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E
tymologia on kielitieteen haara, jossa tutkitaan 
sanojen historiaa; se vastaa kysymykseen, mis-
tä sanat tulevat. Mistä siis sanat korona ja ka-
ranteeni juontavat juurensa? Kerron vähän nii-
den lähteistä. Kieli on aina historiaa elämästä, 

ei mitään sattumanvaraista, ja siksi se onkin yksi tärkeim-
piä kulttuurihistorian osa-alueita. Jo aivan yksinkertai-
setkin tutkimusmenetelmät, kuten sanojen esiintymisti-
heyksien eli frekvenssien mittaukset, paljastavat sen, mi-
kä yhteiskunnassa milloinkin on eniten ihmisiä puhutta-
nut. Yleismaailmallisesti tänä keväänä yhtäkkisen nousun 
ovat kokeneet ”korona” ja ”karanteeni”.    

Korona tulee latinasta, jossa se merkitsee kruunua. Eng-
lannin crown ja ruotsin krona ovat siitä lähtöisin, ja suo-
men kruunu edelleen tuosta ruotsalaisesta. Ympärilläm-
me nyt riehuva virus, tarkemmin määriteltynä SARS-
CoV-2, kuuluu korona-virusten ryhmään, jotka kaikki ovat 
enemmän tai vähemmän kruunun muotoisia. Sen aiheut-
tama tauti on viralliselta nimeltään COVID-19, kansan kes-
kuudessa korona.

Korona-sana on tuttu monesta muustakin yhteydestä, 
seuraavassa muutamia: Koronapeli on yksi tutuimpia. 
Tähtitieteessä sanaa käytetään merkitsemään jonkin pla-
neetan ympärillä olevaa kaasukehää. Toisaalta se esiintyy 
tähdistöjen erisnimissä kuten eteläisellä pallonpuoliskol-
la Corona Australis (Etelän kruunu) ja pohjoisella vastaa-
vasti Corona Borealis (Pohjankruunu).  

Auringon korona on mielenkiintoisimpia; se koostuu au-
ringon ulommasta kaasukehästä ja tämän hajaantumis-
alueesta. Koronan lämpötila on noin miljoona astetta, 
kuumempi kuin itse auringon pinta. Korona voidaan näh-
dä erikoissuodattimilla tai auringonpimennyksen aikana.  
Siinä näkyvät muodoltaan epäsäännöllisen magneetti-
kentän voimaviivat. Aurinkotuuli lähtee koronasta. 

Karanteeni on mielestäni erittäin kiinnostava ja  monita-
hoinen sana, joka meillä ehkä vieläkin luetaan sivistyssa-
noihin kuuluvaksi. Sen perustana on ranskan sana qua-
rantaine, suomeksi  nelisenkymmentä tai 40  kappaleen 
yksikkö/satsi jotakin. Sana äännetään ”karaanten” niin, 
että paino on viimeisellä tavulla.  Quarante on tasan 40.

Ranskan quarantaine tuli merkitsemään karanteenia 
1300-luvun lopulla, tarkoitettuaan vielä pari sataa vuotta 

aiemmin pelkästään paaston aikaa.  Mustan surman rie-
huessa ympäri Eurooppaa quarantaine-sana sai nykyisen  
merkityksensä. Merkitys omaksuttiin venetsiankielisestä 
sanasta quarantena.

Luku 40 on ollut merkityksellinen jo ennen ajanlaskum-
me alkua. Lähi-idän muinaisten kulttuurien perinteiden 
mukana se on kulkeutunut islaminuskoisten, kristittyjen 
ja juutalaisten nykypäivän kalentereihin. Raamatussa ker-
rotaan, että 40 päivää ja 40 yötä taukoamatonta sadet-
ta johti vedenpaisumukseen. 12 vakoojaa tutki luvattua 
maata 40 päivää ja israelilaiset vaelsivat autiomaassa 40 
vuotta. Sekä Daavidin että Salomon hallituskaudet kes-
tivät 40 vuotta. Jeesus paastosi erämaassa 40 päivää en-
nen julkisen toimintansa aloittamista ja astui taivaaseen 
40 päivän kuluttua kuolleista nousemisestaan. Kahdesta 
viimemainitusta kristittyjen kirkkovuoteen juontuvat 40 
päivän paasto ennen pääsiäistä ja pääsiäisestä helators-
taihin johtava 40 päivän ajanjakso. 

Pari esimerkkiä quarantaine-sanan käytöstä tieteen puo-
lelta ja muista maallisista yhteyksistä, jossa se on perus-
merkityksessään eikä tarkoita karanteenia: Celsius ja Fah-
renheit -asteikot leikkaavat miinus 40 asteen kohdalla, jo-
ka on sama lämpötila kummallakin asteikolla mitattuna. 
Académie Français'ssa (Ranskan akatemia) on 40 jäsentä, 
kaikki eri alojen tiedemiehiä, joiden tehtävänä on valvoa 
ja kehittää ranskan kieltä kukin omalta alaltaan katsoen.

Näkövammaisten liiton valtuusto on myös 40-jäseninen 
”quarantaine", joka koostuu tietyn laskukaavan mukaan 
kaikkialta Suomesta tulevista edustajista ja käyttää liiton 
korkeinta valtaa. Liekö pelkkä sattuma, vai oliko se jokin 
mystinen voima, joka sai laskutavan laatineet kaksi viisas-
ta miestä päätymään tuohon ikiaikaiseen lukuun 40?

Viime Kajastuksen pääkirjoituksen lopussa sanomani toivo-
tukset ja kiitokset ovat edelleen vahvasti voimassa. Niiden 
lisäksi toivon meille kaikille

Kaunista ja tuoksuvaa, kunnon kesää!

Eija-Liisa Markkula
päätoimittaja
puheenjohtaja
Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry

Sara Lambergin Westermack Effect on valittu Can-
nesin elokuvajuhlien Cinephiles-osioon, s. 14.

Silaksen perhe reissasi tällä kertaa Kurt Wallanderin 
maisemissa, s. 22.

Voi, hyvät lukijat, tässä sitä vieläkin raapustetaan! Ja Koronasta täytyy 
minunkin, joskin ikiomalta mukavuusalueeltani katsottuna. 
Nyt voin jo luottaa siihen, että seuraaja häämöttää kesäkuulle sovitun 
vuosikokouksen takaa.



Sokeain 
kuunnelmapalkinnon 
2019 voitti Punainen 
myrsky 

N
äkövammaisten Kulttuuripalvelun Sokeain kuunnelmaraati on palkinnut vuoden 2019 parhaana kotimaise-
na kuunnelmana Elina Hirvosen käsikirjoittaman ja Soila Valkaman dramatisoiman ja ohjaaman Punainen 
myrsky -kuunnelman.  Sokeain kuunnelmapalkinto myönnettiin nyt 53. kerran.

Kuunnelma on syvästi tunteisiin vetoava kuvaus lapsen elämästä Irakissa, diktatuurin varjossa vaiettujen 
perhesalaisuuksien keskellä. Se on myös tarina toivosta ja yhteisöllisyydestä, pakolaisuudesta ja aikuiseksi kasvamises-
ta. Loistava äänisuunnittelu vie kuulijan kotisohvalta toreille ja toffeekaduille. Punainen myrsky on tärkeä puheenvuo-
ro pakolaisuudesta käytävässä keskustelussa.

Sokeain kuunnelmaraati valitsi kolmatta kertaa myös vuo-
den ääninäyttelijän. Valinnan tarkoitus on tuoda esille 
näyttelijän äänityön suurta merkitystä kuunnelmataiteel-
le. Punainen myrsky -kuunnelman minä, Jussi Lehtonen, 

tekee päähenkilön kokemukset todeksi kuulijalle. Lehto-
sen puheilmaisussa ei ole teatraalisuutta, vaan se välittää 
tarinan kannalta olennaiset tunteet uskottavasti ja tarkoin 
vivahtein.

Vuoden
ääninäyttelijä 2019
on Jussi Lehtonen

Vuoden ääninäyttelijäksi valittu Jussi Lehtonen Kansallisteatterin 
näytelmässä Lokki yhdessä Emmi Parviaisen kanssa. Kuvat: Tom-
mi Mattila.
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Teksti Eija-Liisa Markkula

T
ärkeiden tapahtumien juhlistaminen on pan-
demiarajoitusten takia jouduttu tänä kevää-
nä joko kokonaan peruuttamaan tai siirtämään 
hamaan tulevaisuuteen. Näin kävi myös Soke-
ain kuunnelmapalkinnon kanssa; voittaneesta 

kuunnelmasta ja Vuoden ääninäyttelijän valinnasta tie-
dotettiin, juhliminen jäi syksyyn… Voittoisa kuunnelma 
on Elina Hirvosen samannimiseen romaaniin pohjautuva 
kaksiosainen Punainen myrsky, Vuoden ääninäyttelijäk-
si julistettiin Jussi Lehtonen. Haastattelin häntä puheli-
mitse – ensimmäisellä kerralla hän oli studiossa ja toisella 
”Karkkilan takana olevalla mökillään”. Korona rassaa mei-
tä kaikkia, niinpä Jussikin totesi, ettei hän näinä aikoina 
mielellään edes mene Helsinkiin, joka tyhjine katuineen 
on kuin jokin ahdistava aavekaupunki. 

Punainen myrsky on kirjanmittainen irakilaisen Habibin 
monologi, kehityskertomus, jossa pakolaiseksi ajautu-
va poika kasvaa varhaislapsuudesta aikuisuuteen. Se on 
kertomus integraatiosta, tai oikeastaan sen todellisesta 
mahdottomuudesta. Se on myös kertomus pojan äidistä. 
Kuunnelmassa tämä kaikki tuodaan julki siten, että pää-
henkilö puhuu ikään kuin suuren liikkuvan äänikollaasin 
kulkiessa hänen ohitseen ja lävitseen. Päällekkäiset ääni-
maailmat on työstetty suurenmoiseksi ajan ja paikan ai-
touden toteutumaksi. Tuntui uskomattomalta, kun Jussi 
Lehtonen kertoi, että hänen osuutensa tehtiin studiossa 
vain ohjaaja Soila Valkaman ja äänisuunnittelija Anders 
Vikstenin läsnä ollessa. Kuunnelman äänimaailma luotiin 
Jussin osuuden valmistuttua. Valmis kuunnelma on vai-
kuttavuudessaan ainutlaatuinen.           

Jussi Lehtonen (s. 1974) on kuulunut Kansallisteatterin 
vakinaiseen näyttelijäkuntaan jo lähes 20 vuotta. Hänen 
aloitteestaan sinne on perustettu Kiertuenäyttämö, jos-
sa hän on taiteellinen suunnittelija, toisena työntekijänä 
on tuottaja, ja lisäksi mukana on Kansallisteatterin kiinni-
tettyjä taiteilijoita ja freelance-näyttelijöitä. Kiertuenäyt-
tämö vierailee hoitolaitoksissa, vankiloissa, vammaisten 
asumisyksiköissä ja yleensäkin sellaisten marginalisoitu-
neiden ihmisryhmien keskuudessa, jotka eivät itse voi 
lähteä teatteriin. Kansallisteatteri subventoi näitä vierai-
luja omista taloudellisista resursseistaan. Toisaalta ryhmä 
tekee   Kansallisteatterin   näyttämöille  dokumenttiteat-

teria. Näytöksissä on tuotu esille esimerkiksi vapautunei-
den vankien yhteiskuntaan sopeutumisen ongelmia ja 
pakolaisten kotoutumisvaikeuksia. Näissä esityksissä on 
aina näyttelijöinä mukana sisällössä käsiteltäviä asioita 
kokeneita ihmisiä. Tuomalla heidän asiansa valtakunnal-
liselle päänäyttämölle heidät tuodaan myös yleiseen yh-
teiskunnalliseen keskusteluun.

Mutta nyt Kansallisteatterin ovet ovat suljettuina. Tällä 
kaudella Kiertuenäyttämön tuottamana sai ensi-iltansa 
näytelmä nimeltä Undocumented Love, mutta esityskau-
si katkesi kesken. Sen esittämisestä Hollannissa, Norjassa 
ja Tanskassa oli jo ehditty sopia. Jatko on auki. Yhtä epä-
varmaa on toisenkin Jussi Lehtosen ohjaaman produkti-
on suhteen: Jussi kertoi, että he ovat harjoitelleet jo kak-
si vuotta Lehman-trilogia -näytelmää Espoon kaupungin-
teatteriin, mutta pandemia-rajoitukset sulkivat teatte-
rin kolmea päivää ennen ensi-iltaa. Samoin saattaa käy-
dä näytelmän Tampereen Työväenteatteriin syksyksi so-
vitun ensi-illan kanssa.

Jussi Lehtonen tuli kuuluisaksi v. 2006 uraauurtavista vie-
railuistaan vankiloihin ja hoitolaitoksiin. Hän itse toteaa 
tuosta ajasta: ”Siihen aikaan taideinstituutiot eivät olleet 
juurikaan sekaantuneet muihin maailmoihin, esim. sosi-
aalitoimen yksiköihin – taideinstituutio oli taideinstituu-
tio, ja siellä pelattiin taiteen säännöillä”.  Hän esitti Shake-
spearen sonetteja ja jo silloin uskoi vahvasti siihen, et-
tä laitoksiin suljetuilla ihmisillä on suuri taiteen kokemi-
sen tarve, elähtymisen tarve. Jussin mielestä taidelaitos-
ten velvollisuus on vastata heidän tarpeisiinsa yhdenver-
taisuuden ja tasa-arvon pohjalta. Hänelle oli tärkeää ha-
vainnoida erilaisten yleisöjen vaikutusta esiintyjään. Vie-
railujen anti oli niin mielenkiintoista, että siitä vähitellen 
kehkeytyi Jussille oma tutkimusala. Hän valmistui taiteen 
maisteriksi ja v. 2015 väitteli taiteen tohtoriksi aiheenaan 
”Elämäntunto – näyttelijä kohtaa hoitolaitosyleisön”.

Jussi Lehtonen on opettanut maisterivaiheen opiskelijoi-
ta oman käytännönläheisen metodinsa mukaisesti. Hän 
on lähettänyt pienen opiskelijaryhmän – tämän valmis-
tettua ensin oman lyhyen esityksensä – viiteen erilaiseen 
asumisyksikköön esiintymään eristyksissä eläville ihmisil-
le. Opiskelijaryhmiä on ollut useita, ja näin on saatu laa-
jaa havainto- ja vertailumateriaalia, kun on pyritty selvit-
tämään, miten teatteritaiteen keinoin voitaisiin vaikuttaa 
yhteiskunnallisen tasa-arvon lisäämiseen. Jussi Lehtonen 

on post doc -tutkijana Suomen Akatemian rahoittamassa 
5-vuotisessa ArtsEqual-hankkeessa, jossa tutkitaan min-
kä tahansa taidelajin mahdollisuuksia edistää tasa-arvoa.

Vaikuttavimman sysäyksen yhteiskunnallisen teatterin 
tekemiseen Jussi sai opiskeluaikanaan ollessaan vaih-
to-opiskelijana Liettuassa. Maa oli ollut itsenäinen vasta 
kymmenisen vuotta eivätkä Neuvostoliiton aikaiset pelot 
olleet vielä hälvenneet. Siellä tehtiin metaforista teatte-
ria, joka oli saanut alkunsa jo neuvostovallan aikana. Sii-
nä uskaltauduttiin teatterin kielellä puhumaan kiellettyi-
nä olleista asioista ja peloista. Esittäminen oli hioutunut 
hienoksi ja taiteelliseksi. Jussi koki suurena elämyksenä 
sen, että saattoi olla maassa, jossa näin korkealaatuinen 
teatteri oli suuressa kansansuosiossa – lippuja jonotet-
tiin. Hän näki, mitä tarkoittaa teatterin nälkä.

Edellä oleva vie meidät helposti Jussin taustaan liittyvis-
tä kysymyksistä suurimpaan ja tärkeimpään: Mistä tuli in-
to ja palo teatteriin? Hän olisi mitä ilmeisimmin menesty-
nyt yhteiskuntatieteilijänä tai vaikkapa poliitikkona! Teat-
teri avautui hänelle Kuopion ilmaisutaitolukiossa. Siellä 
hän löysi oman väylänsä, kaikenlaisten tunteiden ilmai-
semisen oikeutuksen. Ainekirjoitus oli hänen intohimon-
sa. Ilmaisutaidon tuntien ohella koulussa oli teatteripiiri, 
joka  teki yhteistyötä Kuopion kaupunginteatterin kans-
sa siten, että ammattinäyttelijöitä oli ilmaisutaidon opet-
tajina, ja oppilaat pääsivät mukaan esiintymään kaupun-
ginteatterin näyttämöille.

Entä tulevaisuus koronan jälkeen tai sen jatkuessa? Alul-
laan on jo yhteistyöprojekti Etelä-Amerikkaan. Jussin on 
tarkoitus matkustaa Uruguayhin ja tehdä siellä vankila-
teatteria. Haastattelun kuluessa hän mainitsi, että olisi 
myös mielenkiintoista tehdä jokin projekti näkövammai-
suuteen liittyen.

Jussi Lehtonen, 
Vuoden ääninäyttelijä

Jussi Lehtonen Emmi Parviaisen kanssa näytelmässä Lokki, 
kuva: Tommi Mattila. Alla näytelmästä Toinen koti, kuva: 
Tuomo Manninen.
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Samoilla hetkillä, kun Portugaliin ju-
listetaan hätätila koronaviruksen 
vuoksi, saan Alcoutimista, Algarven 
koillisrajalla sijaitsevasta hevospai-
kasta myönteisen vastauksen majoi-
tustiedusteluihini.

Teksti: Erja Tulasalo, kuvat: Country Quest Portugal

K
äppyrärunkoinen tammi tarrautuu vuosisatai-
silla juurillaan yhä tiukemmin eteläportuga-
lilaisen maan oranssinpunervaan kamaraan. 
Puun syvän vihreät lehdet suojaavat muuta-
maa lähelläni lepohetkeä viettävää hevosta 

kevätauringon kirkkailta ja yllättävän lämpimiltä säteiltä. 
Pääskysten ja muiden pikkulintujen kiihkeä sirpsitys se-
koittuu hevosten rauhallisiin ulospuhaltelujen ääniin. 

Haaveestani on vihdoin tullut totta; saan viettää hevos-
ten lähellä päivästä toiseen suorittamisesta vapaata, kii-
reetöntä yhdessä olemisen aikaa. Mutta koskaan en olisi 
uskonut minkälaisissa olosuhteissa tuo lapsuudesta saak-
ka kantamani haave lopulta vuosikymmenien jälkeen to-
teutuisi.

Muutoksia nopeassa tahdissa

Palatessani vuoden vaihteessa takaisin Portugaliin, ei 
pandemiasta ollut tuolloin vielä tietoakaan. Mutta jossain 
vaiheessa tammikuuta Kiinan suunnalta alkaa kuulua häi-
ritseviä uutisia uudesta koronaryhmän viruksesta, jonka 
ounastellaan leviävän erittäin herkästi. 

Tuossa vaiheessa käyn yhä kirjoittamassa Portimaon 
Municipal Manuel Teixeira Comes -kirjastossa useamman 
kerran viikossa ja kirjastosta ehtiikin tulla minulle mie-
luisa kirjoituspaikka. Iltaisin luvut koronakuolemista Wu-
hanissa ja pian myös Italiassa saavat minut mietteliääk-
si, mutta silti vartijan sanat kirjaston suljetulla ovella yl-
lättävät minut.

Kirjastot, museot, uimahallit ja monet muut kaupungin 
ylläpitämät paikat on nyt suljettu koronaviruksen vuoksi 
ainakin huhtikuun loppuun saakka.

Tuon hetken jälkeen arkeeni alkaa tulla nopeaan tah-
tiin muitakin muutoksia. Kehotukset käsien pesemises-
tä, turvaväleistä ja stayhome hästägeistä on syytä ottaa 
vakavasti heti alusta lähtien. Desinfektioaineen tuoksui-
siin kauppoihin ja apteekkeihin laaditaan rajoituksia siitä, 
kuinka monta ihmistä lasketaan sisälle kerrallaan ja miten 

kaukana kassasta tulee seistä. 
Onneksi paikalliset sentään huutelevat toisilleen edel-

leen iloisesti kuulumisia, nyt vain välimatkan päästä.
Viruksen askelmerkkien kintereillä on mahdoton pysyä 

perässä. Lentoyhtiöt peruvat lentojaan ja viimeiset suorat 
lennot, jotka olisivat olleet minulle ainoastaan mahdolli-
sia, ovat nopeasti täyteen buukatut. Saan myös tiedon, 
että huhtikuun alkuun varaamani  majoituspaikka Silve-
sissä on sulkenut ovensa koronan vuoksi monien muiden 
paikkojen tavoin. 

On todella ryhdyttävä miettimään mitä vaihtoehtoja 
minulla olisi nyt käytettävissä.

Ensimmäiset koronakuolemat Portugalissa vavahdutta-
vat sisikuntaa.

Tilannetta punnitessani minun on otettava huomioon 
myös perussairauteni. Jos jäisin ja sairastuisin vakavasti 
ohjeiden noudattamisesta huolimatta kaukana läheisis-
täni ja Suomen terveydenhuollosta, voisinko luottaa, et-
tä eurooppalaisen kelakorttini voima riittäisi takaamaan 
tarvitsemani hoidon Portugalissa tässäkin tilanteessa? 
Kuitenkin sairastumisriski nimenomaan lentokentillä ja 
lennolla, mikäli Ulkoministeriö suunnittelemansa kotiu-
tuslennon Portugalista järjestäisi, olisi paljon suurempi 
kuin täällä karanteeninomaista elämää viettäen.

Laitan muutamiin uusiin majoituspaikkoihin tiedustelu-
ja. Suomessakin on nyt todettu muutamia tartuntoja.

Hevoset huoneeni ikkunan takana

Samoilla hetkillä, kun Portugaliin julistetaan hätätila ko-
ronaviruksen vuoksi ja ulkonaliikkumiskielto otetaan 
käyttöön, saan Alcoutimista, Algarven koillisrajalla sijait-
sevasta hevospaikasta, Country Quest Portugalista myön-
teisen vastauksen majoitustiedusteluihini. Viime kesän 
vierailu on jättänyt mieleeni positiivisen muistijäljen.

”Se on sinun paikkasi seuraavat viikot, ehkä kuukau-
detkin,” sanoo sydämeni. Paikan syrjäinen sijainti tuntuu 
huojentavalta, kuten myös se, ettei minun ole välttämä-
töntä käydä edes kaupassa, sillä talonväki huolehtii ruo-
kapuolesta. 

 Huoneeni suuri ikkuna ja lasiovi avautuvat suoraan ta-
lon eripuolille aidattuun, suureen laitumeen, missä 11 he-
vosta elää mahdollisimman lajityypillisissä olosuhteissa 
yhtenä laumana, kengittä.

Aluksi huoneeni oven takana on tungosta, sillä totta-
kai uusi ihminen raollaan olevan oven takana kiinnostaa. 
Kavioiden kopsuntaan on ihana havahtua aamuvarhaisel-
la kun koko lauma siirtyy alarinteestä talon etupuolelle 
odottamaan aamuruokintaa. Hevosten levolliset liikkeet 
tuntuvat  turvallisen  maadoittavilta koronarajoitusten ja 

HEVOSLAUMAN 
SUOJISSA

►
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uutisten kiristäessä ajatusten vapaata liikehdintää. 
Kuljeskellessani hevosten keskellä päivisin, halaillessa-

ni ja harjaillessani niitä, en voi olla ihmettelemättä sitä, 
miten luottavaisesti ja uteliaasti ne suhtautuvat minuun. 
Jokaisella niistä on rescuetausta ja kaltoinkohtelun voi 
yhä nähdä ja tuntea sormissa lapojen ja lautasten arpeu-
tuneissa arvissa. Tunnen olevani etuoikeutettu saadessa-
ni olla paikassa, missä nämä upeat eläimet ovat oppineet 
uudestaan luottamaan ihmiseen ja missä niille annetaan 
loppuelämän turvallinen ja onnellinen koti.

 Eräänä yönä herään unen raskauteen. Vetäisen nope-
asti villatakin ylleni ja kopeloin ulos johtavan oven kah-
vaa. Astun aitaukseen paljain jaloin ja kuuntelen ympä-
rilläni lepäävää hiljaisuutta.Jossain alarinteen suunnalla 
hevosetkin lepäävät vailla tulevaisuuden tai tämän het-
ken huolia. Eläväthän ne, niin kuin kaikki muutkin eläimet 
aina tässä ja nyt. Miksi siis minunkaan tarvitsisi enempää 
miettiä milloin paluu Suomeen olisi mahdollista ja miten 
tulevat viikot sujuisivat.

Jos ei muuta niin päiväkirjaa

Omasta kirjoittamisestani ei ole tullut moneen viikkoon 
mitään. 

Maaseutupoluilla kulkiessani ajattelen niitä kirjailijoi-
ta, kuvataiteilijoita ja säveltäjiä, jotka vaikeissa olosuh-
teissa, ruttoa tai muuta kulkutautia paossa ovat luoneet 
jopa mestariteoksensa. Ihaillen kunnioitan, ehkä hieman 
myös kadehdinkin kaikkia heitä, jotka ovat pystyneet te-
kemään luovaa työtä vaativista olosuhteista huolimatta.         

Tuulenvire ympärilläni villinä kukkivan ja viheriöivän 
luonnon keskellä kahisuttaa eukalyptyspuiden ja rockro-
sepensaiden oksia.  Pohkeitani hapottaa, ylämäki ennen 
seuraavaa alamäkeä on yllättävän jyrkkä.     

Päiväkirja. Ehkä pystyisin sentään sen lehdille upotta-
maan niitä sanoja, jotka etsivät ulospääsytietään. Onhan 

päiväkirja lapsuudesta saakka ollut minulle tärkeä kana-
va tunteiden ilmaisuun ja ajatusten selkiyttämiseen eri-
tyisesti vaikeiden vaiheiden aikana. Miksi en siis nytkin 
antaisi ajatuksilleni ja tunteilleni tuota mahdollisuutta.

”Kuolleisuuslukujen yhteydessä uutisoidaan välillä 
myös lukuja taudista parantuneista. Onneksi heitäkin on 
koko ajan enemmän", kirjoitan päiväkirjatiedostoni en-
simmäiselle lehdelle.

 Kuka tietää, ehkä päiväkirjan kirjoittamisen myötä sa-
nat hiljalleen löytäisivät uomansa myös tavoitteellisem-
man tekstin äärelle. 
      
Tee niitä asioita mistä pidät

Näppäimistöllä liikkuvat käteni alkavat hiljalleen kaivata 
myös jotain muutakin tekemistä päiväkirjan rinnalle. On 
kuitenkin vaikea hahmottaa mitä se voisi näissä olosuh-
teissa olla.

Jutellessani talonväen kanssa selviää, että alarinteen 
notkossa sijaitsevan lammen reunalla, paikassa missä he-
voset käyvät kesällä uimassa ja piehtaroimassa, voisi ken-
ties olla käyttökelpoista savea.

Lähden tarkistamaan tilanteen sen enempää kysele-
mättä.

”Tee niitä asioita mistä pidät, tee niitä monta kertaa 
päivässä,” neuvo muistuu mieleeni upottaessani kourat 
lammen reunalla lepäävään kosteaan maahan. Käsieni 
iho tunnistaa saman tien saven mahdollisuudet veistok-
sen rakennusaineena. Hyppysten muisti on pitkä, vaikka 
ne eivät olekaan saaneet työskennellä saven parissa pit-
kään aikaan.

Veistoksen tekeminen jonnekin pöpelikköön lammen 
lähellä olisi todella ihanaa!  Mitä sitten, vaikka viimeis-
tään ensi syksyn sateet veisivät sen mennessään. En-
hän näissä olosuhteissa saisi veistosta poltettua tai otet-
tua siitä edes muottia. Tekeminen itsessään tulisi ole-
maan tärkeintä, muodon etsiminen. Matka portugalilai-
sen maan tuntu ja tuoksu kämmenissä, luonnon ihmeitä 
ja rauhaa seuraillen. 
        
Kaikki on hyvin

Talon lounaiskulmalla vakaasti seisova muhkurainen puu-
vanhus on kokenut pitkän elämänsä aikana niin kuivuu-
det, kevätsateet kuin useiden ihmispolvien loiston ja rap-
pion päivät. 

Nojaudun vasten tammen rosokylkeä ja jatkan ympä-
rilläni hengähtelevän äänimaailman seuraamista. Ideoi-
ta veistokseen liittyen pilkahtelee mieleeni. Yksi lähelläni 
seisovista hevosista tulee haistelemaan kädessäni roikku-
vaa tyhjää teemukia. 

Sen pehmeä turpa hipaisee kevyesti kasvojani.
Olet turvassa. Kaikki on hyvin.

www.countryquest-portugal.com

Jouko Lehtonen                  
PISTEITÄ

Ä
änikirjat on perinteisesti tarkoitettu näkövam-
maisille. Nyt on alkanut uusi digikirjojen mas-
satuotanto. Äänitettyjä kirjoja tuotetaan kai-
kille, ei muuta kuin nappi korvaan, niin voit 
lenkilläkin kuunnella lempikirjaasi. Kun tule-

vaisuudessa ”kuulokirjoihin” liitetään myös autenttista ää-
nimateriaalia, niin on kai se aika ravistelevaa kuunnella pi-
meällä metsäpolulla kauhudekkaria, kun tuuli vinkuu ja 
sudet ulvovat ympärilläsi.

Äänikirjoista on muutamassa vuodessa tullut iso tuotan-
nonala. Sillä on omat kustantamot ja toimittajat. Usein kir-
jailija itse lukee teostaan, joka varsinkin elämäkerroissa li-
sää vakuuttavuutta. (Journalisti 1)

Jo 1920-luvulla iski sensuuri varsinkin eroottiseen kirjalli-
suuteen. D. H. Lawrencen tunnetuin teos, Lady Chatterleyn 
rakastaja, joutui kohun keskelle. Sen eroottisuus oli liikaa 
brittiläisille kustantamoille. Alkuperäinen teos julkaistiin 
Englannissa vasta 30 vuotta kirjailijan kuoleman jälkeen 
1960. Teoksessa on nähty paljon omaelämäkerrallista ai-
neistoa. Lawrence rakastui itseään vanhempaan, miesju-
tuissa kokeneeseen naiseen, pakeni hänen kanssaan Eng-
lannista ensin Saksaan, sitten Italiaan. He avioituivat.  Ly-
hyen onnellisen ajan he elivät Yhdysvalloissa. Lawrence 
kuoli 44-vuotiaana tuberkuloosiin vuonna 1930. ”Lawren-
ce kirjoitti yli 800 runoa ja 12 romaania, mutta suuri ylei-
sö tunsi hänet aikanaan lähinnä lupaavana kirjailijana, jo-
ka oli haaskannut lahjansa suoltamalla pornografiaa.” (Tie-
teen kuvalehti, Historia 4)

Hannu Norjanen johtaa maamme tunnetuinta poikakuo-
roa. Cantores Minores on valloittanut sydämiä niin koti-
maassa kuin eri puolilla maailmaa. Poikakuoron toimin-
ta ”ei mene niinkuin urheilussa, että ollaan vain saman-
ikäisten kanssa. Meillä on A-kuorossa vanhin 27-vuotias 
ja nuorin 10-vuotias”. Vanhemmat pitävät pienemmistä 
huolta ja ovat esikuvina. Nykyään kaikessa on kyse myös 
sukupuolten tasa-arvosta. Norjanen pohtii kuorolaulun 
kannalta, miksi tyttöjen mukaan tulo poikakuoroon on 
ongelmallista. ”5 - 6 -vuotiaan äänestä sukupuolta ei vält-
tämättä erota. Mutta jo 11 - 12 vuotiaalla soundi on aivan 
eri, ja mitä lähemmäs äänenmurrosta mennään, pojan ää-
ni muuttuu tietynlaiseksi. Kyse ei ole siis sukupuoli-iden-
titeettien asettelusta, vaan instrumentin ominaisuudesta. 
Jos aluksi kaikki laulajat ovatkin samalla viivalla, niin ää-
nenmurroksen kohdalla tulisi romahdus. Todennäköises-
ti poikien kuorolaulu loppuisi siihen.” Onneksi pikkukant-
toreitten johtajat ovat kautta aikojen ymmärtäneet kuten 
Hannu Norjanen, että eri ikäisten poikien kuoron soundis-
sa on ”omanlajisensa läpikuultavuutta, jota ei löydy muis-
ta kuoromuodoista”. (Rondo Classic 2)

Tallinnassa on uusi konserttisali, jonka akustiikka on lois-
tava. Salia on kutsuttu musiikin temppeliksi. Virolaiset 
ovat ylpeitä viime vuonna avatusta konsertti- ja teatteri-
talosta, jonka keskiössä on tuo 482-paikkainen musiikki-
sali. (Rondo Classic 2)

Rooman valtakunnan viimeinen pääkaupunki ei ollut Roo-
ma, vaan Ravenna, joka 40-luvulla ennen ajanlaskumme 
alkua oli pelkkä kyläpahanen Pohjois-Italian soisella itä-
rannikolla. Ravenna oli kenraali Julius Caesarin laivastotu-
kikohta. Sieltä hän sitten aloitti keisarin valloitustoimen-
sa.  Kun germaaniheimot alkoivat painostaa pohjoisesta, 
Rooma pääkaupunkina alkoi muutamassa sadassa vuo-
dessa heikentyä. Valtakunta jaettiin taktisista syistä Itä- ja 
Länsi-Roomaan. Vuonna 402 keisari Honorius päätti hylä-
tä Rooman ja siirtää hovinsa suojaisaan Ravennaan, jossa 
oli hyvä satama. Mutta pohjoinen vihollinen lähestyi vää-
jäämättä. Itägermaaninen sotapäällikkö Flavius Odova-
kar valtasi Ravennan 2. syyskuuta 476. Keisari pakeni Ete-
lä-Italiaan ja Länsi-Rooma romahti. Ravennassa on run-
saasti historiallisen pääkaupungin nähtävyyksiä. Yksi niis-
tä on Caesarin patsas. Kun hän aikanaan sanoi laakerisep-
pele kruununaan ”Alea iacta est”, arpa on heitetty, hän tus-
kin aavisti, että Pohjois-Italia on eristetty koronaviruksen 
vuoksi 2060 vuotta myöhemmin. (Tieteen kuvalehti. His-
toria 4) 

Tässä katsaus kevään Pistepostiin, joka on näkövam-

maisten kulttuurilehti.

Arpa on heitetty, 
sanoi jo Caesar Euroopasta

►
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Teksti: Timo Kuoppala

V
olter Kilven mainitseminen lisää aina vauhtia 
kirjallisuuspohdintoihin: - Eikös hän kirjoitta-
nut sen viidenkymmenen sivun piipunvalinta-
kohtauksen. - Minä kyllä yritin aloittaa Alasta-
lon salissa, mutta sadan sivun jälkeen kylläs-

tyin siihen jaaritteluun. Täytys varmaan joskus yrittää uu-
delleen. - Monethan sitä Kilpeä kehuvat ja leuhkivat luke-
neensa paksut opukset moneen kertaan.

Kieltämättä Kilven (1874 - 1939) viipyilevä ja äärimmäisen 
tarkka kuvaustapa sekä omaperäinen kieli vaativat lukijal-
ta keskittymistä. Novellikokoelma Pitäjän pienempiä (ilm. 
1943)  sekä romaanit Alastalon salissa (1933) ja Kirkolle 
(1937) eivät ole mitään mättöproosaa. Tämän saaristolais-
sarjaksikin kutsutun  kokonaisuuden selättäminen  palkit-
see kuitenkin lukijansa sekä viime vuosisadan saaristolais-
kulttuurin mahtavalla kuvauksella, syvällisillä ihmismie-
len kuvauksilla ja kekseliäällä suomen kielen käytöllä. Lu-
kuisat sisäkertomukset avaavat teosten maailmaa ja vie-
vät lukijaa kauas pois aavoille merille ja suuriin satamiin.
Kilven saaristolaissarjan lukulukkoon voi käyttää paria 
avainta. Teossarja kannattaa aloittaa novellikokoelmasta 
Pitäjän pienempiä. Siinä  ei kiiruhdeta, mutta Kilven kie-
li on kirjassa lähellä yleissuomea ja teosten miljöö tulee 
lukijalle mutkattomasti tutuksi. Saaristolaissarjassa vilah-
telee samoja henkilöitä ja tapahtumia teoksesta toiseen. 
Kirkolle-romaani on jo sitten kieleltään  Kilpeä ihteään, 
minkä jälkeen Alastalon salissa ei enää tunnu läheskään 
mahdottomalta järkäleeltä.

Toisen avaimen on antanut kirjailija itse. Kilven kerrotaan 
suositelleen tekstinsä lukemista ääneen. Kilven pitkät lau-
seet soljuvat puhuttuna luontevasti kuulijan makustel-
tavaksi. Kaikki saaristolaissarjan teokset löytyvät ainakin 
Celian kokoelmista hienosti luettuina äänikirjoina.

Kilpiviikolle Kustaviin

Kilpeen voi tutustua myös osallistumalla  Volter Kilpi -viik-
koon Kustavin kauniissa  maisemissa. Näytelmäkirjailija 
ja ohjaaja Anni Mikkelssonin nykyään luotsaaman tapah-
tuman teatteriesitykset, yleisöluennot, musiikki  ja ret-
ket tuovat saaristolaiskulttuurin lähelle ja antavat Kilven 
tuotannolle eloa. Kilpi-viikon jälkeen ne ehkä vielä luke-
mattomat kirjajärkäleet jäävät kiusaamaan mieltä entistä 
enemmän.

Mikäli koronapandemia sallii, järjestetään Volter Kilpi -kir-
jallisuusviikko tänä vuonna 15. - 19. 7. Tapahtuman ohjel-
ma on rakennettu Tuleville polville – muutos, aika ja uto-

piat -teemalle. Tapahtumasta vastaavan Kustavin kirjal-
lisuusyhdistyksen tiedotteessa Mikkelsson avaa teema  
kertomalla, että “Volter Kilpi omisti Alastalon salissa -ro-
maaninsa tuleville suomalaisille lukijapolville. Kilven ja-
lanjäljissä myös kirjallisuusviikko kurkottaa kohti tulevaa. 
Ohjelmisto kutsuu kävijänsä pohtimaan utopiota ja miet-
timään, minkälaisia tarinoita me haluamme siirtää jälki-
polville. Tässä ajassa me tarvitsemme kykyä ylisukupolvi-
seen ajatteluun”.

Kirjallisuusviikon avajaisluennolla tutkija Kirsi Sonck-Rau-
tio kertoo  saariston kalastuselinkeinon muutoksesta ja tu-
levaisuudesta. Kirjallisuuden utopioita käsitellään muun 
muassa Helsingin Sanomien esikoiskirjapalkinnolla viime 
vuonna palkitun Jouni Teittisen luennolla. Saara Turusen 
ja E. L. Karhun Feministisessä kirjakerhossa pureudutaan 
modernistisiin suurteoksiin. Odotettu vieras on myös Fin-
landia-palkittu kirjailija Ulla-Lena Lundberg, jonka muka-
na sukelletaan saariston kirjallisiin maisemiin. Tietokirjal-
lisuuden edistämiskeskuksen järjestämässä Tietokirja.fi 
-päivässä kuullaan muun muassa Tieto-Finlandia -voittaja 
Jenni Räinää sekä tulevaisuusasiantuntija Mikko Dufvaa.

Kustavissa nähdään tuttuun tapaan Kilpi-dramatisointeja. 
Yövieraiden klassikkoesitys Albatrossin tarina tekee toi-
votun paluunsa. Ohjelmistossa jatkavat Teatteri Ströömin 
kiitetyt esitykset Filadelfian prinsessa ja Merimiehen les-
ki. Ensi-iltansa saa Teatteri Ströömin liikkeellinen mono-
logi Vierniemen Jooseppi, joka Filadelfian prinsessan ta-
paan ammentaa Kilven Kirkolle -romaanista. Yksi ohjel-
miston uudistuksista oli syksyllä 2019 järjestetty avoin te-
oshaku, jonka kautta valikoitui mukaan runoilija Markku 

Avaimia Alastalon 
saliin

Hoikkalan teokset Puhuva puu sekä Jäätynyt runo, joissa 
käsitellään Kilven tuotannon luontoelementtejä.

Legendaarinen Seela Sella saapuu Kustaviin esityksellään 
Ihan Seelana. Nuoren sukupolven taidonnäytteinä näh-
dään Ella Mettäsen ja Eero Ojalan komediallinen Lokki se-
kä Juho Uusitalon arvostelu- ja yleisömenestys Full pull, 
Woyzeck!. Tuleville polville -teema palauttaa myös ko-
ko perheen teatterin kirjallisuusviikon ohjelmistoon, kun 
Meriteatterin Kapteeni Aalto ja Villi Silli kaappaa kaiken-
ikäiset musikaaliseen meriseikkailuun. Näiden lisäksi Kil-
pi-viikolla nähdään muun muassa Juuli Niemen ja Paulii-
na Haasjoen runoihin pohjautuvat esitykset, tehdään ret-
kiä Kilven maisemissa, kuullaan kaksikielistä lukudraamaa 
ja nautitaan herkullinen parkkipitobrunssi.

Lipunmyynti kirjallisuusviikolle on alkanut. Koko ohjel-
misto ja lipunmyynti löytyvät osoitteesta www.vkkusta-
vissa.fi. Linkin kautta saa  myös tietoa liikenneyhteyksistä, 
majoituksesta ja muista palveluista.

Lähde: Kustavin kirjallisuusyhdistyksen tiedote 
Ps Jos ohjelma antaa myöten, kannattaa käydä Kustavin 
saaristolaismuseossa. Sieltä löytyy se piippuhyllykin.

Ihan Seelana

Merimiehen leski

Kapteeni Aalto ja Villi Siili

Lokki

12     13

Kuva: kotus.fi



14     15

Suomalainen Saara Lamberg tekee 
elokuvia Australiassa. Auteur-titte-
lin kahdella elokuvallaan saanut oh-
jaaja-käsikirjoittaja-näyttelijä-tuotta-
ja-editoija on huomattu Euroopassa 
ja Hollywoodissa asti. Nyt esikoiselo-
kuva Innuendo julkaistaan vihdoin 
myös Suomessa.

Teksti: Pipsa Sinkko-Westerholm

S
aara Lamberg ei nuoruudessaan olisi voinut 
uskoa, että joku päivä saisi tehdä omia eloku-
via. ”Suomessa en päässyt edes opiskelemaan 
näyttelemistä. Koska elokuvakouluun oli vielä 
vaikeampi päästä, en edes yrittänyt”, Lamberg 

paljastaa toiselta puolelta maapalloa Australian Melbour-
nesta. Lapsesta asti näyttelemistä harrastanut Lamberg 
oli mukana monessa, muun muassa YLE:n nuorten me-
diatoiminnassa. Helsingin Ammattikorkeakoulun me-
dianomilinjalta Lamberg lähti vaihto-oppilaaksi Englan-
tiin. Siellä ovi aukesi teatterikorkeakouluun. Australiaan 
hän lähti kokeilumielellä. ”Koska täällä oli yllättävän rai-
kasta ja mielenkiintoista tehdä taidetta, jäin pidemmäk-
sikin aikaa.” 

Nyt vuosia on vierähtänyt jo kymmenen.

Australiassa Lamberg opetteli lisää elokuvantekoa ja sai 
aikaiseksi viisi lyhytelokuvaa. ”Lopulta uskalsin kirjoittaa 
kokopitkän elokuvan Innuendo, jota en siltikään ajatellut 
itse ohjaavani.” 

Kun käsikirjoitus voitti USA:ssa Beverly Hills Screenplay 
-kilpailussa pronssia, alkoi käsikirjoituksen aktiivinen 
myynti. ”Löysin kiinnostusta, mutta en riittävästi sitoutu-
mista. Ohjasin elokuvan lopulta itse.” 

Lamberg myös näytteli elokuvan pääosan ja toimi tuot-
tajana. ”Kaikki tehtävät elokuvan teossa ovat eri tavoil-
la työläitä ja antavat erilaista tyydytystä. Ehkä helpoin ja 
hauskoin  ja se, josta on eniten kokemusta, on näyttele-
minen.” 

Lamberg näyttelee myös muiden elokuvissa. Hän muun 
muassa esittää pääosaa australialaisessa kauhuelokuvas-
sa Cult Girls vuodelta 2019. Lambergin haaveissa on saa-
da rooleja tai ohjata elokuvia myös kotimaassa Suomes-

sa. ”Minulla on monia elokuvaideoita, jotka voisi toteut-
taa siellä. Ja olisi hienoa päästä näyttelemään Suomeen 
jonkun muun elokuvaan.”

Toinen haave on löytää elokuville sopiva tuottaja. ”Toi-
von pääseväni sellaisen tuottajan siipien alle, joka tukee 
minua taiteilijana, mutta ei yritä liiaksi muuttaa visioitani. 
Sellaiset ovat kiven alla, mutta olen toiveikas.”

Esikoiselokuva Innuendo valmistui vuonna 2016. Elokuva 
kertoo kaksostytöistä, jotka kokevat lapsuudessaan sek-
suaalista hyväksikäyttöä. Toinen sisaruksista lähtee Suo-
mesta Australiaan toteuttamaan sairasta missiotaan. Elo-
kuvaa on luonnehdittu psykologiseksi trilleriksi, mutta 
sisältää Lambergin mukaan myös mustaa huumoria. ”En 
ole kiinnostunut genreistä. Parhaat elokuvat liikkuvat ai-
na monessa genressä.”

Lambergin toinen pitkä elokuva Westermarck Effect 
valmistui vuonna 2020. Se on Lambergin mukaan draa-
ma ja rakkauskertomus. Elokuva kertoo äidin ja pojan vä-
lisestä, romanttisesta rakkaudesta. Kolmas, vuonna 2021 
valmistuva The Lies We Tell Ourselves on komedia, trage-
dia ja surrealistinen mukadokumentti. ”Kuvasin elokuvan 
improvisaatiopohjalta monessa eri maassa osallistuessa-
ni elokuvajuhlille.”

Käsikirjoittamisen, ohjaamisen, tuottamisen ja pääosan 
esittämisen lisäksi Lamberg myös editoi itse elokuvan.

Lamberg tarttuu mielellään rankkoihin aiheisiin. ”Ei ole 

aihetta tai tabua, mistä en voisi elokuvaa tehdä. Toivon 
jonain päivänä olevani kypsä tekemään elokuvan edes-
menneestä äidistäni. Hän oli vahva johtajanainen, kunnes 
sairastui varhaisdementiaan.”

Lambergin elämässä on tapahtunut monia isoja ja vai-
keita asioita. Vuosia hän joutui seuraamaan vierestä äi-
tinsä varhaisdementiaa, joka johti lopulta kuolemaan. 
Muutama vuosi tapahtuneesta Lamberg sairastui itse rin-
tasyöpään. Sairastumisesta huolimatta Lamberg jatkoi 
työntekoa. ”Elokuvien jälkituotanto on ehkä hieman pit-
kittynyt, mutta ei liikaa. Saatan olla työnarkomaani.”

Lamberg kertoo nyt parantuneensa syövästä. Koke-
mus oli rankka. ”Äidin sairauden seuraamiseen verrattu-
na omat vaivat eivät tosin tuntuneet miltään.”

Tänä vuonna elämää ja työtä on mutkistanut korona. 
”Kaikki palkalliset työt on peruttu, en pääse Eurooppaan 
tänä vuonna ja Westermarck Effectin ensi-ilta pitkittyy.” 
Elokuva oli valittu Cannesin Cinephiles-osioon, mutta 

elokuvajuhlat jouduttiin perumaan. ”Se on suuri suru, sil-
lä odotin maailman ensi-iltaa paljon. Toivon sydämestäni, 
että se onnistuu ensi vuonna.”

Myös Innuendon levityksessä on ollut työtä ja haastetta. 
Elokuva saatiin valmistumisensa jälkeen elokuva- ja tv-
levitykseen Australiassa. USA:ssa ja Englannissa se pääsi 
Amazon Prime -suoratoistopalveluun. Suomessa neuvot-
teluja julkaisusta käytiin vuosia. ”Olin keskustellut suo-
malaisen levittäjän Black Lions Picturen kanssa jo mon-
ta vuotta ja tavannut Miika J. Norvannon Santa Monicas-
sa ja pariin kertaan Cannesissa ennen kuin viimein pääs-
tiin asiaan.” 

Tänä keväänä Innuendo nähdään vihdoin Elisa Viihde 
-suoratoistopalvelussa ja sen jälkeen SF Anytime -palve-
lussa. ”Olen kiitollinen että Suomi saa vihdoin nähdä In-
nuendon. Olen toiveikas tulevaisuuden mahdollisuuksis-
ta.” 

Lamberg viihtyy Melbournessa hyvin. ”Viihdyn siellä 
missä voin tehdä töitä. Olen töitteni kanssa naimisissa”, 
Lamberg sanoo.

Suomeen hän kaipaa silti ajoittain.  ”Kaipaan ihmisiä, 
kieltä, saunaa ja karjalanpiirakoita.”

Vieraalla kielellä työskentely sujuu Lambergilta ongel-
mitta. ”Olen asunut englanninkielisessä ympäristössä 
nyt 15 vuotta ja minulla oli englanninkielinen puoliso yli 
kymmenen vuotta. Kieli tuntuu helpolta ja luonnollisel-
ta.” Suomenkielentaitoja Lamberg ei ole silti vielä kadot-
tanut. ”Järjestän  Melbournen suomalaisille tapahtumia. 
Se auttaa.” 

Lamberg kertoo, että suunnitelmissa on jatkaa taide-
elokuvien tekoa. ”En tee elokuvia itselleni vaan yleisölle. 
Mielestäni isotkin yleisöt ansaitsevat älykkäitä elokuvia.”

Saara tekee palkittuja 
elokuvia Australiassa

Saara Lambergin omaperäisiä elokuvia on verrattu muun muassa 
Lynchin ja Polanskin elokuviin.

Innuendo -elokuvaa kuvattiin Australian Melbournessa ja Suomen 
Längelmäellä. Saara Lamberg esittää elokuvassa pääosan kakso-
sia.

Esikoiselokuva Innuendo on voittanut useita elokuva-alan palkin-
toja ympäri maailman. Kuvassa Lambergin kädessä Cinema Aust-
ralia 2017 Vuoden paras elokuva -yleisöpalkinto sekä työryhmän 
Heidi Salander (vas.) ja Katherine Grinlaw. Kuva: Charly Harrison
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Lukijan aarrearkusta 6Lukijan aarrearkusta 6
Teksti: Gyöngyi Pere-Antikainen

Suosittelen kotimaassaan hyviä arvosteluja vetävää, mut-
ta mielipiteitä jakavaa, italialaista  nykykirjailijaa, Domeni-
co Starnonea (s. 1943) , jolta on suomennettu vasta kaksi te-
osta:
Domenico Starnone: Kepponen

Aika hauska, mutta toisaalta myös vakava raportinomai-
nen kertomus alle kouluikäisen pojan ja häntä yhdek-
si päiväksi hoitamaan kutsutun isoisän yhteisestä "laatu-
ajasta". Sukupolvien välistä kissanhännän vetoa parem-
muudesta ja vallasta, arkipäiväisiä tiukkoja tilanteita.

Starnonen toinen kirja on "Solmut", jossa kirjailija koh-
distaa sanoisinko vinon valon ikääntyvään pariskuntaan 
ja heidän aikuisiin lapsiinsa. Kirjan nimi tulee kengännau-
hojen erilaisesta solmimisesta, ehkä muustakin...   
 - Eija-Liisa

Ruth Rendell: Nokikolarin poika

Kirja alkaa siitä, kun kuuluisa kirjailija kuolee. Hänen tyt-
täreltään pyydetään isänsä elämänkertakirjaa ja silloin 
hän kokee todellisen yllätyksen: Mikään, mitä hän on 
isästään tiennyt, ei pidäkään paikkaansa. Alkaa koko per-
heen salapoliisityö, mikä oli isän oikea menneisyys.
 - Lukutoukka

Marcus Rosenlund: Sää joka muutti maailmaa

Mielessäni korkealle nouseva kirja on kirjoitettu ihanan 
lennokkaalla kädellä, kuin paras jännityskertomus, se ko-
koaa vanhaa ja tarjoaa uutta tietoa maailmanhistoriasta. 
Teoksessa yhdistellään useita eri tieteenaloja, joten se on 
harvinaisen kokonaisvaltainen ja lisäksi inhimillisesti kiin-
toisa tietoteos.
 - Toukokuisen jääkauden kanssa kamppaileva tarhuri Sari

Aho, Juhani: Hajamietteitä kapinaviikoilta 1–3

Vaikuttava kirja Suomen sisällissodan ajalta, jossa Juha-
ni Aho kuvaa hyvin omakohtaisesti, miltä tuntui elää si-
tä aikaa Helsingissä jonkinasteisessa vankeudessa.  Mu-
kana on myös paljon pohdintaa kapinan syistä sekä työ-
läislehtien artikkeleja. Minulle ainakin hyvin kiintoisa lu-
kukokemus. On mahtavaa päästä lukemaan omakohtais-
ta kokemusta yhteiskunnallisista poikkeusoloista. Se vai-
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kuttaa yleensä voimakkaammin kuin jos vain lukee jos-
tain historiankirjasta, että näin tapahtui. Pidän myös sii-
tä, että Aho nostaa esille työläislehtien näkökulmia, kos-
ka heidän julkaisuistaan sisällissodan aikana en ole kos-
kaan kuullutkaan.

Vartiainen, Pekka: Länsimaisen kirjallisuuden historia

Yli 800-sivuinen teos on erinomainen katsaus kirjallisuu-
den historiaan antiikista aina 1900-luvulle. Sitä voi kuva-
ta sykähdyttäväksi lukukokemukseksi. Opin paljon kirjai-
lijoiden taustoista ja surukseni huomasin, että moni kir-
jailija ei ole saanut teoksistaan ansaitsemaansa arvostus-
ta elinaikanaan. Moni kirjailija on ollut elämässään syvästi 
masentunut ja päätynyt jopa itsemurhaan. Tämä herätti 
minussa voimakkaan tunteen siitä, miten itse suhtaudun 
toisten ihmisten taiteellisiin tuotoksiin ja ihmisiin ylipää-
tään, koska yleensä taiteilijat ovat herkkiä ihmisiä ja heille 
heidän omat tuotoksensa ovat erittäin tärkeitä. 
 - Leevi Alahäivälä

Juha-Pekka Koskinen: Kalevan poikien kronikka

Hauska romaani siitä, miten ja millaisista usein hullunku-
risista syistä tarinat voivat syntyä ja muuttua matkan var-
rella. Väntti on Väinön (Väinämöisen) oppipoika ja Lem-
minkäisen avioton lapsi, joka seikkailee 1100-luvun Suo-
messa ja Konstantinopolissa. Hän on taitava tarinankerto-
ja, jonka mielestä nolot faktat eivät saa pilata hyvää jut-
tua ja joka saa lähipiirinsä  seikkailut kuulostamaan pal-
jon ylevämmiltä, kuin ne oikeasti olivat.

Jaakko Tahkokallio: Pimeä aika – 10 myyttiä keskiajasta

Kiinnostava yleistajuinen tietokirja, jossa analysoidaan 
tyypillisiä käsityksiä keskiajasta ja sitä, minkä verran ne 
kuvaavat tai eivät kuvaa todellisuutta. Milloin noitavain-
ot oikeastaan olivat pahimmillaan? Miten keskiajalla suh-
tauduttiin antiikin perintöön? Ja olivatko keskiajan ihmi-
set olennaisesti meitä lapsellisempia ja impulsiivisempia?
 - Satu Linna

Ernest Hemingway oli Nobel-palkinnollakin palkittu 
amerikkalainen kirjailija, seikkailija, metsästäjä, kalasta-
ja ja suuri härkätaistelun ystävä. Hän ei periaatteesta pi-
tänyt härkiin kohdistuvasta kaltoinkohtelusta  mutta es-
panjalainen fiesta Pamplonassa vetosi hänen miehiseen 
puoleensa: vaaraa ja juhlimista. Jos haluaa tuntea, millais-
ta härkätaistelu oli härkätaistelijan näkökulmasta, kan-
nattaa lukea hänen teoksensa Kuolema iltapäivällä. Kir-
ja kertoo juhlituista matadoreista, heidän palvonnastaan 
ja salaisista peloistaan. Aikakaudesta, jolloin he olivat ai-
kansa supertähtiä, ajasta, jota ei ole enää Espanjassakaan.
 - Jari Mäkinen

Henrik Tikkasen osoitetrilogia (3+2): Viisi pienoisro-

maania stadilaisesta miljööstä.

Tikkasen kynän piirtämä viiva minua miellyttää. Mut-
ta myös hänen kirjoituskynällä luoma lyhyehkölausei-
nen proosa. Hän varmasti oli maassamme yksi niistä, jot-
ka uskalsivat kirjoittaa kansien väliin rehellistä omakuvaa 
itsestään ja läheisistään, jopa yhteiskunnallisista vaikut-
tajista. Rehellisesti, kriittisesti, sarkastisesti. Suomen Vol-
tair. Sarja koostuu teoksista Kulosaarentie 8, Majavatie 11 
ja Mariankatu 26. 
Sarjaa jatkoivat myöhemmin teokset Yrjönkatu ja Henri-

kinkatu. "Tämä on karmea tarina synnillisestä elämästä, 
äkkikuolemasta, haureudesta ja viinasta. Aiheena on eräs 
onneton perhe ja sen taistelu kohtaloaan vastaan, sehän 
juuri kaikessa mahdottomuudessaan on elämän tarkoi-
tus." (Wikipedia)
 - Kirjatoukka

Sinikka ja Tiina Nopolan kirja Siskossyndrooma – 
1960-luku kasvatti meidät on hykerryttävän hieno ääni-
kirja. Minun olisi vaikea kuvitellakaan lukevani sitä itse. 
Aivan kuin kirjaa kuunnellessani istuisin kesämökin teras-
silla, edessäni lasi viiniä ja vierelläni kaksi sujuvasanais-
ta naista. He kuvailevat lapsuuttaan ja nuoruuttaan sekä 
huippusuosittujen lastenkirjojensa syntyvaiheita tieten-
kään aikuisten kirjoja unohtamatta. Veikeät siskokset, to-
den totta!
 - Sari Karjalainen

Kolme hyvin erilaista kirjaa, yhdistävänä motiivina lentäjä, 
lentäminen ja osin sama maanosa ja sama historiallinen ai-
kakausi:

Koskinen, J. P: Tulisiipi

Suomalaistaustainen perhe lähtee Ameriikan suurta la-
maa pakoon rakentaakseen Neuvosto-Karjalassa työläis-
ten paratiisia. Perheen poikaa pitää hengissä yksi ainoa 
haave: päästä lentäjäksi. Romaani on traagisen ylevä, kie-
lellisesti upea ja saa pohtimaan vapauden olemassaoloa 
kaikista kahleista huolimattakin. Viime aikojen suurimpia 
lukuelämyksiä!

Quinn, Kate: Metsästäjätär

Lukuromaani vangitsevimmillaan! Toisen maailmansodan 
jälkeen eräs pieni järjestö monien muiden rinnalla etsii 
pakoilevia sotarikollisia.  Toisaalla Yhdysvalloissa erään 
uusioperheen tytär pohtii äitipuolensa taustoja. Näitä 
lankoja yhdistää myytti salaperäisestä julmasta Rusalkas-
ta sekä loistavasti piirretty hahmo: Nina on Siperian peru-
koilta hävittäjälentäjäksi noussut nainen, ainoa, joka voi 
tunnistaa pahamaineisen Metsästäjättären. Ninan lento-
jen kuvaus on jotain unohtumatonta!

Seppo Heikinheimo: Mätämunan muistelmat

Heikinheimo toimi vuosikymmeniä Helsingin Sanomien 
musiikkikriitikkona. Hän teki itsemurhan heti sen jälkeen, 
kun oli postittanut Otavan kustantamolle omaelämäker-
tansa. Kirja sisältää hulvatonta huumoria ja kritiikkiä noin 
500 sivua. Heikinheimo tunsi paljon kansainvälisiä ja koti-
maisia  musiikkivaikuttajia, myös politiikkoja ym. eri alo-
jen "kansankynttilöitä", joista  hänellä oli vahvat mieli-
piteet ja joista hän  kertoo  hauskoja anekdootteja. Hei-
kinheimon elämänkerta on täynnä riemullisia kuvauksia 
kohtaamistaan aikalaisista erilaisissa ympäristöissä. tätä 
kirjaa lukiessa nauratti siitäkin huolimatta, että olin mo-
nesti vallan eri mieltä hänen kanssaan. Heikinheimo oli 
aatteellisesti oikeistolainen, mutta mottonaan hän käyt-
ti usein Kiinan Mao Tse-tungin puheen osaa: "Meillä on 
suuri joukko tovereita, jotka kuvittelevat olevansa suuria 
taiteilijoita. Kansan ja kriitikoiden tehtävänä on paljastaa 
nämä loiset ja petturit, jotta ne, joilla on edellytyksiä luo-
da todellista taidetta, voisivat menestyä."
 - Aija S.

P
andemia on tuonut elämäämme ennennäke-
mättömiä huolia. Nyt useimmilla meistä on ai-
kaa ja tarvetta kääntyä kirjallisuuden puoleen. 
Jos mikä, niin hyvä kirja saa hetkeksi unohta-
maan yksinäisyyden ja ahdistukset, tuo lohtua 

tai luo sielujen yhteyttä yhteisen lukukokemuksen kaut-
ta. Tässä keväinen kimppu uusimpia kirjasuosituksiam-
me!

Jatkoa odotetaan! Kertoisitteko meille kirjasta, joka on 
viime aikoina jäänyt erityisesti mieleenne? Koskettava 
lukukokemus, merkityksellinen tietokirja, erityisen vii-
sas tai viihdyttävä romaani, säväyttävä elämäkerta... Kir-
jallisuuden lajilla ei ole väliä, tärkein on oma elämykselli-
nen lukukokemuksenne! Pyydämme tiiviin ja persoonal-
lisen, lauseen-parin pituisen selityksen suosituksenne tu-
eksi. Ja korostakaamme itsestäänselvien klassikoiden si-
jaan harvinaisempia helmiä!

Odotamme suosituksianne joko sähköpostitse osoitteeseen: 
palaute@kajastuslehti.fi tai vaikka postikortilla osoittee-
seen: Kajastus, Marjaniementie 74, 00930 Helsinki
Lukuilo on jaettu ilo, olkaa hyvät!

Patricia Highsmith: Syvissä vesissä

Klassikko psykologisen trillerin ystäville! Vick on sivisty-
nyt ja ystävällinen mies, joka on kasvatettu patoamaan 
sisimmät  tunteensa. Hänen vaimonsa Melinda harras-
taa jatkuvia syrjähyppyjä. Kun eräs Melindan rakastajista 
murhataan, Vick valehtelee tehneensä rikoksen säikäyt-
tääkseen muut rakastajat  pois vaimonsa elämästä. Tuo 
valhe on ensimmäinen askel syöksykierteessä, joka joh-
taa Vickin kohti todellisia rikoksia. Pidän tarinan spiraali-
maisesta jännitteestä, joka pitää pihdeissään ilman  väki-
vallalla mässäilyä.
 - Anne Huttunen

Nora Roberts: Turvapaikka

Koukuttava kirjasuositus! Pistekirjassa on 17 vihkoa ja 
olen vain ahminut mukaansa tempaavaa kirjaa vihko toi-
sensa jälkeen. Ostoskeskuksessa alkaa kolmen teinipo-
jan toimesta järkyttävä ammuskelu, jossa kuolee ja louk-
kaantuu ihmisiä. Myös ampujat eli kolme teinipoikaa kuo-
levat. Vuosia myöhemmin joidenkin pelastuneiden elä-
mät kietoutuvat yhteen, mutta kukaan ei ole turvassa. 
Ammuskelun suunnittelija, yhden teinipojan sisko, on va-
paalla jalalla ja haluaa tappaa ostoskeskusammuskelus-
ta selvinneet. Huippuhyvä psykologinen trilleri, josta ei 
tietenkään romantiikkaakaan puutu. Nora Robertsia par-
haimmillaan!
 - Marianne

Hyvät lukijamme

Ku
va

: A
nn

ie
 S

p
ra

tt
 /

 U
ns

p
la

sh



18     1918    19

Teksti: Markus Tihumäki, kuvat: Jani Kallungin arkisto

Jani Kallunki, 44, on vantaalainen en-
tinen huippu-urheilija, joka innostui 
hetkeksi teatterinäyttelemisestä. Ko-
kemukset saivat hänet etsimään jäl-
leen uutta ja lopulta samba vei sy-
dämen. Samba – tuo brasilialainen 
tanssin ja musiikin mahtava näytös, 
jonka voi kokea myös Suomessa.

Ruotsista Suomeen, urheilusta teatteriin

J
ani Kallunki syntyi tehdastyöläisperheeseen ruot-
salaisessa Skövden kaupungissa 5.11.1975. Kallun-
ki on moninkertainen Euroopan mestari ja arvo-
kisamitalisti judossa. Hän on osallistunut useisiin 
paralympialaisiin. Ennen judouraansa hän pela-

si myös maalipalloa ja voitti paralympiakultaa Atlantas-
sa vuonna 1996. Judossa Kallunki on saavuttanut prons-
sia Ateenan kisoissa vuonna 2004 sekä Pekingissä 2008. 
Hän sairastaa Leberin perinnöllistä tautia, joka aiheuttaa 
vaikean näkövamman. Kallunki on ollut näkövammainen 
syntymästään asti ja näkee nykyään hyvin vähän.

- Näen noin 30-asteen putkella, jossa näöntarkkuus on 
todella heikko. Valoisassa pystyn erottamaan läheltä hah-
moa tai liikettä, mutta valkoinen keppi ja tietoteknisten 
laitteiden, kuten älypuhelimen ja tietokoneen puheapu 
ovat tulleet tutuiksi.

Aktiivisena liikkuvana nuorena hän päätyi lopulta kil-
pajudoon kokeillen ensin painia ja maalipalloa. Mittava 
ura judossa kesti 13 vuotta vuoteen 2014, jolloin ura päät-
tyi jo toistamiseen niskaa vaivanneeseen välilevyn pullis-
tumaan. Urheilu-uran päättymisen yhteydessä koitti aika 
pohtia hierojan ammatin oheen harrastettavaa.

- Syksyllä 2013 näin facebookissa kaverin seinältä mai-
noksen Näkövammaisten kulttuuripalvelun Näkövam-
maisteatterista, josta kiinnostuin. Kävin syksyllä kokeile-
massa ja kun kevääksi valmistui käsikirjoitus, oli minulla 
jo rooli. Päätin lähteä mukaan Anu Aaltosen ohjaamaan 
”Saatana saapuu Moskovaan: Mestari ja Margarita” -näy-
telmään, Kallunki kertaa.

Historialliseen neuvostokirjailija Mihail Bulgakovin ro-
maaniin nojautuva näytelmä sai Kallungin jatkamaan nä-

kövammaisteatterin parissa vielä seuraavat kolme vuotta. 
Teatteri vei hetkeksi mukanaan ja ohessa hän kokeili ker-
taluontoisesti myös stand up -komiikkaa, joka ei kuiten-
kaan ollut se oma juttu.

”Tajusin pöytärummuttelun ja rytmikkyyden.”

Synkkänä marraskuisena iltana vuonna 2017 hierojan ja 
fysiikkavalmentajan tehtävissä toimiva Kallunki tunsi ma-
sentavaa fiilistä ja pohti, että mitä sitä elämällään vielä 
tekisi. Urheilu-ura oli aiemmin ollut luonnollisesti iso osa 

elämää ja nyt tuo aukko haki täyttäjäänsä.
- Rummuttelin käsin pöytää ja pohdin asioita, mistä pi-

dän. Tajusin pöytärummuttelun ja rytmikkyyden. Päätin 
kirjoittaa googleen rumpuryhmä Vantaa. Kun tuo ei oike-
astaan tuottanut tulosta, vaihdoin kaupungiksi Helsinki. 

Hakutulokseksi osui Suomen menestynein sambakoulu 
Imperio do Papagaio.

Samba vei sydämen

- Tutkin hetken Papagaion sivuja ja turhauduin ensin sen 
mainostamaan tanssiin. Sitten löysin sivuilta ’baterian’, 
jossa kuvattiin soittoryhmän toimintaa, Kallunki kertoo.

- Selvitellessä soittotoimintaa päätin laittaa heti säh-
köpostia vastaavalle ohjaajalle. Kerroin myös heti näkö-
vammastani, jotta mikään ei jäisi epäselväksi. Sain jo pian 
vastauksen, jossa toivotettiin tervetulleeksi kokeilemaan. 
Hyppäsin joulukuun alusta soittotunneille ja se vei mu-
kanaan.

Parin vuoden aikana Kallunki on siirtynyt harrasteryh-
mästä esiintyvään ryhmään ja päässyt esiintymään mui-
den muassa Saksassa Euroopan suurimpien sambafesta-
reiden päälavalla tuhansien ihmisten edessä. Marraskuus-
sa 2019 Papagaion sambakoulu täytti 30 vuotta ja jär-
jesti upean värikkään tanssin ja musiikin muodostaman 
juhlashow’n Savoy-teatterilla, jossa Kallunki oli osa rum-
puryhmää. Kaiken kaikkiaan hän on ehtinyt osallistua pa-
rillekymmenelle sambakeikalle eri tilaisuuksissa unohta-
matta Suomen suurimpia sambakarnevaaleja, jotka jär-
jestetään aina kesäisin Helsingin kaduilla tuttuna sam-
bakarnevaalikulkueena. Tapahtumassa ratkotaan sam-
bakoulujen välinen Suomen mestaruus. Tämänvuotinen 
Helsinki Samba Carnaval -tapahtuma on koronavirusti-
lanteen vuoksi siirretty vuodelle 2021.

Pohtiessamme samban saavutettavuutta näkövammai-
sen soittajan kannalta, vastaus on selkeä.

- Papagaiossa ei ole missään vaiheessa näkövammai-
suuteni ollut ongelma. Olen tiettävästi ensimmäinen nä-
kövammainen sambaaja kyseisessä sambakoulussa, mut-
ta vastaanotto on ollut hyvää. Harjoituksissa ja esityksis-
sä yleensä näytetään käsin rytmin vaihdot tai tauot, mut-

Urheilun ja näyttelyn 
kautta sambaan

ta näkövammani myötä Papagaiossa on otettu yleensä-
kin sambamusiikissa käytettävä pilli mukaan myös mer-
kitsemään tauot ja rytmit. Se toimii loistavasti kaikille. Li-
säksi kulkueissa tai liikkuessa sovitaan lähellä kulkevan 
henkilön kanssa mahdollisesta avustuksesta, jos en näe 
seurata edellä kulkevan selkää, Kallunki kuvailee.

Mitä on samba ja kenelle se soveltuu?

Samba on kehittynyt Brasilian Rio de Janeirossa 1900-lu-
vun alussa portugalilaisista ja afrikkalaisista juurista. Sii-
nä rumpurytmit ovat merkittävässä osassa, minkä ympä-
rille kehittyi tanssia. Sambaesityksissä ja -karnevaaleil-
la nähdään usein näyttäviä ja värikkäitä asusteita korui-
neen. Erilaiset lyömäsoittimet ja pillit ovat iso osa sam-
baesitystä, joka koostuu riehakkaasta tanssista ja rytmik-
käästä musiikista.

”Samba ei katso ikää, vammaisuutta tai kuntoa.”

Kallunki kertoi, kuinka soittamisen sekä tanssin nautinto 
on sambassa suurta kaikenikäisille ja kuntoisille:.

- Samba ei katso ikää, vammaisuutta tai kuntoa. Samba 
soveltuu kaikille ja meilläkin on ryhmiä niin lapsille kuin 
aikuisille. Aikuisissa vanhimmat ovat tällä hetkellä seit-
senkymppisiä. Tämä ei myöskään katso fyysistä kuntoa 
tai vammaisuutta, vaan jokainen on täysillä mukana omin 
keinoin. Se on sambassa yksi ero esimerkiksi urheiluun, 
jossa on vaikea pärjätä kilpauralla kovin pitkään. Sambas-
sa tuota rajaa ei ole.

Kun Kallungille soitti, haastattelupuhelu aukesi rytmik-
kääseen rummutukseen hänen soittaessa rebolo-rum-
pua. Samba on noussut tärkeäksi osaksi hänen elämää. 
Hän suosittelee sambaa kaikille.

- Jos samba kiinnostaa, kannattaa rohkeasti lähteä mu-
kaan. Sambakouluja löytyy eri puolilta Suomea ja esityk-
siä on aina siellä täällä. Sambaa voi harrastaa myös vain 
harrastuksen vuoksi eikä siinä ole pakko esiintyä. Se so-
veltuu kaikille, hän vakuuttaa.

Jani Coburgissa Saksassa sambafestareilla 2019 Sambakoulu Imperio do Papagaion bateria-ryhmän riveissä.

Jani merirosvoasussa sambakarnevaaleilla 2018 rummun kanssa.
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P
oikkeusoloissa konserttien ja muiden musiik-
kitapahtumien ollessa tauolla, on aikaa syven-
tyä tutkimaan omaa levyhyllyä. Näinä suora-
toiston aikoina pidän itse edelleen enemmän 
cd-levyn yksinkertaisuudesta. Poimin hyllystä-

ni pari aarretta, joihin tulee palattua pitkänkin ajan ku-
luttua.

Lauluyhtye Rajattoman vuonna 2012 ilmestynyt Suomen 
lasten lauluja on riemukas kokonaisuus tuttuja ja yhty-
een toimesta sävellettyjä uusia lastenlauluja. Laulut on 
tietenkin sovitettu pettämättömään Rajaton-tyyliin- tai-
dokkaasti ja mielikuvitusta käyttäen. Tutut laulut saavat 
uuden ulkoasun näiden muusikkojen käsittelyssä. Esimer-
kiksi monelle rakas Päivänsäde ja Menninkäinen voisi olla 
kuin iltasatu. Se alkaa lempeällä laulannalla kuin kehtoa 
keinuttelisi. Sitten surumielinen ja riipaisevakin tarina al-
kaa keriytyä auki, mutta lempeys ja rauhoittavuus säily-
vät koko matkan ajan.

Pienen siskonpoikani suosikkikappale on Jussi Chyde-
niuksen säveltämä Meidän möröt. Laulu on niin suosittu, 
että jos pikkumies saisi päättää, mitään muuta laulua le-
vyltä ei kuunneltaisikaan. Meidän möröt onkin hyvällä ta-
valla jännittävä ja musiikillisesti kekseliäs laulu mukaan-
satempaavine rytmeineen ja kertosäkeineen. Siskonpoi-
kani lempimörkö on   supermörkö, jonka äänen luulen 
kuuluvan Hannu Lepolalle. Se on omasta mielestänikin 
laulun parasta antia.

On levyllä myös heikot hetkensä. Peppi Pitkätossu -lau-
lussa sorrutaan mielestäni yliyrittämiseen – tulee tunne, 
että tässä aikuiset yrittävät miellyttää lapsia hassuttele-
malla niin sanotusti lapsentasoisesti. Se on valitettavasti 
usein hyvin kiusaannuttavaa kuultavaa, eikä tässä tehdä 
poikkeusta. Lässyttävä laulutapa saa ainakin omat niska-
karvani nousemaan pystyyn välittömästi.

Kokonaisuutena Suomen lasten lauluja on kuitenkin vie-
hättävä ja sopisi hyvin vaikkapa lahjaksi lapselle, miksei 
myös aikuisellekin.

Vaikka joulu ei ole lähimaillakaan, on minun pakko ylistää 
Iiro Rantalan vuonna 2013 ilmestynyttä jouluoratoriota. 
Sen ovat levyttäneet poikakuoro Cantores Minores ja Tik-
sola CO. Tekstin oratorioon on tehnyt Jaakko Heinimäki. 
Kertojan osuudet laulaa ansiokkaasti tenori Mika Pohjo-
nen, ja Marian osan tulkitsee sopraano Anu Komsi. Koke-
neita muusikoita kuullaan siis tälläkin levyllä.

Oratorio alkaa viehättävällä pianon ja orkesterin yh-
teisellä introlla. Iiro Rantala on onnistunut loihtimaan 
tähän sävellykseen jotain siitä lapsen ainutlaatuisesta, 
kuplivasta joulunodotusilosta, jonka moni meistä var-
masti tunnistaa. Muutenkin teos on hyvällä tavalla hyvin 
lapsenomainen – mikä on musiikin lisäksi paljon Jaakko 
Heinimäen tekstin ansiota. Vaikka oratorio on totta kai 
Raamatun joulukertomus, saa se Heinimäen käsittelyssä 
uuden, hauskan muodon. Oma ehdoton suosikkini on hil-
peä valssi, jossa enkeli etsii sopivia eläimiä Jeesus-lapsen 
juhlavalmisteluja varten. Leijona jylisee mahtavasti ja lu-
paa raadella, jos joku tulee uhkaamaan lasta. Tämän en-
keli tuomitsee liian julmaksi. Kettu puolestaan lupailee 
varastaa vauvalle kaikkein makeinta hunajaa, mutta se on 
enkelistä ”kauhean rumaa”. Riikinkukon tarjous koristaa 
vuode sulilla tyrmätään liian huikentelevana toimintana. 
Lopulta tärkeään tehtävään valitaan tietenkin aasi ja här-
kä, jotka arasti pohdiskelevat, että ehkä ne voivat huis-
kuttaa hännällään kärpäset lapsen luota pois.

Jos joulumusiikilta kaipaa jotain aivan muuta kuin niitä 
perinteisiä joululauluja, suosittelen ehdottomasti tutus-
tumaan tähän oratorioon. Tämä musiikki ei oikeastaan 
olekaan välttämättä sidottu mihinkään vuodenaikaan, 
koska se poikkeaa niin paljon perinteisestä joulumusiikis-
ta. Mikäpä estäisi uppoutumasta hetkeksi musiikillisesti 
hienosti kerrotun tarinan äärelle vaikkapa näin touko-
kuussa.

Aarteita levyhyllystä

MUSIIKKI
Helena Taskila

Tuula-Maria Ahonen
                                        

LUKUNURKKA

Panu Pihkala:  Mieli maassa?  Ympäristötunteet 

Kirjapaja 2020

”
On paljon sellaisia tekijöitä, jotka estävät nykyih-
mistä olemasta niin elinvoimainen kuin hän voisi 
olla”, siteeraa tutkijatohtori Panu Pihkala psykolo-
gi Robert Jay Liftonia. Liiallinen teknologisoitumi-
nen ja luontoyhteyden puute ovat muun muassa 

näitä tekijöitä. Kirja vahvistaa ja rohkaisee ihmisiä tunte-
maan erilaisia tunteita suhteessa  luontoon tuomalla esiin 
ja sanoittamalla näitä tunteita.

”Moni ympäristötietoinen ihminen kokee, että hänel-
lä ei oikein ole oikeutta iloon, koska maailman tilanne on 
niin huono ja hänen omat tekonsa tuntuvat kaikesta huo-
limatta riittämättömiltä”, Pihkala sanoo ääneen tärkeän 
asian.

”Voi olla, että on erilaista katumusta suhteessa ympä-
ristöön (esim. paljo lentäminen ja yksityisautoilu)   ja pa-
rannuksen tekoa tarvitaan, mutta iloon on oikeus. Elämän 
täyteys ja kaikki kestävä toiminta kumpuavat ilon ja su-
run yhteen kietoutumisesta, molempien olemassaolosta”.

”Minun oli ensin vaikea kohdata lastenlasteni ilmasto-
lakkoilu ilmastonmuutoksen vuoksi. Lopulta sain tuntei-
tani käsiteltyä ja minussa heräsi voimakas ympäristöhyvit-
tämisen halu; halusin jotenkin hyvittää sen, miten paljon 
olin saanut nauttia aineellisesta rikkaasta elämäntavasta, 
ja sen, miten olin osasyyllinen omalta pieneltä osaltani tä-
hän ekokriisiin”, Pihkala siteeraa erästä isovanhempaa.

Jos tuntee syyllisyyttä omasta osallisuudestaan ympä-
ristötuhojen syntymisessä, Pihkala lohduttaa ja rohkaisee 
toteamalla, että katumus on lähtökohtaisesti tärkeä ja elä-
mää edistävä tunne. Usein ongelmana on pikemminkin 
katumuksen puute kuin itse katumus. 

Kun tunnistaa katumuksen, omatunto pääsee vapautu-
maan ja hyvittämisen halu toteutuu.

Kohti maapalloon kohdistuvaa rakkautta 

Pihkala käsittelee kirjassaan hyvin laajasti ympäristöön 
liittyviä tunteita ja luo myös uusia sanoja erilaisille tun-
teille. Näin hän tekee näkyväksi ja sallituksi sen, että ihmi-
sillä on paljon erilaisia tunteita liittyen ympäristöön.

Tähän astihan ”sallitut” tunteemme ovat liittyneet en-
nen kaikkea ihmisiin. Mutta ihmisten kesken tarvitaan 
myös uusia tunteita.

Pihkalan mukaan ajassamme ympäristötuhojen todista-

misen keskellä  tarvitaan yhteisöllistä myötätuntoa ja ih-
misten keskeistä ympäristölohtua. On tarpeen yhdessä 
todeta, sanallisesti tai eleillä: ”Tiedämme, että tämä on to-
della kurjaa ja pelottavaa, mutta me pidämme huolta toi-
sistamme ja kohtaamme nämä asiat yhdessä.”

Kirja esittää myös uuden rakkauden lajin, joka voi yhdis-
tää meitä kaikkia. 

”Planeettarakkaus on maapalloon kohdistuva rakkaus, 
jota sävyttää vahva  yhteenkuuluvuuden tunne. Taustalla 
on ymmärrys siitä, että koko planeetan elämä muodostaa 
keskinäisriippuvaisen verkoston. Planeettarakkaus-ter-
mistä ovat keskustelleet esimerkiksi taiteilija-tutkija Hen-
na Laininen ja tutkija Pärttyli Rinne.

Yhtenä planeettarakkauden ilmentymänä voi pitää sitä, 
kuinka talvella 2019 ilmastonmuutoksesta huolestuneet 
nuoret lauloivat maapallon luonnolle Ultran Bran musiik-
kikappaletta ”Minä suojelen sinua kaikelta”. 

Pihkala vahvistaa lukijoitaan tarjoamalla elinvoimaisuu-
den lauluja ekokriisin ajalle. Mukana on viisi suomenkielis-
tä  laulua, Mara Ballsin ”Maailma palaa”, Jukka ja Jytämim-
mien ”Ei mun aikana ole vielä”, Litku Klemetin ”Juna Kai-
nuuseen”, Antti Tuiskun ”Hyökyaalto” ja CMX:n  ”Niin me 
kaikki mennään”.

Ympäristötunteiden tunteminen 
lisää elinvoimaisuuttasi
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KURT WALLANDER
johdatti meidät laivalatomukselle

Wallanderin kotitaloa vinosti vastapäätä on Mariagatan 11, jonka 
julkisivua on käytetty Wallander-elokuvien ja tv-sarjan kuvauksis-
sa. Kurt Wallander asui osoitteessa Mariagatan 10.

Laivalatomuksen isoin kivi oli kokassa. Ylhäältäpäin katsottuna 
kivimuodostelma näytti laivalta.
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Teksti: Janne Silas
Kuvat: Valeriina Silas

P
erheemme oli matkustellut asuntovaunun kans-
sa ympäri Eurooppaa yhdeksän viikkoa. Ajo-
matkojen aikana olimme kuunnelleet vaimoni 
Valeriinan kanssa Henning Mankellin Ystadiin 
sijoittuvia Kurt Wallander dekkareita. Takapen-

killä matkustavia lapsiamme Alinaa ja Arttua eivät dekka-
rit juuri kiinnostaneet. Heinäkuun puolessa välissä olim-
me päätyneet Etelä-Ruotsin Skåneen, joten päätimme 
poiketa Ystadiin katsomaan Wallanderin kotikulmia. 

Matka kulki alavien peltomaisemien läpi Wallander-sar-
jan Hymyilevä mies -äänikirjaa kuunnellen. Saavuttuam-
me Ystadiin  opaskoirani Hugo opasti meidät ensiksi Wal-
landerin kotitalo Mariagatanille numero kympin eteen. 
Rakennus oli kolmikerroksinen kerrostalo, jossa ylin ker-
ros oli hieman matalampi. Alaosa oli tiilipintaista ja sen 
yläpuolella oli rapattua seinää. Toisella puolella katua, 
osoitteessa Mariagatan 11, oli kuvattu Wallander elokuva 
ja televisiosarja. Kurkkasimme myös kulman taakse Os-
karsgatanille, jossa parhaillaan kuuntelemassamme kir-
jassa Wallander oli pari päivää sitten kytännyt häntä jah-
taavaa tappajaa. Palatessamme autolle meitä vastaan tuli 
kartta kädessä suomalaisia Wallander-faneja, jotka olivat 
samassa puuhassa kuin me.

Seuraavaksi kurvasimme Kristianstadsvägenille poliisi-
aseman eteen. Tympeän näköinen tummanpunatiilinen 
rakennus oli rakennettu joskus 1980-luvulla. Sinne emme 
sentään menneet poseeraamaan. Siirryimme syömään si-
nisiä poliisileivoksia Wallanderinkin käyttämään Lings-
gatanilla olevaan Fridolfs konditorioon. Vaaleanruskeal-
le labradorinnoutajalleni tuotiin puolen litran vesikup-
pi, jonka janoinen koira tyhjensi pohjia myöten. Eräässä 
pöydässä olevat asiakkaat puhuivat Wallanderista eng-
lanniksi. 

Venytimme lastemme pinnaa vielä sen verran, että ajoim-
me 18 kilometrin matkan Kåsebergaan, joka oli Wallan-
derin mietiskelypaikka. Ennen rauhallista kylää tien pie-
lessä oli liikennemerkki, jossa varoiteltiin siileistä. Sitten 
näimme järjestysmiehen, joka ohjasi autoja maksullisel-
le parkkipaikalle. Yllätyimme että Kåseberga oli näin suo-
sittu paikka. Me saimme vammaispysäköintiluvan avulla 
ajaa lähemmäs kalastajasatamaa ja pysäköidä siinä kolme 
tuntia ilmaiseksi.

Kävelimme asvalttitietä, jonka kummallakin puolella oli 
kalaravintoloita ja venevajoista tehtyjä myyntikojuja. 
Olimme odottaneet hiljaista kalasatamaa, mutta hienoi-
seksi harmiksemme paikalla oli valtavasti turisteja. Ilman 
lämpötila oli 20 astetta ja aurinko paistoi. Skånessa jatku-
vasti puhaltava tuuli tuntui koko ajan kovenevan. 

Nousimme kalasatamasta oikealla puolella olevalle mä-
elle kivisiä portaita pitkin. Kummallakin puolella kasvoi 
unikoita. Paljon ihmisiä tuli vastaan ja joku takaa tuleva 
pyrki ohittamaan. Vasemmalle puolelle jäi kaikenlaisia 
lehmiä. Oli tavallisia sileäkarvaisia, kiharakarvaisia ja vie-
läpä karva-ammuja. Jokainen piti kuvata. Hiekkatie kul-
ki portin läpi, jossa oli ilmeisesti lampaita varten harvaan 
asetetut pyörivät rullat. Onneksi menosuuntaamme kul-
ki rullien yli rinnakkain pari kapeaa levyä, joten minun ei 
tarvinnut kantaa Hugoa pyörivien rullien yli. Edessä oli 
varmasti jotain ihmeellistä, sillä kaikenmaalaisia ihmisiä 
kulki ihmettä kohti ja sieltä takaisin.

Päästyämme perille selvisi että tuo ihme oli nimel-
tään Alen kivet. Se oli kivistä tehty rakennelma, jol-
laisia kutsuttiin laivalatomuksiksi. Alen kivet koostui-
vat 59 kivestä, jotka päältäpäin katsottuna muodosti-
vat laivan muotoisen kuvion. Tämän laivan pituus oli 
67 metriä ja leveys 18 metriä. Alen kivet oli rakennet-
tu viikinkiajalla vuosien 650 ja 1000 välillä. Kiviä oli kui-
tenkin aikojen kuluessa kaatunut, painunut lentohiek-
kaan ja hävinnyt. Niinpä sitä oli restauroitu 1900-luvulla.

Tulimme ensin ahterissa olevan kiven kohdalle. Se oli 2.4 
metrin korkuinen, poikkileikkaukseltaan neliön mallinen, 
jonka sivujen pituus oli hieman vajaa metri. Laivan kum-
mallakin puolella olevat 28 laitakiveä muodostivat laivan 
kyljen muodon. Kiersimme niiden vierestä kokkaa kohti. 
Nämä kivet olivat pienempiä ja ne olivat keskenään hie-
man eri muotoisia. Erään kiven alta oli löydetty palaneen 
ihmisluun ja keramiikan jäännöksiä. Kokassa ollut kivi oli 
kolme metriä korkea ja poikkileikkaukseltaan se oli hie-
man isompi kuin ahterin kivi. Laivan keskellä oli yksi pie-
nempi kivi. Keskellä oli myös kuoppa, joka on saattanut 
esittää maston paikkaa. 

Laivalatomuksia on Itämeren ympäristössä noin 2000. 
Pienimmät ovat muutaman metrin mittaisia ja suurin on 
Tanskassa sijaitseva 350 metriä pitkä latomus. Ystadin 
kunnassa Kåsebergassa oleva Alen kivet on Ruotsin suu-
rin ja parhaiten säilynyt. 

Varhaisimmat laivalatomukset ovat Skandinavian prons-
sikaudelta ja nuorimmat viikinkien ajalta. Palaneiden lui-
den ja esineiden perusteella ne ovat ehkä olleet hauta- 
tai uhrauspaikkoja. Laivalatomukset ovat saattaneet ol-
la myös kauppapaikkoja tai niitä on voitu pitää rajakivi-
nä. Eniten laivalatomuksia on Gotlannissa, noin 350. Niin-
pä laivalatomus on saattanut myös olla gotlantilaisten 
merenkulkijoiden tapa merkitä hautapaikkansa. Laivala-
tomus toimi usein myös kalenterina, sillä kivien luomien 
varjojen sijainnista ja pituudesta pystyi päättelemään jo-
pa sen, milloin on kevät- ja syyspäiväntasaus sekä talvi- 
ja kesäpäivänseisaus.

Alen kivet sijaitsevat noin 40 metrin korkeudessa laajal-
la tasangolla. Kokan kivi näyttää täsmälleen etelään. La-
tomuksen kokkakivestä on matkaa merelle noin 50 met-
riä. Tasanko on pitkän Skånen rannikkoa seuraavan har-
jujonon päässä. Ollessamme harjulla heinäkuun puolessa 
välissä menneisyys ja nykyisyys kohtasivat, sillä tuon me-
reen laskevan harjujonon nousevissa ilmavirtauksissa lii-
hotteli riippuliitimiä ja liitovarjoja. 

Laskeuduimme hiekkatietä alas harjulta takaisin ka-
lasataman kujalle. Kello oli jo kaksi, joten siirryimme 
muiden turistien tapaan syömään savukalaa ja peru-
naa. Erinomaisen hyvät ateriat perheellemme maksoi-
vat yhteensä 40 euroa. Ruoan jälkeen siirryimme sa-
man ravintolan jäätelökioskille. Jäätelö tehtiin itse pai-
kan päällä. Minä söin mustaa vaniljaa, joka maistui, ai-
nakin minun makuaistillani tavalliselle vaniljajäätelöl-
le, mutta sotki sormet, huulet ja kielen mustaksi. Artun 
vadelmajäätelön makuaine oli ihan oikeaa vadelmaa.

Paluumatkalla asuntovaunullemme näimme paljon Wal-
lander-kirjasta tuttuja paikkoja. Reitti kulki muun muassa 
Tomelillan kautta. Tien varressa oli villisioista varoittava 
liikennemerkki. Ajatukset pyörivät kuitenkin noissa mer-
killisissä kivijärkäleissä.
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MM
inusta tuli kotipuutarhuri äitini innoittama-
na. Lapsena en juurikaan osallistunut puu-
tarhatöihin, mutta seurasin tarkasti äitini 
työskentelyä ja ihailin hänen kättensä jäl-
keä. Kiinnostukseni puutarhan hoitoon he-

räsi nuorena aikuisena, kun muutin lapsuuden kodistani 
opiskelemaan Helsinkiin ja asumaan ankeisiin kerrostalo-
olosuhteisiin. Matkustin Helsingistä jokaisena kesäviikon-
loppuna vanhempieni luo, jotta pääsin tekemään puutar-
hatöitä äitini kotipuutarhassa sekä vapaa-ajan asunnolla. 
Se ei kuitenkaan riittänyt tyydyttämään puutarhanhoito-
tarpeitani, sillä halusin ikioman puutarhan, josta haavei-
lin iltaisin kerrostaloasunnossani. Työelämään siirryttyäni 
ja aikani Helsingissä sekä ulkomailla asuttuani satuin saa-
maan työpaikan aluehallintovirastosta kotikaupungista-
ni Joensuusta, josta hankin omakotitalon ja pääsin laitta-
maan omaa puutarhaa. Valitettavasti puutarhani rakenta-
minen jäi pahasti kesken, koska työni aluehallintovirastos-
sa päättyi. Myin omakotitaloni ja tie vei töitten perässä ta-
kaisin Helsinkiin. 

Kytevä puutarhakipinä 

Kerrostalossa tuntui ahdistavalta ja minun oli päästävä 
joka päivä kävelylle puistoon. Toukokuun iltoina oleilin 
tuntikausia mm. Roihuvuoren kirsikkapuupuistossa, jos-
sa oli nautinnollista viettää aikaa kirsikan kukkien puhjet-
tua. Kesäkuussa kävin iltaisin kävelyllä Haagan alppiruu-
supuistossa ruusujen kukinnan aikaan. Vaikka puistoissa 
kävely ja kukkien katselu oli nautinnollista, se ei riittänyt, 
sillä halusin päästä möyrimään omaan puutarhaan hoita-
maan omia kasveja. Äitini puutarhan hoito hänen kodis-
saan ja vapaa-ajan asunnolla viikonloppuvierailuilla ja ke-
sälomilla ei myöskään korvannut omaa puutarhaa, sillä 
halusin tehdä oman näköiseni puutarhan ja huolehtia sen 
hoidosta itsenäisesti. 

Oma puutarha 

Runsaat viisi vuotta sitten aloin kuumeisesti miettiä mah-
dollisuuksia päästä luomaan omaa puutarhaa. Tutkin Hel-
singin siirtolapuutarhatarjontaa, mutta kohdalle ei osu-
nut sopivaa palstaa. Seuraavaksi etsin vapaa-ajan asun-

toja, mutta itseäni miellyttävää kohdetta ei vain valmii-
na löytynyt ja siirryin katselemaan tontteja. Nyt tärppäsi, 
kun kohdalle osui kallioinen metsän peittämä tontti suu-
ren ja puhtaan järven rannalta palvelujen läheltä keskeltä 
Itä-Suomea. Nopeana päätöksentekijänä ostin tontin siltä 
seisomalta, jotta pääsisin luomaan unelmieni puutarhaa. 

Kun metsäkone vielä poisti puustoa tontilta, kaivoin jo 
monttuja ja istutin ensimmäiset vaahteran taimet tontin 
laidoille. Tein maansiirtotöitä lapiolla ja nautin mullassa 
möyrimisestä täysin siemauksin. Ensimmäinen kesä kului 
pääosin huvilan rakennustöissä, eikä aikaa tai voimia puu-
tarhatöille tahtonut riittää, mutta toisena kesänä pääsin 
jo luomaan toden teolla omaa puutarhaa. 

Aistiparatiisi

Puutarha tuottaa parhaimmillaan elämyksiä kaikille ais-
teille. Halusin luoda puutarhastani moniaistillisen har-
monisen kokonaisuuden luontoa kunnioittaen. Värit ja 
tuoksut vaikuttavat tutkitusti mielialaan, mistä syystä 
olen istuttanut puutarhaani runsaasti erivärisiä tuoksuvia 
kukkia ja pensaita. Haptisuus on myös osa kokonaisval-
taista puutarhakokemusta näkövammaiselle. Tästä syys-
tä jätin esimerkiksi upeita louhittuja kivenlohkareita vie-
märilinjan räjäytyksen yhteydessä tontilleni ja siirrätin 
kaivinkoneella niitä sopiville paikoille eri puolille puutar-

haani koristeeksi. Kivet ovat ikuisia ja niiden järkähtämät-
tömyys luo upean kontrastin juurella kasvaville kukille ja 
pensaille. Auringossa lämmennyttä kiveä on mukava kos-
kettaa ja istua sen laella mietiskelemässä maailman me-
noa teekupin kera puutarhasta nauttien. Kivillä ja puilla 
on syvällinen merkitys erityisesti Japanissa, jossa puutar-
hoissa aika tehdään näkyväksi sammaloituneilla kivillä ja 
vanhoilla puilla. Se luo perspektiiviä elämään, sillä ihmi-
sen elämä on lyhyt, mutta luonto koetaan iättömäksi. 

Tonttini koostuu tasaisesta nurmen peittämästä savi-
maasta takaosassa, laakeasta kalliosta keskiosassa ja kui-
vasta loivasti rantaan viettävästä rinteestä etuosassa. Tä-
mä on vaikuttanut ja vaikuttaa jatkossakin puutarhani 
kasvivalintoihin. Tontin reunoille olen istuttanut runsaasti 
lehtipuita: lehmuksia, vaahteroita, pilvikirsikoita, Terijoen 
salavia sekä syreenejä, jotka ovat kasvaneet erittäin no-
peasti ja peittävät jo näkyvyyden naapuriin. Suuren jär-
venselän rannalla on liian viileät olosuhteet kirsikkapuille, 
mutta olen korvannut ne pilvikirsikoilla, jotka menestyvät 
ja niiden kukat ovat upeita kuten kirsikkapuidenkin. Puu-
tarhan hoidossa on otettava huomioon olosuhteet ja teh-
tävä kompromisseja, joten istutin  pilvikirsikoita, koska en 
halua palelluttaa rakastamiani kirsikkapuita.  

Tontillani on myös mäntymetsäsaareke, johon olen istut-
tanut kärhöjä ja muutamia alppiruusuja, joita aion lisä-
tä vähitellen tulevina vuosina. Tavoitteena ei ole kilpailla 
Haagan rodopuiston kanssa. Puutarha ei ole puutarha il-
man alppiruusuja, vaikka niiden hoito on hieman työläs-
tä, mutta ehdottomasti kaiken vaivannäön arvoista. Ruu-
sut ovat yksi suosikkikukistani, joten olen istuttanut niitä 
eri puolille puutarhaa mm. keltaisia samettiruusuja kalli-
on koloon, josta muodostuu upea kontrasti jylhän kallion 
kanssa. Syyshortensiat ja lumipallot ovat ihastuttavia, ne 
sointuvat hyvin yhteen pallotuijien kanssa rinteessä huvi-
lani päärakennuksen sisäänkäynnin ympärillä.  
     
Puutarhassa oleellista on se, miltä siellä näyttää, tuoksuu 
ja tuntuu. En muista kaikkien kasvien nimiä, latinalaisista 
nimistä puhumattakaan. Vaikka monissa asioissa olen teo-
reetikko, puutarhan hoidossa olen täysin käytännön ihmi-
nen. Saan puutarhan hoidosta valtavasti mielihyvää. Huu-
maannun kukkaloistosta ja flandeeraan eri puolilla puu-
tarhaani, missä milloinkin kukkii ja ihailen kätteni töiden 
jälkeä hengittäen raikasta järvi-ilmaa. 

Kokemukseni perusteella puutarhan hoito onnistuu näkö-
vammaiselta hyvin. Minulle on tärkeää hoitaa puutarhaa-
ni itse, enkä salli kenenkään tehdä asioita puolestani. Mi-
tään ei saa muuttaa tai siirtää, koska kasvien hoitotuntu-
ma katoaa, jos joku muu sorkkii puutarhaani. Vaikka puu-
tarhan hoito voi tuntua toisinaan yksinäiseltä puurtami-
selta, harrastuksessa on myös sosiaalinen puoli. Vaihte-
lemme taimia äitini ja ystävieni kanssa tavoitteena mah-
dollisimman omavarainen tuotanto. Kasvatan talvisin 
taimia sisätiloissa tavoitteenani istuttaa joka kevät vä-
hintään neljä uutta kasvia ja saada ne menestymään. To-
ki kaupastakin olen muutamia puita ja pensaita joutunut 
ostamaan, kuten omenapuut, Mongolian vaahteran, ja yk-
sivuotisia kesäkukkia. Mongolian vaahteran halusin puu-
tarhaani sen uskomattoman kauniin syysvärin vuoksi. Ja-

 Samettiruusuja kalliolla, miekkalilja ja syyshortensia.

Kevät ja alkukesä on ihmisen parasta aikaa! Pitkän ja pimeän talven 
sinnittelen, mutta kun luonto herää keväällä eloon, tunnen itsekin 
olevani aidosti elossa” päästessäni mieliharrastukseni pariin, puu-
tarhatöihin. 

"Kaikki paitsi puutarhanhoito  on turhaa"Kaikki paitsi puutarhanhoito  on turhaa""
Teksti ja kuvat: Pasi Päivinen
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Markku Vaittinen             
LUKIJALTA

Näkövammaisten kirjas-
toyhdistyksellä ja Näkö-
vammaisten kirjasto Celi-
alla on ollut kohtalonyhte-
ys yli sadan vuoden ajan. 
Miten tuo yhteiselo kehit-
tyi 2010-luvulla?

V
uosikymmenen alussa 
valtion hallintouudistuk-
sessa käytiin taistelu Ce-
lian asemasta. Oli laadit-
tu suunnitelma, jossa Ce-

lia lakkaisi itsenäisenä valtion viras-
tona. Kirjastoyhdistys ja Celia yhteis-
tuumin vastustivat suunnitelman hy-
väksymistä. Celia säilytti asemansa 
ja sai jatkaa toimintansa kehittämis-
tä itsenäisenä valtion virastona. Täl-
lä oli ratkaiseva merkitys Celian ta-
loudellisten ja henkisten resurssien 
säilymisen kannalta, mikä mahdollis-
ti välttämättömän kirjastotoiminnan 
kehittämisen. Mieltä kylmää ajatus, 
että tuo kamppailu olisi hävitty. Kir-
jastoyhdistyksen ja Celian yhteistyö 
tuohon aikaan toimi esimerkillisesti.

Yli vuosikymmenen puolivälin jatku-
nut yhteiskunnan taloudellinen taan-
tuma pakotti Celiankin valtion viras-
tona tiukkaan kulukuuriin samal-
la kun viraston tuli vahvasti kehittää 
toimintaansa. Vähenevällä rahalla ja 
henkilöstöllä piti saada enemmän ai-
kaan. Samanaikaisesti Celian muun-
tuminen tuotantosuuntautuneesta 
laitoksesta kohti asiakassuuntautu-
nutta palvelutoimijaa toi runsaasti li-
sähaasteita toimintaan.

Kirjaston käyttäjämääriä oli kasvatet-
tava runsaasti, kasvupotentiaalin ol-
lessa muiden kuin näkövammaisten 
lukemisesteisten ryhmässä. Panos-
tamalla verkkokirjastoon tähdättiin 

tuottavuuden nousuun ja pyrittiin 
edistämään kirjaston ja sen käyttäji-
en digiloikkaa. Celia solmi kumppa-
nuuden Suomen maanlaajuisen kir-
jastoverkon kanssa tuottamiensa kir-
jojen jakelemiseksi.

Valitut toimintalinjat aiheuttivat kas-
vavaa huolta näkövammaisten kirjas-
ton käyttäjien ja kirjastoyhdistyksen 
piirissä. Olisiko Celia enää näkövam-
maisten oma kirjasto, miten näkö-
vammaiset saisivat kirjansa ja kuinka 
kaikki näkövammaiset pystyisivät lu-
kemaan kirjoja?

Vuoropuhelu Celian sekä kirjastoyh-
distyksen ja käyttäjien välillä lisään-
tyi ja kiristyi. Tuonakin aikana kirjas-
toyhdistyksen ja Celian tahtona oli 
säilyttää pitkäikäinen kumppanuus 
toimivana ja arvokkaana ankkurina 
myrskyisillä vesillä. Elävästi mieliin 
palasivat yhteiset kokemukset alku-
vuosikymmenen virastokamppailus-
sa.

Vuosikymmenen alun taantumajak-
son aikanakin Celialla oli hyvä mai-
ne valtion laitosten joukossa asiansa 
osaavana sekä hyvin hoitavana viras-
tona ja työnantajana. Vahvistui näke-
mys, että jos tiukasta kustannusraa-
mista huolimatta kyetään toimimaan 
palvelutaso mahdollisimman hyvänä 
säilyttäen ja selvitään kohtuullisesti 
lama-ajasta, voidaan määrärahat an-
siokkaasti toimien saada jälleen kas-
vu-uralle nousun koittaessa. Näin ta-
pahtuikin vuosikymmenen puolivä-
lin jälkeen. Muun muassa CD-levykir-
jojen lainaustoimintaa kyettiin jatka-
maan lisämäärärahan turvin ja verk-
kokirjalainat kehittyivät suotuisas-
ti. Pitkäjänteinen keskinäinen luotta-
mus Celian ja kirjastoyhdistyksen yh-
teiseen tulevaisuuteen palkittiin.

Ääni- ja pistekirjat luovat tarkoitusta 
näkövammaisten ja muiden lukemi-
sesteisten ihmisten elämään. Lähes 

yhdeksänkymppinen entinen suur-
lähettiläs kertoo, että äänikirjat mer-
kitsevät hänelle nykyään enemmän 
kuin aikoinaan Britannian kuningatar 
Elisabethin ja prinssi Philipin kättely 
lentokentällä Sambiassa. Nuori opis-
kelija toteaa äänioppikirjojen olevan 
hänen opintiensä ehdoton edelly-
tys. Keski-ikäinen työntekijä tukeu-
tuu äänitietokirjoihin ja tilaa kauno-
kirjoja sähköisesti mökilleen siellä ol-
lessaan.

Äänikirjojen suosio on vasta viime ai-
koina voimakkaasti kasvanut yhteis-
kunnassamme korostuen erityises-
ti kuluneina poikkeusaikoina. Meille 
näkövammaisille Celia on tarjonnut 
näitä kirjastopalveluja jo vuosikym-
meniä. Saavutettavat kirjat ovat voi-
maannuttaneet ja mahdollistaneet 
osallistumisen kulttuuriin ja yhteis-
kuntaan. Kuvitellaanpa, mitä meillä 
olisi ilman Celian harjoittamaa kirjas-
totoimintaa.

Celian ilmaisema tahto kehittää tuo-
tantoaan, jakeluaan ja asiantunti-
juuttaan asiakaslähtöisesti edellyt-
tää Celialta asiakkaiden ja näiden 
tarpeiden yhä parempaa tuntemis-
ta. Esteettömyystestausta kannattaa 
kaikin puolin vahvistaa. Äänilukemi-
sessa äänenkäytön ja puheilmaisun 
tasoa on edelleen parannettava. Lo-
pullisten kirjatuotteiden hyvä ja ta-
sainen laatu on varmistettava sekä 
kirjojen toimitusvarmuus näkövam-
maisille ja muille lukemisesteisille 
taattava. Kirjastoyhdistys voi kump-
panina haastaa ja tukea Celiaa noissa 
pyrkimyksissä. 

Näkövammaisten kirjastoyhdistyk-
sen ja Celian välinen kumppanuus 
jatkukoon ja voikoon hyvin myös tu-
levaisuudessa!

Ihmiskasvoista 
kulttuuripolitiikkaa
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loangervot ovat kukkivista pensaistani kauneimmat, jotka 
olen kasvattanut itse.

Pidän kaikista kasveistani,  kustakin eri syystä. Esimerkik-
si pidän kuunliljoista, koska niissä on kauniit lehdet ja ne 
ovat helppohoitoisia. Dalioissa ja miekkaliljoissa (gladio-
lukset) on häikäisevän kauniit kukat, mutta ne ovat kauniit 
myös kukinta-ajan ulkopuolella, sillä molempien kukkien 
lehdet ovat upeat. Säilytän dalioiden ja miekkaliljojen juu-
ripaakut talven yli autotallissa, joka kevät istutan ne uu-
delleen ja ne kasvavat yli metrin mittaisiksi syksyyn men-
nessä. Järven rantaan istuttamistani syreeneistä ja kulta-
palloista pidän siksi, koska ne ovat kauniita hyväntuoksui-
sia kasveja ja houkuttelevat perhosia, joten teen niiden 
avulla perhospuutarhan, jotta voisin vaikeasti heikkonä-
köisenä nähdä värikkäitä ja kauniita perhosia.

Ikuisesti keskeneräinen

Puutarhani ei valmistu koskaan ja juuri siinä onkin puutar-
hanhoitoharrastuksen suola. Laajennan sitä vaiheittain, 
teen pieniä muutoksia ja kokeiluja. Tänä kesänä aion lait-
taa tontin karuun kulmaan Lapin akilleijan kaveriksi kot-
kasiipeä, jonka tiedän tulevan toimeen varsin vähällä. Se 
kasvaa jopa pelkässä kivituhkassa. Lapin akilleijan sain äi-
diltäni, joka oli saanut sen Lapin matkan yhteydessä tutta-
valtaan Sevettijärveltä.

Puutarha voisi tuottaa mielihyvän ohella satoakin. Tällä 
hetkellä minulla on vain muutamia marjapensaita ja kaksi 
omenapuuta, Heta ja Pirjo, jotka antoivat jo omenia viime 
syksynä. Tänä vuonna sato jää saamatta, sillä hirvet vierai-
livat puutarhassani talvella syöden omenapuiden latvat. 

Koska oleskelen pääasiassa pääkaupunkiseudulla ja puu-
tarhani on usean sadan kilometrin päässä, se tarkoittaa 
aktiivista matkustamista, sillä haluan pitää siitä mahdol-
lisimman hyvää huolta. Liian vaikeahoitoista puutarhas-
ta ei kuitenkaan pidä tehdä, mutta vadelmia kaavailen is-
tuttavani seuraavaksi, sillä ne ovat verrattaen helppohoi-
toisia. 

Puutarhan hoito on lisännyt onnellisuuttani merkittä-
västi ja kannustan jokaista vähänkään siitä kiinnostunut-
ta aloittamaan puutarhaharrastuksen vaikka istuttamalla 
puu. Kuten tunnettu kiinalainen sananlasku kuuluu: ”jos 
haluat olla onnellinen loppuelämän, istuta puu. Toinen 
kiinalainen sananlasku kuuluu: ”vain puutarhanhoito on 
tärkeää, eikä sekään ole niin kovin tärkeää?” Erittäin tär-
keää on kuitenkin hoitaa juuri sitä ”salaista puutarhaa”, 
josta Bruce Springsteen laulaa Secret Garden-kappalees-
saan. 
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Tekst: Tuula Paasivirta 
Kuvat: Tuula Paasivirran ja Tuomo Burmanin kotiarkistot

Huhtikuussa 2020 Kirkkohallitus 
päätti Kirkkoposti-lehden julkaisemi-
sen jatkamisesta. Jatkossa puhutaan 
saavutettavasta Kirkkopostista. Lehti 
täyttää tänä vuonna 70 vuotta. 

K
irkkoposti ilmestyi aluksi Tähti -nimisenä pis-
telehtenä. Jatkossa lehden ilmestymistiheys 
tulee olemaan edelleen kuusi numeroa. Näis-
tä kolme numeroa on piste- ja äänilehtiä, ku-
ten aiemminkin ja uutuutena kolme numeroa 

tulee olemaan podcast-muotoisia eli lyhyitä äänilehtiä.
Jälkimmäisestä jaetaan linkki eri reittien kautta, kun se 
ilmestyy.

Päätoimittajavaihdoksia 

Edellinen päätoimittaja, pastori Hannes Tiira, menehtyi 
syyskuussa 2019. Rovasti Ari Suutarla kirjoitti Hannekses-
ta muistokirjoituksen viime vuoden viimeiseen Kirkko-
postin numeroon. Hannes tunnettiin muun muassa lintu-
miehenä ja lahjakkaana sanaseppona. 

Piste- ja äänilehden uutena päätoimittajana toimii pas-
tori, toimittaja Tuula Paasivirta Helsingistä ja podcastien 
päätoimittajana diakoni, datanomi Tuomo Burman Kuo-
piosta. Tuomo on sokea ja Tuula Paasivirta on heikkonä-
köinen ja liikuntavammainen. 

Tähden ja Kirkkopostin seitsemän vuosikymmentä

Lehden kiintoisia historiatietoja on julkaistu muun muas-
sa  kymmenen vuoden takaisessa Suutarlan ja Tiiran yh-
teisestä muistelujutussa.  

Näin he kuvaavat alkua: - Elettiin sotienjälkeisen jäl-
leenrakennuksen aikaa, kun Tähti-niminen lehti kolah-
ti ensi kerran näkövammaisten postiluukkuihin ja -laatik-
koihin. Paasikivi oli presidentti, jotkut elintarvikkeet vielä 
kortilla ja Sokeain Keskusliitossa kaksi työntekijää.

 Tuolloin ei sokeille suunnattu lehtitarjontakaan ol-
lut laajaa. Hengellinen aines puuttui kokonaan. Kirkossa 
kiinnitettiin keskitetymmin huomiota näkövammaisten 
hengellisiin, henkisiin ja myös aineellisiin tarpeisiin palk-
kaamalla valtakunnallinen työntekijä Brita Bärlund. Hän 
ja sittemmin useat muut toimittivat nuorta Tähteä. Vas-
tuuhenkilöt vaihtuivat 1950-luvulla ja vielä 60-luvun al-
kupuolella tuhka tiheään. 

Vanhassa lehtijutussa Aatu Moilanen sanoi muistavan-
sa päätoimittajista parhaiten rovasti Lauri Paunun, Ari 
Suutarla muistaa parhaiten Lapuan hiippakunnan töissä 
ahkeroineen Lauri Piisilän. Ruustinna Maila Paunu Osallis-
tui lehdentekoon miehensä rinnalla aktiivisesti. 

Ensin vain pistelehtenä 

Tähti-lehti ilmestyi aluksi ainoastaan pistekirjoituksel-
la. Kaikki sokeat eivät osanneet pistekirjoitusta. Niinpä 
1960-luvun koittaessa sotasokea, Hangon rintamalla nä-
könsä menettänyt Mikael Koskikukka ehdotti, että teh-
dään lehdestä ääniversio. Sittemmin tohtoriksi väitellyt 
maisteri Aatu Moilanen toteutti toiveen. Tekstit luettiin 
avokelanauhalle. Se kiersi tilaajalta toiselle niin, että ti-
laaja lähetti sen aina seuraavalle kuunneltuaan nauhan. 
Viimeinen palautti sen Moilaselle. "Kierros jäi tosin kes-
ken aika usein", muistaa Aatu. Lehden sisältöön oli ilmei-
sesti tutustuttu perusteellisesti.

Suutarlan ajasta

Edellä mainittu kelanauhalainaus jatkui jonkin aikaa vielä 
Ari Suutarlan tartuttua ohjaksiin. Suutarla onkin lehden 
ylivoimaisesti pitkäaikaisin toimittaja, myöhemmin pää-
toimittaja. Hän keräsi jutut, kirjoitti niitä itse ja huolehti 
pitkälle logistiikastakin yli 40 vuotta. Pääosan käytännön 
työstä ovat toki tehneet kulloisetkin diakoniakeskuksen 
sihteerit, heistä uusimpana toimessa yhä 2020-luvulla 
jatkava  Kirkkohallituksen toimistosihteeri Arja Kunnala. 

 Arin varhaisimpiin työtovereihin lehden taittajana ja 
käytännön tointen tekijänä kuului hänen ensimmäinen 
puolisonsa Leena. Tähti-lehti ilmestyi 1970-luvun lopulta 
90-luvun alkupuolen lamavuosiin asti myös mustavalkea-
na laitoksena. Isoilla kirjaimilla painetusta versiosta piti 
luopua rahahanojen tukkeuduttua. 

Saksittua

Ari Suutarla kertoo: - Kun perin Tähden toimittajuuden, 
linja oli ollut saksia juttuja muista lehdistä. Vähitellen lin-
ja muuttui, ja joskus on jopa selvitty täysin ilman saksit-
tuja juttuja. 

Ari kirjoitti juttuja myös itse. Hanneksen otettua ohjak-
set käsiinsä Ari Suutarlan kirjoittamat jutut vähenivät. 

Kirkkoposti

Ari vastaa kysyttäessä nimenmuutos asiaan: - Tarkkaa ni-
menmuutoksen vuosilukua en muista, mutta arvelen sen 
olleen 1970-luvun jälkipuoliskolla.  Nimen muutoksel-
le oli parikin syytä, toinen periaatteellinen ja toinen lain 
sanelema. Tähti – sokeain kristillinen lehti oli virallisesti 
merkitty lehtirekisteriin. Jossakin vaiheessa sieltä tuli il-

moitus, että on olemassa toinenkin lehti, jonka nimi on 
Tähti. Julkaisija oli jokin helluntaiyhteisö Porvoossa. Se 
oli merkitty lehtirekisteriin ennen kirkon Tähteä, ja lehti-
rekisteri vaati kirkkoa etsimään Tähdelleen uutta nimeä.

Muistoja 

Ari Suutarla muistelee lehden entisiä avustajia: -Ehdot-
tomasti pitkäaikaisin ja uskollisin Kirkkopostin avustaja 
oli Vilho Onniselkä Kankaanpäästä. Toinen pitkäaikaisis-
ta avustajista, jonka Ari haluaa mainita on  on tampere-
lainen Vieno Hyttinen.  

Muutoksen tuulet 

Kiintoisa jakso lehden historiassa oli 1970-luku. Näkö-
vammaisten Keskusliitossa elettiin 1970-luvulla kuumia 
vuosia. Uusi, enemmän kouluja käynyt sukupolvi oli ot-
tamassa tilaa liiton hallinnossa ja toimintalinjojen viitoit-
tamisessa. Liiton jäsenlehdelle, Näkövammaisten Airuelle 
tarjottiin juttuja, jotka sisälsivät joskus kirpeätäkin kritiik-
kiä liiton harjoittamaa politiikkaa kohtaan. Kun Airut ei 
näitä juttuja julkaissut, sen teki Kirkkoposti. Monta vuot-
ta Kirkkoposti tunnettiin järjestöpiireissä nimeltä varjo-
Airut. Lehdestä voitiin lukea jopa Airuen päätoimittajan 
Eero Vartion juttuja.

Tiiran aika 

Monitoimimies Hannes Tiira ehti toimittaa lehteä kym-
menisen vuotta. Hän kirjoitti itse kiinnostavia juttuja leh-
teen ja toisinaan saksi niitä Kirkkoverkko-palvelusta tai 
hengellisistä lehdistä. Lehdellä on Tiiran aikana ollut lu-
kuisia avustajia. Heitä olivat muun muassa Tuula Paasi-
virta, Sari Karjainen, Erkki Pernu, Tarja Varjonen ja Mika-
el Nikola. 

Uusi parivaljakko astuu peräsimeen 

2020 astutaan taas uuteen aikaan lehden taipaleella. Lie-
nee syytä esitellä uusi paäätoimittaja parivaljakko. Tuo-
mo Burman kertoo itsestään muutamalla sanalla: 

"Olen nykyään ICT-alan yksinyrittäjä. Koulutukseltani  
olen diakoni ja datanomi. Kun olen syntymästäni saakka 

sokea, niin äänen kanssa touhuilu on minulle aina luon-
taista. Olen ollut mukana  toteuttamassa Kuopion vapaa-
seurakunnan tekemää Hyvää iltaa Kuopiosta ohjelmaa 
Radio Deihin vuodesta 2004 lähtien. Siten on aika luon-
nollista että saavutettava Kirkkoposti-podcast on minus-
ta hyvin kiinnostava tuote. Minulla on myös YouTubessa 
kanava Äänitarinankertoja Tuomo https://www.youtube.
com/channel/UC5Hmj09kbytpXFOiMN0aFcw. Sieltähän 
äänijuttujani voi käydä kuuntelemassa. Suoritan yrittäjän 
ammattitutkintoa ja valmistun siitä syksyllä, vaikka yrit-
täjän taivalta onkin jo parikymmentä vuotta takana". 

Tuula Paasivirta toimii Vantaankosken seurakunnan osa-
aikaisena seurakuntapappina. Hän harrastaa valokuvaus-
ta ja tietotekniikkaa ja on ollut viime vuodet myös köy-
hyysverkojen aktiivijäsen ja toimii vammaisten naisten 
järjestöissä ja organisaatioissa. Hän on avustanut Kajas-
tus-lehteä 15 vuotta ja toiminut jossain muodossa toimit-
tajan ja kirjottajan tehtävissä jo vuosikymmeniä. Hän tyk-
kää sanailla, vaikkapa runoillen ja toimii myös kirjallisuus-
terapiaohjaajana. Hänellä on kokemusta radio-ohjelmien 
teosta eri muodoissa ja hän on yhdeltä ammatiltaan vies-
tinnän asiantuntija. Korona-aikana hän on työssään jul-
kaissut  etätyönä muun muassa videoituja hartauksia. 

Yhteistyö Näkövammaisten liiton kanssa

Pistekirjoitus-Kirkkoposti on aina painettu Näkövam-
maisten keskusliiton kirjapainossa. Yhteistyö on ollut tosi 
sujuvaa, totesivat aikoinaan Suutarla ja Tiira. Äänilehdet 
on tehty joko itse tai teetetty muualla kuin liitossa. Ja tä-
mä toivottavasti edelleen jatkuu. 

Tilaukset ja muut tiedot
Lehteä voi tilata arja.kunnala@evl.fi 
Lehti on maksuton 
Muut yhteystiedot
ext-tuula.paasivirta@evl.fi (huomio etuliite ext)
tuomo.burman@burha.net
äänilehden lukija Hannele Töllikkä

Kirkkoposti jatkaa 
uudistuneena

Tuula Paasivirta ja Tuomo Burman.
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Teksti: Rauni Laihonen
Kuvat: Katri Humpila

M
usiikkipedagogi Katri Humpila sai kuul-
la tarinasäveltämisestä opiskellessaan Met-
ropolia Ammattikorkeakoulussa varhai-
siän musiikkikasvatusta ja taiteen sovelta-
vaa käyttöä. Eräällä luennolla Hanna Ha-

komäki kertoi tarinasäveltämisestä, jonka hän oli itse ke-
hittänyt yhden musiikkiprojektin aikana. Siinä tavoittee-
na oli tutkia ja kehittää kuvionuottien käyttöä pienten las-
ten pianonsoiton opetuksessa. Luennolla istuva Katri miet-
ti, miten sama asia toimisi silloin, kun lapsi ei näe kuvio-
nuotteja, jotka on kehitetty näkeville lapsille ja aikuisille.
Kyseisellä tunnilla lähti ajatus näiden kahden asian yh-
distämisestä: näkövammainen lapsi ja tarinasäveltämi-
nen. Opinnäytetyössään Katrin päämääränä oli tarjo-
ta sokealle lapselle saman musiikin luomisen ja tuotta-
misen mahdollisuus kuin näkevälläkin on. Katrin tarkoi-
tus oli tuoda esille se, että vaikka ihminen ei näe, se ei 
ole este musisoimiselle, ja ettei näkevä ihminen sulki-
si pois mahdollisuutta musiikin tekemiseen eikä laittaisi
liikaa rajoja toiminnalle.

Katri Humpila asuu nykyään synnyinseuduillaan Helsin-
gissä. Hän opiskeli lukion jälkeen sosionomiksi ja työsken-
teli päiväkodissa, jossa tutustui ensimmäisen kerran so-
keaan lapseen. - Tein silloin varmasti paljon virheitä tu-
tustuessani häneen. Menin koskemaan ennen kuin ker-
roin olevani siinä, ja että kosketan häntä. Visuaalisena ih-
misenä olin tottunut ottamaan ensimmäisen kontak-
tin vieraaseen lapseen katseen kautta. Vähitellen hän on-
nistui saamaan luottamuksen lapseen. Sitä kautta syn-
tyi mielenkiinto erityislasten kanssa työskentelyyn. Tämä 
asia jäi taka-alalle ja Katri halusi joskus myöhemmin pala-
ta sokeiden lasten tai ylipäänsä sokeiden ihmisten pariin
tekemään töitä.

Opinnäytetyö

- Opiskellessani varhaisiän musiikkikasvatusta innos-
tuin tarinasäveltämisestä sokean lapsen kanssa. Otin en-
sin yhteyttä Resonaariin – musiikin erityispalvelukeskuk-
seen, joka tarjoaa tavoitteellista musiikinopetusta eri-
laisille oppijoille. Siellä käytetään kuvionuotteja, jotka 
ovat muotoihin ja väreihin perustuva nuottikirjoitusme-
netelmä. Kuvionuotit on kehittänyt musiikkiterapeut-
ti Kaarlo Uusitalo. Kuvionuoteissa jokaisella sävelellä on 
oma värinsä. Värejä on yhteensä seitsemän: punainen
(C-nuotti), ruskea (D-nuotti), harmaa (E-nuotti), sininen (F-
nuotti), musta (G-nuotti), keltainen (A-nuotti) ja vihreä (H-
nuotti). Oktaavialat erotetaan toisistaan eri muodoilla. Muo-
toja on neljä: vinoristi, neliö, ympyrä ja kolmio.

Kohokuvionuotit

Katri innostui kuvionuoteista ja sitä kautta kohokuvionuo-
teista. Kohokuvionuotit painettiin pistekirjoituspaperille ja 
näin kaikki musta väri nousee pinnalle, joten nuottien muo-
dot ovat tunnusteltavissa.

Väreistä musta ja punainen ovat helpoiten tunnistettavat. 

Musta sävel nousee paperista koholle kokonaan, joten se 
tuntuu kumpareelta. Punaisessa sävelessä on mustaa vain 
nuotin reunalla, joten sen reunat nousevat koholle ja nuot-
ti tuntuu eräänlaiselta kuopalta. Muissa väreissä, reunoilla 
olevan mustan värin lisäksi, on pieni musta piste.

Piste nousee koholle ja on eri paikassa riippuen siitä, mis-
tä sävelestä on kyse. Ruskeassa piste on nuotin vasemmas-
sa laidassa, harmaassa yläreunassa, sinisessä keskellä, kel-
taisessa oikeassa laidassa ja vihreässä nuotin alalaidassa.

Tarinasäveltäminen käytännössä

Seuraavaksi Katri otti yhteyttä Iirikseen, jossa toimi kahden 
viikon välein ryhmä näkövammaisille lapsille. Katrin tavoit-
teena oli kokeilla kohokuvionuottien toimivuutta tarinasä-
veltämisessä.

- Niinpä valitsin yhden sokean 4-vuotiaan tytön. Kos-
ka tässä ryhmässä oli muutakin toimintaa, jäi kokeilu-
ni tarinasäveltämisestä hieman hajanaiseksi. Halusin jat-
kaa vielä kyseisen lapsen kanssa ja testata tarkemmin me-
netelmää. Kun kokeilimme hänen kanssaan pianon kos-
kettimille laitettuja kohokuvionuotteja, hän oli ensin hie-
man varauksellinen ja pelkäsi pianon ääntä. Ensin läh-
dimme tutkimaan soitinta fyysisesti ja tutustumaan sii-
hen. Koskettimien laskeminen taisi kestää koko vuoden.
Suuri voitto oli se, että hän uskalsi painaa koskettimia.

Karhulaulu

Tarinasäveltämisen tarkoituksena on, että kappaleet kirja-
taan ylös joko olemassa olevilla merkeillä tai jollain sovi-
tuilla tavoilla, jotta tekijä pystyy soittamaan teoksen uudel-
leen. Tässä opinnäytetyössä sävellyksiä merkittiin ylös se-
kä kohokuvionuotein että yhdessä lapsen kanssa keksityin 
merkein. Lapsi sävelsi karhulaulun, joka kirjattiin ylös pape-
rinarusta tehtyjen erikokoisten rastien avulla, jotka liimat-
tiin paperille. Isäkarhu oli suurin ja lapsikarhu pienin rasti.
Näistä merkeistä lapsi muisti, miten laulu soitetaan. Kun lap-
si soitti pianolla nämä sävelet, isäkarhu oli matala klusteri, 
äiti korkeampi ja lapsi kirkas korkea.

- Pian huomasin, että kovin paljoa hän ei tarvinnut mer-
kittyjä nuotteja. Tämän työni kautta totesin, että kohoku-

vionuotit eivät toimi näin pienen lapsen kanssa. Lapsi jou-
tui opettelemaan kohokuvionuotit ja kyseisen lapsen koh-
dalla ne rajoittivat hänen vapaata musiikillista ilmaisuaan.
Hankaluutena oli myös tunnistaa sormilla kuvioiden sisällä 
olevat pienet pisteet. Ehkä hieman vanhempi, kouluikäinen 
lapsi pystyisi hahmottamaan niitä eri tavalla kuin neljävuo-
tias. Hän toivoo, että myöhemmin tulisi mahdollisuus pääs-
tä kokeilemaan tarinasäveltämistä toisenlaisena versiona.

- Haluaisin kokeilla tarinasäveltämistä vielä hieman eri ta-
valla. Erilaisista materiaaleista voisi kehitellä helpommin 
tunnistettavia kuvioita.

Esimerkiksi hiekkapaperi olisi aina c-nuotti, aaltopahvi d, 
sametti e ja niin edelleen. Kuvio vain vaihtuisi oktaavialan 
mukaan. Toki jokaisen lapsen kanssa voi erikseen miettiä, 
miltä soitettu kappale tai yksittäinen nuotti kuulostaa, ja 
miten lapsi haluaa sen merkitä muistiin.
    Katri suunnittelee opinnäytetyönsä pohjalta esitelmää, 
jonka hän pitää nykyisessä opiskelupaikassaan, Metropolia 
Ammattikorkeakoulussa. Hän olisi myös valmis menemään 
eri tahoille kertomaan siitä.
 - Haluan jakaa tietoa ja rohkaista muitakin kokeilemaan en-
nakkoluulottomasti uusia ja itselleen tuntemattomia asi-
oita, kuten tarinasäveltämistä. Haluan myös rohkaista toi-
sia siinä, kuinka erilaisiin projekteihin kannattaa lähteä mu-
kaan, vaikka kokemusta entuudestaan ei juuri olisikaan. Kun 
on halu tehdä joku asia, rohkeasti vain sitä kohti erehdysten 
ja yritysten kautta.

Musiikkiopintoja

Katri aloitti jo nelivuotiaana musiikkileikkikoulun ja sii-
tä musisointi on jatkunut näihin päiviin asti. Hän oli kou-
lussa musiikkiluokalla ja lauloi kuorossa. Musiikkiopistos-
sa hän soitti kannelta ja aikuisiällä aloitti klassisen lau-

lun opiskelun. 25 vuotta kuluikin sitten musiikkiopistossa.
Musiikin opiskelu ja kuorossa laulaminen olivat pitkään 
Katrille harrastus. - Kun olin opistossa suorittanut kaik-
ki mahdolliset teoriat ja melkein kaikki tutkinnotkin, ajat-
telin, että mitäs nyt teen. Kehittyi sellainen ajatus, et-
tä jos yrittäisin saada musiikista ammatin. Hain ja pää-
sin Metropolia Ammattikorkeakouluun opiskelemaan var-
haisiän musiikkikasvatusta. Kun laulussa kehityin eteen 
päin, syntyi ajatus, että kun antaa pikkusormen musiikil-
le niin se vie koko käden. Jatkoin ajatusta, mitäs jos pyr-
kisin vielä laulunopettajan opintoihin ja tällä tiellä si-
tä nyt ollaan. Neljäs ja viimeinen vuosi on menossa. Am-
mattiopintojen alettua kuorolaulu jäi toistaiseksi tauolle.
Opiskelija huomasi, että on liikaa, kun päivisin laulaa ja opis-
kelee solistista äänen käyttöä ja tekniikkaa, ei riitä aika kuo-
roharrastukseen. Kuoro ei enää siinä vaiheessa tuntunut iha-
nalta harrastukselta, vaan sekin tuntui kuin työltä. Se ei tuo-
nut enää sellaista mukavaa vastapainoa elämään, jos päivi-
sin tekisi jotain muuta kuin musiikkia. Enää ei myöskään ol-
lut aikaa istuttaa kuorossa olevia lauluja tarpeeksi hyvin.

Sokea harjoitusoppilas

Sokean lapsen tai aikuisen kanssa työskentelemisen kiin-
nostus heräsi Katrille jo päiväkodissa. Kutkuttava ajatus, et-
tä miten tämä toimisi sokean aikuisen kanssa, jäi jonnekin 
takaraivoon. - Hieman jäi kummittelemaan, että tätä voi-
si  tehdä vielä lisää. En myöskään halua päästää itseäni hel-
pomman kautta. Olen aina ajautunut tekemään sellaisten 
lasten tai aikuisten kanssa töitä, jotka eivät päästä minua 
helpolla.

Katri löysi sokean naislaulajan harjoitusoppilaakseen. Kun 
tämä alkoi käydä tunnilla, laulupedagogi joutui miettimään, 
miten uuden kappaleen opettaminen tapahtuu, kun oppilas 
ei näe paperilla olevia nuotteja eikä sanoja.

- Sitä mietin etukäteen, miten sanat ja nuotit opetetaan, 
mitä välineitä siihen on. Sanallinen kuvailu on tietysti tär-
keää. Miten asiat sanallistaa, miten minun kasvoni, suu tai 
huulet ovat. Kyllähän niitä joutuu paljon sanottamaan, kun 
ei riitä näyttäminen. Kun tunnin alussa alan pyöritellä har-
tioitani, sokealle se pitää sanoa ääneen, mutta näkevä op-
pilas tekee saman kuin opettaja. Koskettamiseen kysyn lu-
van, oli sitten sokea tai näkevä oppilas. Laulun opettamises-
sa kun instrumentti on koko kroppa, näen sen niin, että on 
tehokkaampaa, jos tietyissä tilanteissa opettaja koskee op-
pilaaseen tai oppilas opettajaan. Toki ilman koskettamista-
kin pystyy opettamaani.

Katri Humpila toivoo, että valmistuttuaan saisi jatkaa mu-
siikillista työtä näkövammaisten parissa. Hän sanoo, että on 
hyvä, kun on saanut tehdä työtä sokean laulajan kanssa jo 
opiskeluaikana. Näin on kokemusta sokeasta oppilaasta en-
nen kuin valmistuneena opettajana aloittaa työt kentällä.

- Musiikki on tärkeä osa elämääni. Varsinkin yhdes-
sä musisoiminen ja tekeminen luovat uskomattomia tun-
teita ja tuntemuksia. On ihanaa, kun saa välitettyä eri-
laisia tunnelmia, tehtyä sanoista ja nuoteista musiik-
kia ja kertoa yleisölle tarinaa. Siitä tulee aika mahtava fii-
lis. Tällä hetkellä musiikki täyttää suuren osan elämästä-
ni, mutta vapaa-aikana liikun luonnossa sekä käyn kunto-
salilla. Kun laulajalla instrumenttina on kroppa, niin haluan
pitää sen mahdollisimman hyvässä kunnossa.

Katrin opinnäytetyö on luettavissa netissä osoitteessa
www.theseus.fi nimellä Aaro kulta - tarinasäveltäminen näkö-
vammaisen lapsen kanssa.

Katri tarinasäveltääKatri tarinasäveltää

Musiikkipedagogi Katri Humpila.

Kohokuvionuotteja Markku Kaikkosen ja Kaarlo Uusitalon kirjas-
ta Kuvionuottisovellukset, 1988.

Näkövammasen tytön säveltämä teos Karhut: isäkarhu, äitikar-
hu ja pikkukarhu.



WWF:n Luontolive -lähetykset ovat 
alkaneet. Tänä kesänä seurataan ai-
nakin kyyn, sääksen ja norpan elä-
mää.

W
WF avasi maaliskuun lopulla uudestaan 
kaksi suosittua livelähetystä: Kyyliven ja 
Sääksiliven. Myöhemmin keväällä ava-
taan myös muita lähetyksiä. 
”Norppalive avataan jälleen toukokuus-

sa. Muista tiedotamme suunnitelmien edetessä”, kertoo 
WWF:n viestinnän asiantuntija Joonas Fritze.

Livelähetyksissä seurataan suoria lähetyksiä suomalaises-
ta luonnosta. Viime vuosina kamerat ovat seuranneet sai-
maannorpan, sääksen ja kyyn lisäksi muun muassa ah-
man, metsäpeuran, liito-oravan ja järvilohen elämää. Lä-
hetykset ovat olleet todella suosittuja ja niitä katsottiin 
vuonna 2019 yhteensä lähes seitsemän miljoonaa kertaa. 

WWF:n Luontoliven tavoite on levittää tietoa luonnosta 
sekä innostaa ihmisiä osallistumaan luonnonsuojelutyö-
hön. Lähetykset tarjoavat luontoelämyksiä, joita kokeak-
seen ei tarvitse poistua neljän seinän sisältä. “Tällä het-
kellä WWF:n Luontoliven konsepti tuntuu ajankohtaisem-
malta kuin koskaan. Haluamme tuoda luonnon ihmisten 
lähelle vaikeina aikoina. Suorien luontolähetysten parissa 
voi viihtyä vaikka kotisohvalla”, Fritze sanoo.

Kyykameran tavoitteena on tehdä käärmeitä tutummak-
si ihmisille ja hälventää niihin kohdistuvia pelkoja ja en-
nakkoluuloja. Kyiden lisäksi lähetyksessä voi nähdä ranta-
käärmeitä. 

Haukkalintuihin kuuluvia sääksiä, vanhalta nimeltään ka-
lasääskiä, on seurattu Luontolivessä jo neljänä kesänä. Tä-

nä vuonna kamera vietiin Saimaalla sijaitsevalle pesäl-
le jo maaliskuussa, jotta katsojat voisivat seurata pesin-
tää emojen saapumisesta asti. ”Sääkset solmivat elinikäi-
sen parisuhteen ja palaavat useimmiten tuttuun pesään. 
Katsojat pääsevät siis suurella todennäköisyydellä seuraa-
maan samaa paria kuin edellisinäkin vuosina”, WWF:n oh-
jelmapäällikkö Petteri Tolvanen kertoo.

WWF on toteuttanut Luontoliven lukuisten yhteistyö-
kumppaneiden kanssa. Teknisestä toteutuksesta vastaa-
vat Live Eye ja Pukki Visuals. Lajeihin liittyvää asiantun-
temusta, paikallistietoutta ja muuta korvaamatonta apua 
ovat tarjonneet muun muassa luontokuvaajat, harrastajat 
ja luontopalveluyrittäjät. WWF asensi kyykameran käär-
meharrastaja Toni Beckmanin ja sääksikameran luontoku-
vaaja Juha Taskisen kanssa.

Luontoliveen voi osallistua katsomalla sekä jakamalla ja 
tykkäämällä sosiaalisessa mediassa. WWF pyytää silloin 
käyttämään hashtagia #luontolive.

http://luontolive.wwf.fi/kyy

http://luontolive.wwf.fi/kalasaaski/

https://luontolive.wwf.fi/norppalive/

Kuvat: 
Kyy: Ola Jennersten/WWF Sweden
Sääksen poikaset: Juha Taskinen
Koonnut: Pipsa Sinkko-Westerholm

Haukkojen heimoon kuuluva kalasääski eli sääksi on keskikokoi-
nen petolintu. Ne munivat huhti-toukokuussa 1-4 munaa, joita 
naaras hautoo. Koiras ruokkii hautovaa naarasta. Poikaset lähte-
vät pesästä 8 viikon ikäisinä. Kamerat asetetaan niin, etteivät ne 
häiritse eläimiä. Yökuvaamisessa käytetty infrapuna ei myöskään 
ole eläimille häiriöksi. Myös kameroiden asentaminen ja huolto-
käynnit tehdään eläimiä häiritsemättä. 

Tuula-Maria Ahonen
                                       

LUKUNURKKA

Raili Gothóni: Kuuntelijan käsikirja

PS-Kustannus, 2020 

T
utkimukset osoittavat, että koke-
mukset yksinäisyydestä ja siitä, ettei 
kukaan kuuntele, ovat lisääntyneet, 
toteaa teologian tohtori ja dosent-
ti  Raili  Gothóni. - Yhteiskuntamme 

kaipaa kuuntelijoita paikallisesti, valtakunnalli-
sesti ja maailmanlaajuisesti.

Gothóni  suosittaa pitkän kuuntelukokemuk-
sensa pohjalta samaa kuin lentokoneissa suosi-
tellaan turvallisuusohjeina. Pue turvaliivi ensin 
itsesi päälle. Kuuntele ensin itseäsi. 

Jokainen voi kysyä itseltään, mitä kuulen, 
kun kuuntelen itseäni. Kuulenko, että olen so-
pivan hyvä, vai kuulenko, että mikään ei riitä. 
Vaadinko itseltäni, että kaikessa pitäisi olla 10 
+? Jyskyttääkö takaraivossani ääni ”et kelpaa 
ellet tee parempaa ja enemmän”?  

Suoritusyhteiskuntamme vahvistaa jälkim-
mäistä ääntä. Gothóni suosittaa hiljaisuutta 
varsinkin niille lukijoille, joiden työ on jatkuvaa 
toisten huomioon ottamista.

- Ihmiset ovat kaikissa kulttuureissa etsineet 
paikkaa ja tilaa, jossa voivat kokea hiljaisuuden 
voiman. Etsiessään he ovat toivoneet löytävän-
sä elämäänsä merkittäviä rakennuspuita. Jos-
kus lepo on riittävä tavoite hiljaisuuteen vetäy-
tymiselle. Hiljaisuus ei kuitenkaan merkitse ää-
nettömyyttä, vaan halua hiljentyä ulkoisten är-
sykkeiden keskellä.

-Hiljaisuuden kokeminen ja kokemuksen ym-
märtäminen edellyttävät lepäämistä luovassa 
toimettomuuden tilassa. Läsnäolo juuri tässä 
hetkessä ylittää ajan ja paikan rajat. Kellolla mi-
tattava aika ja  tulosajattelu menettävät merki-
tyksensä hiljaisuutta kuunnellessa.

Toisaalta hiljaisuus on myös pelottavaa meille jatkuviin ärsykkeisiin 
tottuneille. Jatkuvan tekemisen vaihtaminen hiljaisuuteen ei onnis-
tu käden käänteessä, Gothóni  opastaa.

-Kukin tuo mukaan hiljaisuuteen oman varjonsa, piiloon painetut 
tunteensa ja ajatuksensa. Viha, kateus ja pettymykset tulevat esille. 
Sen kokeminen, että on eksyksissä, on raskasta.

 -Joskus tunteiden syvyys, voima ja ilmenemismuodot hämmen-
tävät kontrolloimattomuudellaan. Silloin on syytä antaa aikaa itsel-
le ja asioiden käsittelylle. 

Moni nykyihminen ”kuuntelee”  toista alkamalla nopeasti jakaa 
hyviä neuvoja ylhäältäpäin. Puhuja ärsyyntyy tästä besserwisser 
-asenteesta, eikä koe tulevansa kunnolla kuulluksi.

Kun on kohdannut omaa varjoaan, voi suhtautua toiseenkin myö-
tätuntoisemmin ja kärsivällisemmin. Tarjota kuulluksi tulemisen 
tärkeän kokemuksen. 

-Kuuntelevassa vuorovaikutuksessa ei ole leimaamista eikä häpe-
ää. Siinä on oikeus olla arvokkaana ristiriitoineen ja keskeneräisyyk-
sineen. Parasta, mitä voit tarjota toiselle ihmiselle, on kuulluksi tu-
leminen, jatkuvuus ja turvallisuus, Gothóni  rohkaisee syvempään ja 
terveyttä tuottavampaan kohtaamiseen.

Gothónin mukaan kuuntelemisen taidon tärkein asia on tunnis-
taa omat kuulemisen esteet ja pyrkiä minimoimaan ne. Kunnioitta-
va asenne on hyvässä vuorovaikutuksessa välttämätöntä. Monelle 
on jäänyt lapsuudesta lamaannuttavia ja vähätteleviä ääniä. Hiljai-
suus voi vapauttaa tuskan sydämestä. Ajan myötä kipu voi helpot-
tua ja lieventyä. Syntyy toivoa.

-Todellisessa toivossa tunnustetaan elämään kuuluvat vaikeudet, 
kivut ja ratkaisemattomat asiat. Kaikesta huolimatta voi elää hyvää 
elämää.

Kuunteleeko kukaan? 

Luonnossa tapahtuu

32     33

AK-RAUDOITUS OY



KULTTUURIN
TUULAHDUKSIA

Tanja Rantalainen

HEIJASTUKSIA
Gyöngyi Pere-Antikainen 
                                          

Kulttuuria koronan 
aikaan

K
eväälle kaavaillut tapahtumat jouduttiin Kult-
tuuripalvelussakin perumaan. Tilalle suunni-
teltiin erilaisia etäyhteyksiin perustuvia di-
giloikkia ja -pyörähdyksiä. Synkistä hetkis-
tä huolimatta poikkeustila antoi toivottavas-

ti oppia tulevaan.
Sokeain kuunnelmapalkinnon julkistamisen yhteydessä 

järjestettävä kuunnelmafestivaali kokoontui tänä vuonna 
Näkövammaisten liiton Postirobotin kulttuuri-sähköpos-
tilistalla. Osallistujien toivekuunnelmat kuunneltiin Yle 
Areenassa ja keskustelu niistä kävi vilkkaana. Verkkofes-
tivaalin järjesti Anne Huttunen. 

Kirjailija Anneli Kanto rohkaisi luovan kirjoittamisen 
verkkokurssilla osallistujia kokeilemaan eri lajityyppe-
jä: haiku-runon ja limerikin kirjoittamista, novellia, las-
ten kirjallisuutta, dekkaria ja tyylipuhdasta romantiikkaa. 
Opettajan luennot kuunneltiin äänitiedostoista tai You-
Tube-kanavalta. 

Voice-ohjelmassakin ihastuttaneen Riikka Hännisen 
Hio laulu raakileesta helmeksi -etälaulukurssi hyödynsi 
Whatsup-viestipalvelua. Opettaja muun muassa antoi pa-
lautetta ääniviesteistä, joihin oppilaat olivat äänittäneet 
omaa lauluaan. 

Vuotuisjuhlia Japanissa -kurssi alkoi juhlavasti Kultai-
sella viikolla Vihreyden päivänä. 4.5. vietettävä Vihreyden 
päivä, Midori no Hi, on yksi Japanin kuudestatoista viral-
lisesta juhlapäivästä. Kurssilla käsiteltiin virallisten juhla-
päivien lisäksi muitakin japanilaisille tärkeitä vuosittaisia 
juhlapäiviä ja festivaaleja eli matsureita. Kurssi toteutet-
tiin sähköpostilistalla keraamikko Soile Paasosen johdol-
la. 

Tove Janssonin myöhäistuotantoa tutkiva näkövammai-
nen Jarkko Lauri piti aiheesta luennon nettiradion kautta. 
Jarkon vetämässä novellipiirissä keskityttiin yhteen Tove 
Janssonin novelliin Hangouts-ympäristössä. 

Kulttuuripalvelun jäsenten kotipesistä on keväällä kuo-
riutunut suuri määrä oman elämänsä keksijöitä ja viihdyt-
täjiä. Tutusta on löytynyt uutta ja luovuus alkanut kutku-
tella. Poikkeusoloissa kulttuurin merkitys on korostunut. 

Ihanaa kesää toivottaa kulttuurituottaja 

N
uoruudessani eräs ystäväpariskunta asui 
vuokralla Helsingin keskustan kauniissa ju-
gendtalossa sijaitsevassa valtavassa upeas-
sa kulma-asunnossa. Muistan monien vie-
railujemme hienostunutta, hieman velttoa 

tunnelmaa: kadulta kuului vain raitiovaunun kolsketta 
sen kääntyessä mutkassa, iltapäiväauringon valo kaarsi 
tummanhunajaisena puulattialla, huonekalut vaikenivat 
tiukkailmeisinä ja rouvan korkojen kopina etääntyi ja taas 
lähestyi suljettujen ovien takana. Istuimme olohuoneen 
ruokapöydän ääressä selkä suorana, yrittäen hengittää 
tavallista hiljempaa, nousimme kenties katsomaan lähel-
tä joitain koriste-esineitä tai vilkaisemaan erkkerin ovesta 
kadulle. Keskustelimme aina hiljaa ja verkkaisesti siemail-
lessamme kahvia pienistä posliinikupeista, jotka tuntui-
vat kolahtavan aina liian kovaa pöydän pintaan.

Rouva kertoi järkyttävän korkeasta vuokrasta. Minä 
katselin huonetta, nurkat alkoivat peittyä varjoihin, mut-
ta ikkunan lähellä pölyhiukkaset tanssivat kultaisessa va-
lossa. Tilaa siinä olohuoneessa oli enemmän kuin meidän 
koko opiskelijaboksissamme. Miksi, kysyin, mihin tarvit-
sette näin paljon tilaa? Hento pieni nainen mustassa me-
kossaan nousi, työnsi tuolin pöydän alle, nosti hiuksensa 
päälaelleen, seisoi hetken liikkumatta, kapea valkoinen 
niska hohti varjojen seassa, sitten hän kääntyi ja sanoi: 
”Jotta sielu saisi lentää”.

Kotona käpristyimme mieheni kanssa tiukkaan sylei-
lyyn pienessä sohvan nurkassa ja hymähtelimme vapau-
tuneesti. Meillä oli pienenpieni pesä, mutta sielu, jos sen 
olemassaolosta mitään vielä tiesimmekään, lensi kahleit-
ta.

Tänään herään aamuauringon osuessa varpaisiini. En ve-
dä pimennysverhoja kiinni yöksi, jotta idänpuoleisessa 
ikkunassa kukkivat santpauliat saisivat nauttia auringon 
ensimmäisistä säteistä. Kävelen paljain jaloin olohuonee-
seen, jalkapohjani iloitsevat parketin viileydestä, avaan 
kaikki verhot ja kuvittelen, miten valo tulvii huoneeseen, 
leikkii sohvan punaisella kankaalla, lasivitriinin kullanvih-
reissä posliineissa ja huikeankokoisen aralian lehdissä. 
Olen kotona.

Olen ollut kotona noin pari kuukautta, kuten hyvin suu-
ri osa suomalaisista, eurooppalaisista, maailman ihmisis-
tä. Pandemia pakottaa meidät eristäytymään, ollaan nyt 
todenteolla ja miltei pelkästään kotona.

Tiedän olevani etuoikeutetussa asemassa. Eläkeläisenä 
minulla ei ole suoranaista huolta toimeentulostani. Poi-
kani on ollut mukanani kotona, suurenmoisena yllätys-
lahjana näissä olosuhteissa. Teemme joka päivä yhden 
kunnon pitkän kävelylenkin. Avustajani kanssa saan hoi-

dettua pakolliset ruokakauppakäynnit ja muut asiat. Muu 
aika on kaikki omaa kallisarvoista aikaani.

Ja yhtäkkiä sitä aikaa tuntuu olevan enemmän kuin mil-
loinkaan ennen. Miten toimisin, jotteivät seinät kaatuisi 
päälleni, jottei kotini alkaisi muuttua vankilakseni? Se yk-
si lenkki päivässä tuntuu sittenkin liian vähältä. Alkuun oli 
mahtavaa soitella unohduksiin jääneille vanhoille ystävil-
le, mutta puhelimessa roikkuminen aamusta iltaan alkoi 
sitten tympiä. Voisi siistiä vaatekaappeja, yrittää käydä lä-
pi vanhoja papereita, vaan ei sitäkään pitkään jaksa.

Kaikki varaamani kulttuuririennot on peruttu, samaten 
yhdistysten kokoukset, kurssit ja tilaisuudet. Meillä yhdis-
tysten aktiivisilla toimijoilla on suuri huoli myös jäsenis-
tön jaksamisesta ja olemme ensilamaannuksen jälkeen 
miettineet paljon ja tehneetkin yhtä ja toista helpottaak-
semme arjen ahdistusta. Tämä on vaatinut kekseliäisyyt-
tä ja rohkeuttakin.

Digiloikka on yhteiskunnassamme päivän sana, mutta 
näkövammaisille se on usein ollut pikemminkin kirosana. 
Edelleen valtavan suuri osa verkon materiaalista on täy-
sin tai pääosin saavuttamatonta meille. Saavutettavuut-
ta kunnioittaen tehdyillä sivustoilla visuaalinenkin sisältö 
muuttuu edes osittain myös näkemättä tulkittavaksi. Silti 
aivan liian monilla sivuilla törmäämme nimeämättömiin 
ja apuvälineillämme avautumattomiin linkkeihin. Onnek-
si informaation valtameressä on todella paljon myös esi-
merkillisesti toimivia sivustoja. Näin pystymme seuraa-
maan verkossa konsertteja, elokuvia, teatteriesityksiä. 
Yle Areenan vieraskielisiä ohjelmia, elokuvia, sarjoja ja 
dokumentteja on mahdollista seurata äänitekstitettyinä, 
eli puhesyntetisaattori lukee tekstityksen. Kuvailutulka-
tut elokuvat ovat vielä harvinaista herkkua, mutta niiden 
tarvettakin on jo herätty tiedostamaan.

Entä miten voi järjestää näkövammaisryhmille virtuaali-
sia tilaisuuksia ja kokouksia? Monet meistä ovat jo pitem-
pään omaksuneet tekniikan uusia mahdollisuuksia, äly-
puhelimia ja niiden hyödyllisiä ja saavutettavia sovelluk-
sia. Yhteisöllisten nettipuhelinsovellusten, kuten Skypen 
tai Whatsapin kautta voimme kokoustaa tai vaikka järjes-
tää kotijumppakursseja tai käsityöiltoja, videokuvalla tai 
pelkällä äänellä. Joukossamme on kuitenkin monia, jot-
ka aristelevat tai vierastavat uusinta teknologiaa ja syys-
tä tai toisesta eivät halua tai voi käyttää älylaitteita ai-
nakaan laajassa mittakaavassa. Kokeilujen, erehdysten 
ja onnistumisten kautta on useimmiten löydetty keinoja 
myös heidän tavoittamiseen. Koimme esimerkiksi ahaa-
elämyksen tutustuttuamme Googlen Hangouts Meet -so-
vellukseen, joka mahdollistaa osallistumisen kokouksiin 

tai tilaisuuksiin pienemmille tai vaikka melkoisen suurille 
ihmisryhmille ja monen kanavan kautta, jopa vanhanai-
kaisella lankapuhelimella soittamalla. Kun saimme aikaan 
ensimmäisen Hangouts-kokouksemme, saimme helpot-
tuneina todeta, miten eriarvoisuuden kuilua on jälleen 
päästy kuromaan umpeen ainakin tältä pieneltä osin. Tä-
hän meni pitkään, emme ole vielä kovin monessa tilaisuu-
dessa ehdineet hyödyntää tätä työkalua ja nyt on kesälo-
mat edessä. Jos korona-aika kuitenkin jatkuu myös kesän 
jälkeen, seisomme jo ponnistuslaudalla tekniikoinemme 
sisältöä luomassa. Eivätkä nämä vasta haltuunotetut tek-
niikat muutu hyödyttömiksi myöskään koronan jälkeen: 
niiden avulla kulttuuritoimintaamme on helpompi laa-
jentaa valtakunnalliseksi. Miten kiehtovaa on järjestää 
vaikka lukupiiriä, johon toistaiseksi vain näkövammaisten 
sähköpostilistoilta tutut nimet osallistuvat omilla äänil-
lään vaikka Lapin perukoilta asti!

Yksiselitteisin pelastuskeino omalla kohdallani tänä koro-
nan aikakautena on ollut kirjallisuus. Jälleen voin todeta 
olevani etuoikeutettu: kun julkiset kirjastot sulkivat oven-
sa päivän varoitusajalla, näkövammaisilla säilyi mahdol-
lisuus lainata ääni- tai pistekirjoja Celiasta. Olen kirjalli-
suuden suurkuluttaja muutenkin, mutten ole opiskelu-
vuosieni jälkeen kai milloinkaan ehtinyt lukea näin valta-
via määriä kirjoja. Rekisteröidyin myös erään kaupallisen 
äänikirjapalvelun asiakkaaksi voidakseni vertailla äänikir-
jojen laatua ja saatavuuden laajuutta eri tuottajilla. Olen 
kuunnellut äänikirjoja vuorotellen kännykällä tai äänikir-
jan kuuntelulaitteella, jompikumpi on aina latauksessa ja 
toisen kuulokkeet korvillani, iltayöllä riisun ne viimeisim-
pänä ja aamulla saatan rientää jatkamaan kirjaa jo aamu-
kahvin ääressä. Mikä autuus!

Tämä on monenlaisen uuden oppimisen aikaa. Opettelen 
uusia yhteydenpitotekniikoita. Opin paljon uutta vaelte-
lemalla netin syöväreissä etsiskellen tietoa esiinnouseviin 
kysymyksiin, joita tämä aika tarjoaa. Miltei mässäilen ajan 
virtuaalisella kulttuuritarjonnalla. Opettelen kohta uuden 
tietokoneeni uutta käyttöjärjestelmää, mikä on joka ker-
ta yhtä stressaavaa alkuun, sittemmin kuitenkin palkitse-
vaa. Ja opettelen kohta uutta opaskoiraani ja yhteisen re-
viirimme rajat venyvät ja paukkuvat, toivon. Opin tässä 
samalla taas valtavasti uutta itsestäni, läheisistäni ja ym-
päröivästä maailmasta.

Vai että kotini on vankilani? Tiedän kyllä, miten moni-
en kohdalla asia on näin. Olen joskus herännyt naapu-
rista kuuluviin tappelun ääniin. Tiedän jumiin jämähtä-
neitä lapsiperheitä, yksinäisyyden masentamia ikäihmi-
siä, kiukuttelevia teinejä. Saatan itsekin herätä painajai-
seen, pelätä salakavalaa sairautta, itkeä epäonnistumista 
tai turhautumista. Mutta lähes jokaisessa päivässä on jo-
tain, mikä saa minut näkemään reviiriäni siedettävän laa-
jana, ilmatilani avarana. Ja niin kuin aina muutamat ih-
miset, kirjat tai taide-elämykset välittävät tämän tunteen 
minulle, haluaisin itse välittää toisille ihmisille pienen kir-
joituksen, kirjasuosituksen, ystävällisen sanan tai teon 
muodossa samaisen tunteen: olemme tässä ja tässä maa-
ilmassa on sittenkin valtavan paljon hyvää, tilaa, jotta sie-
lu saisi lentää.

Jotta sielu saisi lentää

34     35



36     37

KOLUMNI
Aila Malkki

VINOKAS
Olli Lehtinen 
                               

T
ämä tapahtui koronaviruksen aikaan. Sokea 
mies Vinokas soitti 75-vuotiaalle äidilleen. – 
Haluatko että tuon ruokaa? – Voisitko tuoda 
kuhafileitä ja laktoosittomasta maidosta val-
mistettuja valkosipuliperunoita, äiti vastasi. 

Nuotti oli toiveikas. Vinokas oli arvellut äidin haluavan jo-
tain lähikaupasta. 

Vinokas kiersi huivin suunsa eteen ja mutkitteli valkois-
ta keppiä heilutellen raitiovaunupysäkille. Vähän hankala 
pitää parin metrin turvaväliä, kun näkee himmeästi puoli 
metriä! Vinokas könysi keskustaan vievään vaunuun. Tur-
hia reissuja oli määrä välttää, mutta ruokahuolto oli mer-
kittävä tehtävä. Hän pidätteli orastavat aivastukset, eikä 
ketään ilmestynyt autionoloisessa vaunussa niskaan. 

Vinokas hoippui ulos vaunusta ja keplotteli sumean rei-
tin markettiin. Hän osui porttien läpi myymälän puolel-
le. Siihen hyytyi toimintakyky. – Anteeksi, näettekö jos-
sain myyjää? Vinokas huhuili. – En näe, asiakas vastasi. Vi-
nokkaalle eleet ja ilmeet olivat usvaa, mutta äänensävyn 
perusteella kiire voitti auttamishalun tällä kertaa. Minäpä 
sitten etsin, Vinokas mutisi. – Anteeksi, ehtisittekö auttaa! 
– Totta kai, joku hihkaisi riipaisevan innokkaasti. Vähän 
huolestuttavaa. Vinokas aloitti helppolöytyisistä. – Sai-
sinko rasvatonta maitoa ja banaaneja? – Tässä on laktoo-
sitonta maitoa. Tässä aurinkosalaattia, asiakas sanoi. Ja 
ihan vilpittömällä äänellä. Oliko hahmo tosissaan? Tuot-
teet ihan vääriä. – Otan aurinkosalaatin. Kiitos paljon, Vi-
nokas sanoi. Hän käännähti vastakkaiseen suuntaan ja su-
taisi kämmeniinsä käsidesiä. Kun hän vääntyi kohti käytä-
vää, auttaja oli tiessään. 

Vinokas kuunteli kuin saalistava myyrä. Ostoskärryjen ka-
linaa ja ilmastoinnin huminaa. Koronaviruksen tai rankka-
sateen aikaan ystävällisyys punnittiin. – Anteeksi, ehtisit-
kö viedä minut kalatiskille? Vinokas hihkaisi ohitseen hii-
pivälle asiakkaalle. Ei vastausta. – Anteeksi? Seuraavakin 
katosi kuin puff lampun henki. Korona taitaa olla vaka-
vampaa kuin luulin? Sitten Vinokas törmäsi. – Anteeksi… 
Siinä olikin hylly. Ei kun näenkö oikein ehkä sittenkin kie-
lensä nielaissut ihminen. Tässähän muuttuu flipperin pal-
loksi. Tavallisen noloa joka tapauksessa. 

Vinokas hengitteli. – Anteeksi, ehtisitkö auttaa? hän voi-
maannuttuaan kaivoi kuuluvan äänen keuhkoistaan. Ei 
kannata kysyä rääpälemäisenä. Pitää kysyä rentona pär-

jääjänä. Menestyjää halutaan auttaa. – Tietysti, hahmo 
vastasi.

Kalatiskillä Vinokas sanoi: – Saisinko noin kilon kuhafileen. 
– Kuha on loppu. – Netissä oli mainos. – Nyt se on loppu, 
myyjä sanoi. Vinokas osti aurinkosalaatin. 

Vinokas soitti Matkapalvelukeskukseen ja tilasi kyydin. 
Hän jäi odottelemaan marketin ovelle. Suunnistaminen 
rauhallisemmalle maamerkille tuntui naparetkeltä. Hän te-
ki parin askeleen väistöjä loitommas hönkivistä kulkijois-
ta. Näkymätön virus näyttäytyi sokealle tuplanäkymättö-
mänä. 

Taksi saapui ja Vinokas siirrettiin Elitmannin tavaratalon 
eteen. – Anteeksi, oletteko menossa Herkkuun? hän ky-
syi luultavasti sisään pyrkivältä asiakkaalta. Ei vastausta. 
Ei tainnut olla ruokaosastolle menossa. Tai hiihti napit kor-
vissa. Tai jotain. – Anteeksi, oletteko menossa Herkkuun? 
Tässähän tuntee itsensä huutolaispojaksi, mikä sitten lie-
neekään. Huutolaispojista ja vaivaisukoista puhuttiin, kun 
olin lapsi. Lopulta avulias ja asiallinen löytyi. Vinokas sai 
kuhan, valkosipuliperunat, omenat ja rasvattoman mai-
don. Hän suoritti puhelinsoiton ja odotteli, kunnes kau-
pan pihaan hörisi invataksi. 

Vinokas matkasi äitinsä luo. – Kas tässä, haluamasi tuot-
teet. – Onko tämä suomalaista kalaa? – On joo, Vinokas 
vastasi. Virolainen kuha puhui luultavasti samaa kieltä 
kuin suomalainen. – Soita isällesi. Ehkä hän tarvitsee jo-
tain kaupasta. Vinokas huokasi ja soitti. – Voisitko tuoda 
Gruyère-juustoa, englantilaisia teeleipiä ja maalaishyyte-
löä, isä pyysi. Vinokas tunsi kuumeen nousevan. – Ei taval-
linen vessapaperi kävisi? 

Koronalähetti

N
ykyään on jo totuttu kiertämään kellon vii-
sareita keväisin tunnilla eteenpäin kesäksi, 
kun sen aika koittaa. Nämä siirrot eivät kui-
tenkaan kaikkia miellytä, vaikka niitä on teh-
ty jo vuodesta 1981 lähtien.

Mikä tässä viattoman tuntuisessa siirrossa sitten on niin 
vaikeaa ja vastenmielistä? Ensinnäkään ei pitäisi mennä 
muuttamaan Luojan luomaa järjestystä. Tätä asennetta 
vastaan sotii se, että ovathan maapallon aikavyöhykkeet-
kin ihmisen päättämiä abstraktioita. Niitä ei ole suinkaan 
aina tunnettu. 
  
Miten tämä kaikki sitten liittyy siihen, että vuodenaiko-
jen rajat alkavat jo hälventyä ja osa vuodenajoista jopa 
sulautuu ehkä kokonaan toisiinsa? Mitä väliä silloin enää 
on, onko kello tunnin edellä vai jäljessä? 
  
Vastustajien mielipide on vankka: ihmisen sisäinen kel-
lo ei nopeasti sopeudu tällaisiin äkkimuutoksiin, vaikka 
niitä tapahtuisi vain kahdesti vuodessa. Jos elimistö on 
herkkä ja tottunut tasaiseen rytmiin, vaihtoihin mukautu-
minen aiheuttaa ongelmia. 
  
Kun yhdistetään kellonajan siirto vuodenaikojen sekoit-
tumiseen saadaan mehevä soppa, jota kaikki eivät pysty 
nielemään mukisematta. Niinpä lukuisat Euroopan maat 
ovat ilmoittaneet halukkuutensa palata normaaliaikaan 
pysyvästi.  
  
Se ei silti ole aivan yksinkertaista, sillä keskusteluissa on 
käynyt ilmi, että osa kansalaisista toivoisi siirryttävän ko-
konaan talviaikaan, osa kokonaan kesäaikaan, ja osa ei 
osaa sanoa... 
  
Kansanäänestystäkin on ehdotettu asian selvittämiseksi, 
mutta kuten aina, tämäkin hanke mutkistuu, kun se pit-
kittyy. Sen sijaan voimme nauttia täysin rinnoin kesän 
kuulaista päivistä ja öistä miettimättä liikaa tiellemme 
osuvia esteitä.  
  
Miten lienee edennyt koronavirus viime aikoina? Ehkä 
meille ihmisille parempaan suuntaan. Tällä hetkellä voi 
vain toivoa parasta ja varautua pitkään odotteluun. Laa-
jalle leviävät pandemiat saavat ihmiskunnan aina ajatte-
lemaan keskeisiä arvoja. Mikä on  tärkeää  tässä elämässä 

Aikojen kierto 
     

viime kädessä? Pienet murheet väistyvät hetkeksi ja suu-
rempi näkymä valtaa alaa. 
  
Luonto saa hengähtää hetken – mutta vain hetken. Kun ti-
lanne ennallistuu, jatkuu kaikki kuten tähänkin asti. Nyt jos 
koskaan olisi aika pitää kiinni saavutetuista, edistyksellisis-
tä muutoksista. 
  
Nyt olisi myös oikea hetki lopettaa kellojen siirto. Se liittyy 
tähän suureen kuvaan, jota globaalimaailma rakentaa ym-
pärillemme. Jo nyt on nähty, että päätöksiä pystytään te-
kemään pikaisesti, kun tilanne niin vaatii. Tämän opin toi-
voisi säilyvän vastedes päättäjien mielessä.  
  
Luonto on ikään kuin antanut suuren varoituksen ihmisil-
le: emme voi enää leikkiä jumalaa, vaan meidän olisi nöyr-
ryttävä luonnonvoimien edessä. Tämä jos mikä koskee 
myös kellon siirtämistä. Erään filosofian mukaan kaikki liit-
tyy kaikkeen. Samoin voidaan ajatella, että elämässä kaik-
ki vaikuttaa kaikkeen.  
  
Niin kuin perhosen siiven värähdys näkyy ennen pitkää 
planeetan toisella puolella, myös hyvät teot kertautuvat 
luoden maailmaan vahvaa toivoa. Jos aitoa tahtoa riittäisi, 
voisimme paikallisväestön avulla parantaa melko nopeasti 
ankeimpia elinoloja inhimillisemmiksi.  
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Marianne Tenhami 
                                     

OPASKOIRA 
PEKKO
OPPASKOIR

                                        

HELMIKKO
Riitta-Kaisa Voipio

T
ulin kauhean sairaaksi ja emäntäni vei minut 
taksilla Viikin Yliopistolliseen eläinsairaalaan. 
Onneksi voin matkustaa viimeisen matkani suo-
sikkiliikennevälineessäni autossa, farmariauton 
takaosassa. Matka kotoa eläinsairaalaan oli vii-

meiseni: Yliopistollisessa eläinsairaalassa sain tehohoitoa, 
mutta se ei enää auttanut minua. Nyt katselen emäntää-
ni täältä Sateenkaarisillalta, missä ei enää ole kipuja. Huo-
lissani hänestä olen, kun hän vain itkee ja itkee, enkä enää 
voi opastaa häntä.

Huoleeni liittyvät myös korona ja turvavälit. En oikein tie-
dä, mikä se korona on, mutta viimeisiin työviikkoihini se 
vaikutti paljon. Emme kuukauteen käyneet juurikaan mis-
sään. Lenkkeilimme vain kotikaupunginosamme rannoil-
la ja kävimme kaupoissa ja apteekissa. Yritin parikin ker-
taa viedä emäntääni metrolle, kun minua tylsistytti ainai-
nen lenkkeily ja uimahallinkin hänelle näytin. Koronan ta-
kia emme kuitenkaan voineet mennä uimahalliin, emme-
kä metrollakaan olisi voineet mennä minnekään auki ole-
vaan paikkaan. 

Niinpä siis vain lenkkeilimme ja niin tekivät monet muut-
kin. Jouduin skarppaamaan todella paljon opastaessani 
emäntääni rantateiden tungoksessa. Koronan vuoksi ih-

Terveiset sateenkaarisillalta

misten pitäisi pitää turvavälejä, mutta eivät näkevät ih-
miset niitä meidän kotiseudulla ainakaan pidä. Päinvas-
toin: he tulivat ihan lähelle. Emäntäni käänsi päänsä heis-
tä poispäin välttyäkseen koronatartunnalta tai -tartutta-
miselta. Pian opin, että väistän ihmisiä siihen suuntaan, 
johon emäntäni käänsi päänsä eli ihmisistä poispäin.

Nyt emäntäni liikkuu vain valkoisen kepin kanssa, joka 
ei yhtään opasta häntä. Tiedän myös, että minulle tulee 
seuraaja, mutta se on sellainen nuori noviisi opaskoiran-
alku, joka ei varmasti osaa väistää näkeviä, jotka eivät pi-
dä turvavälejä. Niinpä pyydänkin teitä näkeviä: pitäkää 
tänä aikana kunnon turvavälit kaikkiin näkövammaisiin, 
niin opaskoiran kuin valkoisen kepin kanssa liikkuviin. 
Tehkää myös itsenne kuuluvaksi niin, että näkövammai-
nen tietää missä liikutte. Voitte tervehtiä näkövammaista 
tai ainakin kävellä niin kovaa, että näkövammainen var-
masti kuulee missä te liikutte. Samalla lähetän teille kai-
kille hännänheilautukset täältä Sateenkaarisillalta ja loh-
dutan emäntääni, joka taas itkee. 

P
aitsi että ruoka pitää hengissä, siihen liittyy 
vahvoja arvoja alueittain, kulttuurisesti ja yh-
teiskuntaluokittain. Se on aina myös eettinen 
valinta; paljonko suomalaista tuottajaa arvos-
tetaan, miten viljelymaata kohdellaan, törsä-

täänkö ja tuhlataanko ruokaa.
Tänä keväänä kodeissa on kokattu enemmän kuin vuo-

siin. Leivonta on osoittautunut suosituksi, ja kotona pais-
tuvat sämpylät, leivät, pizzat ja pullat levittävät tuoksu-
aan ympäriinsä. Kun ihminen rakastaa läheisiään, hän lei-
poo paljon. Näin on todennut muun muassa kirjailija Ja-
ri Tervo.

Ruoanlaitto vie aikaa, mutta se kannattaa. Patojen ja 
pilkkumien parissa ajatukset lähtevät helposti lentoon, 
kun kädet työskentelevät ruokkien aivoja, ja mieli rentou-
tuu.

Lähiruoan puolesta on paukutettu rumpua jo pitkään. 
On huikeasti järkevämpää syödä lähellä tuotettua ruokaa 
kuin rahdata sapuskaa merten takaa. Se on myös ilmas-
ton kannalta parasta, samoin kuin niukka lihansyönti.

Ruoan eettisyys kiinnostaa monelta kantilta. Ruokarin-
git ovat kasvattaneet suosiotaan, samoin omat pienet ja 
suuremmatkin viljelmät. Siirtolapuutarhapalstoja jono-
tetaan vuositolkulla ja monenmoiset joutomaat valjaste-
taan perunamaaksi tai kasvatuslaatikoiden tantereeksi.

Minusta hieno idea on semmoinenkin, että isompi po-
rukka hankkii palstan ja pestaa sinne puutarhurin. Silloin 
tietää, mitä syö. Ja jos pellolla voi käydä itsekin huhki-
massa mullan ja kasvien kimpussa, pysyy tuntuma alku-
tuotantoon. Ehkä ulkomainen, riistotyövoimalla tuotettu 
halpa ruoka ei sen jälkeen enää innosta.

Yhteen aikaan puhuttiin Välimeren ruokavaliosta, sit-
ten Itämeren dieetistä. Ravintotieteilijät suosittelevat 
syömään sellaista, joka on kuulunut jo iät ja ajat suoma-
laisten pöytään. Se on testattu ja hyväksi havaittu: paljon 
juureksia, kasviksia, marjoja ja villin veden kalaa, vähän ja 
harvoin punaista lihaa, valkoista vehnää ja sokeria.

Ruokakulttuuri on Suomessa monipuolistunut viimeis-
ten vuosikymmenten mittaan. Nyt etnoravintoloita vilk-
kuu joka kulmalla. Suomalainen ruoka ei juuri juhli kup-
piloissa, minua se hiukan surettaa. Ainoastaan jouluruoat 

Ruoka on paljon enemmän kuin 

välttämättömyys

edustavat suomalaisperinnettä. Niin, ja mämmi.
Lehtien ruokasivuja lukiessa usein hämmästelen, miten 

kummallisia nimiä ruoilla nykyään on. Ne juontuvat kaik-
ki jostakin muualta, ja niihin tarvitaan aina erikoisainek-
sia. Täytyykö ruoalla ylipäätään olla nimi.

Jos tahtoo valmistaa kerran jotakin eksoottisempaa, on 
sitä varten hankittava kasa pussukoita ja purnukoita. Niis-
tä sitten otetaan hyppysellinen tai puoli desiä tai kolme 
teelusikallista, loput jää tähteeksi. Seuraavassa ruokakaa-
pin siivouksessa ne joutuvat väljähdyttyään tylysti kom-
postiin.

Hävikkiä ei tarvitsisi syntyä ollenkaan.  Mutta jos syn-
tyy, niin päätyköön edes kompostiin tai biojätteisiin. Siel-
tä arvokas raaka-aine kulkeutuu jälleen pellolle kiertäen 
takaisin lautaselle. Tehotuotanto lannoitteineen ja yksi-
puolisine viljelyineen tappaa ennen pitkää maan.

Omassa keittiössä touhu alkaa yleensä niin, että ote-
taan viiden litran kattila tai neljän litran pata. Lähes 50 
vuoden päivittäisen ruoanlaittokokemuksen kautta olen 
kallistunut yksinkertaisen, konstailemattoman safkan 
kannalle.

Multaiset juurekset pestään, vihannekset huuhdotaan 
ja kaikki pilkotaan keittoon, pataan tai muhennokseen, 
isot kasat myös salaatiksi. Torin kalakauppiaalta voi nou-
taa eilen pyydystettyjä eväkkäitä ja ei kun pannulle.

Kotimaiset viljat loistavat meidän aterioilla. Kokonai-
set kauranjyvät, rikotut ohrasuurimot ja tattarit muhivat 
puuroiksi. Niistä voi laittaa myös risotonkaltaisia ruokia 
kasviksilla varioiden. Silloin niiden nimi onkin ohratto tai 
kauratto! Vain se kuuluisa mielikuvitus laatii rajat.

Viljamyllyn omistajana olen hankkiutunut parin viljeli-
jän kaveriksi ja ostan heiltä vehnänjyvät säkeissä itse jau-
hettavaksi. Voi sitä tuoksua myllyn surratessa ja täysjyvä-
jauhojen valuessa pussiin.

Kaiken tämän äärellä vihlaisee kuitenkin tieto, että lii-
an monet kärsivät ruoanpuutteesta. Maanantaiaamuisin 
esimerkiksi kouluun saapuu nälkäisiä lapsia, joille onnek-
si monessa opinahjossa tarjotaan kunnon aamupala. Lei-
päjonot venyvät varsinkin kriisiaikoina, eikä Hurstien työ 
käy ihan heti tarpeettomaksi. Maailma on kummallinen, 
ristiriitainen ja epäoikeudenmukainen.

Pekko ja Marianne. Kuva: Mikko Mäntyniemi. Kuva on julkaistu 
Opaskoiran joulu 2018 -lehdessä.
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Jonna Heynke
                               

JONNAN
MUKANA

O
len syntymästäni asti sokea. Mutta kun 
nuuhkin ensimmäistä kertaa Thaimaan kuu-
mankosteaa ilmaa, alan nähdä nenälläni.

Tuossa on katukeittiö. Tässä viemäri. Tuo 
ohi kaahaava auto vaatii pikaista huoltoa.

Ruokakoju. Kioski.  Lauma tupakoivia, parfymoituja ih-
misiä.

Olemme Thaimaan Phuketissa, eräässä maan suosi-
tuimmista turistikohteista. Vaikka matkailusesonki ei ole 
kuumimmillaan, kadut ovat niin täynnä ihmisiä, autoja ja 
tuktukeja, että tuoksumaisemat vaihtuvat kuin diakuvat.

 Ylivoimaisesti eniten tuoksuu ruoka. Piskuisten katu-
keittiöiden rinnalla on lukuisia ravintoloita, joissa tarjoil-
laan länsimaiselle makuaistille säädettyjä thai-herkkuja.

Mutta maassa maan tavalla, ja niinpä istahdamme hu-
teran katoksen alle muovituoleille selailemaan ruokalis-
taa, josta saa selvää vain Googlen kääntäjällä. Annokset 
ovat voimakkaasti maustettuja ja maksavat vain pari eu-
roa. Ruokaa voi ottaa myös mukaan, ja mikäpä olisikaan 
ihanampi ympäristö herkutteluun kuin huoneemme te-
rassi. Sammakot, linnut ja gekot  törisevät, livertävät ja si-
rittävät. Vaikka vietämme täällä kaksi kuukautta, korvat 
äkkäävät aina jotain uutta.

Maanantaisin on toripäivä, joten suuntaamme paikallis-
ten sekaan tutkimaan tarjontaa. Ja sitähän on. Vihannes- 
ja hedelmäkojuja, lihakauppiaita,  porisevia patoja ja räti-
seviä fritöösejä on vieri vieressä. Myyjät eivät puhu eng-
lantia emmekä me thaita. mutta mieheni ja torimyyjät tai-
tavat elekielen. Niinpä herkuttelemmekin länsimaan mit-
tapuissa lähes ilmaisella, tuoreella ananaksella ja broile-
rilla, jonka liha ei maistu stressiltä. Ihmekös tuo, sillä myös 
hotellimme tuntumassa taapertaa lauma vapaita kanoja  
kukkojensa ohjaksissa.

Siippani silmä äkkää kojun, jossa myydään hyönteisiä. 
Sinne ja äkkiä! Ostan grillattuja matoja, heinäsirkkoja ja 
sammakoita, vaikka mieheni kysyy useaan otteeseen, ai-
onko ihan oikeasti syödä tuollaisia ällötyksiä.

Kaikkea pitää maistaa, joten sujautan grillatun heinäsir-
kan suuhuni. Minusta tulee heti kojun kanta-asiakas! Ma-
ku on miellyttävä, kuin söisi ohuita säikeitä rapeaksi pais-
tettua broilerinlihaa. Friteeratut madot taas maistuvat 
jauhoisilta mutta mehukkailta ranskalaisilta perunoilta. 
Noin 25 gramman, yhden euron hintainen  pussillinen 
hyönteisiä täyttää mahan yhtä hyvin kuin iso pihvi. Ei ih-
me, sillä hyönteisissä on rutkasti proteiineja. YK suositte-

leekin hyönteisten syöntiä paitsi   hyvien ravintoarvojen 
myös hyönteistuotannon ekologisuuden vuoksi.

Mutta ikävä kyllä ennakkoluulot ovat uusiutuva luon-
nonvara. Sen saan huomata, kun seison 40-vuotiaan, li-
ki kolme metriä korkean ja muutaman tonnin painoisen   
elefanttilady Natalian  edessä ja tarjoan sille kämmeneltä 
kokonaista banaania. Kärsä, jonka sisään mahtuisi paksu 
miehen käsivarsi, hamuaa kämmeneltäni herkkua. Koske-
tus on yllättävän hento ja lempeä. Muut norsunhoitoret-
kelle ilmoittautuneet katselevat kauhuissaan, kun syötän 
Natalialle kämmeneltä ananaksia ja  appelsiininkokoisia, 
riisistä ja kasviksista tehtyjä, tahmaisia palloja. 

 Elefantin turkista  tulee  mieleen karhea, piikkinen kyn-

Friteerattuja matoja ja elefantin pusuja

►

Korona-aikana on Facebookin väli-
tyksellä järjestetty voimalaulajaisia. 

Teksti: Marianne Tenhami
Kuvat: Liisi Petterssonin kotiarkisto ja Saku Tiainen

V
oimalaulajaiset tuovat iloa ahdistavaan, pe-
lottavaan korona-aikaan. Niitä on järjestetty 
maaliskuusta lähtien Facebookin kautta live-
tapahtumina, joilla kullakin on oma vetäjän-
sä. Ennen livelähetystä vetäjä laittaa tapahtu-

maan osallistuville Facebookissa linkin laulujen sanoihin, 
jolloin ne voi tallentaa tietokoneelle tai tulostaa itselleen 
valmiiksi. Sanat näkyvät myös livelähetyksen kommen-
teissa lähetyksen aikana. Voimalaulajaisiin on Teoston lu-
pa. Vetäjät vinkkaavat laulunopettajille ja muille musiikin 
ammattilaisille, että tätä tapahtumaa saa järjestää vapaas-
ti samalla hashtagilla, kuvalla ja tekstillä. Voimalaulajaisia 
vain kaikkien kalenterit täyteen! Ne ovat hyvää ohjelmaa 
muun muassa palvelutalojen asukkaille ja henkilökunnal-
le. 

Idea Italiasta

Äänivalmentaja Liisi Pettersson ja lauluvalmentaja Riikka 
Hänninen vetivät kaksi ensimmäistä Voimalaulajaisten li-
velähetystä. Laulajat saivat idean Voimalaulajaisiin katsel-
tuaan ja kuunneltuaan italialaisten laulamista parvekkeil-
laan.

Voimalaulajaisten vetäjä valitsee laulettavat kappaleet. 
Ennen Voimalaulajaisia ihmiset saavat myös toivoa laulu-
ja.

- Valitsin kappaleet omiin Voimalaulajaisiini sillä perus-
teella, mitä Facebook-tapahtumassa oli toivottu, mitkä 
tiesin ja mitä sattui kotona nuotteina olemaan. Kirjastoon 
kun ei sattuneesta syystä päässyt nuotteja hakemaan. Yri-
tin myös valita sellaisia kappaleita, jotka olisivat merkityk-
sellisiä itselleni tai joista tiesin lähipiirini pitävän. Lasten-
lauluja otin mukaan niin, että kahdeksanvuotias siskon-
tyttöni pääsisi myös laulamaan, Liisi sanoo. 

Riikka halusi valita omiin Voimalaulajaisiinsa tuttuja lau-
luja ja toteuttaa toiveita kuten Suomi-iskelmää ja kansan-
lauluja. Sokeana muusikkona hän ei voi yhtäaikaa soittaa 
pianoa ja lukea laulujen sanoja ja nuotteja, koska kädet ei-
vät riitä soittamiseen ja pistekirjoituksen lukemiseen sa-
manaikaisesti. Niinpä hän valitsi lauluja, joiden sanat ja 
nuotit hän osasi ulkoa.   

Miten pääsen mukaan laulamaan?

Päästäkseen osallistumaan maksuttomiin Voimalaulajai-
siin on oltava mukana Facebookissa. Siellä etsitään ta-
pahtumaa Voimalaulajaiset, josta klikataan linkkiä ”osal-
listun”. Tämän jälkeen saat tietoa kulloinkin tulossa ole-
vista Voimalaulajaisista sekä laulujen sanat ja joskus 
myös sointumerkinnät, jos vetäjä on laittanut ne mu-
kaan. Voimalaulajaisissa on laulettu erilaisia kappaleita 
suomen, ruotsin ja englannin lisäksi siansaksaksi. Laulut 
ovat vaihdelleet popmusiikista kansanlauluihin ja virsiin. 
Kalevalaisten voimalaulajaisten vetäjä muusikko Nana 
Åsten houkutteli laulamaan kalevalaisia runolauluja kan-
teleen säestyksellä. 

 Juuri ennen livelähetyksen alkua tulee tieto siitä, et-
tä kunkin Voimalaulajaisten vetäjä on livetilassa ja tähän 
klikkaudutaan mukaan. Jos ilmoitusta ei tule, tapahtu-
man keskusteluosion ylimmäiseksi ilmestyy livelähetys. 
Nyt vain etsitään omasta kodista mahdollisimman muka-
va paikka, missä haluaa laulaa. Sitten livelähetystä kuun-
telemaan ja vetäjän mukana laulamaan. Vaikka livelähe-
tyksessä kuuluu vain vetäjän ääni ja soitto, on helppoa 
aistia muutkin mukana olevat laulajat. 

”Laulun voimalla 
tästäkin selvitään”

Lauluvalmentaja Riikka Hänninen kuvattuna Voice of Finlandissa 
ja äänivalmentaja Liisi Pettersson. Jutun pitempi versio on luetta-
vissa www.digikajastus.fi.
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RUUDUKON RATKAISU                                          

ONNEA VOITTAJALLE! Kevätruudu-
kon arvonnassa voitti Kajastuksen 
vuosikerran Lea Hokko,  Seinäjoki.  
Voit vastata kahdella tavalla: irro-
ta täytetty ruudukko tai kirjoita pa-
periin keltaisille riveille muodostu-
vat sanat,  lisää nimi- ja osoitetieto-
si ja laita vastauksesi  30.7.2020 men-
nessä osoitteella  Kajastus, Marja-
niementie 74, 00930 HELSINKI.  Kir-
joita kuoreen lisäksi  sana "Kesäruu-
dukko”. Oikein vastanneiden kesken 
arvomme Kajastuksen vuosikerran. 
HUOM! Voit vastata myös sähköpos-
titse lähettämällä keltaisille riveille 
muodostuvat sanat ja osoitetietosi: 
palaute@kajastuslehti.fi

KESÄRUUDUKKO
Vastaaja:   .................................................................................................................

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

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

nysmatto. Ihossa on poimuja kaikkialla häntää ja kärsää 
myöten. Korvat ovat valtavat.

Retken vetäjä kysyy, haluaisiko joku tulla kylvettämään 
Nataliaa viereiseen jokeen. Vapaaehtoisia ilmoittautuu 
peräti yksi.

Ei muuta kuin kengät pois ja  vaatteet päällä rapakkoon. 
Thaipoika antaa käteeni harjan ja kehottaa harjaamaan 
niin kovaa kuin ranteista lähtee. Onneksi olen ruisleipä-
ni syönyt, joten Natalia saa kunnon hemmottelua. Kiitok-
seksi saan muutaman kärsällisen vettä niskaani. Kai Nata-
lia ajatteli, että pitäähän kylvettäjäkin pestä.

Olen likomärkä mutta tropiikin aurinko kuivaa sen, min-
kä kastelee.

 Innoissani seuraan, miten paikan juniori, viisivuotias 
elefanttipoika tallustelee estradille. Se nappaa tottunees-
ti huuliharpun kärsäänsä ja soittaa sellaisen kipaleen, et-
tä korvissa soi. Ehdotan, että poika voisi tehdä levyn, jon-
ka tuotolla hankitaan rescue-norsuille ruokaa. Radiosta 
tulee nykyään paljon karmeampaakin musiikkia.

Kiitokseksi hyvästä esityksestä annan pojalle muuta-
man ananaksen. Ja ennen kuin ehdin tajutakaan, vasen 
poskeni saa kunnon viemärinavausmuiskun. Jälkeenpäin 
saan kuulla, että elefantit harvoin antavat ilman kehotus-
ta pusuja turisteille.

Omakin ihoni kaipaa hoitoa. Elefanteille tarjottavan 
mutahieronnan ja harjaamisen sijaan päätän kääntyä 
paikallisen spa-hoitolan puoleen. Varaan pisimmän, viisi 
tuntia kestävän ja  viisi eri hoitoa sisältävän paketin.

Minut haetaan hotellilta autolla, joka tuoksuu vahvasti 
yrteiltä. Maukkaan teekupillisen jälkeen  istun hoitokimo-
noon puettuna höyryhuoneessa aniksen, mintun ja kur-
kun tuoksujen keskellä.

Kuorintahoidon ja kuuman suihkun jälkeen ihoni sivel-
lään kauttaaltaan laventelinaamiolla. Minut kiedotaan 
lämpimään kääreeseen ja jätetään pehmeään sänkyyn ui-
numaan.  Tuoksu, lämpö ja itämainen musiikki saavat mi-
nut unohtamaan maan ja valuutan.

 Siro aasiatar kysyy, miten voimakkaan hieronnan halu-
aisin. Pyydän hellintä mahdollista.

Thai-hieronta poikkeaa täysin länsimaisesta.  Siihen 
kuuluu monenlaisia   venytyksiä,  ja hieroja käyttää apu-
naan vartalonsa painoa tehostamaan käsittelyä. Pääpai-
no on jaloissa, mutta kyllä selkä ja kädetkin  osansa saa-
vat.

Ihmettelen hennon aasialaisnaisen valtavia voimia. Mo-
nien eurooppalaisten, tuplasti tuhdimpien hierojien kä-
sittely tuntuu tähän verrattuna silittelyltä. Lihakset ja jän-
teet vain poksuvat ja rätisevät. Tunne on silti kaikin puo-
lin miellyttävä, ja ylang-ylangilta tuoksuva hoitoöljy kii-
dättää pois kivun ulottuvilta. 

Seuraavaksi on kasvohoidon  vuoro. Iholle sivellään 
huumaavantuoksuista puhdistusmaitoa, kuorintavoidet-
ta, kasvonaamio, erilaisia  seerumeita ja lopuksi voide. Jo-
ka vaiheessa ihoa hierotaan, painellaan ja kosketellaan 
voimakkaasti mutta samalla hellästi. 

Lopuksi kokeneet, vahvat sormet hierovat päätä. Hoi-
don päättävät nyrkiniskut niskaan ja hartioihin. Kuulostaa 
väkivaltaiselta, mutta nuo napakat mutta samalla lem-
peät iskut naksauttavat  katkaisijat oikeisiin asentoihin.

Tällaisesta rentoutuslomasta en ole edes uskaltanut 
nähdä unia. Thaimaa tarjoaa kaikille aisteille niin paljon 
elämyksiä, että kaksi kuukautta kuluu liian nopeasti.

Mutta me palaamme vielä! 

►
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KAJ WINQVIST
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AT-ARTIC OY
Vuomankatu 8

Kemi p. 0400-972885, 
045-1277704

Lämpö- vesijohto- ja
ilmastointiasennus,

pyydä tarjous
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p.0400-613111 Vihti
ari.soininen@asfalttipalvelu.fi   

www.asfalttipalvelu.fi 

Autoilija 
Seppo Rajala
Väinönpolku 7

Siikainen
p. 0400-864517

Cristoph Rohr Tmi
Räfnäsvägen 26 

Tammisaari 
p.050-5177993

DAMADOS OY
Kivivuorenkuja 5 F
Vantaa p. 0500 974 999
Kivi ja maanrakennustyöt

P. 0500-557146
www.omenapuu.com

Hämeen apuvälinetekniikka
www.hameenapuvalinetekniikka.fi 
p. 050-3387726

JM-Louhinta Oy 
Viitaharjuntie 17 

Jyväskylä 
p.040-5166843

www.jm-louhinta.fi 

JÄÄSÄHKÖ OY
www.jaasahko.fi 
p. 0400-791947

Kalvola Forest 
Alatie 19 Akaa 
p.050-9192969 

Puunkorjuu 
ja metsänhoito

Konehuolto A.Uo  la Tmi 
Urheilutie 34 Somero p.0400-534066 

www.hankkija.fi 

p.0400-182318
 Liperi, www.

koneurakointikempas.fi  

p.0400-525906 Turku
www.kuljetus-soininen.fi 

Kuljetusliike 
Eino Nikka & Co
Nikantie 17 Pekanpää

 p.050-5567834

Kuljetusliike 
Enroth K. Ky 

Kolsantie 17 Jokela 
p.0400-481549 
www.kenroth.fi 

Kuljetuspalvelu 
P.Soininen 

Kivinavetantie 191 
Ruuhimäki 

p.040-5354181
p.050-4956627 
www.lehmontaksipalveluvirta.fi

p.0400-313628 www.leppavirrankolarityökeskus.fi 

Metsäkoneurakointi 
Matti Jääskeläinen 

Matkontie 204 B 
Kerimäki 

p.0500-172508

p.040-5034722  www.mr-steel.fi 

p.0400-208048 H:linna 
www.maki-uuro.fi 

Mäntsälän 
Hautauspalvelu Oy

Vanha Porvoontie 4
Mäntsälä p.0400-491476

matti.marjaniemi@msoynet.com

Natur Pine Oy / 
Ompelimo Ulla-Stiina
p.09-7522668 H:ki 
www.ullastiina.fi 

P.M. Adventure Team
www.geo-x-on.fi 

PM 
Kiinteistöhuolto 

Tuuralantie 618 
Isokyrö 

p.044-5422278

Veneiden talvisäilytys, 
huollot, pesut ja 
maalaukset
p.040-5631950 Parainen 
www.portintelakka.fi p.040-5672644 Salo 

www.rakennusmantyla.fi 

Rakennuspalvelu 
Tapio Niemelä 

Leinikkitie 3 Korpilahti 
p.0400-385363

     Rullax Ky 
Syväsatamantie, varasto 1 
Hamina p.0400-5122451
Paperituotteet, kartongit

Seija Rajala Tmi 
Paavalintie 2 Kurikka 

p.040-5782395 
Työvaatteet ja 

metsäkoneiden
 suojukset

Siivousliike 
Tienhaara Tuula Tmi 

Rientolankuja 1 
Nummi 

p.0400-477637

Sistonen LKV 
Väinövainiontie 2 

Koria 
p.040-5650557 
KiinteistövälitysSähköpalvelu 

Keskitalo 
Kasvihuoneentie 14 

Kempele 
p.044-2627499

www.rakentajat.fi 

Sähkösuunnittelu 
Jukka Laamanen

Seuralankatu 7 
Mikkeli 

p.0400-657033

Taimiviidakko Oy
Latosuontie 37 

Renko 
p.050-5255810

Taksipalvelu 
Mertanen

Kaavintie 107
 Hukkala 

p.0400-372396

p.040-7290066
 Joensuu 

www.talohuoltotahvanainen.fi

TILAPALVELU

Löyda oikeat ratkaisut  
rakennustarpeisiisi. 

Haluatko ehostaa pihasi? 
Meiltä saat ammattilais-
ten neuvonnan. Kaikkea 
kivestä, myös luonnonki-

vimuurit ja portaat! 

p.0400-422032 
Tammisaari 

www.tilapalvelu.fi 

AKIM & POIKAAKIM & POIKA

p.040-7576057 
Jyväskylä 
www.
tilitoimistojauhiainen.fi 

p.0400-937404 H:ki 
www.tiori-kuljetus.com

Vallikallion 
Laatoitus Oy 

Hipiäisentie 2 C 5 
Espoo p.0400-818605

Öljysäiliöhuolto 
Veli-Matti Ojala

Noormarkku
p.040-5433450 

www.oljysailiohuolto.infosivut.fi 



TAIDE KESÄLLÄ JA NETISSÄ 
Museot ja taidenäyttelyt ovat olleet suljettuina koronaviruksen takia. Kesänäyttelyiden pitä-
jistä osa on siirtänyt näyttelynsä ensi vuoteen, osa odottaa, voidaanko näyttely avata ja osa 
aikoo avata normaalisti. Nyt on hyvä aika tutustua näyttelyiden nettisivujen antiin. Jos pääset 
nettiin, mene osoitteeseen www.digikajastus.fi ja kohtaan Livet&näyttelyt ja voit avata näyt-
telyiden ja museoiden nettisivut suoraan linkeistä.

LAURIN KIRJA -
kilpailu äänikirjoille

46     47

Nyt palkitaan parhaita äänikirjoja. Pääpalkinto on 
6000 euroa – 3000 euroa äänikirjan kirjoittajalle ja 
3000 euroa äänikirjan lukijalle!

Kilpailun järjestävät Näkövammaisten Kirjastoyhdistys, Näkövammaisten Kult-
tuuripalvelu ja Näkövammaisten liitto. Nimi tulee Aleksis Kiven seitsemästä vel-
jeksestä: ”Laurin julisti hän parhaaksi lukijaksi Toukolan suuressa kylässä”. 

Kaikki sääntöjen mukaiset 1.1.2019 – 30.6.2020 julkaistut äänikirjat voivat osal-
listua. Palkinnosta päättää viisihenkinen palkintolautakunta. Palkinto jaetaan 
Aleksis Kiven ja suomalaisen kirjallisuuden päivänä 10.10.2020.

Äänikirjakilpailu järjestetään jatkossa joka toinen vuosi. 
Osallistumisohjeet, säännöt ja lisätiedot: www.kulttuuripalvelu.fi/laurinkirja 

Markku Möttönen, järjestöpäällikkö, Näkövammaisten liitto, 050 596 5021, 
markku.mottonen@nkl.fi
Eija-Liisa Markkula, palkintolautakunnan puheenjohtaja, 050 531 7539, 
el.markkula@gmail.com 
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Turvassa - hevosten suojassa


