-
mellä Kirjailijan valinta. Tunnetut kirjailijat, kuten Ka-
ri Hotakainen ja Katja Kettu, ovat saaneet valita kuvatai-
teilijan, jonka töitä haluaisivat nähdä. Hotakainen valitsi 
Anna Tuorin, Kettu Tuomas ja Ninni Korkalon. Mukana on 
11 kirjailijaa kuvataiteilijoineen. Lisätiedot: puhelin 044 
973 8533, www.pinxinmäki.fi

NAIVISTIT IITTALASSA

Varpaat vedessä -näyttely esittelee 43 naivistin tuotan-
toa Iittalassa 14.5 – 21.8.2016 joka päivä klo 10-19, lisätie-
dot 040 5111 466, www.naivistitiittalassa.fi

ÄLÄ UNOHDA MUSEOITA

Ennen kuin menet näyttelyyn, käy netissä. Monista tai-
teilijoista ja heidän töistään sivuilla on paljon tietoa ja 
kuvia. Älä myöskään unohda museoita, monet museot 
ovat auki kesällä, hyvä hakusana on kesänäyttelyt 2016.
Museoiden näyttelykalenteri löytyy osoitteesta
http://www.museot.fi/nayttelykalenteri/

Kaikki museot löytyvät museohaulla 
http://www.museot.fi/museohaku/

Teksti: Ali Kinnunen
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Teksti: Tuula Paasivirta
Kuvat: Petri Viljanen / Kansallisgalleria

N
ykytaiteenmuseo Kiasmassa on avoinna 
4.9.2016 saakka brasilialaisen eturivin nyky-
taiteilijan Ernesto Neton (syntynyt 1964 Rio 
de Janeirossa) hyvin kiinnostava taidenäyt-
tely BOA. Tässä näyttelyssä hän jatkaa tila- 

teoksissaan brasilialaisen modernismin perinteitä, katso-
jan läsnäoloa ja osallistumista arvostavaa lähestymista-
paansa. Neto tarjoaa taiteensa kautta hetken helpotuk-
sen arkielämän kiireistä, rauhoittaa mieltä ja virittää  ais-
teja.
 - Halusin luoda puutarhan, jossa voi istuskella ja kohda-
ta muita ihmisiä, Neto on sanonut.

Ensimmäinen Neton yksityisnäyttely Suomessa

Kiasman näyttely on Neton ensimmäinen yksityisnäytte-
ly Suomessa. Se sisältää hänen teoksiaan vuosilta 2009-
2016. Aiemmin Neton yksittäisiä teoksia on ollut esillä 
ryhmänäyttelyissä Kiasmassa 2001 ja 2003. Meidän tal-
veemme hän tutustui jo vuonna 2004 osallistuessaan Ro-
vaniemellä ja Kemissä järjestettyyn Snow Show –projek-
tiin,  jossa oli teoksia ja tiloja rakennettuna lumesta ja 
jäästä.

Kiasman jälkeen Neton Pohjolan näyttelyt jatkuvat 
Tanskassa, Alvar Aallon suunnittelemassa Aalborgin tai-
demuseossa, jossa avattiin huhtikuun lopulla Neton yksi-
tyisnäyttely Jaguaari ja Boa.

Neto on edustanut Brasiliaa Vik Munizin kanssa Venet-
sian biennaalissa vuonna 2001. Hänellä on ollut viime 
vuosina yksityisnäyttelyitä muun muassa Bilbaon Gug-
genheim-museossa, Arp-museossa Saksassa sekä Thys-
sen-Bornemisza Art Contemporaryn tiloissa Itävallas-
sa. Helsingin Sanomien toimittaja Aino Frilander sanoo 
näyttelystä:  "Kiasman ylin kerros näyttää siltä, kun sen 
olisi vallannut keskimääräistä kunnianhimoisempi neule-
graffitikerho. Katosta riippuu sateenkaarenvärisistä ma-
tonkuteista virkattuja majoja. Laventeli ja basilika tuok-
suvat. Lattiaa peittää pehmeä vihreä matto, jolla tassu-
tellaan sukkasillaan". 

Tässä Frilander kuvaa osuvasti brasilialaistaiteilija Er-
nesto Neton Boa-näyttelyn pääteosta, jonka Neto on 
tehnyt erityisesti Kiasmaa varten. Suuri maja on boakäär-
meen pään muotoinen, ja sinne voi mennä vaikka loiko-
maan, soittamaan rauhoittava musiikkia. Sellaisia paik-
koja ei taiteilija Neton mielestä ole tarpeeksi.

Saa usein koskea tai astua sisälle 

Neto tunnetaan jo aiemmilta taiteilijavuosiltaan erityi-
sesti monista suurista, pehmeistä veistoksista. Yleisö saa 

usein koskea veistoksia tai mennä niiden sisään. Tämän 
vuoksi Kiasman opas pyytää meitä sisääntulijoita otta-
maan kengät pois ennen kuin astumme pääteokseen, 
isolle vihreälle matolle. Huomaan kokemuksen olevan 
rauhoittava, ja pienempään teokseen menen istumaan 
kunnolla sisälle ja minun tekee mieli jäädä sinne penkil-
le istumaan ja nauttimaan.  Oli ihana istua pienessä käsin 
virkatussa majassa ja kuvitella se omaan pieneen puutar-
haansa.

Toisessa tilassa on penkkejä ja lammikko. Tilasta avau-
tuu näkymä Musiikkitalolle ja Mannerheimintielle. 

Huni kuin –kansa

Neto on kiinnostunut Amatsonin alueen huni kuin -kan-
san perinteistä ja rituaaleista, erityisesti heidän pyrki-
myksestään onnellisuuteen ja harmoniseen elämään se-
kä ajattoman luonnonviisauden hyödyntämiseen. 

Ensimmäisen kerran hän matkusti tapaamaan huni 
kuin -kansaa Acren osavaltioon runsaat kaksi vuotta sit-
ten. Neto kertoo oppineensa heiltä muun muassa kuun-
telemisesta, läsnäolosta ja luonnon kunnioittamisesta. 
Läntisessä kulttuurissa pyhä on tuolla ylhäällä, Neto se-
littää, mutta huni kuin -kansalle pyhä on maassa, kas-
veissa, eläimissä ja joissa. 

Jotkin Ernesto Neton uusista teoksista sisältävät vah-
voja viitteitä huni kuin -yhteisön kulttuuriin sekä symbo-
lisella että konkreettisella tavalla. Värikkäällä, käsin vir-
katulla puuvillakudoksella katettu rakenne on saanut 
muotonsa boakäärmeen päästä. Boa on tärkeä opasta-
va ja voimaa antava eläin. Taustalla on myös ajatus hu-
ni kuin -kylien yhteisötilasta, jota käytetään juhliin ja ri-
tuaaleihin. 

ERNESTO NETO 
Kiasmassa

Ernesto Neto.
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Huni kuin -kansa (tunnettu myös nimellä kaxinawa) on 
yksi Amazonian alueen alkuperäiskansoista. Sen noin 
8000 jäsentä elävät kyläyhteisöissä Acren osavaltiossa 
Luoteis-Brasiliassa, Perun rajalla. Huni kuin tarkoittaa "oi-
keaa ihmistä".

Kohtaaminen Brasilian ja Perun valtaväestön kanssa 
johti huni kuin -kansan orjuuteen ja kulttuurin laajamit-
taiseen tuhoamiseen 1800-luvulta lähtien. Monien alku-
peräiskansojen tavoin huni kuin -kansa kamppailee maa-
oikeuksiensa ja perinteidensä säilymisen puolesta. Täs-
sä taistelussa Ernesto Neton tuki ja yhteistyö on kansalle 
tärkeää ja on hienoa, että hän on saavuttanut yhteisön 
luottamuksen. Hän tekee huni kuin -kulttuuria tunne-
tuksi taiteensa kautta. Yleisradion toimittaja Jussi Mink-
kinen puhuu paljon shamanista ja poliittisesta taiteesta 
ja sen oudosta liitosta kuvatessaan Neton näyttelyä Ylen 
sivuilla.  

Käsin kudottu puuvillateos

Neto on todellakin luonut kokoontumispaikan keskelle 
näyttelyään. Sekä isoimpaan teokseen että pienempään 
teokseen voi kävellä sisälle ja nauttia harmoniasta, vä-
reistä, ajattomuuden illuusioista – aika on pysähtynyt. 
Suuri tilateos sisältää samoja elementtejä, joita Neto on 
taiteessaan työstänyt jo yli 20 vuotta: ihmisen ja luon-
non ykseys, aistillisuus, kokemuksellisuus ja positiivisen 
energian luominen. Hänen pääteoksensa tässä näytte-
lyssä on tehty bambusta ja käsin värjätystä puuvillasta. 
Teoksissa on myös muita aisteja avartavia luonnon an-
timia, kuten papuja, laventelia ja basilikaa. Näyttely on 
myös Neton kannanotto alkuperäiskansojen oikeuksien 
ja perinteiden kunnioittamisen puolesta sekä kulttuuri-
sen erilaisuuden arvostamisesta.
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Kajastuksen euroviisutoimittaja Hei-
di Ikäheimonen kirjoittaa jälkipyy-
kissään hyvistä euroviisuhetkistä ja 
suuntaa ajatuksensa jo uusiin kisoi-
hin.
Teksti: Heidi Ikäheimonen
Kuvat: Antti Määttänen

Kymmenes matka viisukuplan keskelle on fi naalia vaille 
päätöksessään. Mitä huomisilta tuo tullessaan, ja mihin en-
si vuonna matkataan, jää nähtäväksi. Jännitys huipentuu 
huomenna puolen yön maissa täkäläistä aikaa.

Viisuretkien varrelle mahtuu monenlaista, jopa yksi vii-
suvoittokin. Ajatella, että siitä on pian jo kymmenen vuot-
ta! Ensimmäinen reissu Tukholmaan oli 16 vuotta sitten. Se 
matka sai alkunsa hetken mielijohteesta 1999 viisukevään 
päätteeksi, kun Ruotsi voitti Take Me To Your Heaven -kap-
paleella. Elokuussa aloimme suunnitella ensimmäistä suo-
malaisfanien matkaa. Aika kului, ja jossain vaiheessa huo-
masimme ottaneemme itsellemme valtavan urakan, noin sa-
dan hengen viisureissun järjestämisen. Haukoimme hen-
keämme, miten tässä näin kävi? Mutta ken leikkiin ryhtyy, 
se leikin kestäköön. 

Omalla tavallaan ensimmäinen viisumatka oli ja on aina 
se unohtumattomin, siihen sisältyy niin paljon tunnelataus-
ta, niin paljon aistittavaa ja koettavaa.  Pidin useita vuosia 
väliä, vaikka viisumatkoja on järjestetty säännöllisesti vuo-
desta 2002 lähtien. Kerran kaiken kokeneena tuli jonkinlai-
nen tyhjiö: se on jo nähty, kyllä se riittää. Kunnes…

Kreikka meni ja voitti vuoden 2005 viisut Kiovassa. Olin 
lapsesta saakka haaveillut – aina siitä saakka, kun näin Ak-
ropoliksen kuvassa koulun historiankirjassa – että tuon-
ne on joku päivä päästävä. Kun Lordi sitten voitti, teki suo-
malaista viisuhistoriaa ja toi kisat Suomeen, olin jo jäänyt 
koukkuun. Kotikisoihin piti tietysti päästä. Helsingin kisan 
jälkeen pidin pari vuotta taukoa. Yksinkertaisesti matkusta-
misen turvallisuus arvelutti. Oslosta lähtien 2010 olen ollut 
taas vuosittain reissussa. Koettu on niin Düsseldorf, Baku 
kuin Pohjoismaat ja viime kevään Wienkin. On siis tietyssä 
mielessä aika sulkea ympyrä ja palata Tukholmaan 16 vuo-
den tauon jälkeen. 

”Aikaa kuljeskella omia teitä, keventyneitä, pidentynei-
tä aivan minne vain…”

… lauloi Lasse Mårtenson vuoden 1964 edustusviisussam-
me, joka kantoi nimeä Laiskotellen. Myös minulla on tällä 
kertaa tilaisuus tehdä samoin. Ja nautin jokaisesta hetkestä 
tästä ”vapaudesta”. Ei tiukkaa aikataulua, ei kiirettä mihin-
kään. Ehdin tehdä kaikkea sitä, mikä yleensä jää tekemättä.  
Aikaa on ollut nauttia kaupungin tunnelmasta, valosta, au-
ringosta ja lämmöstä – jota se on tarjonnut näiden päivien 
aikana. Se on tarjonnut myös lukuisia hienoja kohtaamisia, 
huikean hienoja live-esityksiä Ruotsin menestyneiltä euro-
viisuartisteilta, kuten Martin Stenmarck, Magnus Carlsson 
ja Linda Bengtzing. 

Kulunut viisuviikko on tarjonnut myös jännitystä areenal-
la. Tiistain semifi naalissa jännitimme oman edustajamme 

TERVEISIÄ 
EUROVIISUISTA
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Sandhjan menestystä. Huonosti kävi, Eurooppa ei lämmen-
nyt Sandhjan raikkaalle olemukselle ja menevälle kappa-
leelle. Putoamista lauantain fi naalista ei tosin ehditty kauaa 
murehtia, eikä kannatakaan. Mitä noista: kisoja tulee ja me-
nee, lopulta aina löytyy voittaja, tänäkin vuonna.

Aikaa siis oli seikkailemiseen Tukholmassa. Yhden päi-
vän otin ihan itselleni ja antauduin sukulaisten hemmotelta-
vaksi viisuhuuman keskellä. Toisena päivänä päätimme läh-
teä retkelle Tukholman lähiöihin. Päädyimme tukholmalai-
sittain ”Sumpaniin” eli Sundbybergiin nauttimaan italialai-
sesta jäätelöstä ja italialaisen ruokatorin antimista. Jatkoim-
me matkaa maahanmuuttajalähiöön Rinkebyhyn. Huvitte-
limme laskemalla, montako valkoihoista löytäisimme it-
semme lisäksi. No, jokunen löytyi.  

Finaalijännitystä ja ensi vuoden matkakohteen arvonta

Torstain semifi naalin jatkoonmenijät olivat aika odotetut. 
Oli aika keskittyä lauantaihin ja Grande Finaleen. Perjantai-
na kävin katsomassa iltakenraalin, ns. jury-kenraalin, jonka 
perusteella eri maiden raadit antavat äänensä. Tein katso-
mossa istuskellessani muistiinpanoja vaikutelmistani ja seu-
railin samalla sikäläisen tv-yhtiön blogistin kommentoin-
tia areenalta. Puola oli yksi omista suosikeistani, mutta va-
litettavasti iltakenraalin esitys meni aika penkin alle. SVT:n 
kommentaattori totesi esityksen jälkeen: Puola lauloi itsen-
sä ulos kisasta. Todellakin.  Ottaen huomioon, että tuoma-
reiden äänet ovat puolet lopullisista äänistä, ei tarvitse ih-
metellä, miksi Puola ei menestynyt tuomaristojen äänissä. 
Lauantaiaamuna päivitin blogiini pikakommentteina vaiku-
telmia edellisestä illasta. Otsikoin tekstini ”Ukraina, Aust-
ralia, Venäjä tai Itävalta vie.”  

Uusi pistelaskujärjestelmä on mielenkiintoinen, vaikkakin 
nähtynä vaikutti hieman sekavalta ensi alkuun. Järjestel-
mähän on sama, mitä Ruotsin viisukarsinnassa on jo usean 
vuoden ajan käytetty. Pisteet 1 – 10 (ysiä lukuun ottamat-
ta tulevat ruutuun automaattisesti ja eri maiden pisteidenan-
tajat kertovat täysien pisteiden saajat. Myöskään yhtätoista 
pistettä ei jaeta. Kun nämä pisteet on jaettu, annetaan puhe-
linäänet suhteutetussa paremmuusjärjestyksessä huonoim-
masta parhaimpaan. Tämä tarkoitti, että esim. Tshekki, jo-
ka ensimmäistä kertaa tänä vuonna pääsi fi naaliin kymmen-
vuotisen viisuhistoriansa aikana (tuli mukaan Helsingin ki-
soissa 2007), ei saanut yleisöltä mitään pisteitä, mutta tuo-
marit arvostivat sen verran, ettei sijoitus ollut ihan viimei-
nen. Sen sijaan raadit eivät arvostaneet Saksaa, mutta Saksa 
taas keräsi yleisöltä hieman ääniä, jääden kuitenkin toisena 
vuonna peräkkäin kisan viimeiseksi. 

Entä aivan kärjessä? Kisahan oli alusta asti Ukrainan, 
Australian ja Venäjän kisa. Vielä tuomariäänien jälkeen 
näytti siltä, että Australia veisi voiton. Mutta yleisöäänet 
muuttivat tilannetta radikaalisti. Australia jäi yleisöäänissä 
neljänneksi, Ukraina oli toinen ja Venäjä ylivoimainen yk-
könen. Tämä muutti yhteenlaskettuna järjestyksen niin, et-
tä Venäjä oli kolmas, Australia toinen ja Ukraina ykkönen. 
Voittajan ja kakkosen välille jäi 23 pistettä, eikä edes tans-
kalaisten alkuviikosta paljastunut äänestysmoka olisi vienyt 
Ukrainalta voittoa. 

Ensi vuonna matkataan siis Ukrainaan, minne siellä, si-
tä ei vielä tiedetä. Tuleeko tänä vuonna käytössä ollees-
ta pistelaskujärjestelmästä pysyvä, sekin on vielä avoin ky-
symys. Kisojen jälkeen on keskusteltu paljon siitä, ovat-
ko ammattilaisraadit tarpeen. Keskustelua on herättänyt eri-
tyisesti Ruotsin raadin toiminta. Porua aiheuttaa lähinnä 
se, että monen maan ja fanien mielestä muut kuin musiikil-
liset arvot ovat jääneet sivuosaan pisteytyksessä. Itse kri-
tisoin enemmän sitä, että kisasta on kovaa vauhtia tulossa 
The Swedish Song Contest. Jotain kertoo se, että 42 osal-
listuvasta maasta peräti kymmenellä maalla Ruotsin itsen-
sä lisäksi on ruotsalaisten tekemä kappale. Ei ihan enää olla 
kisan alkuperäisen ajatuksen jäljillä, joka siis oli tuoda eri 
maiden musiikkiperinnettä ja -kulttuuria esille.

Sopii vain toivoa, ettei tämä kehitys jatku. 
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Elämä kyydissä  

Teksti: Susanna Halme

Uusikaupunkilaislähtöinen ja sittemmin espoolaistunut Ol-
li Kytöviita, 22, opiskeli hierojaksi ja on mukana nuoriso-
toiminnassa ja urheilupiireissä. Harrastuksekseen Olli tekee 
myös muovailutöitä. Sokeutuminen tai vuonna 2013 todettu 
aivokasvain eivät ole jämähdyttäneet nuorta miestä paikoil-
leen. Päinvastoin, tekemistä riittää ja oma asenne ratkaisee.

Koulupolun monet mutkat

14-vuotiaana aivan tavallinen koulupoika menetti näkön-
sä ja liikuntakykynsä vaikean sairastumisen johdosta. Kou-
lu ei muutenkaan ollut kuulunut Ollin kiinnostuksen ykkös-
kohteisiin, joten uusi tilanne muodostui lopulta liian haas-
tavaksi.

- Loppujen lopuksi minut erotettiin koulusta Uudessakau-
pungissa. Minulla tai koulun henkilökunnalla ei ollut tarvit-
tavaa tietotaitoa siitä, miten asioita olisi voinut soveltaa tai 
ongelmia ratkaista, Olli kertoo.

Olli siirtyi Jyväskylän Näkövammaisten kouluun suoritta-
maan peruskoulunsa loppuun. Sen jälkeen hänellä on ollut 
monia suunnitelmia – ja suunnitelmien muutoksia.

- Aloitin merkonomiopinnot Joensuussa, mutta se suunni-
telma ei oikein ottanut tuulta siipien alle. Päädyin opiske-
lemaan hierojaksi. Tavoitteenani on aina ollut hankkia am-
matti. Vaikka kirjaa en useinkaan kunnolla avaa, olen kiin-
nostunut oppimaan muilla keinoin.

Muutokset terveydentilassa ovat määritelleet pitkälti 
opiskelujen intensiivisyyttä, suoritusaikataulua ja tavoittei-
ta. Hierojaopinnot kuitenkin tulivat onnistuneesti valmiiksi, 
ja tavoite ammatista täyttyi.

- Kouluttautumiseen on liittynyt monia mutkia lainsää-
dännöstä opiskelupaikkakuntaan ja avustajiin, mutta kaik-
ki on ratkaistavissa. Olen mennyt eteenpäin puhtaasti tah-
don voimalla.

Sattuu ja tapahtuu

Luonteeltaan Olli kertoo olevansa sosiaalinen ja avoin. Hän 
tutustuu mielellään uusiin ihmisiin. Kaveri- ja tuttavapiiri 
onkin muodostunut laajaksi – ystäviä löytyy niin Uudesta-
kaupungista, Espoosta kuin muualtakin Suomesta.

- Koskaan ei voi tuntea yhtäkään ihmistä liikaa.

Nykyisin Olli asuu Espoossa kämppiksenä kahden kaverin-
sa kanssa. Hän viettää paljon aikaa eri ystävien seurassa.

- Kaikkea kyllä sattuu ja tapahtuu. Sitä on eksytty, sekoil-
tu, seikkailtu ja selvitty. Ja matkan varrella on tullut hankit-
tua ikimuistoisia kokemuksia ja kontakteja.

Sokkopingistä ja shakkia

Olli on myös tiiviisti mukana urheilupiireissä. Liikunta on-
kin luonnollinen osa nuoren miehen arkea. Moni Ollin lä-
hipiirissä pelaa maalipalloa, joten se laji on tullut tutuksi –
niin pelaajana kuin katsojanakin.

Päättipä hän kokeilla vähän sokkopingistäkin. Ja kuinkas 
kävikään: hän oli erittäin lahjakas.

- Liittyen aivokasvaimeeni minulla on poikkeuksellisen 
tarkka kuulo. Siitä on kieltämättä apua ääneen perustuvissa 
pallopeleissä.

Ollilta onnistuu myös kärsivällisyys, loogisuus ja pitkä-
jänteisyys. Nämä ovat ominaisuuksia, joita shakissa tarvi-
taan.

- Shakkia olen harrastanut hyvin pitkään. Ja muutama ki-
sapelikin on tullut pelattua.

Nuorisotoimintaa ja verkostoitumista

Näkövammaisten liitolla on nuorisotoimijaryhmä Nutor, jo-
ka vastaa muun muassa toiminnan sisällön suunnittelusta, 
tapahtumien teemoista ja näkövammaisiin nuoriin liittyväs-
tä vaikuttamistyöstä. Nutorissa on viisi nuorta, ja yksi heis-
tä on Olli Kytöviita. Lisäksi Olli oli yhden vuoden Suomen 
Nuorisoyhteistyö Allianssin yhdenvertaisuusteemaryhmäs-
sä.

- On tärkeää, että näkövammaiset nuoret saisivat ver-
kostoja ja olisivat monessa mukana. Itse haluan myös teh-
dä vaikuttamistyötä ja levittää hyvää näkövammaiskuvaa. 
Sellaista, että me teemme ja haluamme ihan samoja juttuja 
kuin muutkin nuoret.

Ollin verkostoitumistaidot ovat välillä hämmästyttävän-
kin hyvät. Ei ole tavatonta, että vastaantulijasta kadulla tai 
kaupassa tulee uusi kaveri.

- Tässä maailmassa kyllä tapaa paljon mielenkiintoisia ih-
misiä, jos vain on sille avoin.

Käsityöt – luovuutta ja voimaantumista

Vapaa-ajallaan Olli silloin tällöin intoutuu muovailemaan.
- Siinä saan käyttää mielikuvitustani. Voin muovata mieli-

kuvani konkreettisiksi.
Käsityöt antavat mahdollisuuden irrottautua arjesta ja kä-

sitellä vaikeampiakin asioita. Muovailuteoksiin voi purkaa 
tunteitaan ja mielipiteitään. Voi heittäytyä hetkeen – pois 

Olli Kytöviita ei ole antanut vakavan 
sairauden tai koulutushaasteiden 
pysäyttää itseään.
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aisia nuoria, joissa on tulevaisuus

normaalista arjesta.
- Tykkään tehdä erilaisia hahmoja. Keksin aika hel-

posti "mielikuvitusörkkejä". Saatanpa tehdä sellaisen 
vaikka suklaapatukan paperista tai muropaketistakin, 
Olli kertoo.

Hän ei kuitenkaan toivo käsitöistä mitään harrastus-
ta suurempaa.

- Tykkään kyllä tehdä käsilläni, ja siihen on myös hie-
rojan ammatti hyvä. Tämän muovailuhomman haluan 
pitää vain rentona omana juttunani.

Kohti uusia seikkailuja

Aivokasvaimen takia Olli joutuu elämään koko ajan 
melkoisessa epätietoisuudessa. Tietoa tulevaisuudesta 

ei ole – ennusteita on vaikea tehdä, eivätkä ne ennen-
kään aina ole pitäneet paikkaansa.

- Yritän puhua asiasta mahdollisimman avoimesti. 
Koen, että se on oikein kaikille. Yritän elää hetkessä 
ja nauttia siitä, että minulla on ihmisiä ympärillä.

Olli myöntää, että aina se ei ole helppoa.
- Joskus on vaikeaa sitoutua johonkin pitkäjäntei-

seen tulevaisuudessa. Voinko esimerkiksi aloittaa 
koulutusta tai sitoutua parisuhteeseen, kun en tiedä, 
mitä parin kuukauden päästä tapahtuu?

Olli on päättänyt tehdä niitä asioita, jotka tuntuvat 
hyvältä. Jos hän tahtoo tehdä jotain, hän sen tekee.

- Menen eteenpäin tahdolla ja asenteella. Se tuo 
varmasti eteen vielä paljon uusia ja jännittäviä koke-
muksia. Menen sinne, mihin elämä vie.
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Siri piri pom - ihastut-
tava vihastuttava 
härpäke
Teksti: Kaisa Penttilä
 

Applen puhelin iPhone oppi 
puhumaan suomea. Tämän 
avuliaan avustajan nimi on 
Siri. Se ymmärtää ja vastaa 

suomeksi, kun sille puhutaan.
Siriltä voi kysyä kellonaikaa, sääti-

laa tai vaikkapa etäisyyttä Rovanie-
melle. Vastaus tulee nopeasti ja sel-
keällä Satu-synteettisellä äänellä. Si-
riä voi pyytää tekemään ja lukemaan 
muistiinpanon ja lukemaan tai lähet-
tämään tekstiviestin. Myös soittami-
nen numeroon tai tallennettuun yh-
teystietoon onnistuu mukavasti pu-
humalla.

Kosketusnäytöt ovat vihastuttavia 
ja turhauttavia ja ne vain yleistyvät 
kaikissa mahdollisissa laitteissa. Pe-
sukoneet, jääkaappi, liesi ja kerros-
talon hissikin toimivat hipaisuilla, il-
man mitään sormiin tuntuvaa nap-
pulaa. Näiden kanssa ei pärjää ilman 
riittävää näkökykyä, vaan valituksi 
tulee näyttöä tunnusteltaessa kaikki 
vaihtoehdot.

 Tästä huolimatta Applen iPhone 
puhelin on saanut suuren suosion 
näkövammaisten keskuudessa ja val-
loittanut minutkin omenaiseksi nai-
seksi. Apple on tehnyt laitteet nou-
dattaen design for all -periaatetta, 
joten laite itsessään sisältää jo kaik-
ki tarvittavat apukeinot ja ohjelmat, 
jotta hipaisunäytöstä selviää ilman 
näkökykyä.
 
Apple on asentanut kaikkiin iPho-
neihin valmiiksi Voiceover ruudun-
lukijaohjelman, jonka käynnistämäl-
lä laite muuttuu puhuvaksi näytök-
si. Näyttöä pyyhitään sormella tai 
useammalla sormella, sitä napaute-
taan yhdellä tai useammalla sormel-
la ja näitä erilaisia kosketuksia kutsu-
taan eleiksi.

Kun haluan kuulla seuraavan rivin, 

sipaisen näyttöä yhdellä sormella oi-
kealle. Kun sitten haluan avata tai 
hyväksyä viimeksi kuulemani koh-
dan, napautan näyttöä yhdellä sor-
mella kahdesti. Tässä olikin kaksi tär-
keintä elettä, joilla pääsee jo alkuun. 
Eleiden tekeminen kosketusnäytöl-
le on oltava määrätietoista ja vakaa-
ta, joten ylimääräisiä hipaisuja lai-
te ei salli. Tämä aiheuttaa haasteita 
niille, joiden käsien motoriikka ei ole 
vakaata.

Kirjoittaminen iPhonella onkin sit-
ten mukavaa, koska minulla on valit-
tavissa useiden tapojen joukosta se 
tilanteeseen sopivin. Hitainta on kir-
joittaa näytöllä olevalla virtuaalisel-
la näppäimistöllä, koska kirjaimien 
kohdalle saaminen pienellä näytöl-
lä vaatii kärsivällisyyttä ja toistuvaa 
pyyhkimistä edes takaisin. Toisena 
keinona on sanelu, jolloin voin vain 
puhua laitteelle ja se muuttaa kuule-
mansa puheen tekstiksi. Sanelua ei 
kuitenkaan oikein hyvin voi käyttää 
julkisilla paikoilla tai meluisassa ym-
päristössä.

Kolmantena keinona on käsinkir-
joitus, jolloin voin piirrellä sormel-
la näkevien kirjaimen kerrallaan näy-
tön pinnalle. Laitteen kosketusnäyt-
tö tunnistaa kirjaimen ja näin kirjoit-
taminen  sujuu sutjakkaasti.

 Neljäntenä tapana on pistekirjoit-
taminen kosketusnäytölle. Laite tun-
nistaa mitkä braillen pisteet kosket-
tavat näyttöä ja kirjaimet tunniste-
taan. Kun haluan kirjoittaa k-kirjai-
men, laite tunnistaa, kun vasemmal-
la puolella etusormi ja  nimetön sor-
mi koskettavat yhtä aikaa näyttöä.
 Tässä härpäkkeessä on valmiina 
kaikki tärkeimmät sovellukset, joi-
ta ovat puhelin, yhteystietojen luet-
telo, sähköposti sekä internet-selain. 
Myös muistiinpanosovellus ja säätie-
dot ovat heti käytettävissä.

I lmaiseksi tai pikkurahalla pääsee 
laajentamaan ohjelmien valikoi-
maa laitteen omasta kauppaso-
velluksesta eli appstoresta.

 
Nämä erilliset ohjelmat ovat muut-
taneet puhelimeni minulle hyvin tär-
keäksi apuvälineeksi. Näiden avulla 
käytän iPhonea apuna arjen monissa 
asioissani ja huvituksissa. Kulkiessani 
kuulen lähellä olevat kadut ja kaupat 
ja voin tarkistaa junani lähtöajan ja 
lähtölaiturin. Matkan aikana voin hu-
vikseni kuunnella radiota tai äänikir-
jaa tai vaikkapa käydä tarkistamas-
sa lähikaupan ruokatarjoukset. Jos 
jokin  pulma tulee eteen, minun on 
mahdollista kysyä apua videopuhe-
lun välityksellä näkevältä auttajalta.

Uusia ominaisuuksia tulee 
jatkuvasti ja niitä tutkies-
sa voi käydä pieniä ereh-
dyksiäkin. Facebook-sovel-

lukseen tuli uutena ominaisuutena 
mahdollisuus lähettää kavereille vi-
deokuvaa. Ryhdyin kokeilemaan si-
tä ja ajattelin näyttää kavereille, mi-
tä opaskoirani puuhaa lattialla. En 
tiennyt, että sovellus käyttää lait-
teen etukameraa, joten kuvatessani 
lattiaa se näytti kattoa ja lopulta lä-
hetinkin kavereille lähikuvaa omas-
ta nenästäni.
 
Vaikka kosketusnäytöllisen laitteen 
kanssa toimimaan oppiminen
vaatii kärsivällisyyttä  ja aikaa, se pa-
nostus kyllä kannattaa, koska näin 
monipuolista härpäkettä en olisi voi-
nut viisi vuotta sitten edes unissa-
kaan kuvitella saavani käyttööni.
 
 

Siri oppi suomea
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Teksti: Johanna Herranen 

Jo lapsena kuunnelmat olivat iso 
osa elämääni. Ensin olivat satu-
kasetit, kuten Bernard ja Bianca. 
Kuusivuotiaana yritin jo tutus-
tua tieteiskirjallisuuden saloihin 
kuuntelemalla radiosta lähetet-
tävää James Follettin Maata Et-
simässä -kuunnelmasarjaa, jos-
ta tosin en  ymmärtänyt paljoa-
kaan.

Jo tuolloin kuulin sokeain 
kuunnelmapalkinnosta. Aina jos-
kus radiotoimittaja sanoi kuun-
nelman henkilöluettelon perään, 
että tämä kuunnelma on voit-
tanut tuon mystisen palkinnon. 
Pienessä päässäni yhdistelin asi-
at niin, että koska sokeat pitävät 
kuunnelmista, varmaan kaikki näyttelijät sitten ovat so-
keita aikuisia. Sokeain kuunnelmapalkinto ilman muuta 
annetaan sokeiden tekemälle  kuunnelmalle. 

Näin yksinkertaisia eivät asiat oikeassa aikuisten maail-
massa tietenkään ole. Myöhemmin opin, että on olemas-
sa näkövammaisista ihmisistä koostuva raati, joka valit-
see vuosittain Yleisradion lähettämistä kuunnelmista 
tuon voittajakuunnelman. Joskus nuorena vitsailin leikil-
läni, että haluan elämässäni saavuttaa kaksi asiaa: pääs-
tä kymmenen uutisten loppukevennykseen ja sokeain 
kuunnelmaraatiin. 

Tarkkana niiden toiveiden kanssa  

Vuoden 2015 keväällä löysin itseni istumasta kahvin-
tuoksuisesta kokoushuoneesta. Sananlaskukin sanoo, et-
tä toivomusten kanssa tulisi olla varovainen, sillä kos-
kaan ei tiedä, jos toive vaikka toteutuu. Monen sattuman 
kautta olin tosiaankin päätynyt jäseneksi kuunnelmaraa-
tiin valitsemaan vuoden 2014 voittajakuunnelmaa.  Nyt 
olen ollut raadissa kaksi vuotta, tänä vuonna sain vielä-
pä kunnian julistaa vuoden 2015 voittajan. 

Kuuntelua ja kokoustusta 

Kuunnelmaraadin työ alkaa siitä, että meille annetaan 
CD-levyillä kaikki edellisen vuoden aikana Yleltä lähete-
tyt uudet kuunnelmat. Jokainen kuuntelee kaikki kuun-
nelmat omaan tahtiinsa, sitten kokoonnutaan ja vali-
taan voittaja. Myöhemmin keväällä on palkintojenjakoti-
laisuus, jonne kutsutaan kolmen raadilta eniten pisteitä 
saaneen kuunnelman tekijöitä. Palkintojenjakotilaisuu-
det antoisine keskusteluineen ovat mielestäni raadissa 
istumisen parhaita puolia.  

Lapsena minua kovasti pohditutti mikä se kuunnelma-
palkinto oikeastaan on. Nyt tiedän, että se on kunniakir-
ja. Kunniakirjat annetaan kaikille voittajakuunnelman te-
kemiseen osallistuneille. 

Vuoden 2015 kuunnelma 

Vuoden 2015 sokeain kuunnelmapalkinnon sai Yle radio 
1:n Itämeri -teemakokonaisuuteen kuuluva Ikimaa. Kuun-
nelman ovat kirjoittaneet Eija Lappalainen ja Anne Lei-
nonen, ohjaus Kaisa-Liisa Logrén. Äänisuunnittelu on 
Hanna Helena Kinnusen, rooleissa Juha Muje, Miia Nuuti-
la, Hanna Raiskinmäki, Kasimir Baltzar, Joonas Heikkinen 
ja Arvi Lind. Tuottaja: Soila Valkama.

Ikimaa on vuoteen 2178 sijoittuva dystopia Helsingistä. 
Päähenkilö on kunniatohtori ja robotiikan asiantuntija 
Eliel Sebastian Jaatinen, joka lähtee etuoikeutetun eliitin 
preservaatista älykkään Leiju-tuolinsa avustamana etsi-
mään vapautta ja vastauksia.

Preservaatin ulkopuolella autioituneessa, saastunees-
sa Helsingissä Jaatinen kohtaa elämää nähneen rosoisen 
Soran.

Kolmen parhaan kuunnelman joukkoon pääsivät tänä 
vuonna myös Aino Lappalaisen kirjoittama vanhemman 
pariskunnan seksuaalisuutta käsittelevä Kama Sutra New 
Rebel sekä  Riina Katajavuoren Seitsemää Veljestä mu-
kaileva Venla Männistö. 

Kuunnelmaraatiin kuuluvat tällä hetkellä Iiris Brocke, 
Johanna Herranen, Riikka Hänninen, Mira-Maria Kuudan-
paiste, Mauno Sirviö ja Markku Yli-Pentilä. 

“Ja Sokeain kuunnelma-
palkinnon voitti …”

Radioteatteri esittää: Ikimaa (2015) Kuvassa Eliel (Juha
Muje) ja Sora (Hanna Raiskinmäki). Laura Pohjavirta, Yle
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Keväinen kiertomatka 
Italiassa kuljetti kulttuu-
ripiiristä toiseen. 
Itsenäinen matkailu on 
mahdollista myös nä-
kövammaiselle.
Teksti ja kuvat: Tytti Matsinen

Kiertomatka Italiassa tarjoaa helppoa 
lomailua Etelä-Euroopassa. Matkaili-
joihin tottuneessa maassa palvelut pe-
laavat ja ihmiset ovat pääasiassa kie-
litaitoisia. Kulinaristille sekä taiteen, 
arkkitehtuurin ja kulttuurin ystävälle 
nähtävää on loputtoman paljon.

Kahvit pystybaarissa

Italialainen aamu alkaa kahvilla, joka 
nautitaan joko kotona tai naapurikahvi-
lassa, barissa. Kahvin kupeeseen kuu-
luu pieni makea suupala, joka on erilai-
nen eri puolilla maata. Croissant täyt-
teellä tai ilman, pieni munkki tai tuuli-
hattu antaa aamun aloitukseen tarvitta-
van energiapiikin. 

Eurooppalaisia kahviloita pöytineen 
on harvassa ja kahvila onkin nimensä 
mukaisesti useimmiten baaritiski, jos-
sa kahvi tilataan ja siemaistaan seisten. 
Kahvi tilataan ja juodaan tiskillä ja ti-
laus maksetaan useimmiten vasta pois-
tuttaessa. Koko aamurituaali vie aikaa 
vain muutaman minuutin.

Ystävien seurassa

Rooman Trasteveren alueella toimii 
kansainvälistäkin mainetta niittänyt 
Gli Amici -ravintola. Sitä ylläpitää ka-
tolinen Sant’Egidion yhteisö, jonka nä-
ky yhteisestä maailmasta on tullut to-
deksi ravintolana, jonka palkattu hen-
kilökunta koostuu kehitysvammaisista 
ja vammattomista työntekijöistä. Itali-
assa kehitysvammaisten ihmisten ase-
ma työmarkkinoilla on heikko. Erilai-
sia koulutuspolkuja on paljon, mutta 
koulutuksen päätyttyä mahdollisuudet 

työllistyä ovat marginaaliset. Gli Ami-
ci on osaltaan puuttunut tähän.

Nimensä mukaisesti ravintolas-
sa syödään ystävien hyvässä seuras-
sa erinomaisesta italialaisesta keitti-
östä nauttien. Italialaisella aterialla al-
kupaloja, antipastia, seuraa pasta-an-
nos, primi piatti, sekä liha- tai kala-an-
nos, secondi piatti, ja edelleen jälkiruo-
ka tai hedelmä kahveineen. Gli Amicin 
liepeillä ateriaa säestävät usein taitavat 
katusoittajat tai kiertelevät akrobaatit, 
jotka numeron esitettyään keräävät ko-
likoita hattuihinsa ja jatkavat matkaa 
seuraavan ravintolan liepeille.

Letkeä Milano

Italia on klassinen matkailukohde ja 
sen kuuluisimmat kaupungit nähtä-
vyyksineen ovatkin täynnä turiste-
ja maailman kaikista kolkista ympä-
ri vuoden. Milano tunnetaan huippu-
suunnittelijoistaan ja kalliista merkki-
liikkeistään. Harvat turistit löytävät os-
toskatujen ulkopuolelle, minkä vuoksi 
kaupungin ihastuttavia puistoja käys-
kentelevät pääosin paikalliset. Ravin-
toloissa ja katukahviloissa puhutaan 
pääasiassa italiaa. 

Etenkin leutoina ja lämpiminä vii-
konloppuiltoina nuoret kokoontuvat 
Naviglin kanava-alueelle, jossa Mila-
non viidestä historiallisesta kanavasta 
kahta reunustavat lukuisat pienet baa-
rit ja ravintolat. Lamppujen ja lyhty-
jen loisteessa pienet ystäväporukat is-
tuvat katukiveyksellä viiniä siemail-
len ja nauttivat kimmeltävästä vedestä 
pehmeän puheensorinan ja naurun kan-
tautuessa koko alueen halki.

Näkyvää historiaa

Firenzessä Italian historia on näkyvis-
sä. Ennen yhtenäistä Italiaa alue muo-
dostui mahtisukujen hallitsemista pie-
nistä kaupunkivaltioista ja niitä ympä-
röineestä maaseudusta. Firenzeä hallit-
si pitkään Medicien suku, joka tunne-
taan monien renessanssitaiteilijoiden 
mesenaattina. 

Valta ja vauraus eivät kuitenkaan 
taanneet turvallisuutta edes keskiajal-
la ja Firenzessä onkin edelleen näh-
tävissä satoja vuosia vanhat turvatoi-
met: kilometrin pituinen yksityiskäy-
tävä. Suunnittelijansa mukaan nimetty 
Vasarin käytävä yhdistää Uffi zin galle-
rian Palazzo Pittiin. Käytävän ansiosta 
Medicin perhe saattoi kulkea rahvaasta 
erillään kaupungissa, jossa heidän hen-
kensä oli uhattuna. Ponte Vecchio -sil-
lan lihakauppiaat joutuivat aikanaan te-
kemään tilaa kultasepille ja timanteil-
le, sillä lämmössä pilaantuvan lihan ha-
ju etoi sillan yläpuolella kulkevia Me-
dicejä.

Jok’ikinen sunnuntai!

Firenzen pikkukaupunkimaisuus on 
häkellyttävää. Vanhan kaupungin halki 
kävelee neljännestunnissa ja runsais-

KIERTOMATKA ITALIASSA

Kasvitieteellisessä puutarhassa kasvi-
en nimet oli merkitty myös pistekirjoi-
tuksella.

Gli Amicin suojaisa terassilla on oivat 
puitteet herkulliselle aterialle.
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ta turistimääristä huolimatta tunnelma on uninen. Suuri osa 
keskustasta on rakennettu toisen maailmansodan jälkeen uu-
delleen ja keskustan silloista ainoastaan historiallinen Pon-
te Vecchio on säilynyt alkuperäisessä asussaan tähän päivään 
saakka. Arno-joen töyräillä on useita suojaisia soppia idyl-

listen maisemakuvien ottamiselle ja kuuluisia rakennuksia 
sekä patsaita pääsee katsomaan lähietäisyydeltä ilmaiseksi. 

”Tutte le domeniche! Jok’ikinen sunnuntai!”, huutaa tuoh-
tunut mies poliisille Firenzen keskustassa, kun tuhansien 
juoksijoiden maraton on katkaissut häneltä tien kohti koti-
ovea. Sekä Firenzessä että Roomassa turismi ja erilaiset ih-
misjoukkoja vetävät tapahtumat ovatkin arkipäivää, mikä 
nostattaa paikallisissa ajoittain suuria tunteita. 

Tukkoisen liikenteen lisäksi Firenzessä kasvavat matkai-
lijamäärät näkyvät myös jätehuollossa. Keskiaikaisen kau-
pungin keskustaa ei ole kytketty viemäriverkostoon, vaan lo-
ka-auto tyhjentää kunkin talon septisen tankin säännöllises-
ti. Ravintoloiden läheisyydessä tyhjennystä tarvitaan usein 
ja hajuhaitat ovat sen mukaisia.

Esteittä eteenpäin

Rooma on kuin valtava ulkoilmamuseo. Kirkkoja ja raunioi-
ta on kaikkialla ja niistä suosituimpiin päästäkseen on jono-
tettava pitkään. Paavin julistama katolisen kirkon riemuvuo-
si, Santo Anno, on tuonut kaupunkiin myös paljon pyhiin-
vaeltajia ja myös nunnia ja papistoa näkee julkisilla paikoil-
la yhtenään. 

Tuhansien ihmisten massassa Colosseumista on vaikeaa 
nauttia ja Pietarin kirkko Vatikaanissa on suuruudessaan kä-
sittämätön. Eri tavoin liikkuvat matkailijat on kuitenkin huo-
mioitu monissa paikoissa erityisen hyvin. Vatikaanin histo-
riallisiin rakennuksiin on lisätty hissit ja Colosseumilla on 
mahdollista liikkua pyörätuolilla hissin ja tasatun pyörätuo-
lireitin ansiosta. Monin paikoin vammainen vieras avustaji-
neen pääsee sisään maksutta.

Capitolin museossa ja Rooman kasvitieteellisessä puutar-
hassa näkövammaiset vieraat on huomioitu erityisesti. Capi-
tolin museossa joistain maalauksista on tehty kosketeltavat 
kohokuvat ja kasvitieteellisessä puutarhassa on pieni osasto 
kukille ja kasveille, joiden tiedot on kirjoitettu myös pisteil-
lä ja joihin saa tutustua tunnustellen.

Fasismin luomukset

Fasismin suurmies Benito Mussolini nousee esiin matkan ai-
kana useita kertoja –  aina puhuttaessa rautateistä ja eten-
kin asemarakennuksista. Milanon päärautatieasema on yk-
si Euroopan suurimmista ja sen aistii heti junasta laiturille 
saapuessaan. Tila on valoa tulvillaan, asemahalli ja aula toi-
sensa jälkeen kurottaa kohti taivasta ja mittakaava on juuri 
niin suureellinen, kun Mussolinin teettämältä rakennukselta 
voi olettaakin. Myös Firenzen päärautatieasema Santa Ma-
ria Novella on rakennettu samalla vuosikymmenellä Milano 
Centralen kanssa ja onkin art deco -vaikutteineen oiva esi-
merkki italialaisesta modernismista.

Rautatieliikenne ei ole enää yhtä täsmällistä kuin Musso-
linin aikaisesta junaliikenteestä kerrotaan, mutta runsas luo-
ti- ja pikajunien verkosto tarjoaa omatoimimatkailijalle hy-
vät mahdollisuudet liikkua kaupungista toiseen. Maisemasta 
nauttivan kannattaa kuitenkin matkustaa muilla kuin luotiju-
nilla, jotka on välillä kapseloitu tunneleihin pitkiksi ajoiksi.

Colosseum kuhisi tuhansia turisteja jo aamutuimaan.

Firenzen ytimessä virtaa Arno, jota ylittävistä silloista aino-
astaan Ponte Vecchio on alkuperäinen.

Pietarin kirkko Vatikaanissa on yksityiskohdissaan yltäkyl-
läisen runsas.

Milano on modernin taiteen ja suunnittelun keskus.
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metallilankariipukseen, 
jonka keskellä oli so-
misteena korukivi. Leh-
timallia työstäessä pää-
sisin kokeilemaan ku-
parilangan takomista 
litteäksi alasimen pääl-
lä. Toisena työnä halu-
sin tehdä jonkin pienen 
korvakorun tai riipuk-
sen, johon voisin käyt-
tää spiraalitekniikkaa. 
Jousenomainen tiukka 
kierre, jota ohjaajamme 
oli omissa koruissaan 
käyttänyt, kiehtoi miel-
täni kovasti. Naapuri-
paikoilla istuvat tekivät 
omia valintojaan. Kuu-

lin huokailuja helmikorvakoruista ja kuparilangan keskelle 
nyöritetystä kiviriipuksesta. Oli hauska huomata, että lähes 
jokainen valitsi erilaisen korun omaksi mallikseen.

Tilan täytti pian keskittynyt mutina ja metallilankojen, 
helmien ja kivien rapina. Välillä joku takoi alasimen päällä 
korvia huumaavalla paukkeella metallilankaa litteäksi ho-
kien ”tule, tule hyvä koru, älä tule paha koru!”. Moni alkoi 
muokata valitsemaansa mallia oman makunsa mukaiseksi. 
Minun lehtikoruni sai toisen metallilanka kehän ja muuttui 
omaksi luomuksekseni. 

Ohjaajalla oli kädet täynnä töitä. Kysymyksiä sateli ja 
ideoita heitettiin ilmoille. Työskentely oli palkitsevaa ja 
metallilangan kieputtaminen spiraaliksi pienen puikon ym-
päri tai kivien pujottaminen nyöreihin onnistui yllättävän 
hyvin ilman näköäkin. Autoimme toinen toisiamme aina 
missä pystyimme. Muutama pikkuinen helmi taisi vieräh-
tää niin salaperäisesti lattialle, että emme löytäneet niitä ah-
kerasta etsimisestä huolimatta. Aika kului nopeasti. Olim-
me yhtä mieltä siitä, että muutama tunti tätä kiehtovaa uutta 
maailmaa oli aivan liian vähän. Korujen parissa vierähtäisi 
helposti vaikka kokonainen viiikonloppu.

Illan päättyessä edessämme oli varsinainen juhlakattaus. 
Pöydällä hehkui kulta ja kivet kimalsivat. Vyyhdeillä olleet 
metallilangat olivat saaneet aivan uuden muodon. Edessäm-
me oli upea kokoelma sekä korvakoruja että riipuksia, jois-
sa hehkuivat helmet, pienet simpukat ja koristeelliset kivet. 
Tulevissa juhlissa nähtäisiin taatusti kauniita ja persoonalli-
sia koruja!

Teksti: Virpi Jylhä
Kuvat: Jakob Johannsen

Kimaltavat kivet, 
säihkyy kulta
Lanka kuparinen liekehtii mystistä tulta.
Timantin välähdys,  
kuin tähden lento.
On hopeapaula vahva, mutta niin hento.
Ken korut nuo saa, 
on kuningatar illan.
Kaulallaan kantaa kauneutta kuun sil-
lan.

Iiris-keskuksessa Näkövammaisten 
Kulttuuripalvelun tiloissa vallitsi 
odottava tunnelma. Meitä oli yhdek-
sän innokasta osallistujaa, joiden 

sormet syyhysivät päästä näpertämään ja 
luomaan jotain uutta käsillämme. Edessä oli metallikoruil-
ta. Minä olin aivan uuden asian äärellä: rottinki, savi ja mo-
net muut materiaalit olivat tuttuja elementtejä, mutta hennot 
metallilangat ja pienet helmet olivat outoa aluetta.

Illan ohjaaja Seija-Sisko Mustonen nosti pöydälle rasioi-
ta ja pussukoita, joista kuului kiehtovaa kilinää ja ropinaa. 
Salaperäiset rasiat avattiin ja saimme tunnusteltavaksem-
me erilaisia materiaaleja, joista oli tarkoitus sinä iltana luo-
da upeita koruja. Hyppysissämme kiersi pienellä vyyhdellä 
olevia eri paksuisia hopea- ja kuparilankoja, simpukoita, ki-
maltavia kiviä ja helmiä. Ohjaaja kertoi työskentelytavoista 
ja kierrätti pöydän ympäri kädestä käteen monenlaisia koru-
työkaluja, joita tulisimme käyttämään. Oli leikkuria, pihtiä, 
alasinta ja vasaraa. Uteliaisuuteni sen kun kasvoi. Mitähän 
tästä syntyisikään.

Saimme ensin tutkittavaksemme Seija-Siskon valmista-
mia koruja. Ne olivat mykistäviä. Upeita riipuksia, joissa 
oli yhdistelty metallia ja kiviä. Hentoja korvakoruja, jois-
sa oli käsittämättömän pienelle kierteelle käännettyä kupa-
rilankaa - monenlaista kauneutta silmille ja sormille. Sei-
ja-Siskon koruissa oli herkullinen käsityön leima. Ei mitään 
sarjatuotantoa vaan ainutlaatuista taidetta. Pöydän ympäril-
tä kuului ihailevia henkäyksiä ja silmämme säihkyivät kuin 
pöydän keskellä rasioissaan hehkuvat korukivet.

Ohjaaja pyysi meitä valitsemaan näkemistämme malleis-
ta, millaisen korun haluaisimme sinä iltana tehdä. Kaikki 
nähdyt korut olivat niin vaikuttavia, että oli hankalaa keksiä 
millaisen haluaisi ensimmäisenä työnään valmistaa. Mielui-
ten olisi halunnut tehdä kaikki. Päädyin lehden muotoiseen 

KORUJEN TAIK A A
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Kulttuuripalvelun järjestämäs-
sä mosaiikkityöpajassa työs-
kenneltiin ilman rajoja. 

Teksti: Jera Hänninen

S e lähti lahjakortista hierojalle.
Kuvataitelija ja visuaalisen viestin-

nän suunnittelija Jakob Johannsen 
kuuli Iiris-keskuksesta ensimmäisen 

kerran ystävältään, joka oli ostanut sieltä mie-
helleen lahjakortin hierojalle. Johannsen oli ai-
na ollut kiinnostunut kosketeltavasta ja muu-
hun kuin näköaistiin perustuvasta taiteesta, ja 
hän tajusi haluavansa tehdä jonkinlaista yh-
teistyötä näkövammaisten kanssa. Vuonna 
2012 Saksasta Suomeen Kuvataideakatemiaan 
vaihto-oppilaaksi tullut ja sille tielle jäänyt Jo-
hannsen punnitsi eri vaihtoehtoja. Ehkäpä hän 
hakisi harjoittelijaksi Iirikseen osaksi maiste-
rinkoulutusohjelmaansa? Tai muuta sen suun-
taista.  Johannsen ei ollut varma mitä hän oi-
keastaan halusi; hän vain tiesi haluavansa teh-
dä jotain juuri näkövammaisten kanssa.

Tapaaminen Näkövammaisten Kulttuuripalvelun kult-
tuurisihteeri Tanja Rantalaisen ja Kulttuuripalvelun hal-
lituksen jäsenen Sari Kekkosen kanssa selkeytti Johann-
senin ajatuksia. Kulttuuripalvelun 85. juhlavuosi oli käsil-
lä ja sen tiimoilta voisi kokeilla jotain uutta. Entä jos Jo-
hannsen ja Kulttuuripalvelu järjestäisivät yhdessä kaikil-
le avoimen mosaiikkityöpajan, jonka ainoana ohjenuora-
na olisi, ettei ohjenuoria ole. Johannsen innostui: hän oli 
aina tykännyt tehdä töitä ihmisten kanssa ja ihmisiä var-
ten, eikä perinteinen mestari-kisälli -roolitus kiinnosta-
nut häntä. 
    Kaikista tapaamiseen osallistuneista oli tärkeää, et-
tä työpajaan osallistuminen ei vaatisi aiempaa kokemus-
ta mosaiikin tai savitöiden tekemisestä; tekniikkaa tär-
keämpää olisi halu oppia uutta ja kyky työskennellä ryh-
mässä. Idea jalostui: Työpajassa kukin osallistuja tuottai-
si itsenäisiä mosaiikkilaattoja, joista koottaisiin yhtenäi-
nen kosketeltava mosaiikkityö. Asiassa voisi mennä vie-
läkin pitemmälle. Entä jos valmista työtä ei haudattai-
sikaan varastojen kätköihin, vaan se pyrittäisiin sijoitta-
maan pysyväisteoksena Helsinkiin myöhemmin sovitta-
vaan kohteeseen. Olisikohan sellainen mahdollista, tie-
tenkin on, kaikki on. 

 Johannsen oli aina ollut kiinnostunut julkisesta tilas-
ta ja sen haltuun ottamisesta. Hän oli myös kyseenalais-
tanut visuaalisten ärsykkeiden ylivallan nykymaailmas-
sa. Näkyvä on kovin usein pinnallista, aina voi mennä sy-
vemmälle, Johannsen pohti tapaamisessa. 

Yhteisellä päätöksellä sovittiin että työpaja käynnistyi-

si helmikuussa ja se saisi nimekseen Tak-tiili, sanaleikki 
kosketeltavaa tarkoittavasta taktiili-sanasta sekä englan-
ninkielen laattaa tarkoittavasta tile-sanasta. 

E nsimmäisellä kerralla Johannsenia jännitti. Int-
roverttina, katseella paljon kommunikoivana 
ummikkona hän mietti että tuleeko koko hom-
masta mitään. Ymmärtävätköhän kaikki paikal-

laolijat, ettei ole mitään sääntöjä, kaikki on sallittua? En-
tä jos hän tallaa opaskoiran hännän päälle? Mitä kaikkea 
kamalaa sitä voikaan tapahtua! 

Työpajatapaamisen jälkeen Johannsen tietää että 
homma tulee toimimaan, kenties paremmin kuin hän oli 
uskaltanut toivoakaan. 
   ”Yhteisen kielen puuttumisen ansiosta luomme uuden 
yhteisen kielen. Olen aina kammonnut opettaja-opiske-
lija -asetelmaa, ja halusin tehdä osallistujille tiettäväksi, 
että olemme samassa veneessä. Meillä on yhteinen pää-
määrä. Kukaan ei voi tehdä mitään väärin. Kaikki tavat lä-
hestyä savea ovat yhtä oikeita”, Johannsen pohtii. 

Ryhmän dynamiikka muotoutuu omanlaisekseen; toi-
mivaksi osoittautuu myös se, että työpaja on kaikille 
avoin. Välillä kokoontumisiin osallistuu ”turisteja”, jotka 
kolme tuntia touhuttuaan kokevat saavuttaneensa sen, 
mitä lähtivät hakemaan. Ydinryhmä pysyy samana, mut-
ta kaikki – turistit ja ydinryhmäläiset – ovat tasa-arvoisia 
saven edessä. 
   Välttääkseen työpajatapaamisten liiallista samankal-
taisuutta, Johannsen kutsuu niihin vierailevia tähtiä: ko-

S A A  K O S K E A

Mosaiikkityö alkaa hahmottua.
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koontumisiin osallistuu niin säveltäjä, taiteilija Timo Tuh-
kanen kuin keraamikko Riina Ruuskin. 

Savea työstetään John Cagen ja muiden nykysäveltäji-
en musiikin soidessa taustalla. Toinen jatkaa siitä, mihin 
yksi lopettaa. Kukaan ei tee vain omaa työtään, vaan kai-
kille on selvää että päämäärä on yhteinen. Tapaamisissa 
luova energia väreilee ja Johannsen toivoo niiden jatku-
van ikuisesti. 

N äkövammaisten Kultturipalvelun kulttuuri-
sihteeri Tanja Rantalainen on osallistunut 
ensimmäistä kertaa mosaiikkityöpajaan ja 
tehnyt tuttavuutta saven kanssa. Rantalai-

nen yrittää pukea sanoiksi tuntemuksiaan.
   ”Se tunne kun upottaa kettingin saveen ja sitten riuh-
taisee pois jättäen jälkeen kauniin epäsymmetrisen ku-
vion. Se tunne kun asettelee pinnalle savipötkön ja pilk-
koo sen lastalla, ja pötköstä on tullut outo, kaukainen 
vuoristo. Se tunne kun saa työstää savea ilman mitään 
vaatimuksia siitä, mitä pitäisi saada aikaan. Mitään ei pi-
dä, kaikkea voi tehdä. Savi on armollinen elementti kos-
ka sen voi muotoilla aina uudestaan. Koskettaminen tun-
tuu ehkä alkukantaiselta, mutta on hyvä touhuta, tämä 
touhuaminen jää mieleen ikuisesti.”

K aksitoista tapaamiskertaa myöhemmin Jo-
hannsen on hieman alakuloinen: siinäkö ne 
olivat, joko ne päättyivät. Tuntuu haikealta 
ajatella, että seuraavan viikon torstaina ei ole 

tapaamista, vaan edessä ovat yksinäiset tunnit polttouu-
nin kanssa. Mutta Johannsen on myös silminnähden yl-
peä: projektin lopputulos ylittää hänen villeimmätkin 
kuvitelmansa. Kymmeniä erilaisia muotoja ja pintoja, joi-
ta sormet himoitsevat päästä tunnustelemaan. Materi-
aalin runsaus myös ilahduttaa: valmiita mosaiikkilaatto-
ja on 270 ja niistä koottavalla teoksella mitat: 1,30 metriä 
x 4,80 metriä. Monta metriä kosketeltavaa taidetta, ihmi-
siltä toisille, kaikki on mennyt juuri niin kuin pitikin. 

Mutta mitä sitten tapahtuu? Toteutuuko työpajan 
suunnitteluvaiheen  aikainen haave ja työ sijoittuu pysy-
väisteoksena julkiseen tilaan? 
   Johannsen on lähestynyt eri tahoja ja hänelle on näy-
tetty alustavasti vihreää valoa kosketeltavan Tak-Tiili –
mosaiikkityön sijoituspaikan suhteen. Siitä Johannsen ei 
kuitenkaan vielä halua sen tarkemmin kertoa.

Mutta siitä hän on varma, että asia menee niin kuin 
sen pitääkin ja tekijöillensä rakkaat laatat löytävät itsel-
leen juuri oikeanlaisen kodin.

Kajastuksen syksyn numerossa lisää Tak-Tiilista ja 
Jakob Johannsenista.

Kolme kysymystä työpajaan osallistuneelle Sari 

Kekkoselle. 

1. Miltä savi tuntuu? Muuttuuko kokemus millä tavalla 
kun savi on poltettu ja muuttunut mosaiikiksi? 
Savi oli minulle tuttu materiaali jo ennestään, mutta sii-
hen tuli tämän kurssin myötä uusia ulottuvuuksia. En ole 
aiemmin kiinnittänyt yhtä paljon huomiota saviesinei-
den pintarakenteeseen. Kun pehmeää savea lähestyi tut-
kivasti aiemman, päämäärähakuisen työskentelyn sijas-
ta, käsissäni syntyi uudenlaista muotokieltä. Kun työs-
tämämme savilaatta leikattiin paloiksi ja koottiin uudel-
leen, lopputulos oli hyvin jännittävä.
 
2. Työpajassa oli tarkoitus työskennellä ilman rajoja - 
toteutuiko tämä tavoite?
Ilahdun aina, kun kohtaan ihmisiä erilaisista ympyröis-
tä kuin omani. Osallistujat olivat eri-ikäisiä, monilta aloil-
ta ja kansallisuuksista. Työtapa oli sellainen, että työs-
timme yhteistä savilevyä vaihtaen välillä paikkoja. Sil-
loin uusi ihminen jatkoi siitä, mihin edellinen oli päässyt. 
Omaa tonttia ei pyritty varjelemaan, vaan lopputulos oli 
yhdistelmä kaikkien näkemyksestä, jopa innokas opas-
koira sai osallistua saven kuvioimiseen. Toiminta oli siis 
monella tapaa rajatonta. 
 
3. Millaista oli työskennellä Jakob Johannsenin kanssa? 
Aikuisten työpajatyyppisessä työskentelyssä perinteinen 
opettaja-oppilasasetelma ei ole tarpeellinen oppimisen 
kannalta. Jacob suunnitteli ja selvitti kaikki asiat todel-
la tarkkaan etukäteen, joten etenimme hyvin selkein as-
kelin. Hän loi työskentelyyn kannustavan ilmapiirin ja 
kuunteli herkästi osallistujien tunnelmia. Osana Jakobin 
opetustapaa oli se, että meillä oli tilaisuus keskustella 
niin monenlaisten osallistujien kanssa, saimme esimer-
kiksi kuulla äänen ja visualisoinnin yhdistämisestä mu-
siikin ammattilaiselta ja keramiikan opiskelija kertoi tuo-
reita vihjeitä saven käsittelystä. Tällaiset uudentyyppiset 
oppimistavat ovat mielestäni tosi tervetulleita.
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Rappeutuuko 
maailmani?
Teksti: Mikko Vento

Sairastuin ykköstyypin diabetekseen sinä vuonna, kun 
Tshernobylin ydinvoimalassa räjähti. Olin silloin 7-vuoti-
as. Kymmenvuotiaana olin perheleirillä Diabeteskeskuk-
sessa Tampereella. Siellä lääkäri sanoi, että kun tulen ar-
meijaikään, ei armeijaan meno ole ongelma, silloin hai-
mansiirrot ja tekohaimat ovat arkipäivää. Eivät ne ole sitä 
vieläkään, vaikka minä olenkin saanut muutama kuukau-
si sitten uuden haiman ja munuaisen. Tänä vuonna tulee 
kuluneeksi kolmekymmentä vuotta sairastumisestani. 
Tuona aikana olen pistänyt insuliinia ja mitannut veren-
sokeria kymmeniätuhansia kertoja. Kolmenkymmenen 
vuoden sairastamisen, erilaisten komplikaatioiden ja dia-
lyysihoidon jälkeen tuntuu oudolta, että toistaiseksi mi-
nun ei tarvitse pistää insuliinia, eikä mitata verensokeria. 
Ei tarvitse pelätä insuliinisokkeja, eikä ketoasidooseja, ei-
kä tarvitse miettiä tarkkaan jokaista suupalaa. Huolelli-
sesti toki täytyy myös elinsiirron jälkeen itseään hoitaa. 
Olen toipunut elinsiirrosta hyvin, mutta näkövammani ei 
ole mihinkään kadonnut. Diabeteksen seurauksena sil-
mänpohjani ovat rappeutuneet, mutta verensokeriarvo-
jen tasaantuminen on hieman kirkastanut näköäni.

Näkökykyni heikkeni pikkuhiljaa, aluksi lähes huomaa-
mattomasti. Olen urheillut lapsesta saakka aktiivises-
ti. Pitkään pystyin huolehtimaan jalkojeni kunnosta pal-
lopelien tuomasta rasituksesta huolimatta. 2000-lu-
vun alussa alkoivat ongelmat kasaantua. Ensin operoi-
tiin jalkoja, sitten silmiä. Sataprosenttinen näkövamma-
ni todettiin vuonna 2007. Jouduin jättämään pallopelit 
ja miettimään jotain uutta tilalle. Mielessä vilisi erilaisia 
urheilulajeja, joita olin terveenä harrastanut: laskettelu, 
tennis, salibandy. Olin käynyt Tanhuvaarassa liikunnan-
ohjaajan peruskurssin. Urheilusta oli tarkoitus tulla am-
matti, jota se muutaman vuoden ajan olikin. Jäin työelä-
mästä pois monivammaisena vuonna 2007. Työskentelin 
aikaisemmin lasten ja nuorten parissa, liikunnan ja ope-
tuksen puolella. Vuonna 2008 hankin kunnollisen kame-
ran. Sen avulla sain maailman lähemmäksi silmiäni. Kun 
musiikki oli aina ollut minulle tärkeää, läksin kamerani 
kanssa Joensuuhun Ilosaarirockiin. Aluksi kuvasin Stella-
yhtyettä, jossa lapsuuden tenniskaverini Janne Sivonen 
soitti. Siitä alkoi festareiden kiertäminen ja kuvaaminen. 
Kuvista julkaistiin vuonna 2011 kirja "Festarit omin sil-
min". Kirja sisältää kuvia useilta kesäfestareilta ja konser-
teista. Näkövammaiselle ehkä haastavin paikka oli Ola-
vinlinna, jonne pääsin kuvaamaan Nightwishin konsert-
tia. Osa kuvista on muokattu näkövammani etenemisen 
mukaisiksi. Kuvien muokkaaminen oli mielenkiintoinen 
prosessi, koska en itse nähnyt varsinaista kuvaa selvästi, 
mutta muistin tarkkaan, mitä siinä on ja missä tilantees-
sa se on otettu. Toisaalta, kuvan käsittelijällä ei ollut mi-
tään mielikuvaa kulloisestakin tilanteesta näkökyvyssäni. 

Yhdessä miettimällä pääsimme mielestäni hyvään lop-
putulokseen Reijo Pakarisen kanssa, joka muokkasi ku-
vat kirjaan.

Kirjan ilmestymisen jälkeen sain idean näyttelystä, jo-
ka on toteutunut tänä vuonna. Kiersin edelleen junal-
la festareita. Kun kuntoni heikkeni huomattavasti, pää-
tin rajoittaa kuvaamisen Ilosaarirockiin. Hellekesän 2010 
kuvausreissulla Ilosaaressa jouduin pistäytymään Joen-
suun keskussairaalassa, joka oli tullut minulle tutuksi jo 
parikymmentä vuotta aikaisemmin Juukan salibandylei-
rin yhteydessä. Elimistön stressi oli saanut verensokerit 
sekaisin. Vuonna 2015 sain luvan kuvata Apocalyptican 
keikalla Ilosaaressa. Samalla kuvattiin myös video työs-
kentelystäni. Video sekä näyttely "Kun maailma rappeu-
tuu" avautui 10.3.2016 Savonlinnan maakuntamuseo Rii-
hisaaressa. Minä olin avajaishetkellä Meilahden sairaa-
lassa toipumassa pari päivää aikaisemmin tehdystä elin-
siirrosta. Tiedotustilaisuus pidettiin puhelimen välityk-
sellä. Näyttely oli avoinna Savonlinnassa 5.6.2016 saak-
ka. Näyttely siirtyy syksyllä 2016 Joensuuhun, vammais-
ten Parafest-tapahtumaan. Tämän jälkeen näyttely läh-
tee kiertämään Suomea. Näyttelystäni olen saanut yh-
teydenottoja myös ulkomailta. Näyttelyn yhteyteen on 
tehty lyhyt dokumentti työskentelystäni, yhden viikonlo-
pun aikana kesän 2015 Ilosaarirockissa. Mukana sen teos-
sa ovat olleet Ilosaarirock ja Apocalyptica, sen on kuvan-
nut Tiina Ristola Medialouhokselta.

Näyttelyn yhteydessä pidän erilaisille ryhmille keskuste-
lutilaisuuksia ja luentoja, joiden tarkoitus on tuoda esille 
elämää ja työskentelyä näkövammaisena. Olen aina ha-
lunnut haastaa itseni. Olen tehnyt kaikesta sairastelus-
tani itselleni voimavaran. Olen kiitollinen kaikille, jotka 
ovat minua projekteissani avustaneet. Jatkan kuvaamis-
ta sekä muutakin taiteen tekemistä edelleen ja vuoden 
2017 aikana on tarkoitus palata takaisin osittain nuorten 
pariin töihin, kouluttajan ominaisuudessa. Tällä hetkel-
lä tilanteeni on tasaantunut, silmänpohjieni rappeutumi-
nen on toistaiseksi pysähtynyt. Kaikella tekemiselläni ja 
asenteellani haluan tuoda esiin positiivisuuttani ja iloa 
elämää kohtaan, joka on ollut minulle tärkeä osa vaike-
uksien keskellä elämisessä.

Olen syntynyt Kotkassa, muuttanut puolivuotiaana Sa-
vonlinnaan ja asunut siellä lapsuuteni ja nuoruuteni. Ny-
kyisin asun Lappeenrannassa, jonne muutin salibandyn 
perässä vuonna 2000. 

Seuraa Mikko Ventoa Facebookissa: Visual Artist Mikko 
Vento – Kun maailma rappeutuu  YouTube kanavan 

blogi: Mikko Vento  (kuvassa oikealla).
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Seurakuntien kulttuuri-
kirjo on monipuolisem-
paa kuin ikinä voisi ar-
vata. Monet tilaisuudet 
taipuvat muuhunkin 
kuin virsiin ja psalmiru-
noihin. 

Teksti Tuula Paasivirta
Kuvat  Juha Ridell

Seurakuntien tarjonta on laajaa muun 
muassa kirjallisuuden ja musiikin alu-
eilla.  On monenlaisia musiikki- ja ru-
noiltoja sekä runo-, tango- ja vaikkapa 
metallimessuja. Muutoksen tuulet pu-
haltavat iloisesti. Lukeminen voi antaa 
siivet elämälle, toteaa oululainen pas-
tori Juha Vähäkangas. Helsinkiläinen 
pastori Sari Hakuri taas näkee runo-
messujen tuovan mahdollisuuksia uu-
sille vapaaehtoisille tulla mukaan toi-
mintaan.  

Oululainen näkökulma

Oulun Karjasillan seurakuntapastorin 
Juha Vähäkankaan työalana on aikuis-
työ ja sen yhtenä osana kulttuurityö. 
Siinä keskitytään ennen kaikkea kir-
jallisuuspiiriin ja runoiltoihin. Pastori 
Vähäkangas mainitsee, että hän on ai-
na pitänyt lukemisesta ja hänen mieli-
paikkojansa ovat muun muassa kirjas-
to ja divarit. 
 - Lukeminen antaa siivet, se vie erilai-
siin maailmoihin, päähenkilöiden ihon 
alle, tuntemaan ja kokemaan iloa, su-
rua, mielihyvää. Ilman kirjoja en olisi 
se ihminen kuin nyt olen. 

Hänelle tärkeä kirja on John Wil-
liamsin Stoner. Vähäkangas sanookin, 
että se todettiin kevään viimeisessä kir-
jallisuuspiirin kokoontumisessa yhdek-
si parhaimmista lukukokemuksista. 

Kirjallisuuspiiri

Karjasillan seurakunnan kirjallisuus-
piiri on kokoontunut vuodesta 2001. 
Kokoontumiset tapahtuvat kevät- ja 
syyskaudella, ja kalenterivuodessa ko-
koontumisia on 9-10. Vähäkangas laa-
tii kunkin kauden kirjallisuuspiirin kir-
jalistan saamiensa vihjeiden, lukuko-
kemusten ja omien tuntemustensa mu-
kaisesti. Jokaisella kokoontumiskerral-
la on käsiteltävänä kaksi kirjaa samasta 
teemasta haudutetun teen äärellä. Vä-
häkangas mainitsee esimerkkinä ke-
vään 2016 teemoista äitiyden. Tuolloin 
kirjoina olivat Anja Lampelan Lanka-
rullatyttö ja Essi Kummun Lasteni tari-
na. Kirjoista on lyhyt alustus, ja tämän 
jälkeen keskustellaan kirjoista ja luku-
kokemuksesta.

- Keskustelu on innokasta ja pulp-
puavaa ja erilaiset lukukokemukset 
kohtaavat, mikä on rikkaus. 

Runoillat

Aikanaan Karjasillan seurakunnan ru-
noillat käynnistyivät Runeberg-illalla. 
Tämän jälkeen tulivat Eino Leino -päi-
vä ja joulurunoilta. Nykyään runoilto-
ja vietetään muun muassa marianpäivä-
nä, pääsiäisenä ja äitienpäivänä. Vähä-
kangas iloitsee, että on järjestetty myös 
uuden lyriikan iltoja, uskonnollisen ly-
riikan iltoja sekä tietysti spesiaalina 
OuluGospel-runoilta.

Vuoden 2016 erikoisuus oli huhti-
kuussa toteutunut poprock-lyriikkailta. 

- Se sisälsi suomalaista poprock-ly-
riikkaa luettuna ja laulettuna. Se koos-
tui J. Karjalaisen, Chisun, Jouni Hy-
nysen, Mariskan, Toni Wirtasen, Juice 
Leskisen ja Jarkko Martikaisen teks-
teistä ja Apulannan, Juice Leskisen, 
Kolmannen Naisen ja Samuli Edelma-
nin biiseistä bändin esittämänä. 

- Kevään uutuus otettiin riemuiten 
vastaan. Kastellin kirkko täyttyi jo var-
hain väestä, käsiohjelmat loppuivat 
kesken ja kopiokoneet käynnistyivät. 

Runoillassa oli yli 230 kuulijaa. Myö-
hemminkin palaute on ollut positiivis-
ta, ”kerrankin jotain uutta” -palautetta 
on tullut kasvotusten, lehtien palstoil-
la, työkavereille.

Vuonna 2014 kävijämäärä oli yhdek-
sässä runoillassa yhteensä 604 henki-
löä. Nämä tilaisuudet järjestetään Ou-
lussa Kastellin kirkossa, joka on va-
kiintunut runoiltakirkoksi. 

- Haluan suunnitella runoillat yhdes-
sä maallikoiden kanssa, Vähäkangas 
sanoo.

Runomessut

Eri puolilla Suomea on parin viime 
vuoden aikana toteutettu useita runo-
messuja kussakin seurakunnassa omal-
la tyylillään. Näitä messuja on ollut 
muun muassa Tampereella, Jyväskyläs-
sä, Torniossa ja Helsingissä. Itselläni 
on jo vuosien takaa tästä kokemuksia 
Roihuvuoren seurakunnasta, kun muu-
an seurakuntalainen omalla vuorollaan 
kirjoitti esirukoukset runomuotoon.

Huhtikuussa 2016 Malmin seurakun-
nassa pastori Sari Hakuri oli toimitta-
massa runomessua Pihlajamäen kirkos-
sa. 

- Kyseessä oli kokeilu, jota ei oteta 

Muutoksen i loiset  tuulet

Pastori Juha Vähäkangas juontamas-
sa runoiltaa Kastellin kirkossa.
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liian vakavasti. Messu toteutui hiukan pienimuotoisemmin 
kuin olimme haaveilleet. Kolme lausujaa saimme mukaan, 
mutta joka tapauksessa runomessu oli myönteinen kokemus. 

Hakuri iloitsee: - Messuun osallistujilta tuli runsaasti hy-
vää palautetta. Hienoa, että taitavat lausujat pääsivät tuo-

maan lahjansa käyttöön! Erityisesti kii-
toksia tuli saarnasta. Kaksi lausujaa ja pa-
pin puheet runojen välissä tekivät saarnas-
ta helposti kuunneltavan, keskustelunomai-
sen.

Pastori Hakuri sai idean runomessuun pa-
rin vuoden takaisesta naistenpäivän runoil-
lasta. Hän halusi tarjota taitaville lausujille 
uusia mahdollisuuksia. Messussa olikin Pa-
loheimon, Löytyn ja muutaman ulkomaisen 
runoilijan lisäksi Malmin seurakuntalaisen 
Ulla Welinin runoja, hänen itsensä lausu-
mana.  

Faktalaatikko
Tämä lehtijuttu on jatkoa maaliskuussa Kajastuksessa ilmes-
tyneeseen juttuun ”Runo puhuu elämästä”. Sitä ennen Ka-
jastuksessa on kirjoitettu seurakuntien näyttelytoiminnasta 
ja kirjallisuusterapiasta. 

Runoillan isäntä, pastori Juha Vähäkangas 
runoillan osallistujien ympäröimänä.

Sodankylän elokuva-
juhlilla – Uusi elokuva-
yleisö, näkövammaiset, 
esittäytyvät 

Näkövammaisten Kulttuuripalvelu 
ry:n puheenjohtaja Eija-Liisa Mark-
kula puhuu 15.6.2016 klo 18.00 So-
dankylän kunnantalolla (Jäämeren-
tie 1, Sodankylä) otsikolla Nykyään 
sokeatkin käyvät elokuvissa! Eija-Lii-
san luento avaa elokuvien kuvailu-
tulkkauksen merkitystä näkövam-
maiselle ja kertoo, miten palvelu on 
kehittynyt. 

Sodankylän elokuvajuhlien ohjel-
mistossa on tänä vuonna kuvailutul-
kattu elokuva. Pipsa Toikka kuvailu-
tulkkaa Antti J. Jokisen ohjaaman ja 
Katja Ketun palkittuun menestysro-
maaniin pohjaavan Kätilö-elokuvan 
16.6. Elokuvan on valinnut kuvailu-
tulkattavaksi Sodankylän elokuva-
juhlien taiteellinen johtaja Timo Mal-

mi. Kuvailutulkkaus toteutetaan pai-
kan päällä simultaanitulkkauslaittei-
den avulla. 

Kätilö on tosipohjainen kertomus 
Vikasilmäksi haukutun Helenan ra-
kastumisesta saksalais-suomalaiseen 

KUVAILUTULKKAUSTA JA PIMEÄ KAHVILA 

SS-upseeriin Lapin sodan kynnyksel-
lä. Johannes Angelhurstille Helena 
on Villisilmä, kaikista muista naisis-
ta poikkeava luonnonvoima. Eloku-
va on väkevä todistus siitä, mihin ih-
minen on valmis rakkauden tähden 
ja kuinka hyvä voittaa pahan. (Finn-
kino)

Festivaalin ohjelmakartta julkaistaan 
ja ennakkomyynti alkaa 6.6. 2016. 
Kätilö-elokuvan kuvailutulkatun 
näytöksen alkamisaika ja paikka ovat 
silloin selvillä. 
Lapin Näkövammaiset ry pystyt-
tää Sodankylän elokuvajuhlien yh-
teyteen pimeän kahvilan. Kahvila on 
avoinna 16.6. ja 17.6.  Asiointi pime-
ässä kahvilassa Sodankylässä keski-
yön auringon aikaan on kokemus, jo-
ka ei unohdu. 

Tavataan Sodankylän elokuvajuhlilla! 
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VALOMAALAUSTA 
OPPIMASSA

Teksti: Olli Lehtinen
Kuvat: Jukka Laine

Minua väsytti. Voisin ker-
toa väsymyksen syys-
tä laveammaltikin, mut-
ta tässä yhteydessä tyy-

dyn toteamaan, että kun astuin Iirik-
seen matkalla valomaalausiltaan, mi-
nua väsytti. 

Osallistujat kokoontuivat Iiriksen au-
laan. Pysähdyimme odottelemaan 
vielä yhtä henkilöä. Ja silmäni mei-
nasivat painua umpeen. Illan kestok-
si oli sovittu yksi tunti. Tieto ei ko-
hottanut oloani, päin vastoin. Kuin-
ka kuusi näkövammaista voisi tunnin 
aikana saada kunnon kuvan koko-
naisesta taiteenalasta ja ehtiä itsekin 
kokeilemaan valomaalaamista. Kurs-
sikirjeessä oli pyydetty ottamaan 
oma valaisin mukaan. Täytyi tarkoit-
taa sitä, että osallistujat pääsisivät it-
sekin kokeilemaan. Takkini taskus-
sa makasi kynätaskulamppu. Ja mi-
nuutit vyöryivät. Kävin ulkona katso-
massa odottelisiko puuttuva henkilö 
siellä. Oven takana oli vain valoa. Mi-
nun silmissäni sumuista valoa, ei sii-
tä olisi maalausta saanut.

Päätimme siirtyä yläkertaan. Perille 
saavuttuamme kadonnut osallistuja 
odottelikin jo siellä. Kun olimme löy-
täneet jokaiselle tuolin, mainitsin ai-
kamme olevan niin rajallinen, että 
jättäisimmekö esittelyt ensi kertaan. 
Toki teimme esittelykierroksen.

Kurssin vetäjänä toimi valomaalaus-
ta seitsemän vuotta harrastanut Juk-
ka Laine. Hän on perustajajäsen va-
lomaalaajien Valopaja-kollektiivissa 
ja hän opettaa myös varjoinstallaa-
tioiden tekemistä. Jukka kertoi meil-
le tiivistetysti valomaalauksen histo-
rian ja millä tavoin voi valomaalata. 
Vaikka moni luulee valomaalaamisen 
olevan uusi kuvaustekniikka, on sillä 
pitkät juuret aina 1800-luvulta saak-
ka, jolloin valokuvauksen pioneerit 
tekivät kokeiluja pitkällä valotusajal-
la. Historian saatossa muun muassa 

tulos koostuu valojuovista ja valais-
tuista henkilöistä tai esineistä. Tilak-
si sopii hämärä tai täysin pimeä huo-
ne jolloin pienet avaimenperän ko-
koiset valonlähteet pääsevät oikeuk-
siinsa. Kun tekniikka on hallussa, voi 
kokeilla valomaalausta myös ulkona, 
joten maalausalustana on periaat-
teessa koko maailma.

Parhaiten valomaalaaminen onnis-
tuu järjestelmäkameralla, mutta ku-
via syntyy myös joillain pokkarika-
meroilla ja kännyköiden appseilla. 
Kameran tulee olla kuvaamisen ai-
kana paikoillaan, joten kamera vaatii 
jalustan. Kokeiluja voi toki tehdä si-
ten että kameran laittaa vaikka pöy-
dän päälle.

Viime vuosien aikana valomaalaus 
on herättänyt huomiota myös taide-
terapeuttien keskuudessa ja esimer-
kiksi Yhdysvalloissa ja Ranskassa on 
saatu hyviä tuloksia terapiapuolella. 
Jukka kuuluu Suomen Valokuvatera-
piayhdistykseen ja on saanut yhdis-
tykseen kuuluvat psykologit ja psy-
koterapeutit innostumaan valomaa-
laamisen mahdollisuuksista.

Kiinnostavaa. Mutta kaulani ei mei-
nannut jaksaa  kannatella päätä-

Pablo Picasso on tehnyt valomaala-
uksia ja löytyypä vuonna 1976 otet-
tu bändikuva, jossa Rollarit tekevät 
valomaalauksia.

Jukka on koulutukseltaan valaistus-
suunnittelija. Kahdeksan vuotta sit-
ten hän irtisanoutui työstään suun-
nittelufirmassa ja lähti kokeilemaan 
siipiään sosiaalialalla. Hän kehit-
ti työpajamenetelmän, jonka myö-
tä kaikki pääsevät tekemään va-
lotaidetta, ikään tai mahdolliseen 
vammaan katsomatta. Jukka on 
työskennellyt myös näkövammais-
ten henkilökohtaisena avustajana ja 
järjestänyt joitain vuosia sitten pa-
ri valotyöpajaa Iiris-keskuksessa. Tä-
hän uusimpaan valomaalauspajaan 
saatiin ideoita sokealta valomaa-
laajalta Steven Erralta, joka kuuluu 
amerikkalaiseen Seeing With Photo-
graphy Collective -ryhmään. Se on 
näkövammaisten valomaalausryh-
mä, joka on työskennellyt yli kaksi-
kymmentä vuotta valomaalaamisen 
parissa.

Valomaalaamisen periaatteena on 
se, että kameran suljin pysyy auki 
muutamasta sekunnista useisiin mi-
nuutteihin, jolloin kaikki valo näkyy 
yhdessä ja samassa kuvassa. Loppu-
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ni ja leukani tahtoi painua rintaan. 
No, sitten ryhdyimme tekemään va-
lomaalausta. Jukka pimensi luokan. 
Hän antoi mallille taskulampun ja 
pyysi tätä seisomaan seinän eteen. 
Avustajana toimiva näkövammainen 
sai käteensä loisteputkivalaisimen ja 
ohjeet sen käyttämiseen. Jukka pai-
noi kameran sulkimen auki. Avustaja 
sytytti loisteputkivalaisimen ja aloit-
ti mallin kiertämisen. Malli sytytti 
taskulampun kasvojensa alapuolel-
la. Loistevalon hitaasti ihmisen ym-
päri pyöräyttäminen kesti noin mi-
nuutin. Valmis. Kameran suljin kiin-
ni. Jukka heijasti kuvan seinälle. Nä-
köni ei riitä suurenkaan kuvan hah-
mottamiseen. Toisten kommenteis-
ta ymmärsin mallin nousevan loiste-
putken valon tekemästä simpukas-
ta aavemaisen näköisenä. Ihminen ei 
pysty pitämään kasvojaan minuuttia 

liikkumattomina. Varsinkaan, jos vä-
lillä sytyttää ja sammuttaa taskulam-
pun kasvojensa alapuolella. Haluni 
päästä tekemään valomaalausta kas-
voi. Huomasin, kun into kasvaa niin 
väsymys taipuu.     

Valomaalaus numero kaksi. Malli 
asettui seinän eteen. Hänen harteil-
leen asetettiin kullan värinen viitta. 
Jukka laukaisi kameran. Malli sytytti 
taskulampun kasvojensa alapuolel-
la. Avustaja piirsi valaisimella mallil-
le siivet. Toinen avustaja, joka muu-
ten olin minä, piirsi mallille kynätas-
kulampulla sädekehän. Kameran sul-
jin kiinni ja kuvaa katselemaan. Mal-
li näyttää enkeliltä ja kaksi avusta-
jaa näkyy kuvassa varjoina. Vain tä-
mä hetki on tarkka näkevienkin maa-
ilmassa. Muutama sekunti taakse-
päin on vain usvaista muistoa. Valo-
maalaamisessa yhdistyy parhaimmil-
laan usvainen mennyt aika ja tarkka 
tämä hetki. 

Tässä välissä Jukka kävi pyytämäs-
sä meille huoneen käyttämiseen li-
säaikaa. Aikaa heltisi ja valomaalaus-
ten tekeminen jatkui. Jukalla oli mat-
kassaan myös itse valmistamiaan eri-
koisvalaisimia. Yhdessä pyörän van-
teeseen oli upotettu kymmeniä pie-
nen pieniä valopisteitä. Sitä kun 
pyöräytti lattialla, niin kuvassa va-
lovanne näytti tulipallolta pyöräyt-
täjän edessä. Jos valovanteen kie-
pautti kasvojen ympäri, vaikutelma 
oli kuin pyöreä tulireunus ympäröisi 
kasvoja. Aika nättiä. Valomaalaami-
sessa mahdollisuuksia tehdä erilaisia 
kokeiluja todella riittää. Ja me teim-
me. Jokainen pääsi malliksi ja avus-
tamaan paitsi yksi ei ehtinyt avus-
tamaan. Hän oli tilannut etukäteen 
taksin ja joutui poistumaan. Huute-
limme toivotukset ja jatkoimme tii-
vistä toimintaa. Huomasin, en ollut 
enää väsynyt laisinkaan.    

Koitti minun vuoroni. Halusin piirtää 
kynätaskulampullani kukan teräleh-
det kasvojeni ympärille. Asetuin sei-
nän eteen. Jukka painoi laukaisinta. 
Aloin piirtää. Yritin pitää pääni mah-
dollisimman liikkumattomana vedel-
lessäni suippoja terälehtiä ilmaan. 
Kukka tuli valmiiksi. Suljin kiinni. Jäl-
keenpäin lähetin kuvan liitetiedosto-
na ystävälleni. Hän kertoi säikähtä-
neensä. Kuin maasta nousseelta kas-
voni salamoiden keskellä näyttävät.
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Sain mahdollisuuden 
lähteä ikuiseen kau-
punkiin, Roomaan. Py-
hiinvaellusmatkan jär-
jestäjänä toimi Olarin 
seurakunnan kappalai-
nen Antti Kruus.
Teksti: Timo Lehtonen
Kuvat: Timo Heinonen

Antti Kruus on järjestänyt 
yli kolmekymmentä mat-
kaa Italiaan ja Roomaan. 
Muina asiantuntijoina mat-

kalla olivat kirkkoherra Teemu Laaja-
salo ja dominikaaniveli Gabriel Salme-
la. Matka oli ekumeeninen, sillä mu-
kana oli osallistujia kaikista kolmesta 
kirkkokunnasta.

Matka alkoi varhain maanantaiaamu-
na Helsinki-Vantaalta. Lento aurin-
koiseen Italiaan kesti kolmisen tuntia. 
Saavuimme Fiumicinoon, Rooman toi-
seksi suurimmalle kentälle, noin kello 
11 paikallista aikaa. Joukkoomme kuu-
lui 47 pyhiinvaeltajaa. Osa oli käynyt 
aikaisemmin Roomassa Antti Kruu-
sin matkoilla,  meitä ensikertalaisia oli 
noin puolet.

Birgittalaisluostari

Majoituimme birgittalaisluostari Ca-
sa di Santa Brigidan kodikkaaseen vie-
rastaloon, joka sijaitsi aivan kaupungin 
keskustassa Piazza Farnesen laidalla. 
Aukion keskellä on Caracallan kylpy-
lästä tuodut antiikin aikaiset isot kyl-
pyammeet, jotka toimivat nyt vesialtai-
na ja suihkulähteinä. Meidät otti vas-

taan suomea puhuva sisar Marja-Lii-
sa, joka toivotti pyhiinvaeltajat lämpi-
mästi tervetulleeksi Roomaan. Saimme 
huoneet, jotka olivat viihtyisiä ja ko-
dikkaita. Mikä hienointa, niissä ei ol-
lut radiota tai televisiota. Ainoa yhteys 
ulkomaailmaan oli matkapuhelin, joka 
sekin oli pyhiinvaeltajana hyvä sulkea. 

Luostarin rakennukset ovat 1400-lu-
vulta ja ainoastaan paria sisterssiläisten 
hallitsemaa kautta lukuun ottamatta ti-
lat ovat olleet birgittalaisten hallussa. 
Luostarissa asuu 37 sisarta, joista kaksi 
on suomalaisia. Luostari saa tuloja tar-
joamalla pyhiinvaeltajille majoitusta 
vierastalossa. Tulopäivänä nautimme 
lounaan luostarin ruokasalissa, mutta 
muuten lounastimme kaupungilla pai-
kallisissa ravintoloissa.

Osallistuimme tulopäivänä rukous-
hetkeen, jonka yhteydessä saimme py-
hiinvaeltajien siunauksen ja kaikille ri-
pustettiin kaulaan oliivipuinen Pyhän 
Franciscuksen T-kirjaimen muotoinen 
risti. Nauhan kolme solmua symboloi-
vat evankeliumin neuvoja: köyhyyttä, 
kuuliaisuutta ja naimattomuutta. Mes-
sun jälkeen sisar Marja-Liisa esitteli 
meille luostaria kertoen samalla pyhäs-
tä Birgitasta ja hänen elämästään Roo-
massa.

Iltakävely tehtiin Piazza Navonal-
le, missä tutustuimme Sant´Agnese in 
Agonen kirkkoon. Sen suunnittelivat 
arkkitehdit Girolamo ja Carlo Rainal-
di sekä Francesco Borromini vuosina 
1652-1672. Aukion keskellä on kolme 
suihkulähdettä, joista suurimman, Fon-
tana dei Quattro Fiumin, suunnitteli 
arkkitehti Gian Lorenzo Bernini vuon-
na 1651. 

Ohjelma Roomassa oli tiukka. Käve-
limme viikon aikana ainakin 20 kilo-
metriä mukulakivikatuja ja -kujia pit-
kin. Teimme tilausautolla kaksi retkeä 
katakombeille ja Orvietoon, missä si-
jaitsee upea tuomiokirkko.

PYHIINVAELLUS 
ROOMAAN

Taukohetki Roomassa: artikkelin kir-
joittaja Timo Lehtonen seisoo kuvassa 
vasemmalla ja pyhiinvaellusmatkan 
järjestäjä, Olarin seurakunnan kappa-
lainen Antti Kruus, istuu penkillä Py-
hän Klemensin kirkon edessä.

Apostoli Paavalin patsas vartioi Pyhän 
Paavalin kirkon julkisivua.
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Forum Romanum

Seuraavana aamuna aamiaisen jälkeen 
alkoi tutustuminen Forum Romanu-
miin, keisarien aikaiseen Rooman hal-
lintokeskukseen. Tarun mukaan kau-
punki perustettiin 21. huhtikuuta 753 
eKr. Rooma on rakennettu seitsemälle 
kukkulalle ja pyhiinvaellus aloitettiin 
kipuamalla Michelangelo Buonarrotin 
1500-luvulla suunnittelemia Cordona-
ta-portaita pitkin Capitoliumin laelle.

Aukion keskellä on keisari Marcus 
Aureliuksen ratsastajapatsaan jäljen-
nös (alkuperäinen on siirretty vierei-
seen museoon) sekä sivummalla Ro-
muluksen ja Remuksen patsas. Alhaal-
la avautui näkymä Forum Romanumin 
raunioille, jotka kaivettiin esiin yli sata 
vuotta sitten. Nähtävissä oli Via Sacra, 
joka johti Colosseumilta Forum Roma-
numiin. Näimme melko hyvin säilyneet 
riemukaaret, jotka oli rakennettu Septi-
mius Severuksen ja Konstantinus Suu-
ren valtakausilla. 

Pyhän Klemensin kirkko

Kävely jatkui Colosseumin ohi Pyhän 
Klemensin kirkkoon. Kirkon yhtey-
dessä toimii dominikaanien konvent-
ti eli luostari. Pyhä Klemens oli Roo-
man piispana vuosina 92-99 ja hänet 
on myös haudattu kirkon alle. Ensim-
mäinen paikalle rakennettu temppeli 
on 200-luvulta ja sen päälle rakennet-
tiin sata vuotta myöhemmin uusi kirk-
ko. Nykyinen kirkko on 1100-luvulta. 
Kirkossa  on erittäin upea alttariapsik-
sen mosaiikkityö.

Kirkon alla aloitettiin historialliset 
kaivaukset vuonna 1852. Tällöin löytyi 
raunioita ja osia vanhemmista temp-
peleistä. Tähän 300-luvulla rakennet-
tuun kirkkoon on haudattu 800-luvul-
la Pyhät Kyrillos ja Methodios, jot-
ka olivat slaavien opettajat. He toimi-
vat Roomassa 800-luvulla. Pyhä Kyril-
los on antanut nimensä kyrilliselle kir-
jaimistolle. Pyhimykset on kuvattu hei-
dän hautansa vieressä sijaitsevaan hie-

noon seinämosaiikki-ikoniin.
Rooma on entisaikaan ollut tärkeä 

kristittyjen pyhiinvaelluskohde, jos-
sa hurskaimmat kiersivät saman päi-
vän aikana seitsemän kirkkoa paljain 
jaloin. Tätä varten kirkkojen eteen au-
kioille pystytettiin korkeat monoliitti-
pylväät, joiden perusteella vaeltaja löy-
si seuraavaan temppeliin. Kaikki kir-
kot, joissa kävimme, olivat todella iso-
ja ja suurimmaksi osaksi kolmilaivai-
sia, jotkut jopa viisilaivaisia. Kaikissa 
oli lisäksi sivualttareita. Seiniä, katto-
ja ja alttarikuoria koristivat seinämaa-
laukset tai rikkaasti kuvioidut mosaiik-
kityöt.

Paavi ja Pietarinkirkko

Ryhmämme osallistui keskiviikkoi-
seen paavi Franciscuksen yleisvastaan-
ottoon Pietarinkirkon aukiolla. Turva-
toimet olivat tiukat aukiolle mentäes-
sä ja kirkkoon saavuttaessa. Aukiolle 
oli kokoontunut paljon ryhmiä eri puo-

Colosseum ja Forum Romanum hallitsevat Rooman historiallista keskustaa.

►



32

lilta maailmaa. Paavin vastaanotto on jokaviikkoinen tilai-
suus. Kaikki ryhmät oli etukäteen ilmoitettu ja kuulutettiin 
ennen paavin saapumista. Yleisvastaanotossa paavin opetus-
puhe käännettiin useille kielille. Tilaisuus kesti noin tunnin, 
minkä jälkeen paavi poistui aukiolta.

Apostoli Pietarin uskotaan tulleen haudatuksi Vatikaanin 
alueelle. Ensimmäinen kirkko rakennettiin jo 300-luvulla, 
mutta nykyinen mahtava kirkko on 1500- ja 1600-luvuilta. 
Pietarinkirkon rakentaminen kesti peräti 120 vuotta ja suun-
nitelmat ehtivät vaihtua moneen kertaan. Tärkeimmän pa-
noksen uuden Pietarinkirkon suunnitteluun antoi arkkiteh-
ti Donato Bramante, jonka laatimissa suunnitelmissa kirkko 
sai kreikkalaisen ristin muotonsa. Bramanten jälkeen suun-
nitelmista vastasivat vuorollaan lukuisat arkkitehdit, kuten 
Rafael ja Michelangelo. Kirkko ja kupoli valmistuivat vasta 
Michelangelon kuoleman jälkeen vuonna 1626.

Pietarinkirkon pituus on 220 ja leveys 150 metriä. Kupolin 
korkeus on 138 metriä ja sisähalkaisija 41,5 metriä. Jo näillä 
lukemilla kyseessä on yksi maailman suurimmista kirkoista. 
Kirkon sisällä on 778 pylvästä, peräti 44 alttaria, 135 mosa-
iikkia ja 395 veistosta. Kirkon valtavan päälaivan keskellä 
on arkkitehti Berninin suunnittelema kullattu baldakiini eli 
katos. Kirkkoon mahtuu lähes 60 000 henkeä.

Kirkon edessä on Pietarinkirkon aukio, jota reunustaa puo-
likaaressa olevat pylväsrivit. Aukiolle mahtuu 100 000 kuu-
lijaa, jotka saapuvat maailman kaikista kolkista muun muas-
sa pääsiäisenä. Aukion keskellä on pronssijalustansa kanssa 
mitattuna yhteensä 41 metriä korkea egyptiläinen obeliski, 
jonka keisari Caligula toi Egyptistä Roomaan. Pietarinkir-
kon mahtavuudesta huolimatta paavin virallinen kirkko on 
San Giovanni in Laterano, jossa sijaitsee Rooman piispanis-
tuin. Kirkossa säilytetään myös apostolien ja Pietarin ja Paa-
valin reliikkejä.

Pyhän Paavalin kirkko

San Paolo fuori le mura eli Pyhän Paavalin kirkko oli Roo-
man suurin temppeli Pietarinkirkon valmistumiseen asti. 
Konstantinus Suuri rakennutti 300-luvulla apostoli Paavalin 
hautapaikalle kristillisen basilikan, jota laajennettiin vuosi-
satojen kuluessa. Kirkko tuhoutui tulipalossa vuonna 1823, 
mutta se rakennettiin uudelleen vanhan mallin mukaan.

Basilikan edustalla on lähes 100 x 100 m pylväspiha, jo-
ta reunustaa kaksinkertainen pylväikkö. Tyyliltään temppeli 
on viisilaivainen basilika. Kirkon yhteydessä toimii 1200-lu-
vulla rakennettu benediktiiniläisluostari. Munkit huolehtivat 
kirkosta ja toimittavat päivittäin palvelukset. Osallistuimme 
Pyhän Paavalin kirkossa iltarukoukseen eli vesperiin.

Villa Lante ja Pantheon

Vierailimme Villa Lantessa, joka toimii Suomi-instituutti-
na. Rakennus oli aikoinaan ruhtinaspalatsi. Rooman vanhin 
säilynyt rakennus on vuonna 27 eKr. valmistunut Pantheon. 
Se oli alun perin pakanallinen temppeli. Rakennus on sekä 
ulkoa että sisältä sangen yksinkertainen. Kirkoksi muutettu 
temppeli on samalla upea rakennustaidon ihme.

Pantheonin seinät ovat 6,2 metriä paksut. Syy massiivisille 
seinille on temppelin kupoli, jonka 43 metrin halkaisija luo 
valtavan painon kannatteleville seinille. Kupoli onkin maa-
ilman suurin holvattu rakennelma. Kupoli on huipulta avoin: 
8,23 metrisen oculuksen kautta sisälle lankeaa sekä päivän-
valo että sade.

Katakombit

Ensimmäinen bussiretkemme suuntautui kaupungin ulko-
puolelle San Calliston katakombeihin, jonka maanalaiset 
käytävät olivat lähes kymmenen metrin syvyydessä. Kapeat 
käytävät ja lattian epätasaisuus saivat aikaan lievän ahtaan-

Paavi Franciscus puhuu Pietarinaukiolla jokakeskiviikkoi-
sella vastaanotollaan.

►
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paikankammon.  Katakombien kappe-
lissa ryhmämme lauloi "Maa on niin 
kaunis" -virren. Maanalainen luolas-
to on paljon suurempi kuin mitä meille 
oppaan avulla esiteltiin.

Maanpäälle palattuamme kävelim-
me lyhyen matkaa Via Appia Anticaa, 
vanhaa Roomaan vievää kauppa- ja so-
tilastietä. Matka jatkui jälleen bussil-
la ja poikkesimme kahdessa kirkossa: 
San Sebastiano fuori le murassa, mis-
sä kunnioitimme kirkon nimikkopyhi-
myksen reliikkejä, ja Domine quo va-
diksessa, jonka nimessä oli Neron vai-
noja paenneen apostoli Pietarin kysy-
mys Jeesukselle, ”Minne menet, Herra-
ni?” Jeesuksen vastaus, ”Roomaan uu-
delleen ristiinnaulittavaksi”, antoi Pie-
tarille rohkeutta kohdata oma marttyy-
rikuolemansa.

Castel Gandolfo

Iltapäivällä matka jatkui Castel Gan-
dolfoon, joka sijaitsee 30 kilometriä 
Roomasta kaakkoon. Vierailimme siel-
lä olevassa paavin kesäpalatsissa. Pa-
luumatkalla kävimme apostoli Paava-
lin mestauspaikalla eli Kolmen lähteen 
kirkossa. Perimätiedon mukaan mes-
tatun apostolin irti lyöty pää pomppi 
maasta kolme kertaa ja jokaiseen osu-
makohtaan syntyi lähde. Tälle paikalle 
rakennettiin kirkko.

Roomaa voidaan pitää kirkkojen 
kaupunkina ja saimme tutustua vielä 
kolmeen merkittävään pyhäkköön, ku-
ten Santa Maria Maggioreen ja San-
ta Maria sopra Minervaan. Kävimme 
myös dominikaanien käytössä olevas-
sa Santa Sabinan kirkossa, missä meil-
le esiteltiin dominikaanien toimintaa ja 
osallistuimme veli Gabrielin pitämään 
messuun.

Orvieto ja Greccio

Toinen retki tehtiin Orvietoon, jon-
ka upea katedraali teki lähtemättömän 
vaikutuksen. Kirkon julkisivu oli to-
dellinen mestarien taidonnäyte mosa-
iikkeineen, reliefeineen, maalauksi-
neen ja ornamentteineen. Jokainen ark-
kitehtuurin yksityiskohta tehosti vaiku-
telmaa korkeuksiin kohoavasta kivitai-
teesta. Illan viimeinen kohde oli Grec-
cio. Kiipesimme loputtomilta tuntunei-
ta portaita vuorenhuipulle, missä sijait-

Viikon pyhiinvaellusmatka oli mie-
lenkiintoinen kokemus, mutta vain pin-
taraapaisu Roomaan ja sen historiaan. 
Vaikka en kaikkea nähnytkään, niin 
voin sanoa käyneeni Roomassa ja mo-
nissa sen historiallisissa paikoissa – ja 
onneksi Roomaan voi palata aina uu-
delleen!

Pietarinaukio koristellaan loppuvuo-
desta joulukuusella ja seimiasetelmal-
la.

Orvieton katedraalin goottilaiset 
muodot tavoittelevat taivasta.

Alla Berninin baldakiinin barokkikier-
teiset pylväät hallitsevat Pietarinkir-
kon sisätiloja.

si pieni kappeli ja Pyhän Franciscuk-
sen ensimmäinen jouluseimi vuodelta 
1223.

Arrivederci Roma

Sunnuntaina osallistuimme pyhään 
messuun Pietarinkirkossa. Pyhätös-
sä, jonka valtavia mittasuhteita on vai-
kea kuvailla, oli paljon väkeä. Pappien 
ja kuoron äänet kaikuivat kaiuttimis-
ta, joten oli vaikea tietää missä he kul-
loinkin olivat. Pyhiinvaellusmatkam-
me päättyi yhteiseen illalliseen birgit-
talaisluostarissa. Seuraavana aamuna 
oli kotiinlähtö.
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Kajastus oli läsnä kun Jännärijoutsenten neljäs kuun-
nelma Piritta sai ensiesityksensä. Voimme kertoa ilouu-
tisen, että jousenparven lento jatkuu. Jo ensi jouluksi on 
tulossa uusi kuunnelma ja toinenkin  on tekeillä! 

Teksti: Pasi Päivinen

Jännärijoutsenten Pirittan ensiesitystä oli saapunut Ii-
rikseen kuuntelemaan nelisenkymmentä kuunnelmaf-
riikkiä, eikä heidän tarvinnut pettyä.  

Tarina alkaa rauhallisesti lapsenhoitajan, Pirittan, 
saapumisella kesätyöpaikkaan, mutta kihelmöivään jänni-
tyksen makuun päästään jo ensimmäisessä jaksossa. Ky-
seessä ei ole suinkaan tavallinen lapsenlikan kesäpesti, vaan 
Piritta joutuu salattujen tapahtumien ja juonittelun maail-
maan. Kuunnelman juoni on rakennettu loistavasti, enkä ha-
lua paljastaa siitä liikaa, sillä kuunnelma kannattaa kokea 
itse.

Piritta on vahvaa ammattilaistasoa käsikirjoituksesta 
näyttelijäsuorituksiin, äänisuunnittelusta äänitykseen ja edi-
tointiin. Tarinan tapahtumapaikkana oli jälleen kartano me-
rellisessä maalaisidyllissä ja jokainen jakso etenee vauhdik-
kaasti päättyen niin mielenkiintoiseen kohtaan, että kuun-
telemista ei malta lopettaa, vaan on ladattava heti seuraava 
jakso. Vanhassa kartanomiljöössä käsikirjoittaja ohjaaja An-
ne Huttunen on kotonaan, ja hän onnistui taitavalla ohjauk-
sellaan nostamaan joutsenparven lennon korkeammalle kuin 
koskaan aikaisemmin. 

Aikamatka nykyisyyden ja menneisyyden välillä oli hie-
no oivallus lisäämään tarinan monikerroksisuutta. Histori-
allinen osuus 1800-luvun loppupuolen autonomian Suomes-
ta oli Heikki Ylikangasmaisen tarkkaa kerrontaa. Näyttelijät 
olivat paneutuneet vahvalla intensiteetillä vanhan suomen-
kielen tulkintaan ja myöhemmin suomenkieltä oppineen 
Medina Omeragicin kauniisti lausuma vanha suomi ansait-
see erityismaininnan. Myös erillinen Satu Linnan lukema 
sanojen merkitysten selittäminen ennen kuuntelun aloitta-
mista on tarpeellinen, koska muutoin monen kuunnelmas-
sa käytetyn sanan merkitys jäisi hämärän peittoon. Näytteli-
jät toteuttivat Anne Huttusen käsikirjoituksen loistavasti ja 
kaikki kuunnelman palaset loksahtivat saumattomasti pai-
koilleen.      

Kaikki näyttelemisen kulmakivet, roolianalyysi, tunne-
muistin käyttö, oheisviestintä ja intensiivinen läsnäolo, oli-
vat kohdallaan. Musiikki on jokaisessa Jännärijoutsenten 
kuunnelmassa korkealla ammattitaidolla tehtyä ja esitettyä. 
Pirittassa musiikki oli sovitettu tyylikkään pelkistetysti ko-
konaisuuteen, ja kaunis tunnuslaulu oli jälleen Riikka Hän-
nisen käsialaa, jonka esitti tällä kertaa koskettavasti bosnia-
laistaustainen Medina Omeragic.

Äänitehosteiden etsinnässä oli nähty paljon vaivaa ja käy-
tetty hyväksi mielikuvitusta sekä Yleisradion että BBC:n 
arkistoja.

Äänitys ja kuunnelman editointi oli tehty huolellisesti, jo-
ka kruunaa onnistuneen lopputuloksen. 

Häikäiseviä roolisuorituksia

Anne Huttunen pystyi luomaan jokaiselle näyttelijälle hä-
nen ääniainestaan erinomaisesti tukevan roolin ja jokainen 
näyttelijä onnistui roolissaan loistavasti. Näkövammaisis-
sa teatteriharrastajissa löytyy runsaasti lahjakkuutta, joka 
yhdistettynä taitavaan ohjaukseen ja persoonallisiin ääniin 
johtaa ainutlaatuiseen kuunnelmakokemukseen. 

Joukon kokeneimman näyttelijän, näkövammaisteatte-
rin perustamisesta lähtien monissa näytelmissä näkövam-
maisteatterissa, erilaisissa harrastajateattereissa pääkau-
punkiseudulla ja Jännärijoutsenissa mukana olleen Inke-
ri Kauppisen esittämä parhaat päivänsä nähneen prostituoi-
dun Kreetan roolisuoritus on hypnoottinen. Kauppisen tun-
nemuistin käyttötaito on poikkeuksellinen ja hänen persoo-
nallinen äänensä on kuin luotu Kreetan rooliin. Tunnetilat 
vaihtelevat ilosta haikeaan surumielisyyteen ja Inkeri Kaup-
pisen hersyvä huumorintaju pääsee myös kukoistamaan. 

Toisen häikäisevän roolisuorituksen teki Mira-Maria 
Kuudanpaiste. Hänen äänenkäyttötaitonsa ja heittäytymi-
sensä nelivuotiaan kyselyikäisen Jasminin maailmaan on 
niin aito, että tuntematta Mira-Mariaa henkilökohtaisesti 
roolissa voisi kuvitella esiintyvän oikeasti pikkuvanhan ky-
selyikäisen lapsinäyttelijän. 

Kolme edellistä Jännärijoutsenten kuunnelmaa, Hävikki-
naiset, Kateudentalo ja Peilin lumetta, ovat loistavia, mutta 
Piritta on lähes täysosuma.  

Kaksi uutta kuunnelmaa
 
Jännärijoutsenet ovat jo tehneet kulttuurihistoriaa luomal-
la Suomeen nettikuunnelmakulttuuriperinteen. Joutsenparvi 
on kasvanut tasaisesti ja kerran porukkaan lähtenyt on jää-
nyt ääninäyttelemisen koukkuun. Pirittaan Anne Huttunen 
sai kolme uutta näyttelijäkykyä, mutta lisää lahjakkaita nä-
kövammaisia potentiaalisia ääninäyttelijöitä varmasti vielä 
mahtuu mukaan. 

Joutsenten nousukiito jatkuu ja kaksi uutta kuunnelmaa 
on jälleen valmistumassa. Näyttelijät harjoittelevat parhail-
laan kahta nelijaksoista kuunnelmaa, Älä vihellä teatterissa 
ja Kun yhden on lähdettävä, joita päästään äänittämään al-
kusyksystä ja ainakin toinen kuullaan ennen joulua. Jännä-
rijoutsenten joululahjaa odotellessa suosittelen lämpimästi 
Pirittan kuuntelemista. Se löytyy osoitteesta:
thp.nkl.fi /kuunnelmat/piritta/

 
 

Jännärijoutsenet lentävät korkeuksiin
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Savon sydänmailla Koillis-Tuusniemellä on jyl-

hä ja hieman mystinenkin Seinävuoren rotko-

laakso. Se on valtatie yhdeksän tuntumassa ja 

helposti saavutettavissa. Näköalatasanteelle 

saakka pääsee autolla ja niin kota, laavu kuin 

uimapaikkakin on rakennettu EU:n leader-tu-

ella täysin esteettömäksi. 

Teksti ja kuva: Pasi Päivinen

Vaikka jylhää kanjonia pääsee ihailemaan esteettömästi sen 
reunalta, siitä ei kuitenkaan saa kokonaisvaltaista käsitys-
tä yläpuolelta. Ainoastaan laskeutumalla rotkon pohjalle voi 
hahmottaa kanjonin mittasuhteita paremmin ja nähdä geo-
logisia viitteitä jääkautta edeltävästä ajasta. Rotkolaakso on 
viehättävä paikka kesällä, mutta maisema on talvella suo-
rastaan lumoava, sillä jylhiä jyrkänteitä koristavat paanne-
jää ja jääpuikot. Rotkon pystysuorat seinämät antavat suo-
jaa metsän asukkaille kautta vuoden ja nykyisin siellä pesii 
runsaasti muun muassa korppeja. 

Kallionhalkeaman arvioidaan syntyneen 1800–1900 miljoo-
naa vuotta sitten, kun peruskalliossa tapahtui siirros, jos-
ta alkoi rotkolaakson muodostuminen. Nykyisen pinnan-
muotonsa rotko sai uusimman jääkauden aikana 10 000–12 
000 vuotta sitten. Joen pohjalle muovautunut rotko on noin 
puoli kilometriä pitkä, 20–40 metriä leveä ja korkeimmalla 
kohdallaan 25 metriä syvä. 

Suomessa on muitakin jylhiä rotkolaaksoja, mutta Seinä-
vuoresta tekee erikoisen sen pohjalla Suuresta Seinälam-
mesta Pieneen Seinälampeen virtaava sahi eli maan alla pii-
lossa soliseva puro. Muinainen maanjäristys on ruhjonut 
kalliosta irti lohkareita, jotka seisovat patsasmaisina rotkon 
pohjalla osin sammaloituneina. Patikointi rotkon pohjalla 
on jännittävä luontokokemus, kun siihen vielä liitetään pa-
lanen historiaa ja ripaus mystiikkaa. 

Suomen sodassa vuosina 1808-09 Seinävuoren lähistöl-
lä Ruotsin ja Venäjän joukot kahakoivat, jonka seuraukse-
na venäläisiä joukkoja komentanut eversti kaatui, ja suoma-
laiset hautasivat hänet rotkon pohjalle. Erityisesti kieltolain 
aikaan 1930-luvun alussa kanjonin pohjalla pulputtivat sah-
din ohella myös monet pontikkapannut. Seinävuoren kät-
kössä on kansanperinteen mukaan tehty myös taikoja met-
sänhaltijan lepyttämiseksi ja riistaonnen saavuttamiseksi. 
Metsänhaltijan suomasta saaliista käytiin uhraamassa rot-
kon pohjalla aina »esikoiset» eli metsästäjä kävi panemas-
sa pyytämänsä saaliin suolet muurahaiskeon alle metsänhal-

tijan mieliksi. Kettu-Mooses oli tunnettu metsämies, jon-
ka kerrotaan tehneen taikoja rotkolaaksossa. Hänen sano-
taan pitäneen myös Mustaa Raamattua tyynynsä alla pyyn-
tionnea parantaakseen. Muutama sodan käynyt tuusnieme-
läismies muistaa yhä Kettu-Mooseksen varhaislapsuudes-
taan. Kerrotaan että Kettu-Mooses taikoinensa oli verraton 
ketunpyytäjä. 

Rotkolaakso on mainio retkikohde. Sen ympäri kiertää 
helppokulkuinen noin 2,5 kilometrin pituinen retkeilyreitti, 
jos ei koe hieman vaativampaa laskeutumista rotkon poh-
jalle omakseen. Pidempää vaellusta kaipaavat voivat lähteä 
Seinävuorelta Mäkimajan ja Ahvenlammen laavujen kautta 
Kaavinkoskelle, jolloin matkaa kertyy 20 kilometriä. 

Esteetön rotkolaakso
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LUKUNURKKA
Ari Suutarla

Pirjo Leino on tehnyt aivan upean kirjan, Elämä - lah-

jaksi saatu. Monesta kohdasta käy ilmi, että kirjan teke-

misessä on vahvasti ollut mukana pikkusisko Ulla Kun-

gas.

Kirja julkistettiin jo viime syyskesällä, ja nyt se on saatu 
äänikirjana Celia-kirjaston valikoimiin. Taustatietona mai-
nitaan Evankelisluterilainen herätysseura, Suolahti, 2015, 
160 sivua. Äänikirjan tuottaja on Celia-kirjasto, helmikuu 
2016, äänitteen kesto 6 tuntia 28 minuuttia, lukija Tuija 
Kosonen.

Onpa hyvä kirja

Aika harvoin käsiin osuu kirja, josta sen loputtua voi sa-
noa lukeneensa hyvän kirjan. Pirjo Leinon kirjasta sen voi 
sanoa täydellä syyllä. Minulle henkilökohtaisesti merk-
ki hyvästä kirjasta on, että loppuun päästyä kirjan luke-
minen on aloitettava alusta. Tekee mieli kerrata, kuinka 
kaikki menikään.

Ulla Kungas on tuonut kirjaan tuntuvan ja arvokkaan li-
sävärin sekä runsaasti asiatietoa.

Kerrankin asiaa vammaisuudesta

Vammaisuudesta on meillä kirjoitettu loppujen lopuksi 
aika vähän. Sekin, mitä on kirjoitettu, on usein kevyttä 
höpö-höpöä ja otaksumiin perustuvaa roskaa. Vammai-
sista ihmisistä tehdään syyttä suotta sankareita ja lähes 
ylimaallisia selviytyjiä.

Tämä kirja puhuu kyllä sankareista, mutta sankaruus ei 
perustu poikkeuksellisiin urotekoihin tai epänormaalei-
hin saavutuksiin. Kuurosokeuden kaksoisvamma on vain 
niin harvoin käsitelty ja monitahoinen elämän ilmiö, et-
tä se jo sinänsä antaa erilaista sisältöä tavallisen suoma-
laisen tarinoihin.

Ulla Kungaksen pitkä kokemus Suomen Kuurosokeat 
ry:n puheenjohtajana ja muissa luottamustoimissa tuo 
sisältöön asiallisuuden ja oma kokemus uskottavuuden. 
Kirja on kertomusta kuurosokeudesta eri muodoissaan 
kolmen sukupolven ajalta, erityisesittelyssä viisikin kuu-
rosokeaa henkilöä.

Usher - harvinainen oireyhtymä

Pirjo ja Ulla ovat siis nykyisin eläviä sisaruksia. Joskus 
1900-luvun alkupuolella kaksi suvun täysistä serkuista 
avioituvat. Perhe kasvaa, ja seuraavien sukupolvien tu-
lokkaat ovat runsaslapsisia.

Suvussa kulkee harvinainen Usherin oireyhtymä. Sii-
hen kuuluu vakavia ongelmia sekä näkemisen että kuu-
lemisen alueilla. Moni suvun jäsen on täysin terve, mut-
ta saattaa kantaa perinnöllistä geeniä, joka on tietyllä ta-
valla vioittunut.

Näitä Usher-ihmisiä ei voi niputtaa samaan muottiin.
Yksi näkee nuorena hyvin ja sokeutuu myöhemmällä 

iällä. Näkemisen jäänteitä voi olla hyvinkin kauan.
Toinen taas on kuuro pienestä pitäen, ja joku kuurou-

tuu pikku hiljaa.
Kaiken näköisiä yhdistelmiä löytyy, mitä Usher-ihmis-

ten ikään, näkemiseen ja kuulemiseen tulee.
Asiat on kerrottu kansantajuisesti tavalla, josta kuivuus 

on kaukana. Monin paikoin tarttuu ilo, ja vakavillekin asi-
oille on lukijan pakko nauraa.

Väkeä ja paikkakuntia paljon

Jossakin vaiheessa huomasin miettiväni, kuka milloinkin 
mahtaa kertoa, Pirjo vaiko haastateltu tai kuvailun koh-
teena oleva henkilö.

Kaikki eivät ollenkaan asettuneet mihinkään kohtaan, 
kuten kaima Ari, jota sisarukset käyvät haastattelemassa 
isoäidin veli Aalen elämästä, tosi mielenkiintoinen ukko 
sinänsä, jos oikein hahmotin, niin Haukivuorella.

Riemukas on äiti Saaran remahdus iloiseen nauruun va-
kavan sairauden keskellä muutamia päiviä ennen kuole-
maa. Vastaavasti on koskettava kuvaus Saaran aviopuo-
liso Kustin kuolemasta ja siitä, miten vaikea on kuolinsa-
nomaa tuoda.

Jonkinlaista kuvaa piirtyy sata vuotta vanhoista kuuro-
jen kouluoloista, matkustamisen ongelmista ja asumisen 
vaatimattomuudesta. Uljas on vihkikuva vuodelta 1915 
Venäjän armeijan asepukuun sonnustautuneesta suvun 
miehestä nuorikkonsa rinnalla. Monenmoista väkeä on 
kulkenut tässä Usher-ketjussa ja sen liepeillä.

Asuinpaikkaa on tarjolla pääasiassa Etelä-Savossa Hau-
kivuorella, mutta myös Kuopiossa, Nastolassa, Lahdessa, 
Jyväskylässä, Toivakassa, Hyvinkäällä, Tampereella, Mik-
kelissä ja peräti Utsjoella.

ELÄMÄ – LAHJAKSI SAATU
– tosi hyvä kirja nyt myös 
äänikirjana
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Myytit nurin

Erinomaisen ansiokas on täysin kuuron ja täysin sokean 
henkilön arvoituksellinen kyky suunnistautua ulkosalla. 
Henkilöt pyörivät ja harhailevat kotinurkissakin, kunnes 
jalan alta löytyy jotakin tuttua, jonka perusteella voi mää-
ritellä sijaintinsa ja seuraavan askelen suunnan.

Vielä 1960-luvulla puhuttiin sokeiden niin sanotusta 
kasvotunnosta. Sen perusteella näkövammainen henkilö 
muka ”aistii” esteet.

Työterveyslaitoksella Jyrki Juurmaa ja sittemmin toh-
tori Aatu Moilanen Joensuun yliopistolla osoittivat, että 
kysymys ei ole mistään mystisestä tai ylimääräisestä ais-
tista. Jos henkilön mahdollisuus kuulla ympäristön ääniä 
ja kaikuja tukitaan täysin ja vielä silmätkin peitetään, ky-
ky suunnistaa häviää, ja ihminen pyörii jopa omilla pihoil-
laan.

Yöretki kompassin kanssa

En muista, halusiko suvun kuurosokeista Veikko vaiko su-
kuun naitu Kalle käydä katsomassa vanhaa tuttua torp-
paa. Mies yritti lähteä sinne kävelemään, mutta asuinpai-
kan henkilökunta tuli ja käännytti miehen takaisin. Pelät-
tiin, että kuurosokea eksyy.

Miehellä oli käytettävissä pistemerkinnöillä varustettu 
kompassi – samalla systeemillä kuin sokeiden pistekello. 
Pistekompassi oli varma ja luotettava, ja sellaisen avulla 
minäkin kuljin veneellä ja löysin takaisin kotirantaan.

Retki torpalle ei onnistunut päivällä. Sankarimme otti ja 
lähti liikkeelle yöllä. Henkilökunta ei pimeän vuoksi näh-
nyt tulla perään.

Erikoinen lukutapa

Äänikirja on luettu todella sujuvasti ja harkiten. Tuija Ko-
sonen ääntää Usherin nimen oikeaoppisen brittiläisittäin 
”Asher”. Minun korvani sitä vieroksuu, ja kahdelta lääkä-
riltä tarkistin, miten he ääntäisivät nimen. Molemmat oli-
vat sitä mieltä, että Suomessa nimelle Usher on jo vakiin-
tunut ääntämisen tavaksi ihan vain Usher.

Kirjoittajan suunnalla suomen kielessä oli jonkin verran 
horjuvuuksia, vaikka tyyli on sujuvaa ja ilmeikästä. Hän 
on sitä sukupolvea, jolle jo kansakoulusta lähtien on pän-
tätty päähän alkaa-verbin poikkeuksellinen taivutus: al-
kaa juosta, alkaa sataa, alkaa tehdä... ei juoksemaan, sata-
maan, tekemään. Kirjassa esiintyy molempia muotoja, ja 
pidempi alkaa olla nykyisin myös virallisesti hyväksytty.

Joillekin ihmisille olisin kaivannut sukunimen lisäksi 
myös etunimen, kuten parinkin kuurojenpapin kohdalla. 
Yksi pappi esiintyy pelkällä etunimellä.

Tällaiset maininnat ovat pelkkiä kauneuspilkkuja. Tässä 
tapauksessa ratkaisee upea kokonaisuus.

Suosittelen tätä hyvää kirjaa sekä luettavaksi että han-
kittavaksi. Äänikirjaa saa tietysti tilata Celia-kirjastosta. 
Tilasin normaalin painatteen itselleni Ulla Kungakselta, 
ulla.kungas@gmail.com. Kirjan hinta on 34 euroa.

ERNESTO NETO KIASMASSA 4.9.2019 ASTI
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MUSIIKKI
Timo Leinonen

E L I A K S E N  SE L I A K S E N  S E L L O  G R O O V A AE L L O  G R O O V A A
Musiikin sisällä raja-aitoja on ennenkin koeteltu. Elias 

Kahila tuo sellon enimmäkseen laulun ja kitaran hal-

litsemaan klubimusiikkiin. 

Istumme teekuppien äärellä juttelemassa sellisti Elias 
Kahilan kanssa yhdessä Jyväskylän ammattikorkea-
koulun kahvioista. Mies on ilmiselvästi väsynyt, hän 
on vasta aamuyöllä palannut Helsingistä Toton kon-

sertista. Nyt meitä ympäröi maanantain iltapäivän yllä-
tyksettömyys. Edellisen myöhäisillan voimakkaat ärsyk-
keet olivat vaatineet kuulon suojaamista korvatulpin ja 
silmien räpyttelemistä liian voimakkaiden valoefektien 
tahtiin. 

 - Fiilis on tärkein, Elias hymähtää. 
Kaikki alkoi kouluiässä Haapajärvellä. Siellä Elias aloitti 

instrumentin soiton puolalaissyntyisen opettajansa huo-
lellisessa ja vaativassa ohjauksessa. Pitkä oppilassuhde 
tuohon opettajaan kesti 13 vuotta. 

 - Olin onnekas. Mikään harjoittelun määrä ei vaativalle 
opettajalle riittänyt, mutta saamastani ohjauksesta olen 
kiitollinen. 

Nyt hän opettaa sellonsoittoa itsekin. Opettaja-kolle-
gojensa kanssa  Elias on nähnyt nykyajalle leimallisen ly-
hytjänteisyyden. Soitto-oppilaat tuntuvat jahtaavan yhä 
enemmän pikaisesti syntyviä tuloksia, odotetaan elä-
myksiä lyhyellä aikavälillä. Hitaasti muovautuva osaami-
nen ei tunnu kiinnostavan, eikä pitkäjänteisyys ole tä-
män ajan hyveitä. Musiikissa ei kuitenkaan ole oikoteitä, 
Elias muistuttaa tarvittavasta työstä ja ajasta.  

Hienoa musiikkia on paljon, mutta perinteinen (klassi-
nen) musiikki ei ollut onnistunut tekemään sellistiin ai-
van suurinta vaikutusta. Lopulta käänteen tekevä vai-
kutus tuli. Sen teki 90-luvulla tutustuminen muutamien 
bändien äänitteisiin; tärkeimpinä Eagles ja Toto.  

- Kai minulla on rytmi veressä. Tärkeintä musassa on 
rytmi, svengi ja groove. Ilman noita bändejä en olisi mu-
siikkialalla. 

Joissakin yrityksissä sovittaa rock-musiikkia vaikkapa 
sinfonia-orkesterille (esim. London Symphony Orchest-
ra 1970-luvulla) on aikoinaan saavutettu tuloksia, joita 
kuunnellessa voi joutua ihmettelemään, mitä oikeastaan 
tavoiteltiin. Tuskin oli tarkoitus, mutta kömpelö kokonai-
suus – makuasia tietenkin - tuottaa helposti vaivaantu-
neen olon kuulijalle. Uskottavuus jäi saavuttamatta.  

Pelkästään perinteiseen soittotapaan Elias ei luota. 

Hän on tehnyt omassa jutussaan lähes kymmenen vuotta 
töitä soittaakseen ohjelmistonsa uskottavasti. Tähän tar-
koitukseen hän on kehittänyt jousitekniikan, jolle hän on 
antanut nimeksi shuffle. 

- Soittotavan kehittely, mikä edelleen jatkuu, tuntui pa-
kolliselta, valmista keinoa tavoitella sellolla uskottavaa il-
mettä groovaavaan musiikkiin ei ollut. Muiden sävelmi-
en versioimisen perusvaatimus on kuitenkin olla tärvele-
mättä niitä. 

Musiikilliset universumit

Sellisti ei omassa musisoinnissaan anna turhien raja-aito-
jen kahlita. Esimerkiksi yhtenä viikonloppuna hän kertoo 
soittaneensa neljässä eri tapahtumassa. Kolmen päivän 
aikana kirkossa solistien kanssa kahteen otteeseen esite-
tystä joulumusiikista mentiin klubisoiton kautta heavy-
metalliin.  

- Eri tavoin intensiivisiä tapahtumia kaikki: kirkollinen 
yleisöä keskittymässä kuulemaansa, sellainen vaatii ole-

Eliaksen bändissä Kristian Ijäs huolehtii rytmiikasta 
soittaen kitaraa, bassoa ja rumpupedaaleja.
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maan skarppina, tai rokki-klubin savu- ja valoefektein 
höystetty meno. Sukkulointia musiikillisesta universumis-
ta toiseen. Minusta kaikkea intohimolla tehtyä musiikkia 
pitää arvostaa. 

Alun perin Eliaksen bändin ideana oli korvata kitara sel-
lolla cover-biiseissä. Niiden kuuleminen sai osan yleisöstä 
toivomaan bändiltä omaakin materiaalia. Toive on kuultu: 
nyt bändi tarjoilee kuulijoille sitäkin muiden artistien bii-
seistä tehtyjen sovitusten lomassa. 

Kun Elias nousee lavalle bändin toisen jäsenen, Kristi-

an Ijäksen kanssa, jyväskyläläisen musiikkiklubin täyttää 
odottava tunnelma. Ohjelmisto sisältää omaa materiaa-
lia ja pop-rockia monilta maineikkailta bändeiltä ja artis-
teilta; mukana Red Hot Chili Peppers, Stevie Wonder, To-
to, Bruno Mars, Michael Jackson jne. 

Välillä keikan edetessä Kristian pääsee lepäilemään Eli-
aksen rakennellessa aivan timanttisen taimauksen vaati-
vaa sooloa. Loopilla hän rakentaa taustaa, jonka pinnal-
le hän jousella laveeraa melodiat. Käsittelyyn on pääty-
nyt Coolion kautta Stevie Wonderin Gangster’s Paradise. 

Elias ottaa askelen lavan etureunaan 
lähemmäs yleisöä, kehotusta seura-
ten väki yhtyy taputtamaan rytmiä.   
Michael Jacksonin Billie Jean merkit-
see yleisölle hunajaa. Nöyräksi illan 
mittaan soitettu yleisö tarttuu innok-
kaimpien toimesta Eliaksen tanssike-
hotukseenkin.  

Nuori bändi on Eliaksen mukaan 
edelleen kehittelyn alla. Muutamis-
ta keikkapaikoistaan yhtenä muka-
vimmista hän mainitsee Pannuhuo-
neen Kuopiossa. Myös Eliaksen youtu-
be-videot ovat herättäneet huomiota 
ja poikineet keikkoja Tukholmaankin. 
Myös jameissa soittaminen on tutus-
tuttanut sikäläisiin piireihin, länsinaa-
puriin Elias Kahila Band vie shownsa 
kesällä 2016. 

 

Elias Kahila loihtii sellostaan uskottavaa pop-rockia. Kuvat: Timo Leinonen.
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Kulttuuria kaikille -palvelu toimii 
valtakunnallisesti tarjoten tietoa ja 
tukea kulttuuritoimijoille saavutet-
tavuuden ja moninaisuuden ky-
symyksissä. Palvelu edistää myös 
monenlaisia yleisöjä ja tekijöitä huo-
mioon ottavia kulttuuripalveluja. 

Teksti: Erja Tulasalo

Kaapelitehtaan seinien taakse kätkeytyy val-
tava määrä erilaista taidetta ja sen kohtaa-
mispaikkoja. Noiden seinien sisäpuolelta, 
D-portaan viidennestä kerroksesta löytyy 
myös Kulttuuria kaikille -palvelun toimisto. 

Sen suurista ikkunoista sisään astunut vahva valo täyttää ti-
lan yhdessä sen ainutlaatuisen tiedon ja käytännön osaami-
sen kanssa mitä palvelun työntekijöiltä löytyy.  

- Kaikki mitä teemme liittyy taiteeseen ja kulttuuriin, yh-
teistyöhön eri tahojen kanssa, kertoo erityisasiantuntija Sa-
ri Salovaara.

- Yritämme auttaa kulttuuritoimijoita ja kulttuuripalve-
lujen tarjoajia, mutta tuemme myös niitä kulttuuripoliitti-
sia pyrkimyksiä missä yhdenvertaisuus on jotenkin mukana. 
Tai jos me koemme, että sen pitäisi olla mukana, silloin me 
yritämme omasta puolestamme vaikuttaa. 

Kulttuuria kaikille -palvelun toiminta lähti aikoinaan liik-
keelle käyttäjän ja yleisön näkökulmasta, mutta se on laa-
jentunut pikku hiljaa siihen, että yhdenvertaisuutta ediste-
tään nyt myös kulttuurintekijöiden kuten taiteilijoiden ja 
alan työntekijöiden näkökulmasta.

- Teemme tiimityötä koko työryhmämme sisällä, mutta 
saavutettavuuden alueesta minä ja Sari olemme tällä hetkel-
lä päävastuussa, kertoo suunnittelija ja saavutettavuusasian-
tuntija Outi Salonlahti.

- Verkkosivut ovat minun vastuualuetta hyvin pitkälle, 
mutta kaikkineen hyödynnämme toistemme vahvuuksia.

Työyhteisössä on paikkansa myös Salovaaran avustaja-
koiralle, mustalle labradorinnoutaja Lennille.  

Kaikukortti mahdollistaa kulttuurielämään 
osallistumista

- Yksi käynnissä olevista hankkeistamme on Kulttuuripas-

sin jatkohanke, kertoo hankkeen johtajana toimiva saavutet-
tavuusasiantuntija Aura Linnapuomi.

Kulttuuripassin jatkohanke käynnistyi joulukuussa 2014 
ja se jatkuu vuoden 2017 loppuun saakka. Hankkeen tavoit-
teena on edistää taloudellisesti tiukassa tilanteessa elävien 
ihmisten mahdollisuuksia käyttää kulttuuripalveluja ja osal-
listua kulttuurielämään. 

- Käytännössä olemme yhdessä erilaisten sosiaali-, terve-
ys- ja kulttuuritoimijoiden kanssa rakentaneet eräänlaisen 
Kaikukortti-toimintamallin, jota kokeiltiin viime vuoden ai-
kana Espoossa ja nyt huhtikuun 2016 alusta saakka kokeilu 
on toiminut Kainuussa.

Toiminnassa mukana olevat sosiaali- ja terveyspuolen toi-
mijat jakavat asiakkailleen Kaikukorttia, joka on opiskelija- 
ja eläkeläiskortin kaltainen. Kortin saaneet asiakkaat voivat 
hankkia sillä maksuttomia pääsylippuja kokeilussa mukana 
oleviin kulttuurikohteisiin. 

- Pääsymaksu ei kuitenkaan ole ainoa taloudellinen es-
te, esimerkiksi liikkumisesta tulee myös  kustannuksia. Es-
poossa on hyvä julkinen liikenne verrattuna Kainuuseen, 
missä välimatkat ovat ihan eri luokkaa eikä joukkoliikenne 
ole lainkaan niin kattavaa, toteaa Linnapuomi.    

- Tavoitteena on, että tästä tulisi malli, jonka eri alueet 
Suomessa voisivat ottaa käyttöön ja siksi halusimme Es-
poon jälkeen kokeilla mahdollisimman erilaisella alueella 
kuin mitä pääkaupunkiseutu on.   

Kaikukortti-toiminnasta tullut palaute on ollut positiivis-
ta. Moni kortin saaneista on iloinnut, että kortin avulla hei-
dän on mahdollista osallistua jälleen kulttuurielämään. 

- Mitenkään automaatiota ei kuitenkaan ole, että jos ei ole 
pääsymaksua, ihmiset ryntäävät kulttuurin äärelle.

Kaikukortti on edelleen käytössä Espoossa, sillä Espoon 
kaupunki otti siitä kokeilun jälkeen ”kopin”.

Muista hankkeista ja yhteistyöstä  

Parhaillaan julkaistaan Yleisten kirjastojen saavutettavuus-
suositus, jota on ollut tekemässä laaja joukko kirjastojen 
saavutettavuusalan toimijoita, muun muassa Kulttuuria kai-
kille -palvelu. 

- Lähdemme usein tilanteesta, että olisi hyvä jos olisi jon-
kinlainen tarkistuslista ja sitten siitä tuleekin yhtäkkiä kah-
den vuoden massiivisen projektin työstäminen, nauravat Sa-
lovaara ja Salonlahti.

- Tämä saavutettavuussuositus on kirjastohenkilökunnalle 
suunnattu työkalu, jolla he voivat yrittää tarkistaa omaa toi-
mintaansa kirjaston johtamisesta asiakaspalveluun, kokoel-
miin, aineiston sijoitteluun jne, kertoo Salonlahti.

Ettei saavutettavuus 
olisi vain sana
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Hiljattain käynnistyneessä hankkeessa Monikielisyys ja 
moninaisuus kulttuurikentän voimavarana – työllistyminen 
ja kotoutuminen Pohjoismaissa kirjallisuuden avulla tuetaan 
kirjailijoita, jotka kirjoittavat muulla kuin jollain pohjois-
maisella valtakielellä. Tuorein, toukokuussa julkistettu han-
ke Suomi 100 – Sateenkaaren väreissä tekee näkyväksi su-
kupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen historiaa ja sateenkaa-
revaa taidetta osana itsenäisen Suomen historiaa ja se myös 
kerää uutta tietoa näiden vähemmistöjen historiasta.

- Kehittämishankkeiden aloitteet tulevat joskus meiltä, 
joskus muualta. Meillä on hyvät ja melko toimivatkin ver-
kostot, Salovaara sanoo.

- Saavutettavuus-sana on nykyään mantra, mutta me 
osaamme kysyä ne kysymykset, jotka tuovat sen konkreti-
aan. Työmme luonne on eräänlaisena välittäjänä toiminen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on Kulttuuria kaikille -pal-
velun merkittävin rahoittaja, mutta samalla he hakevat koko 
ajan hankkeille avustuksia myös muualta.

- Meillä on nykyään hyvä yhteistyö kulttuuriministeriön 
virkamiesten kanssa.  He ottavat meihin yhteyttä aina sil-
loin tällöin ja myös me voimme ottaa yhteyttä ja vaikka lo-
bata jotain tiettyä asiaa, kertoo Salonlahti.

- Tämä on työpaikkana sellainen missä tuntee yhtäkkiä 
todella paljon ihmisiä; sekä kulttuurialan johtajia että työn-
tekijöitä, muita järjestöjä, sidosryhmiä ja kulttuurihallintoa.

Työtä tarvitaan lisää

Suomessa ei ole lailla säädetty kovinkaan tiukkoja kriteere-
jä kulttuurin saavutettavuudelle. 

- Voimakas kulttuuripoliittinen ohjaaminen on yksi kei-
no, muttei ole mielekästä, jos aletaan suhtautumaan saavu-
tettavuuteen negatiivisesti kun pakolla ja pelotteilla anne-

taan ylhäältä päin käskyjä saavutettavuuteen liittyen, Salon-
lahti toteaa.

- Olemme Sarin kanssa menossa tapaamaan Ruotsiin Kul-
turrådetia, joka on  sekä meidän Taikea eli Taiteen edistä-
miskeskusta että opetus- ja kulttuuriministeriötä vastaava, 
kulttuurialan toimintaa rahoittava organisaatio.

 - Ruotsissa on ollut todella pitkäjänteinen ja strateginen 
usean vuoden työ siitä, että kulttuuritoimijoilta on vaadittu 
tiettyjä saavutettavuuteen liittyviä asioita ja onkin tosi kiin-
nostavaa, voisiko Suomessa olla tulevaisuudessa edes jota-
kin sen tyyppistä. 

Kulttuuria kaikille -palvelu kokee heidän oman toimin-
tansa haasteena valtakunnallisuuden.

- Vaikka olemme fyysisesti Helsingissä, meidän pitäisi 
kuitenkin palvella koko Suomea. Emmekä me voi koko ajan 
matkustaakaan, Salonlahti pohtii.

- Kaikki julkaisumme ovat verkkosivuillamme maksutta 
ladattavissa, muttei se vielä tarkoita, että kaikki jaksaisivat 
sitä kautta perehtyä asioihin.

Salovaara ja Salonlahti uskovat myönteisen kehityksen 
kulttuurin saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden suhteen 
jatkuvan, vaikka varmasti se myös tulevaisuudessa kulkee 
mutkienkin kautta. 

- Toivoisi, että muutokset olisivat tulleet jo rakenteisiin, 
eivätkä olisi vain pistomaisia. Työtä siis vaaditaan lisää, Sa-
lovaara toteaa.

Kulttuuria kaikille -palvelussa työskentelee seitsemän 
kulttuurin saavutettavuuden ja moninaisuuden ammattilais-
ta, toiminnanjohtajana toimii Rita Paqvalén. Kulttuuria kai-
kille -palvelua ylläpitää Yhdenvertaisen kulttuurin puoles-
ta ry.

Kulttuuria kaikille -palvelun esteettömät www-sivut
löytyvät osoitteesta: www.kulttuuriakaikille.fi

Kulttuuria kaikille 
– oikealta vasem-
malle Aura Lin-
napuomi, keskel-
lä Outi Salonlah-
ti ja oikealla Sari 
Salovaara ja avus-
tajakoira Lenni. 
Kuvaaja on Mira 
Haataja.



42

VINOKAS

Kun sokea mies Vinokas oli al-
le kymmenvuotias, hän näki 
normaalisti. Koulun ensim-
mäisellä luokalla hänellä to-

dettiin näkökyvyn voimakasta heik-
kenemistä. Hänet lähetettiin silmä-
sairaalaan. Lääkäri tutki pienen Vi-
nokkaan silmiä. -Tämä on hyvin kum-
mallinen vaiva, lääkäri sanoi. -Sil-
männe lämpötila vaihtelee suures-
ti. Lääkäri tutki Vinokkaan silmiä eri-
laisilla instrumenteilla. Yksi laitteis-
ta oli pienelle potilaalle hyvin han-
kala. Laite piti saada hetkeksi kosket-
tamaan iiriksen pintaa. Ensimmäinen 
yritys epäonnistui. Vinokkaan silmä 
räpsähti. Samalla silmän lämpöti-
laa mittaavan laitteen viisari värähti. 
Lääkäri huomasi, silmä lämpeni. Toi-
nenkin yritys epäonnistui. Lämpö-
tilaa mittaavan laitteen viisari nou-
si entisestään. Silmä lämpeni lisää. 
-Pidetään tauko, lääkäri sanoi. Silloin 
silmän lämpötilaa mittaavan laitteen 
viisari laski. Silmä viileni. Mielenkiin-
toista, lääkäri mietti. -Jatketaan! hän 
karjaisi. Silmä lämpeni. -Jatketaan 
viikon kuluttua eikä käytetä tätä lai-
tetta enää, lääkäri sanoi. Silmä viile-
ni. -Tai hei. Tehdään sittenkin niin, 
että jatketaan nyt heti tällä ikävällä 
laitteella. Silmä suorastaan kuumeni. 

Lääkäri laski kätensä pienen Vinok-
kaan olkapäälle. -Kuule, tiedän mikä 
sairaus silmässäsi on, hän sanoi. Sa-
malla hän vilkaisi laitetta, joka mit-
tasi silmän lämpötilaa. Silmä viile-
ni voimakkaasti. -Sinulla on silmän 
lämpötauti. -Mikä se on? Vinokas ky-
syi. -Se on sellainen, että mitä enem-
män kiehut sisältä eli käyt kuuma-
na eli hermostut, niin sellainen hei-
kentää pikku hiljaa näköäsi. Sinun pi-
tää yrittää elää kiihtymättä. Mahdol-
lisimman tasapainoisesti. -Kyllä minä 
osaan, Vinokas sanoi. -Niin osaatkin. 
Mennäänpä vielä tekemään yksi tes-
ti. -Mihin laitteeseen? -Nyt mittaam-
me temperamenttisi. 

He siirtyivät sairaala-alueella ko-
konaan toiseen rakennukseen. Siel-
lä silmälääkäri esitteli Vinokkaan 
toiselle valkotakkiselle. -Minä olen 
psykiatri, nainen sanoi. He jatkoivat 
matkaa psykiatrin huoneeseen. Siel-
lä nainen kyseli Vinokkaalta monia 

asioita, teetti tällä muutamia yksin-
kertaiselta tuntuvia tehtäviä ja katse-
li Vinokasta kiinnostuneen näköise-
nä. Se oli ärsyttävää, mutta Vinokas 
muisti, ei saanut hermostua. Jotkut 
psykiatrin antamista tehtävistä ja ky-
symyksistä olivat kuitenkin niin pe-
rin yksinkertaisia ja toiset kuin ava-
ruusfysiikkaa, että hän hermostui pa-
riin otteeseen. Lopulta nainen sanoi: 
-Eiköhän tämä riitä. olemme tehneet 
testejä koko päivän. Sinulla on nor-
maali temperamentti. Mutta, sinul-
la on silmän lämpötauti. Sinun pitää 
olla tarkkana, että et järjestä itseäsi 
toistuvasti tilanteisiin joissa menetät 
malttisi. Silmäsi eivät kestä sitä.

Vinokas palasi poliklinikan odotus-
tilaan, jossa äiti odotteli. -Mitä ne sa-
noivat? äiti kysyi. -Minulla on silmän 
lämpötauti. En saa hermostua. He jäi-
vät odottelemaan bussia. Bussi saa-
pui. Bussi oli täynnä matkustajia ja he 
jäivät seisomaan käytävälle. Yksi nel-
jän hengen looshi oli täynnä Vinok-
kaan ikäisiä koululaisia. Eikä kukaan 
heistä tarjonnut äidille paikkaa. Kou-
lulaisten naamat sumenivat Vinok-
kaan silmissä. Hän tunsi kuumotus-
ta silmässään. Rauhoitu, hän mietti. 
Enää ei saanut hermostua.

Seuraavana päivänä Vinokas me-
ni kouluun. Hän istui aivan eturivissä 
paksut lasit nenällään. Opettaja kir-
joitti taululle. Vinokkaalla oli pieniä 
ongelmia nähdä kirjoitusta. Suuri on-
gelma oli opettajan epäselvä käsiala. 
Vinokas alkoi jälleen tuntea kuumo-
tusta silmässään. Rauhoitu, hän sanoi 
itselleen. Ei kannata hermostua.

Muutaman vuoden kuluttua Vino-
kas pääsi kesätöihin. Viime vuosina 
näkö oli heikentynyt hieman. Vinok-
kaan piti avata tynnyri. Hän ei huo-
mannut tynnyrin korkissa lovea, jo-
hon ruuvimeisselin kärki piti pai-
naa. -Hei, miten tämä avataan? Vi-
nokas kysyi. Pari kuukautta vakitui-
sena työskennellyt mies saapui pai-
kalle. -Eikö pullonpohja nää, mies sa-
noi. Otti sitten suuren ruuvimeisse-
lin ja vasaran Vinokkaan kädestä ja 
napautti tynnyrin korkin auki. Sitten 
mies pamautti ruuvimeisselin ja va-
saran tynnyrin päälle ja poistui pai-
kalta. Vinokas ei tiennyt vieläkään 

kuinka tynnyreitä avataan. Hän tun-
si kuumotusta silmässään. Näkö heik-
keni. Rauhoitu, ei pidä hermostua, hän 
mietti.

Kuten elämässä yleensä, myös Vi-
nokkaalle tapahtui lähes jatkuvasti 
pienempiä tai suurempia vastoinkäy-
misiä. Kun Vinokas täytti kaksikym-
mentä, hänen täytyi käyttää valkois-
ta keppiä. Hän harrasti lenkkeilemis-
tä. Hän ja avustaja, joka juoksi hänen 
edellään, päättivät osallistua juoksu-
tapahtumaan. Avustaja aloitti mat-
kan yllättävän nopealla vauhdilla. Vi-
nokas mietti, eivät he tällaista hai-
pakkaa jaksa maaliin saakka. Hän ei 
kuitenkaan maininnut vauhdista mi-
tään. Kun neljä kilometriä oli juostu, 
Vinokasta suututti niin pahasti, ettei 
hän nähnyt toisista juoksijoista mi-
tään. -Hiljennettäisiinkö vähän! hän 
huusi. -Joo, avustaja vastasi. -Taisin 
vähän innostua. Ei saa innostua, Vi-
nokas mietti.

Vinokas alkoi seurustella. 
Suhde syveni ja Vinokas ja 
hänen rakkaansa päättivät 
mennä naimisiin. Ystävä, 

jonka piti viedä heidät kirkkoon, jou-
tui todistajaksi liikenneonnettomuu-
teen. Vinokas ja rakas myöhästyivät 
omista häistään. Vinokas oli niin her-
mostunut, että ei meinannut nähdä 
tietä alttarille. Jälkeenpäin hän ajat-
teli, olisi ollut onni, jos en olisi löy-
tänyt alttarille. Nimittäin, kerran kun 
Vinokas palasi töistä kotiin, asunto 
oli puoliksi tyhjä. Vaimo oli muutta-
nut pois. Silmää kuumotti niin pahas-
ti, että Vinokas ei nähnyt mitään. Ei 
saa hermostua, ei saa hermostua, hän 
toisteli muutaman kuukauden ajan.

Vinokkaalla ja vaimolla oli maksa-
matonta lainaa asunnosta. Asunto 
täytyi myydä. Taantuma koetteli Suo-
mea ja aika oli huono asuntokaupoil-
le. He eivät saaneet asunnosta hin-
taa, jonka olivat siitä maksaneet. Ei 
saa hermostua, Vinokas toisteli mie-
lessään. Samana vuonna yritys, jossa 
Vinokas oli töissä, joutui lomautta-
maan henkilökuntaa. Vinokas oli lo-
mautettujen joukossa. Ei saa hermos-
tua, Vinokas mietti jälleen. Ja taulut 
ja oven karmit toimiston seinillä peit-

Lämpenevä silmä



4343

                                         

LUKUNURKKA

Nuortenromaanikilpailun 
voittaja tempaisee 
mukaansa myös aikuisen
Nadja Summanen: Rambo

Otava, 2015   

Päähenkilö Rambo on 14-vuotias syr-
jäytynyt poika. Itse olen muutamaa 
vuosikymmentä vanhempi nainen, 
mutta todellinen taide koskettaa ih-
misyyttä meissä kaikissa ja yhdistää. 
Kirjan kuvaus on hyvin eloisaa, kirjai-
lija ikään kuin läpivalaisee henkilöitä 
ja myös Suomen nykytilaa. Antaa toi-
voa, jota todellakin tarvitaan.

Heitä on Suomessa aika paljonkin. 
Yksinhuoltajaäitien poikia, joiden isä 
on lähtenyt, Rambon tapauksessa jo 
ennen syntymää. Pojat ovat usein le-
vottomia. Tyttäreni ensimmäisellä 
luokalla heitä oli viisi, ja kuvaavaa on, 
että kokenut naisopettaja uupui jo 
ennen syyslomaa. 

Rambolla on myös ADHD-oireyhty-
mä. - Lääkitys tuntui hillitsevän im-
pulsiivisuuttani vain ajoittain, ja jos 
mannerlaattojani oikein heiluteltiin, 
tsunami pääsi yllättämään. Silloin 
kun tunne ehti suodattamattoma-
na lihaksiin, ei kukaan voinut vastata 
seurauksista, Rambo kuvaa itseään.

Yksinhuoltajaäidin miesystävät 
vaihtuvat vuosittain. Rambo nimit-
tää heitä Rotiksi. Mielenterveyson-
gelmista kärsivä äiti ei jaksa laittaa 
ruokaa eikä huolehtia pojastaan. 

- Olin lukenut lehdestä, että syrjäy-
tyminen alkoi jo alakoulussa. Tiesin 
paremmin. Syrjäytyminen alkoi alkoi 
paljon ennen koulua. Syrjäytyminen 
alkoi kohdussa. Mutta koulussa sen, 
että oli syrjäytynyt, sai todella kokea 
nahoissaan, niin kuin joku hankaisi 
kylmää lunta vasten kasvoja, Rambo 
toteaa. 

Lukijaa ahdistaa, mutta edessä on 
valoisampaa tulevaisuutta. Rambo, 
äiti ja Rotta lähtevät Rotan vanhem-
pien luo kesälomamatkalle maalle, 
ja Rambo saa kerrankin kokea jotain 
normaalia: aikuisten huolenpitoa. 

Rotan äiti Annikki laittaa ruokaa, 

Tuula-Maria Ahonen

käy kaupassa ja siivoaa,  Rotan isä vie 
Rambon kalaan ja saunaan. Tapahtu-
mat eivät kuitenkaan etene suoravii-
vaisesti. 

- Olin Annikin makaronilaatikon, 
kello kolmen pullakahvien ja leikki-
mökkielämän hurmaannuttamana 
sulkenut silmäni ja jättänyt tietoises-
ti näkemättä, miten huonoon jamaan 
äiti oli mennyt. Nyt oli tosi kyseessä. 
Jos äiti ei selviäisi, se olisi minun syy-
täni, Rambo kuvaa kokemusta, jossa 
alaikäinen joutuu vanhempansa van-
hemmaksi.

Onnettomuudet pitävät kuitenkin 
sisällään paremman mahdollisuuk-
sia. Kirjan juoni etenee tavoilla, joi-
ta ei voi arvata, ja lukijan on luettava 
kirja mahdollisimman pian loppuun.

Lukijan jälkimietteitä 

Rambolle vieraat ihmiset, Annikki ja 
Erkki, katkaisivat  tien, joka olisi voi-
nut johtaa hyvinkin synkeään loppu-
tulokseen, vain olemalla  normaaleja, 
toisista huolta pitäviä ihmisiä.

Elämme yhteiskunnassa, jossa hy-
vin monet kokevat kunnia-asiakseen 
pärjätä yksin. Tai eivät saa apua, vaik-
ka sitä kovasti tahtoisivat ja hakisivat. 
Äskettäin Helsingin Sanomissa itse-
murhan tehneen nuoren miehen äiti 
kertoi poikansa toivottomista yrityk-
sistä saada itselleen mielentervey-
dellistä apua. 

Vaikka asiat olisivat kuinka pitkäl-
lä, inhimillisyys ja ystävällisyys ovat 
kuitenkin hoitavia  lääkkeitä. Avaavat 
toivon näköaloja. Pieniä  hyviä sano-
ja, eleitä ja tekoja on syytä arvostaa 
ja tehdä, myös tuntemattomille ihmi-
sille. 

Tai vähän suurempiakin. Omas-
sa perheessäni tilasimme Pelastakaa 
lapset -yhdistyksen tukiperhetoimin-
nan  hakupaperit. Lukuisten ihmis-
ten kokemusten mukaan auttaminen 
voimaannuttaa myös auttajia.

tyivät sumuun. 
Seuraavana vuonna Vinokkaan mo-

lemmat vanhemmat kuolivat ja hä-
nen siskonsa sairastui harvinaiseen 
bakteeriin. Ei saa hermostua, Vino-
kas tuumi. Pian hautajaisten jälkeen 
talossa jossa Vinokas asui vuokralla, 
aloitettiin putkiremontti. Vuokranan-
taja sanoi vuokrasopimuksen irti ja 
Vinokas joutui muuttamaan laitakau-
pungille kauas tutusta kaupungin-
osasta.  Ei saa hermostua, hän miet-
ti. Hän tarvitsi rahaa. Hyvä ystävä oli 
hänelle velkaa. Vinokas soitti ystäväl-
le. -Pystyisitkö lyhentämään lainaasi? 
hän kysyi. -En pysty maksamaan vel-
koja, ystävä sanoi. Rahaahan se vain 
on. Ei pidä hermostua, Vinokas mietti. 

Se oli ihan tavallinen aurinkoi-
nen päivä, kun Vinokas tun-
nusteli valkoisella kepillä tie-
tään lähikauppaan. Hän miet-

ti, kuinka pystyy olemaan rauhalli-
nen, kun ei erota puita puitten var-
joista ja taloja talojen varjoista ja kä-
veleminen muuttuu hitaaksi mut-
kitteluksi. Kauppa oli pieni eikä siel-
tä yleensä löytynyt myyjää, joka oli-
si ehtinyt auttamaan. Vinokas ei läh-
tenyt kiertelemään hyllyjen välejä, 
vaan kysyi ensimmäiseltä vastaan 
tulleelta asiakkaalta: -Anteeksi, eh-
tisitkö auttamaan? -Totta kai, nuo-
ri mies vastasi. Nuoren miehen avus-
tuksella Vinokas osti rasvattoman 
maidon, kauraleivän, kinkkuleikke-
lettä ja edamjuustoa. Tyytyväisenä 
Vinokas köpötteli asuntoonsa. Hän 
valmisti tuhdit voileivät ja kaatoi la-
siin kylmää maitoa. Hän otti ryypyn 
maitoa. Maito maistui makealta. Hy-
laa! -Makeaa Hylaa! hän huusi. Hän 
huusi: -Minulta ei onnistu mikään! 
Koska epäonni loppuu?! Hän kulki 
ympäri asuntoa ehkä kaksi minuuttia 
ja huusi. -Miksi kaikki niin hankalaa?! 
Miksi vaikka yritän, kaikki kaatuu nis-
kaan! 

Sitten hän itki. Hän itki ehkä kak-
si tuntia. Sitten hän muisti. Ei saanut 
hermostua. Yllättäen, silmiä ei kui-
tenkaan kuumottanut. Päin vastoin, 
Pääkin tuntui siltä kuin paine olisi ka-
donnut. Kaikkein yllättävintä oli, et-
tä hän näki  tavarat keittiön pöydäl-
lä. Hän katsoi ulos ikkunasta. Hän nä-
ki vastapäisen talon ja lasten leikki-
paikan pihalla.  Hän jäi seisomaan ik-
kunan eteen. Hän odotti näön jälleen 
heikkenevän. Hän mietti, ahdistaa 
kun saa pelätä näön heikkenevän. 
Näkö ei kuitenkaan heikennyt enää.
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Jokaisella meistä on 
ihmiskunnan jäsenkirja

Riitta-Kaisa
Voipio

HELMIKKO

Kun viime syksynä Suomeen 
alkoi vyöryä turvapaikan-
hakijoita, joissakin kunnissa 
pelättiin, joissakin toivottiin 

heidän päätyvän omillekin kulmille. 
Myös meidän savolaiskaupunkiimme 
perustettiin SPR:n vastaanottokeskus 
ja sinne majoitettiin lokakuussa lähes 
250 ihmistä.

Alkuun tunteet kävivät kuumina puo-
lesta ja vastaan, mutta nyt yli kah-
deksan kuukautta myöhemmin tilan-
ne on vakiintunut. Monien vaiheiden 
jälkeen keskuksessa elää noin 80 asu-
kasta, jotka kuitenkin juhannuskokon 
roihuttua siirretään Pohjois-Karja-
laan.

Se tuntuu surulliselta, sillä täkäläinen 
keskus sijaitsee upeassa ympäristös-
sä järven rannalla. Vanha maatalous-
oppilaitos on tarkoitukseen mitä 
mainioin ruokaloineen, liikuntasalei-
neen, pihapiireineen, ja sieltä on kä-
velymatka kouluihin ja kaupoille.

Niitäkin, jotka syksyllä nyrpistelivät 
nenäänsä, harmittaa toiminnan lop-
puminen. Tarjosihan se myös työ-
tä kymmenille kaupunkilaisille, ja lu-
kuisat vapaaehtoiset pääsivät koke-
maan aivan uusia juttuja. Olemme 
puolison kanssa olleet mukana rin-
gissä ja tutustuneet turvapaikanha-
kijoihin ihan ihmisinä. Ja lapset ovat 
valloittaneet kaikkien sydämen avoi-
muudellaan ja vilpittömyydellään!

Eräässä vapaaehtoisillassa joku pal-
katuista työntekijöistä sanoi, että 
kaikkein eniten on ihmetyttänyt suu-
ret kulttuurierot. Käytännön tasolla 
touhuttuani olen valmis allekirjoitta-
maan saman. Esimerkiksi naiset isla-
milaisessa perheessä päättävät pal-
jon vähemmän kuin miehet. Samoin 
jätteiden lajittelu suomalaisittain on 
heille aivan vierasta.

Toinen meistä, arvatkaa kumpi, on 
korjannut polkupyöriä ihmisten liik-
kumista ketteröittämään. Minä taas 
olen ruokkinut vaihtelevankokoista, 
kovaan ääneen polottavaa porukkaa, 
milloin meidän pihassa ja verstaas-
sa on värkätty ja kerätty keskukseen 
monenmoista kampetta arjen iloksi.

Koska keskuksessa asuu pelkästään 
lapsiperheitä, on pikkuihmisten kak-
sipyöräisiä myös saatu paljon lahjoi-
tuksena. Into ja riemu on aivan val-
taisaa ja se saa välillä liikuttumaan. 
Olen havainnut myös sen, että kaikis-
ta lapsista huolehditaan hyvin, mut-
ta pojat ovat kuitenkin tärkeämpiä, 
tytöt saavat pyörän, jos niitä liikenee.

Ensin kuvittelimme, että lahjoitusfil-
larit pannaan kuntoon yhteiskäyttöä 
varten, mutta pian valkeni asian to-
dellinen laita: kaikki halusivat oman 
menopelin, ja vehkeet hävisivät vik-
kelästi omiin kämppiin. Samoin on 
käynyt lelujen, vaatteiden ja muiden 
tarvikkeiden kanssa, ennen kuin jon-
kinmoiset säännöt laadittiin.

Hämmästyksekseni olen huoman-
nut, että mitättömänkin tasoisel-
la yhteisellä kielellä pystyy kommu-
nikoimaan. Jotkut aikuiset puhuvat 
jonkin verran englantia ja ovat oppi-
neet myös suomea kohtalaisesti, lap-
set sen sijaan puhuvat suomea jo äl-
listyttävän hyvin. Onneksi he pääsi-
vät kouluun heti, ja opettajat tekevät 
upeaa työtä heidän kanssaan.

Vasta kun vieraat haluavat vuoros-
taan tulla auttamaan vapaaehtoisia 
ja muita paikallisia, pääsee heihin tu-
tustumaan paremmin. Olemme viet-
täneet hienoja hetkiä pihatöissä ja 
muissa arkipuuhissa, ja siinä kuulee 
myös heidän tarinoitaan kammotta-
vista oloista, joita he pakenevat.

SPR muistuttaa viisaasti, että maalli-
kon ei kannata ryhtyä terapoimaan, 
se on ammattityötä. Siinä saattaa itse 
vallan tuupertua kamalien asioiden 
alle, eikä se hyödytä ketään, päinvas-
toin.

Tärkeintä on kohdata ihminen ihmi-
senä ja muistaa, että kaikilla meillä 
on ihmiskunnan jäsenkirja. Ah, mi-
ten samanlaisia me loppujen lopuk-
si olemmekaan toiveinemme, tarpei-
nemme, unelminemme, kaikkinem-
me.
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Taina West: Tänä iltana Jukka Puotila. WSOY 2016.

K
un tv-yleisön olohuoneisiin on viime vuosikym-

meninä kaivattu viihdyttäjää, on usein vastauk-

seksi löydetty Jukka Puotila. Television kuvaruu-

dun kautta hän onkin yhä uudelleen piirtynyt kansa-

kunnan verkkokalvoille ja muistiin tv-draamasta, eri-

laisista viihdeohjelmista, usein omasta showstaan.

2007 lokakuussa Kansallisteatterin suurella näyttämöllä 
täydelle salille ensi kertaa kuulutettiin: ”Hyvät naiset ja 
herrat! Tänä iltana Jukka Puotila!” Siihen mennessä kiis-
taton imitaation mestari Suomessa oli tehnyt näytteli-
jän työtä kansallisella päänäyttämöllä jo yli kaksi vuosi-
kymmentä. Suurin osa yleisöä tuntee Jukka Puotilan imi-
taatiot paremmin kuin hänen työnsä teatterissa. Irviste-
ly, kuten imitaatioista koostuvaa showta puotilaksi nimi-
tetään, on ollut teatterin rinnalla aina edellä mainittuun 
iltaan saakka taiteeksi tunnustamaton äpärä. Ilman Puo-
tilan veroista viihdyttäjää laji saisi vieläkin olla rauhassa 
lapsipuolen asemassa omassa marginaalissaan. 

Taina Westin elämäkerrallinen henkilökuva esittelee 
kohteensa sympaattisena taiteilijana. Tekstissä käydään 
läpi ikään kuin pakollisina usein toistettuina kuvioina 
näyttelijän suhde teatteriarvosteluihin, ramppikuume, 
työlle ja toisaalta perheelle annetun ajan suhde. Sisältö 
on tältä osin melko yllätyksetöntä, lisäksi joidenkin asioi-
den toistaminen häiritsee. 

Lukukokemuksena teksti on mutkatonta ja sujuvaa. Ly-
hyt ja yksiselitteinen rakenne tukee helppoutta. Luke-
mattomat välähdykset taiteilijan elämästä seuraavat kir-
jan sivuilla toisiaan kuin hahmot Puotilan esityksissä.

Maineeseensa nähden Jukka Puotila julkisuuden hen-
kilönä vaikuttaa tietyllä tapaa poikkeukselliselta: iltapäi-
välehdet eivät ole mainittavasti saaneet uutisoitavaa tai-
teilijan edesottamuksista. Pelkästään tästä johtuen hen-
kilökuvan julkaiseminen puoltaa vahvasti paikkaansa, 
kun puhutaan jättimäisen uran tehneestä esiintyjästä. 
Liitteeksi teokseen on onneksi koottu roolit näyttämöllä, 
työt televisiossa ja elokuvissa. Radiotyö näyttää vielä lis-
tauksesta puuttuvankin.

                                         

LUKUNURKKA

          

LLUUKKUU

Enimmäkseen Puo-
tila vaikuttaa teok-
sessa huolettomalta 
työnarkomaanilta, 
joka toiminnallaan 
tekee ajan rajalli-
suudesta eri työ-
ryhmissä enemmän 
muiden kuin oman ongelman-
sa. Kiireen alleviivaamista kirjan kerronta 
melkoisesti sisältääkin, vähintään riittävästi.

Työtilaisuudet eivät vuosikymmenten mittaan näy-
tä vaihtelevan yleisten talouden syklien mukaan, soolo-
keikoilla tilaisuuksien muoto ja tyyli niitä kylläkin näyt-
tävät heijastavan. Westin teksti piirtää esiin muuttuvi-
en talouden tekijöiden määrittämää taustaa julkisuudes-
ta jo monista yhteyksistä tutuin tapahtumin ja vaikutta-
jien nimin.

Yksinäisen reissumiehen rooli vaatii paljon perheeltä, 
näyttää tässä tapauksessa vaativan myös työtovereilta, 
mutta veronsa se vie itseltään taiteilijaltakin. Loppuun-
palaminen uhkasi 90-luvulla, onneksi sitoutuminen tele-
vision Kotikadun tuotantoon sulki pois mahdollisuuden 
tehdä töitä muilla tv-kanavilla ja pelasti esiintyjän täy-
deltä romahdukselta. 

Moni oli kommentoinut eri vaiheissa Puotilan työtah-
tia, tiedettiin ettei tuollainen kysyntä kauan kestä, ja sen 
vuoksi oli aihetta takoa raudan ollessa kuumaa. Puotilan 
takoma rauta on hehkunut noin kolmekymmentä vuot-
ta. Edelleen – syksyllä 2015 hoidetun syövän jälkeen – 
yksinään yleisönsä eteen nousee virtuoosi, jonka luomat 
hahmot  kohtaavat yleisön mielikuvat samoista julkisuu-
den henkilöistä tilaisuudesta toiseen rakentuvassa, par-
haimmillaan riemastuttavassa epätahdissa ja toispuolei-
suudessa. 

Lukijan näkökulma ratkaisee, kuinka hauska lukukoke-
mus esiintyjän elämäkerta on, mutta ehdottoman kos-
kettava se on. West kertoo loppuunpalamisen pelossa 
työstään lohtua saavasta näyttelijästä, kuinka tietty roo-
lityö toimii toiminta- tai kirjallisuusterapiana. Vahva in-
tiimiys vallitsee erityisesti, kun aiheena ovat syöpähoito-
ja läpi käyvän tuntemukset: kipu, epävarmuus tulevasta, 
läheisten merkitys, muistojen käsittely, arvojen ja merki-
tysten punninta.

West onnistuu kuvaamaan Jukka Puotilan ainutlaatui-
sena viihdetaiteilijana, esiintyjänä. Teatterin lumo sisäl-
tää monitulkintaisuuden, kuinkahan monin tavoin tulkit-
tavissa on Jouko Turkan lausuma Teatterikorkeakoulun 
rehtorina: ”Jos Puotila pyytää anteeksi, kuka voi olla an-
tamatta.”

Elämäkerta ei käsittele esiintyjän mahdollisesti imi-
tointiensa kohteilta saamaa suoraa palautetta. Voi hyvin 
olla, ettei viihdyttäjän kannattaisi missään tapauksessa 
sellaiseen keskusteluun syventyäkään. Maineestaan arat 
voisivat saada keskustelun nopeasti sivuraiteille. Olen-
naisin on ymmärretty, kun oivalletaan nauru välttämät-
tömäksi. Kuinka hyvää se tekee, kuinka terveellistä se on.  

Imitaation mestari

Timo Leinonen
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Länsinaapuria valloittamassa

OPASKOIRA
PEKKO

Marianne
Tenhami

 Meikäpoika palasi juu-
ri Tukholman risteilyltä. 
Koska minulla on lento-
pelko, emme ole emän-

täni kanssa käyneet oikein muualla 
kuin Virossa ja Latviassa, joissa olem-
me käyneet muutaman kerran. Nä-
kövammaisten liiton Opaskoirakou-
lun eläinlääkäriltä emäntäni sai kui-
tenkin tietää, että Ruotsissa ennen 
olleet, erittäin tiukat rabiessäännöt 
ovat nyt poistuneet käytöstä, joten 
ei kuin vain laivalle ja Tukholmaa val-
loittamaan!

Laivat ovat minulle jo tuttuja paik-
koja Viroon ja sieltä pois niin mon-
ta kertaa matkustettuamme. Niinpä 
en ollut moksiskaan kun me yhdes-
sä emäntäni miesystävän ja oman 
siskolikkani sekä avustajamme kans-
sa marssimme laivaan: ihan kuin oli-
si Tallinnan laivalle mennyt. Sitä kui-
tenkin ihmettelin, kun heti laival-
le tultuamme pysähdyimme jollekin 
kapealle ovelle jonka takana oli pieni 
huone. Emäntäni kertoi minulle sen 
olevan "koti". Koti on aina matkoil-
lamme se paikka, jossa nukutaan ja 
jossa saan ruokaa.

"Emmehän me ennenkään ole ol-
leet laivalla yötä", pohdin ihmeissä-
ni, mutta pian ihmettely unohtui kun 
aloimme painia siskolikan kanssa hy-
tissä oikein ryminällä. Ihmiset kielsi-
vät meitä ja marssittivat paikoilleen.

Toinen ihmetyksen aihe oli jaloit-
telu laivamatkan aikana. Menim-
me portaita ylös, ovesta ulos ja näin 
ylös menevät portaat, joita tarjosin-
kin emännälleni. Hän kuitenkin patis-
ti minua menemään portaiden alle, 
jossa oli jokin hiekkalaatikko.

"Mars pissalle", emäntäni sanoi. 
Tuijotin häntä todella kummissani: 

ettäkö tuollaiseen pieneen hiekka-
laatikkoon pitäisi pissiä! Kilttinä poi-
kana menin kuitenkin laatikkoon ja 
kun hetken nuuskittuani totesin jon-
kun muunkin koiran pissineen sinne, 
noudatin esimerkkiä, mutta tulin kii-
reen vilkkaa pois. Ihmiset sanoivat, 
että jos pääni päällä olisi ollut puhe-
kupla, siinä olisi lukenut: "HYI!"

Kaikkeen tottuu ja opin sietämään nii-
tä hirveitä hiekkalaatikoita. Sitä pait-
si seuraavana aamuna tuli uusia jut-
tuja: saavuimme aurinkoiseen, lämpi-
mään Tukholmaan. Olimme kuulleet 
etukäteen monilta tahoilta varoituk-
sia Tukholman koiraepäystävällisyy-
destä, mutta meidän kokemuksem-
me oli ihan toisenlainen. Kun tulim-
me ulos terminaalista, käännyimme 
oikealle ja kävelimme noin 50 metriä. 
Heti oikealla puolella oli pusikkoa ja 
nurmikkoa. Siinä oli tosi hyvä jaloitel-
la. Muitakin jaloittelupaikkoja löytyi 
matkalta Abbamuseoon, jonne käve-
limme noin neljän kilometrin matkan 
rantatietä pitkin. Tukholmassa ei ol-
la niin tietoisia opaskoirakkojen oi-
keuksista kuin täällä meillä Suomes-
sa. Niinpä emäntäni miesystävineen 
hiukan jännitti ihmisten suhtautu-
mista, mutta tämäkin oli aivan tur-
haa: Abbamuseossa siskolikkaa ja mi-
nua ei noteerattu mitenkään ja pal-
velu oli oikein näkövammaisystäväl-
listä. Kovin usein emäntäni pysäh-
tyi, tökkäsi kassalta saamansa lait-
teen johonkin ja alkoi kuunnella jut-
tuja Abban vaiheista. Minä käytin ti-
laisuutta hyväkseni lepäillen museon 
lattialla. Emäntäni kiipesi myös Wa-
terloo-esityksen pukuja koskettele-
maan ja menipä istumaan Abban he-
likopteriinkin, ihan luvan kanssa. Mi-
nä odottelin kiltisti paikalla-käskyllä 
vieressä.

Takaisin palatessamme ilma oli läm-
mennyt entisestään ja siskolikalle ja 
minulle avattiin vesibaari monta ker-
taa matkan aikana. Kastelipa emän-
täni meidän vatsanalusemme ja tas-
summekin. Ihmiset söivät matkalla 
jäätelöä ja minä päätin kioskilla na-
pata joltakulta pudonneen jäätelön 
vohvelin. Harmillisen tarkka emän-
täni kuitenkin nappasi puolet vohve-
lista minulta ja torui. Nappasi se ryö-
käle yhden sämpylänkin, jonka yri-
tin hotkaista. Yhden karkin sentään 
sain kadulta napsaistua. Hyviä ros-
kaamaan nämä tukholmalaiset, kun 
ihan kuonon eteen herkkuja heittele-
vät. Paluumatkalla poikkesimme vie-
lä paikalliseen ruokakauppaan ja jäl-
leen emäntäni miesystävineen jän-
nitti sisäänpääsyämme. Mutta taas 
turhaan: kassahenkilökunta katsoi 
meitä ihaillen, eikä kukaan sanonut 
mitään.
Takaisin laivalle saavuttuamme ihmi-
set menivät kannelle ottamaan au-
rinkoa ja juomaan juomia. Minut ja 
siskolikka jätettiin hyttiin täyden ve-
sikipon kanssa. Otimme päiväunet, 
koska illalla jouduimme opastamaan 
käyttäjämme laivan buffettiin, jossa 
oli jos jonkinlaisia herkullisia tuoksu-
ja. Emme kuitenkaan saaneet mitään, 
vaikka ihmiset söivät minkä ehtivät. 
Ystävällinen hovimestari tuli sano-
maan meille, että järjestää meitä var-
ten rauhallisen nurkkapöydän, jonka 
lähellä ja alla meillä opaskoirillakin 
on tilaa. Muutenkin Mariellalla oltiin 
oikein opaskoiratietoisia: pääsimme 
siskolikan kanssa joka paikkaan, eikä 
meitä ihmetelty mitenkään. 

Tänään opastin emäntäni laivasta 
pois Katajanokan terminaaliin ja siel-
tä ulos kuin vanha tekijä: olenhan jo 
aika kelpo laivamatkustaja!
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Jouko 
Lehtonen

PISTEITÄ

Rakastettu lastenkirjailija Astrid Lindgren asui Tuk-
holman kodissaan yli 60 vuotta. Nyt koti on avat-
tu yleisölle, kuten hän itse toivoi. Suuren suosion 
saanut museo suunnittelee myös suomenkielisiä 

opastuksia. 
”Heti ovesta sisään astuessa tuntee tulleensa vieraisille 

viihtyisään kotiin”, kirjoittaa Eeva-Liisa Pere Antiikki &  De-
sign –lehdessä (no 4). ”Kuin Astrid Lindgren olisi vain käy-
mässä ulkona. Naulakossa riippuu talvitakki, ja avariin huo-
neisiin paistaa aamupäivän valo. Ulkoa kuuluu Vasaparke-
nissa leikkivien lasten ääniä.”

Kirjailija kuoli 94-vuotiaana 28. tammikuuta 2002. ”Ast-
rid ja Sture Lindgrenin muuttaessa Dalagatan 46:een 1941 
asunto oli huippumoderni. Oli neljä huonetta, keittiö ja 
kaksi wc:tä, mikä oli siihen aikaan luksusta. Kodin tunnel-
ma on 1950-luvulta. Astrid Lindgren kiintyi huonekalui-
hinsa ja pikkuesineisiinsä eikä hennonut heittää mitään 
pois… Hänen sisällään asui lapsi läpi elämän. Oli selvää, et-
tä hänen ensimmäinen kirjansa oli lastenkirja, suomeksi 
Riitta-Maija keventää sydäntään, joka voitti toisen palkin-
non kirjoituskilpailussa 1944… Silloin Karinin, perheen tyt-
tären keksimän Peppi Pitkätossunkin tarina oli jo kehitty-
mässä.”  Lindgren (1907-2002) on Ruotsin menestynein kir-
jailija. Hänen kirjojaan on käännetty lähes sadalle kielel-
le. Uusi elämäkerta ilmestyi suomeksi tammikuussa, Jens 

Andersen: Astrid Lindgren – Tämä päivä, yksi elämä, WS-
OY. Museokäynnin voi varata osoitteesta www.astridlind-
grensallskapet.se. Asuntoon pääsee kerralla vain 12 kävi-
jää.

Kevään Pisteposti -lehti välittää braillekirjoituksella lu-
kijoilleen myös artikkelin et-lehdestä (no 9). Draama kieh-
too myös luontokirjoissa. ”Luontokirjojen kevätsesonki 
marssittaa esiin teoksia, jotka ovat täynnä pakahduttavan 
kauniita kuvia metsien valtiaista, muuttolintuparvista ja 
lähiympäristön kasveista”, kirjoittaa Irina Björkman. ”Yhä 
useammin niiden sivuilta löytyy tarina, useitakin. Kirjois-
sa seurataan  muuttolintujen reittiä maapallon puoliskol-
ta toiselle, tunnustellaan omaa luontosuhdetta tai peila-
taan oman elämän ja luonnon kiertokulun eroja ja yhtä-
läisyyksiä… Luontoa esitellään muun muassa ääniesimer-
kein, päiväkirjamaisesti tai omaa elämää luontohavaintoi-
hin yhdistellen. Tai etsitään inhimillisiä piirteitä eläinyh-
teisöistä, kuten vaikkapa alkukesän tulevassa tiaisten elä-
mää käsittelevän kirjan mainostekstissä luvataan. ”Naa-
puririitoja, partnerin valintaa, mustasukkaisuusdraamo-
ja ja jälkikasvukin pitäisi opettaa tulemaan toimeen omil-
laan.” (Atena-kustannus)

Artikkelin yhteyteen on listattu viisi ilmestynyttä teos-
ta: Lasse Kylänpää: Linnuntie, Kimmo Ohtonen: Karhu – 
voimaeläin, Juha Laaksonen: Tarkka haukka ja muita lin-
tuja. 1000 ilmiötä Suomen luonnosta, Mauri Leivo: Linnut 
taivaan, linnut maan sekä Pertti Koskimies: Linnut kau-
pungissa.

Mikä on hiljaisuuden ennätys? Kun äänimittari näyttää 
nollaa desibeliä, ihmisen kuuloaisti ei enää reagoi. ”Niin 
sanotuissa kaiuttomissa tiloissa asteikko ulottuu miinuk-
sen puolelle. Ohjelmistojätti Microsoft teki uuden hiljai-
suusennätyksen, -20.6 desibeliä (dB) lokakuussa 2015. Se 
on vain desibelin päässä matalimmasta maapallolla teo-
reettisesti mahdollisesta äänenpainetasosta”, kertoo Tie-
teen kuvalehti (no 8). ”Kaiuttomia tiloja on rakennettu 
useisiin eri maihin – eikä vain voiton kiilto silmissä. Niis-
sä uudet tietokoneet saavat design-ääniä, Harley-David-
son etsii moottori pyörälle juuri oikean murinan ja ava-
ruuslentäjät totuttavat korviaan heitä avaruudessa odot-
tavaan hiiskumattomaan hiljaisuuteen.”  

Paljon on ääntä maailmassa. Ilmakehän yläpuolella 
kuiskauskin kuulostaa varmaan huudahdukselta. Eiköhän 
ystävät pidetä hiljaisuuttakin sille kuuluvassa arvossa!

Pärjäisikö Peppi hiiskumattomassa 
hiljaisuudessa?
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Gyöngyi 
Pere-Antikainen                                           
HEIJASTUKSIA IDENTITEETTI

Aurinkoisella laiturilla ystävän kysy-
mys on yllättävä: ”Koetko että sinul-
la on vammaisen identiteetti?”  Vas-
taukseni on nopea ja yksiselitteiseltä 
vaikuttava: ”Ei, en koe.”  Sitten kohta 
vastakysymykseni: ”Pitäisikö minun? 
Onko se, etten koe, hyvä vai huono 
asia?” Ystäväni miettii tovin ennen 
kuin sanoo: ”Minusta on hyvä asia, 
ettet koe.”

Kuvailen sokeutumiseni jälkeisiä 
ajoittaisia kehnon psyykkisen olon 
kausiani puolileikisti kutsumalla niitä 
identiteettikriiseiksi. Ensimmäisten 
vuosien aikana sairastin pariin ottee-
seen oikeaa masennusta, sen jälkeen 
olen muutaman kerran vajonnut ly-
hyiksi jaksoiksi mustaan mielenti-
laan, jolle on luonteenomainen val-
tava uupumus, toivottomuus, mie-
lenkiinnon kadottaminen, itkuisuus 
ja ärtyneisyys sekä pessimismi. Miten 
nämä jaksot eroavat masennuksesta? 
Kenties siinä mielessä ainakin, että 
pääsen niistä omin ja ystävien avuin 
ylös, eivätkä ne kestä kovin pitkään 
tai upota minua liian syvälle.

Lisäksi ero masennukseen sairaute-
na lienee myös siinä, että näihin jak-
soihin liittyy usein jokin selkeästi so-
keuteen kytkettävissä oleva syy. Sik-
sikin kutsun niitä suu puolivirneessä 
identiteettikriiseiksi: en jaksa, en kes-
tä tätä sokeutta, joka riistää minul-
ta mahdollisuudet riittävään omatoi-
misuuteen, palkkatyöhön, tasavertai-
suuteen parisuhdemarkkinoilla, har-
rastuksissa, matkustellessa... Koko 
elämässä!

Totta on, että tukitoimet autta-
vat, avustaja auttaa, opaskoira, tek-
niikka, apuvälineet ja näkövammais-
taidot auttavat. Ketä enemmän, ke-
tä vähemmän, joku pärjää monel-
la elämän alueella loistavasti, toinen 
on kömppis, kolmas vihaa tekniikkaa, 
neljäs sulkeutuu mieluiten neljän sei-
nän tai oman pään sisään. Itse pär-
jään kohtuuhyvin, mikä tarkoittaa vä-
lillä kevyesti soljuvia päiviä ja rutiine-
ja, usein hampaat yhteenpuristettu-
na aikaansaatuja tuloksia ja valtavasti 
luopumisia ja epäonnistumisia ja voi-

mavarojen tai avun puuttuessa käyt-
tämättä jätettyjä tilaisuuksia.

Tämä nyt vain on näkövammai-
sen arki, sanon itselleni. Ja alan sa-
mantien kapinoida. Ei, kyse ei ole sii-
tä, että olisin ”kaikki-mulle-heti-tän-
ne-nyt” -tyyppiä, kestän epäonnistu-
misia ja luopumisia kaiken muun elä-
män tapahtumien seassa. Kapinoin, 
koska haluan osata ja voida erottaa 
näkövammaisuudesta juurtuvat ja 
toisaalta minun omista henkilökoh-
taisista ominaisuuksistani johtuvat 
seikat toisistaan, silläkin uhalla, että 
siten epäonnistumisten ja hukattu-
jen tilaisuuksien taustalta paljastuu 
sokeuden ohella myös vähemmän 
imartelevia luonteenpiirteitä, vaikka-
pa tietyn verran arkuutta, pelokkuut-
ta ja laiskuutta...

Näkövammaisuus sanana on hyvä 
yleiskäsite, joka kokoaa laajasti so-
keat ja heikkonäköiset, syistä, iästä, 
olosuhteista ja jäännösnäkökyvyn 
määrästä riippumatta. Näkövammai-
nen-sana sopii tilastointiin, palvelu-
suunnitelmiin, lakiteksteihin - aina, 
kun tarvitaan yleisnimitys. Itse kui-
tenkin käytän itseni kohdalla mie-
luummin sokea-sanaa.

Aina ei ollut näin: alkuun sokea-sa-
na satutti enemmän kuin neutraalim-
malta tuntuva näkövammainen-sa-
na. Se tuntui liian brutaalilta ja suo-
raviivaiselta. Pikkuhiljaa aloin kuiten-
kin ajatella, että suora ja selkeä sana 
auttaa toisaalta useimmiten selkiin-
nyttämään tilanteita ja asenteita sii-
nä missä yksilön kohdalla hiukan sie-
vistelevältä kuulostava yleisnimitys 
saattaa hämätä ja jättää tilaa arvuut-
teluille tyyliin ”olet näkövammainen, 
eli minkä verran oikein näet?”. Olen 
sokea, tämä riittäköön tästä asiasta, 
piste.

Riittäköön, sillä vaikka olen sokea, 
en halua olla ”se sokea se ja se”. Kuljin 
jokin aika sitten tuttavan kanssa kau-
pungilla. Vastaan tuli hänen kolle-
gansa ja hän esitteli minut sanomal-
la  ”Tässä on näkövammainen ystä-
väni Gyöngyi”. Tuo tilanne jäi kaiher-
tamaan mieltäni. Sanovatko ihmiset 

”tässä on mielenterveyskuntoutu-
jaystäväni, asuntovelallinen ystävä-
ni, tai positiivisesti professoriystävä-
ni, lottovoittajaystäväni”? Mielestäni 
pelkkä ystäväni-sana riittää, muu tul-
lee esille lähemmin tutustuessa. Tari-
noidessa toki sanotaan ”lehtimiesys-
täväni kertoi että”, mutta esitellessä 
se ei tunnu hyvältä, se ylittää muka-
vuusalueeni rajan. Se luokittelee mi-
nua, se luo minulle identiteetin, jota 
en halua.

Haluanko minkäänlaisen julkisen 
identiteetin? Miten määrittelisin it-
seäni yhdellä tai muutamalla sanalla? 
Mikä minussa on se kaiken tärkein, 
jonka itsestäni ilmoittaisin vastaan-
tulijalle? Ei ainakaan vammaisuus en-
sisijaisena.

Minulla on sanomattakin selvä nai-
sen identiteetti, haluan sen näkyvän 
enemmittä puheitta. Ikäni on mieli-
alan, olosuhteiden ja vastaanottaji-
en mukaan liukuva, hieman epämää-
räinen tunne, jota en pidä kovin tär-
keänä. Samaten unkarilaisuuteni: tär-
keä toki, mutta sen voi ilmoittaa tai 
jättää ilmoittamatta aina tilantees-
ta riippuen. Itselleni rakas kriteeri 
on kirjallisuusharrastus, joka määrit-
telee minua aika pitkälle minua pa-
remmin tuntevien silmissä, samaten 
tietenkin tieto minulle läheisimmis-
tä ihmisistäni. Tässä on ydin ja kaikki 
muu taitaakin olla kuin sipulin ulom-
pia ja vielä ulompia kerroksia: koulu-
tus, työ, harrastukset, koira ja kissa, 
asuinympäristö, terveydentila, luon-
ne, maailmankatsomus, maku - ku-
ka mitäkin pitää missä määrin tärkeä-
nä. Näiden sipulin ulompien kuori-
en joukossa myös se sokeus, kohta-
laisen lähellä ydintä, sen verran vah-
vasti se vaikuttaa elämääni ja sen si-
pulin muihin kerroksiin. Vaan onko 
identiteetti se ulkopuolinen, vaikka-
kin vahvasti vaikuttava seikka? Vai 
sittenkin se omaa henkistä sisintään 
lähimpänä oleva, jonka itse valitsee? 
Itse haluaisin kallistua tämän viimek-
simainitun puolelle.

Toinen ystävä sanoi joskus: ”on hy-
vä, ettei sinulla ole köyhän identi-
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KULTTUURIN
TUULAHDUKSIA

Tanja
Rantalainen

Yhdistyksessä ollaan hykerryksissä 
juhlavuoden tapahtumista. Kesästä 
tulee hyvä. 

Sodankylän elokuvajuhlien yhtey-
dessä esitellään festivaalikansalle 
uusi elokuvayleisö, näkövammaiset. 
Antti J. Jokisen Kätilö-elokuvan ku-
vailutulkkaa 16.6. Pipsa Toikka. Päi-
vää aiemmin 15.6. yhdistyksen pj Ei-
ja-Liisa Markkula luennoi otsikolla 
Nykyään sokeatkin käyvät elokuvis-
sa. Lapin Näkövammaiset ry pystyt-
tää Keskiyön Auringon festivaaleille 
pimeän kahvilan 16.6. ja 17.6. Meis-
tä on aivan huikeaa päästä parhaille 
elokuva-apajille Sodankylään kuvai-
lutulkkausasioissa. 

Taiteilija Jakob Johannsenin mosa-
iikkiprojekti Tak-Tiilin lopputulos, 
300 kosketeltavasta mosaiikkilaa-
tasta koostuva, melkein puolitoista 
metriä korkea ja neljä ja puoli met-
riä leveä taideteos etsii sijoituspaik-
kaansa. Syksyllä voimme kertoa, mil-
loin ja missä avajaiset ovat. Olemme 
siellä sankoin joukoin paikalla. 

Repe-ryhmä esittää Parafest-fes-
tivaaleilla Joensuussa suositun li-
vekuunnelmansa Tulivuori 13.8. 
Taitava ryhmä edustaa tyylillises-
ti 50-60-luvun radioviihdettä ja ir-
rottaa yleisöstä kuin yleisöstä hela-
kat naurut. 

Tiistaina 20.9. yhdistyksen toimistol-
la järjestetään Avoimet ovet.  Pidot 
alkavat klo 14 ja jatkuvat klo 17 as-
ti. Tunnelmallisissa juhlissa luovute-
taan Pöllöpalkinto sellaiselle taholle 
tai henkilölle, joka on edistänyt nä-
kövammaisten kulttuurielämää. Pal-
kinto on symbolinen  pöllöpatsas, 
jonka on valmistanut Carola Blom-
stedt. Avoimissa ovissa on ohjelmaa 
tasatunnein ja Välähdys-kirjoituskil-

85-vuotishuuma yltyy!

pailun voittajat julkistetaan. Lämpi-
mästi tervetuloa! 

Juhlavuoden kirjoituskilpailun kil-
pailuaikaa on jatkettu 15.8. asti. Kil-
pailu on tarkoitettu Kulttuuripalve-
lun jäsenille. Kilpailutyön otsikko on 
Välähdys – kulttuurikokemus ylitse 
muiden. Tarkemmat kilpailuohjeet ja 
ajantasaiset tiedot kaikista 85-vuo-
tisjuhlaansa viettävän Kulttuuripal-
velun tapahtumista löydät netti-
sivuiltamme osoitteesta www.kult-
tuuripalvelu.fi. 

Lataavaa lämmintä kesää rakkaiden 
ihmisten keskellä toivottaa kulttuuri-
sihteeri 

teetti!” Eli saa olla vähävarainen, tila-
päisesti tai aina, kunhan ei käyttäydy 
sillä tietyllä tavalla, jonka yhdistäm-
me helposti mielikuvissamme köy-
hyyteen. Vaikea ja tulenarka kysy-
mys, totta ja ei. Mutta onko samoin 
myös vammaisuuden laita? Että vaik-
ka oletkin vammainen, kanna vam-
masi pää pystyssä? Ja miten vamma 
kannetaan pää pystyssä? Vai olisi-
ko oltava kuin sitä ei olisi olemassa-
kaan? Ei missään nimessä, se olisi kar-
hunpalvelusta itselleen.

Itse tahtoisin vieläkin pitää kiinni 
näkevän identiteetistä. Minusta tun-
tuu joskus  vaikealta sanoa ”me soke-
at”, varon asettumasta voimakkaas-
ti jommallekummalle puolelle näke-
vien ja sokeiden mahdollisten leirei-
den välisissä väittelyissä, ellei sokei-
den etuja selvästi poljeta, haluaisin 
olla hyväksymättä moisten leirien ja 
”asennevammojen” olemassaoloa-
kaan. Pyrin siihen, että uusia ystäviä 
löytyy edelleen myös näkevien jou-
koista, yritän olla heidän mukana pi-
kemminkin näkymättömänä sopeu-
tujana, kuin erityiskohtelua edellyt-
tävänä määrätietoisena vammaisena. 
Edunvalvonta omassa elämässäni ei 
ole vahvoja puoliani... Lienee hieman 
väärin itseäni ja myös muita vammai-
sia kohtaan, tajuan sen, ajoittain hä-
peänkin omaa välitilaani.

On ehdottomasti korostettava, et-
tä tämä on minun ikioma henkilö-
kohtainen pohdintani ja sen tämän-
hetkinen tulos. Jonakin päivänä poh-
dinnan tulos saattaa näyttäytyä toi-
senlaisessa valossa. Ja toisilla ihmisil-
lä on mitä moninaisimpia pohdinto-
ja ja loppupäätelmiä samasta aihees-
ta ja ne ovat yhtä lailla oikeutettuja 
ja arvokkaita kuin omani. Itsekin tun-
nen ja tiedän ihmisiä, joille oma sel-
keä näkövammainen tai muu vam-
mainen identiteetti on vahvuus, voi-
man ja energian lähde, haaste, elä-
mäntyö. Joskus itsekin haluaisin voi-
da kokea noin. Usein harmittelen si-
tä, että olen niin monessa asiassa 
kenties ikuisesti väliinputoaja, kah-
den maan välillä, entisen näkevän ja 
nykyisen sokean identiteetin välillä, 
jopa maailmankuvaltani ja luonteen-
piirteitteni kannalta monesti har-
maalla vyöhykkeellä. Aina melkoisen 
ulkopuolisena ja sivullisena

Toivon, että löydän sittenkin aina 
ihmisiä, jotka sanovat yksinkertaises-
ti: ”tässä on ystäväni”. He omana itse-
nään, minä omana itsenäni.

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

Kätilö: Helena, Krista Kosonen.

Kätilö: Gödel, Tommi Korpela.
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ONNEA VOITTAJILLE! Kevätruudukon arvonnas-
sa voittivat Kajastuksen vuosikerran Leena Saari-
kivi, Pori ja  Seija Kutvonen, Joensuu. Voit vasta-
ta kahdella tavalla: irrota täytetty ruudukko tai kir-
joita paperiin keltaisille riveille muodostuvat sa-
nat,  lisää nimi- ja osoitetietosi ja laita vastauksesi  
15.8.2016 mennessä osoitteella  Kajastus, Marjanie-
mentie 74, 00930 HELSINKI.  Kirjoita kuoreen lisäksi  
sana "Kesäruudukko”. Oikein vastanneiden kesken 
arvomme kaksi Kajastuksen vuosikertaa. HUOM! 
Voit vastata myös sähköpostitse lähettämällä kel-
taisille riveille muodostuvat sanat ja osoitetietosi 
osoitteella: palaute@kajastuslehti.fi

RUUDUKON VOITTAJAT

HANSKIN HELPOT                                    RUUDUKON RATKAISU                         

1. Kari 2. Sillanpää 3.  Inha 4. Mamba 
(Tero Vaara) 5. Maurit 6. Emma (Em-
ma-valssi) 7. Koivistoinen 8. Runoma-
raton 9. Sari 10.  Matti Jurva 11. Hella 
12. Hellaakoski 13. Aallot 14. Minä, Ol-
li ja Orvokki 15. Pyynikin kesäteatteri

OIKEAT VASTAUKSET
 

On pyydetty viimekertaisen tapaisia, helppoja 

tehtäviä. Saamanne pitää, sillä nyt kysymykset 

eivät ole varsinaisia piilosanoja. Pelaamme sa-

mojen sanojen eri merkityksillä. Myös synonyy-

mit eli samanmerkityksisyydet kannattaa huo-

mata.

 

1. Suomalainen piirtäjä oli kuin kivinen luoto 

meressä. 4  kirjainta

 

2. Taataanko selluloosakuidun loppu? 9

 

3. Ei kai Into Konrad ollut ikävä mies. 4

 

4. Vaarallinen eläin, vaarallinen yhtye. 5

 

5.  Tehtyään tehtävänsä saavat Kunnas ja Num-

minen mennä. 6

 

6. Tätä kai Espoon taidemuseossa valssataan. 4

 

7. Jazz-Eerohan on kuin Manu pienenä. 12

 

8. Lahdessa lausutaan ilman Nobel-pressaa. 11

 

9. Anneli ja Kaasinen, saivat hameen silkkisen. 4

 

10. Kuningas joutui vangiksi Pohjanmaalla, kun 

Viipurin Vihtoria laulettiin. 5  + 5

 

11. Juhani Tervapää oli helppo saada kuumene-

maan. 5

 

12. Runoilija edellistä hipaisi. 11

 

13. Koskimiehen mielestä Hän sekä säät ja ilmat 

säätää että Alvarin ja Marja-siskon tainnuttaa. 6

 

14. “Hanhella” välähti: aiheena hän itse, Väinö 

Nuorteva ja kedon kukkanen. 4  + 4  + 2  + 7

 

15. Onko Tampereen hieno estradi kanalintuni-

kin suvinäyttämö? 8  + 12
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                 KESÄRUUDUKKO

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

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

  ..............................................................................................................................

24.12.
8.00
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Pirunpellon tekijöiden 
uusi sarja alkaa syys-
kuussa
Teksti: Pilvi Meriläinen

Pirunpellon ja Maalaiskomedia-sarjan 
tekijöiden, käsikirjoittaja Heikki Luo-
man ja ohjaaja Jukka Mäkisen odotet-
tu uusi maaseutudraama alkaa 4. syys-
kuuta TV1:n Kotikatsomossa. 
   -Tämä on Matkalaukkukostajan ja 
Pirunpellon väliltä, he luonnehtivat.
   Korpelan kujanjuoksu tarjoaa draa-
maa, jännitystä ja huumoria taattuun 
tyyliin.  
    -Tarina kulkee – draama ja kome-
dia on juuri sopivassa suhteessa, Jukka 
Mäkinen vihjaa. 

”Jotain hämärää...”

Omasta luomutilasta haaveileva Anssi 
Korpela ostaa pikkutilan Perttulan ky-
lästä. Alueen maat kiinnostavat muita-
kin. Maaperässä tehdään koekaivauk-
sia ulkomaisen kaivosyhtiön toimesta. 
Vauraan Kylä-Perttulan vanha emäntä 
hälyttää tyttärentyttärensä Miisan pai-
kalle, sillä ”jotain hämärää on tekeil-
lä.” 
   Anssi alkaa pyörittää autokorjaamoa 
kaverinsa Jaskan kanssa. Sitten saa-
puu Bentley, ja he joutuvat keskelle 
vanhoista rikoksista kumpuavaa vyyh-
tiä joka on kytköksissä  hämäräpuu-
hiin, kun maaperän rikkauksia halu-
taan hyödyntää.   
   
Luonnon puolesta

Korpelan kujanjuoksu -sarjassa taistel-
laan luonnon puolesta.
   Se on ollut esillä Heikki Luoman ja 
Jukka Mäkisen aiemmissakin töissä. 
Sitä käsiteltiin lisäksi Mäkisen käsi-
kirjoittamassa (Jussi Alangon kanssa) 
ja ohjaamassa Pintaa syvemmältä -sar-

jassa joka esitettiin Yle TV1:ssä viime 
syksynä.
   -Myös Pintaa syvemmältä on ol-
lut minulle tärkeä. Kun luonnonvaroja 
tuhlataan ja ne ehtyvät, Mäkinen 
sanoo.   

Korpelan kujanjuoksun virallinen kuva). Vasemmalta Esa Latva-Äijö (sarjassa 
Anssi Korpela), Janne Kataja (sarjassa Jaska Alho). Kuva Yle Kuvapalvelu/Laura 
Pohjavirta.

   -Kun aloimme työstää tätä uutta sar-
jaamme, mietimme jälleen tärkeää ai-
hetta jonka ympärillä henkilöhahmot 
seikkailevat, Luoma ja Mäkinen ker-
tovat. 
   Ympäristöasiat ovat aina kiinnosta-

Mitä Perttulassa tapahtuu?
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neet heitä, muun muassa tämä on jää-
nyt vahvasti mieleen:  
   -Suomen uusi kaivoslaki (2011) on 
mietityttänyt meitä, ja Talvivaarakin 
oli esillä.   
   Esimerkiksi Turvetta ja timantteja 
-sarjassa (2006-2007) juonikuvio pyö-
rii vanhan kaivoslain ympärillä, joka 
sekin oli aikoinaan huono.
   Korpelan kujanjuoksussa tärkeän ai-
heen käsittely siis jatkuu: luonto on 
uhattuna...   
 
Huumoria - tietenkin!

...eikä huumori ole kadonnut.
   -Se on edelleen yhtä kieroa, Luoma 
ja Mäkinen vakuuttavat. 

Aidot kaverit

Kun kävin automuseossa, sain ide-
an että käytän vanhoja autoja sarjassa. 
Olenkin ihmetellyt, miksi niitä on ko-
timaisissa sarjoissa niin vähän. Korpe-
lan kujanjuoksussa niitä nähdään; esi-
merkiksi Bentleyllä on hyvin tärkeä 
rooli, Luoma kertoo. 
   Hän alkoi kuljettaa tarinaa jälleen 
herkullisten henkilöhahmojen ja hei-
dän luonteidensa kautta.
   On Anssi Korpela (Esa Latva-Äijö), 
”suomalainen periaatteen mies” ja hä-
nen hyvä kaverinsa Jaska (Janne Ka-
taja), ”surullisen hahmon ritari” sekä 
Kylä-Perttulaan palaava ”rehti Miisa” 
(Karoliina Vanne). Ja monet muut.  

   -Anssi ja Jaska ovat tasavertaisia, 
hän kuvailee kaksikkoa.
   Heidän kaveruutensa on aitoa kave-
ruutta, erilaista kuin vaikkapa Pirun-
pellon Sorjosen ja Sutkin, jossa yli-
mielinen Sorjonen kyykyttää Luojalta 
huonommalle osalle jäänyttä Sutkia.    
   Korpelan kujanjuoksun henkilöhah-
mot olivat Luomalle ja Mäkiselle to-
dellisia – oikeita ihmisiä –  alusta asti.   
   -Sain heti mielikuvan heistä. Esi-
merkiksi Jaska: vilkas vilkkusilmä jol-
le sattuu ja tapahtuu. Mieleen tuli Jan-
ne Kataja. Hänessä on juuri sitä pil-
kettä. Olen iloinen kun sain hänet roo-
liin, sillä se on kuin kirjoitettu hänel-
le. Anssia esittävä Esa Latva-Äijö oli 
Pintaa syvemmältä -sarjassa, Mäkinen 
valottaa. 
   -Henkilöiden täytyy olla kiinnosta-
via ja koskettavia, Luoma tiivistää.  

Luoma & Mäkinen
   
Heikki Luoman ja Jukka Mäkisen yh-
teistyö on toiminut aina. On todella ar-
vokasta –  ja harvinaista –  kun saa 
työskennellä näin mahtavan työparin 
kanssa, he sanovat.
                                                      
Korpelan kujanjuoksu TV1:n Kotikatso-
mossa 4.9. alkaen. Sarjasta esitetään 
kolme tuotantokautta.
                                                         
                                                           
 

Käsikirjoittaja 
Heikki Luoma 
ja ohjaaja Juk-
ka Mäkinen. 
Kuva Yle/Anna-
Maija Halonen
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Lintumiehen paluu
Luontokuvaaja, taidemaalari Pasi Ahposesta ei ole 

kuulunut vähään aikaan. Nyt kuuluu! Hän innostui uu-

destaan luontokuvauksesta, kun aivan sattumalta hä-

nen eteensä tupsahti pohjoisessa hyvin harvinainen 

vieras, nokkavarpunen! 

  Näin Pasi kirjoittaa: "Nokkavarpusen englanninkieli-
nen nimi on Hawnfinch, lahko: varpuslinnut, heimo: pei-
pot, suku: coocothraustes, pituus 18-20 cm, siipien kärki-
väli 32 cm, paino 40- 50 grammaa. Pesii Suomessa vähä-
lukuisena eteläisimmässä Suomessa, pesintäkanta noin 
350 paria. Suomalaiset nokkavarpuset talvehtivat Keski-
Euroopassa."
  Pasin asuinpaikassa Ivalon Koppelonkylässä nokkavar-
pusta ei ole juuri nähty, ehkä se leviää yhä pohjoisem-
maksi.
   Jos kesällä ei ole kauhea räkkäkeli, saamme lisääkin ku-
via. Pasin uusi riistakamera on jo tallentanut kettuja ja 
hirviä. 
  Pasilla on juhlavuosi: kesällä tulee kuluneeksi 20 vuot-
ta siitä kun Pasi aloitti kuvataiteilijana. Pasin kuvia ja tai-
detta löytyy netistä hakusanalla Pasi Ahponen. 

Kuvat: Pasi Ah-
ponen, joka tun-
netaan myös tai-
teilijanimellä 
Greenwood.
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