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LUKEMISEN MERKIT

uvaluennalla toimiva kas-
sakone oli Islannin matkani 
yllättävimpiä kokemuksia. 
Kahvilassa meitä pyydettiin 
maksamaan lähtiessämme 

kassalla. Sinne oli hankala löytää, kos-
ka konetta ei näkynyt missään. Mei-
dät neuvottiin kassanhoitajan luokse, 
joten löytyi myös kassakone, joka oli 
hänen edessään oleva pöytä. Mies ky-
syi, missä olimme istuneet, osoitim-
me suuntaa ja mainitsimme pöydän 
yhdeksän. Hän valitsi alueen värin ja 
pöydän kosketuksella. Samalla hän va-
litsi kuvista tarjoilijan sinne merkitse-
mät annoksemme ja sen, että maksam-
me erikseen. Asia hoitui kuvilla, ja lo-
puksi jostain tulivat vaihtorahat kuit-
teineen. Kassahenkilön ei tarvinnut 
osata paljoakaan kieltä, ei ehkä edes 
tuntea numeroita saati kirjaimia. Hä-
nen oli vain tunnistettava kuvat.

Tutuimpia ja merkitykseltään välittö-
mästi noudatettaviksi tarkoitettuja ku-
valuentaan perustuvia pelkistettyjä ja 
standardoituja merkkejä ovat liiken-
nemerkit. Ilmeisesti poistumassa ovat 
muutamat käytetyimmistä kuvamer-
keistä; kohta ei enää tarvita esim. ”tu-
pakointi kielletty” tai ”miesten WC” 
-merkkejä. Alkaa olla itsestään sel-
vää, ettei tupakoida muualla kuin sii-
hen tarkoitetuissa  paikoissa, jotka 
taas puolestaan täytyy merkitä omal-
la merkillään. En edes tiedä, millainen 
on merkki, joka tarkoittaa pelkästään 
WC:tä, joka on tarkoitettu molemmil-
le sukupuolille. Toivottavasti siinä ei 
ole miehen ja naisen hahmoja yhdes-
sä!  Viimeisimpien standardoitujen 
kansainvälisten merkkien joukkoon 
on tullut kuvailutulkkausta tarkoittava 
merkki, jossa valkokangasta symboloi-

van valkoisen neliön vasemmassa reu-
nassa on kasvoprofi ili suusta lähtevine 
aaltoineen.

Kuviin pohjautuva merkkikieli ohjaa 
näkövammaista vasta sitten, kun sii-
hen liittyy äänisignaali kuten liikenne-
valoissa.

Yhä yleisemmäksi tullut tekstitiedos-
tojen kuvantaminen pelästytti aluksi 
näkövammaiset pahanpäiväisesti, kos-
ka noita valokuvia teksteistä eli pdf-
tiedostoja ei voitu käsitellä ruudun-
lukuohjelmilla, toisin sanoen synteti-
saattori ei voinut lukea niitä kuultavik-
semme.  Tilanne on jonkin verran hel-
pottunut, muttei täysin.

Emojit ovat uusin suuren yleisön käyt-
töön leviävä viestittämistapa. Ne ovat 
pelkistettyjä kuvamerkkejä, joilla voi-
daan ilmaista nopeasti melko moni-
mutkaisiakin asioita. Tekstiviestien 
hymiöt kuuluvat emojien kehityksen 
alkuvaiheisiin. Erilaisia emojeita saat-
taa olla tuhansia, sillä niitä ei ole tois-
taiseksi mitenkään standardoitu, ja toi-
saalta osa niistä  on tiettyjen käyttäjä-
piirien, esim. ammattialojen sisäises-
sä käytössä. Kuitenkin kuvamerkkien 
käyttö on jo niin yleistynyttä, että esi-
merkiksi presidentti Obaman kesällä 
pitämä puhe levitettiin myös emojeil-
la.  Ainakin tällä hetkellä! ”emojikie-
li” on vielä näkövammaisten saavutta-
mattomissa.

Kuvien ja merkkien lisääntyessä ky-
nällä kirjoittaminen alkaa olla yhä har-
vinaisempaa. Tänä vuonna tuli voi-
maan säädös, jonka mukaan käsialalla 
kirjoittamista ei enää kouluissa tarvit-
se opettaa. Ehkä jokaiselle nyt sentään 

opetetaan oman nimen allekirjoittami-
nen käsialalla! Muutaman kymmenen 
vuoden kuluttua ei juuri löydy vanho-
jen kirjeiden ja sopimusten lukemises-
ta selviytyviä henkilöitä! 

Pistekirjoitus on siitä erikoinen jär-
jestelmä, että se on huippuunsa yksin-
kertaistettu; merkit ovat aina luettaes-
sa samat riippumatta siitä, onko teksti 
tuotettu käsin tai teknologisilla sovel-
luksilla. Pistekirjoitus ei jätä minkään-
laista arvailun tai merkin merkityksen 
suhteen epäröinnin varaa, vaan on täs-
mällisesti sanojen oikeinkirjoituksen 
mukaista, mikä puolestaan on näkö-
vammaisille ensiarvoisen tärkeää. Pis-
tekirjoituksen voisi suorastaan sanoa 
olevan aikaa kestävä lukemisalusta. 

Lopuksi nostan kuvaluennan vielä niin 
sanottuun suureen kuvaan, jolloin sen   
tehokkuus ja nopeus monikielisille 
joukoille tulee kiistatta ilmi. Tarkoi-
tan tällä pakolaisten tulvaa.  Juuri täl-
lä  hetkellä Euroopassa on meneillään 
niin massiivinen ”kansainvaellus” ete-
lästä pohjoiseen, ettei voida edes tie-
tää, millä kaikilla kielillä heille pitäi-
si kirjoittaa ohjeita ja neuvoja. Maasta 
toiseen siirtyminen tapahtuu sellaisel-
la vauhdilla, ettei ohjeita ehditä laatia, 
kääntää, painattaa eikä levittää paik-
koihin, joissa niitä tarvittaisiin. Oi-
keilla kuvilla pystytään ihmisille anta-
maan nopeasti edes jonkinlaisia ohjei-
ta, vaikkei vielä edes tiedettäisi, osaa-
vatko he lukea vai eivät.

6. syyskuuta 2015
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"Tästä paranemisen ihmeellisestä kokemuksesta syntyi 
Hurmeen seuraava romaani Hullu, jonka piti olla hauska 
kirja ja jonka hauskuuden lähteenä oli oltava paranemi-
sen ilo ja riemu." Kirjailija Juha Hurmeen kirjailijavie-
railusta kertova juttu on sivulla 4.

ONNEA MIEKKAILIJA
Viime Kajastuksessa esitelty Klaus Härön Miekkailija-
elokuva on valittu Suomen ehdokkaaksi Oscar-palkinnon 
saajaksi. Ensi tammikuussa selviää, miten Miekkailijan 
käy eli yltääkö se Oscar-ehdokkuuteen parhaan ulkomai-
sen elokuvan sarjassa. Oscar-palkinnot jaetaan 28. hel-
mikuuta 2016.   
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”Vaikka kuinka perus-
teellisesti ja loistavasti 
oletkin perehtynyt kir-
joihini, minun on silti ilo 
todeta, että olet ihan 
pihalla!”

Teksti: Gyöngyi Pere-Antikainen

arvemmin haastattelija 
kuulee kirjailijavieraalta 
nämä sanat ja harvemmin 
hän voi ottaa ne imartelu-
na. Tällä kertaa sittenkin: 

haastattelija Eija-Liisa Markkula nau-
raa hykertää hervottomasti, samaten 
yleisö, eikä vierastakaan voi synkäk-
si ja yksitotiseksi väittää, ei sinnepäin-
kään. Näin, vaikka puheenaiheet ovat 
mitä suurimpia ja tärkeimpiä.

Juha Hurmeen tekeillä olevan ro-
maanin, Köpin kirjan, päähenkilö, Nyl-
jetyistä ajatuksista tutuksi tullut Köpi 
vierailee Hurmeen varjona Celia kir-
jastossa huhtikuun 28. päivänä vuonna 
2015. Siellä missä fi ktio kohtaa todelli-
suuden, syntyy kosketuspintoja, ääret-
tömän nokkelia ja inspiroivia kirjalli-
sia leikkejä ja huijauksia, henkeäsal-
paavan virtuoosimaiselle kirjailijalle ja 
teatterintekijälle niin ominaisia.

Hurmeen maailman kantavia voimia 
on viisas nauru. Se on usein äänetöntä 
elämänmyönteisyyttä, joka ei vähätte-
le tragedioita ja kärsimystä, mutta joka 
nojaa aina toivoon ja joka on kaikissa 
olosuhteissa parantava voima. Viisaan 
naurun vuoksi kirjailija itse vilahtaa jo-
kaisessa kirjassaan varjona tai lempeä-
nä pellenä.

Teatterintekijänä, näyttelijänä ja oh-
jaajana Juha Hurme jätti sormenjälken-
sä muiden muassa Ylioppilasteatterin, 
Suomen kiinalaisen teatterin ja teatteri 
Telakan historiaan. Nykyisin hän opet-
taa Teatterikorkeakoulussa. Kansallis-
teatterissa puolitoista vuotta pyörinyt 
palkittu Europaeus-näytelmä oli kult-
tuuritapaus.

Teatteri taiteen lajina on Hurmeen 
koko elämäntyön peruspilari, vaikka 
hänen kiinnostuksensa ja työskentelyn 
kohteiden kirjo ulottuu luonnontieteis-
tä ja pitkän matkan urheilusta musiikin 
ja kulttuurihistorian kautta ekologisiin 
kysymyksiin. Teatteri on kuitenkin ih-
misen olemisen pohja, joka syntyi yh-
tä aikaa ja yhteennivoutuneena demo-
kratian kanssa. Näin ollen teatteritai-
de vaikuttaa välillisesti joka ikiseen ih-
miseen riippumatta siitä, kohtaako hän 
kertaakaan eläessään ainuttakaan näy-
telmää.

”Uskon sellaiseen teatteriin, joka ei 
hylkää älyä”, toteaa Hurme. Teatteri 
ei saa olla poliittisesti saarnaava, vii-
meisen tulkinnallisen vastuun on säi-
lyttävä katsojalla, eikä aihe pyhitä tai-
deteosta. On banaalia, jos toiminta 
lavalla toistaa ja alleviivaa sen, mitä 
roolihenkilö puhuu. Roolihenkilön ja 
katsojan tunnetilat, itku ja nauru voi-
vat hyvinkin olla ristiriidassa keske-
nään, tässä ristiriidassa piilee teatte-
rin, draaman ja komedian syvin ole-
mus.

Kirjailijaksi Juha Hurme kypsyi teat-
terin kulisseissa. Ensimmäisen romaa-
nin, Volvo Amazonin pohjana toimi 
neljän näytelmän Auto-trilogiaksi kut-
suttu sarja. Hurmeelta tilattiin teatterin 
tekemiseen liittyvistä fyysisistä puu-
hista ja ajatustyöstä kertova proosate-
os ja tämän teoksen runkoon hän sisäl-

lytti neljä lapsuutta ja nuoruutta käsit-
televää näytelmää. Isänsä kuolema sai 
Hurmeen pohdiskelemaan heidän yh-
teisiä aikojaan, omaa lapsuuttaan ja 
nuoruuttaan, sekä Suomen rajua muut-
tumista 1960-luvulta milleniumiin 
kantavana aikakautena. Volga Farma-
ri, Ford Taunus, Toyota Hiace ja Vol-
vo Amazon eivät ole orjallisesti päivä-
kirjamaisia paljastusnäytelmiä, kirjaili-
ja käyttää omaa polkuaan fi ktion run-
kona.

uupää-romaani juurtui myös 
teatterissa. Hurmeen kans-
sa paljon yhteistyötä tehnyt 
Christian Smeds soitti Hur-
meelle ’90-luvun loppupuo-

lella. Smeds pyysi häntä kirjoittamaan 
valoisan lopun hänen liian synkäksi ar-
vioimalleen näytelmälle ja myös esit-
tämään roolihahmoa. Rautavaara, Ou-
lunkylän tähti -niminen esitys pyöri 
Oulunkylän vanhassa työväentalossa, 
homeenhajuisessa puuröttelössä, kun-
nes lähistön pikkupojat polttivat vahin-
gossa koko esiintymispaikan ja esityk-
set loppuivat siihen. Hurmeen kynästä 
syntynyt lyhyt, lapsuutta ja lapsuuden 
elokuvaelämyksiä käsittelevä mono-
logi johti joitakin vuosia myöhemmin 
uuteen kutsuun: Smeds esitti Hurmeel-
le tällä kertaa tunnin mittaisen monolo-
ginäytelmän ideaa.

Puupää-näytelmänsä kanssa Juha 
Hurme on Kajaanin teatterin nimissä 
kiertänyt toistakymmentä vuotta Suo-
mea ja keikkoja riittää vieläkin viisi 
tai kuusi vuodessa. Tämän näytelmän 
pohjalta syntyi romaani Puupää, jon-
ka päähenkilö on N., venäläisromaa-
nien ja Kafkan romaanien mukaises-
ti pelkäksi sukunimen alkukirjaimek-
si etäännytetty hahmo, ikuisesti maa-

H

VIIMEINEN 
TULISIELU

Juha Hurmeen kirjailijavierailu Celiassa
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ta kiertelemään pakotettu ja lopulta 
mystisesti katoava, kenties peräti itse-
murhan tehnyt teatterintekijä, Hurmet-
ta jokseenkin muistuttava hahmo hän-
kin, työelämän kurjistumista symboli-
soiden. Romaani käynnistyy takaperoi-
sesti: N. jättää jälkeensä neljä muisti-
vihkoa, joita eräs ystävä purkaa, analy-
soi ja varustaa johdannoillaan hieman 
kieli poskessa selvittääkseen maan pol-
jetuimman teatterintekijän katoamisen 
mysteerin. Surkuhupaisat kohtaukset 

tuovat mieleen teatterihistorian kaiken 
traagisimpien hahmojen, kuten Esa Pa-
karisen kohtalon.

Puupää alkaa lahtelaisen ”Suomen 
parhaan ruisleivän” yleistyksellä. Hur-
me sanoo olevansa paljon ennemmin 
kosmopoliitti kuin tiukka patrioot-
ti. Hänestä Suomi on reaalipoliittises-
ti ja maantieteellisesti Siperian länti-
sin nurkka, asuinsijaksi maailman lä-
hestulkoon kelvottomimpia maisemia, 
joita asustaa jylhä kansa, kummallisia 

luusereita, joita on häädetty tänne 
jäisille soille. Ylistettävää on ruis-
leivän lisäksi ainakin maan kirjasto-
laitos: Hurme, kuten kirjansa san-
kari Köpi, omistaa vähintään kah-
denkymmenen eri kunnan kirjas-
tokortin, ”elämän valttikortit” ja 
lainaa yhden päivän kirjalainoja, 
missä ikinä kulkeekin. Ja hän kul-
kee paljon: Suomen kaikki kun-
nat ovat Hurmeelle tuttuja, hän on 
ekologisten elämäntapojen mal-
liesimerkki, ei lennä, ei matkus-
ta Ruotsia pitemmälle, vaan pör-
rää vain kotimaassa, lähinnä jalan, 
polkupyörällä tai soutaen.

Puupään jälkeen Hurme sai viet-
tää menestyksen, työn ja levon täy-
dellisen tasapainon vuosia. Tässä 
hyvässä elämänvaiheessa iski va-
roittamatta raju sairaus: Hurme va-
josi psykoosiin ja joutui kuukausik-
si Auroran sairaalan suljetulle osas-
tolle ja vahvojen psyykelääkkeiden 
turruttamaksi. Paraneminen oli sit-
ten yhtä nopea ja ihmeellinen kuin 
sairastuminenkin. Tästä parane-
misen ihmeellisestä kokemuksesta 
syntyi Hurmeen seuraava romaani 
Hullu, jonka piti olla hauska kirja ja 
jonka hauskuuden lähteenä oli olta-
va paranemisen ilo ja riemu.

Elämän suurin kriisi oli samalla 
vaikea valintatilanne: valehdellako 
sairaus burnoutiksi vaiko kertoa re-
hellisesti psykoosista? Hurme valit-
si avoimen kertomisen, mutta käsit-
teli moraalisesti herkkää aihettaan 
omia ja potilastovereittensa mieli-
sairaalakokemuksia korostetun fi k-
tiivin kaunokirjallisuuden keinoin 
fuusioiden. Psykiatrit ja mielenter-
veysjärjestöt ovat edelleen hyvin 
kiinnostuneita Hurmeen kokemuk-
sista, sen verran harvassa ovat psy-
koosista täysin palautuneet ja koke-
muksiaan ilmaisemaan kykenevät 
entiset potilaat.

irjan nimetön potilas, Hur-
metta muistuttava hahmo 
jälleen, kirjoittaa terapi-
amielessä näytelmän po-
tilastoveristaan, Aleksis 

Kiven aikalaiskirjailijasta, joka eli 
42 vuotta psykoosissa Lapinlahden 
mielisairaalassa. Tämä näytelmä, 
jälleen teatteria romaanissa, esite-

K

Kirjailija Juha Hurme, kuva Stefan Bremer /Teos
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tään Auroran sairaalassa uudenvuoden-
aattona. Kirjaan liittyvä lähes kammot-
tava anekdootti kertoo, että Hurme kir-
joitti romaanin sisäisen näytelmän psy-
koosista seitsemän vuotta ennen omaa 
sairastumistaan.

Juha Hurmeen toistaiseksi merkit-
tävin romaani on viime vuonna ilmes-
tynyt Nyljetyt ajatukset. Romaanin pe-
rustana on Hurmeen ja kaverinsa to-
dellinen, tarkoin päiväkirjamerkin-
nöin dokumentoitu kolmen viikon ja 
seitsemänsadan kilometrin soutu- ja 
purjehdusmatka Kustavista Hailuo-
toon, matkan kaikkine mahdollisine 
hauskoine ja vaikeine kommelluksi-
neen. Romaanin henkilöt, Aimo ja Kö-
pi, soutavat ja pitävät perää vuorotel-
len ja lepovuorossa oleva kaveruksista 
kertoilee aina kulttuurihistoriaa käsit-
televiä tarinoita, anekdootteja, kannan-
ottoja. Matkan määränpäänä on Kok-
kola, jonne kaveruksilla olisi ooppe-
ralippu, mutta heidän myöhästyttyään 
ensi-illasta heidän seuraansa lyöttäy-
tyy taas salaperäinen hahmo Juha Hur-
me nimeltään, joka jättää kaveruksille 
lapun: ”Älkää kääntykö hölmöt, souta-
kaa Hailuotoon saakka”. 

Romaani on taideteoriaa kansankie-
lellä avaava teos, joka osoittaa, miten 
taide on inhimillisen olemisemme kan-
tava rakenne, peruspilari. Soutajat käy-
vät läpi satoja, ellei tuhansia kulttuu-
rihistoriallisesti arvokkaita tarinoita. 
Hurme on vuosien luennoitsijan uransa 
aikana kerännyt tarinoita, anekdootte-
ja ja taustatietoja ja keksi oman soutu-

matkansa aikana keinon hyödyntää tä-
tä aineistoaan kaunokirjallisin keinoin. 
Tarinat hakevat valtakulttuurin jalkoi-
hin polkemaa todellisuutta ja kertovat 
mm. nuorena kuuroutuneesta Volter 
Kilvestä, jonka kohdalla ehkäpä juuri 
tärkeän aistin puute johti verbaalisuu-
den käsittämättömän loiston kypsymi-
seen. Kertovat Aleksis Kivestä, joka loi 
huikean suomen kielensä Europaeuk-
sen sanakirjan avulla ja Runebergistä, 
jonka Vänrikki Ståhl on suomennettu-
na jokseenkin väärinymmärretty, alku-
peräisenä jopa leikkisä ja sodan kum-
mankin osapuolen sankareita yhtä lail-
la arvostava teos.

Kirja on samalla suomalaisen luon-
non kauneutta ylistävä teos. Samalla 
se on täynnä riemukkaita ja nokkelia 
juonia ja käänteitä, joiden tarkoitukse-
na on saada lukijan pää pyörälle, hui-
jata ja viihdyttää häntä.  Todellisuus ja 
fi ktio sekoittuvat perusteellisesti, kun 
esimerkiksi kaverukset joutuvat kos-
ketuksiin muutaman kerran Juha Hur-
meen taideteosten kanssa, aina ei luki-
ja tiedä, onko kyseisiä teoksia olemas-
sa vai ovatko ne keksittyjä.

uha Hurme oppi kirjoitta-
maan teatterissa ja se nä-
kyy. Hän kirjoittaa ekono-
misesti ja täsmällisesti, tur-
hia jaarittelematta. Hänen 

kirjansa ovat monimutkaisia ja mo-
nitasoisia, silti kommunikatiivisia ja 
helposti lähestyttäviä, hieman teatte-
rin toisen suurnimen, Shakespearen ta-

paan. ”En voi työstää latteaa kuvausta 
maailmasta, jonka koen monimutkai-
seksi ja monikerroksiseksi. Kirjailijoi-
den eettinen velvollisuus on luoda rele-
vantteja, käypiä kuvauksia todellisuu-
desta, mikä ei välttämättä tarkoita rea-
lismia, vaan vastaavuuksia”, tähdentää 
Hurme. ”Kerroksittaisen rakenteen ta-
kana on niitä analysoitaessa kuitenkin 
simppeleitä peruselementtejä, selkei-
tä perustunteita ja ymmärrettäviä mo-
tiiveja.” Hurmetta ei kirjailijana, eikä 
lukijanakaan kiinnosta kertahotkaisulla 
tavoitettava lattea kirjallisuus. ”Haas-
teiden asettamisessa piilee sivistymi-
sen arvon lisäksi myös valtava viihde-
arvo”, hän nauraa.

Nyljettyjen ajatusten lopussa hahmot 
kävelevät maisemasta ulos ikään kuin 
häivytettyinä, antaen lukijan odottaa 
heidän paluutaan. Kirjan entistä pak-
sumpi jatko-osa, Köpin kirja, onkin jo 
valmistumaisillaan. Se käsittelee kult-
tuurihistoriaa kronologisesti, alkaen 
Agricolasta ja päättyen Hurmeen aika-
laisidoliin Madonnaan.

Mutta Juha Hurmeen uusimmas-
ta teoksesta pääsemme nauttimaan 
jo ennen Köpin kirjaa: Kom-teatteri 
esittää syyskuussa hänen näytelmän-
sä Muuttomiehet, jonka lokakuun 10. 
päivän esitykseen on varattu ryhmäli-
put näkövammaisille. Näytelmä on ko-
mediallinen, toinen jalka todellisuu-
dessa ja toinen abstraktissa, absurdis-
sa fantasiassa oleva kuvaus todellises-
ta muuttotilanteesta, jossa ihmisen elä-
män koko identtiteetti odottaa pihas-
sa laatikkoihin pakattuna. Tarina irto-
aa realismista vertauskuvaksi siitä, mi-
ten ihmiskunta muuttaa nykyhetkestä 
tulevaisuuteen. Muuttofi rman henkilö-
kunta on antiikista tuttuja puolijumalia, 
jotka tietävät tulevaisuudestamme.

Jos Juha Hurmeen vierailua pitäisi ku-
vailla yhdellä sanalla, se sana on ehdot-
tomasti Volter Kilven luoma sana, jo-
ka tarkoittaa mahtavan taide-elämyk-
sen tai muun elämän kohokohdan tuot-
tamaa suurta ilon ja riemun tunnet-
ta. Käsite on hieman sukua kuuluisalle 
Stendhalista nimensä saaneelle synd-
roomalle. Ilta oli siis todellinen täysi-
näishyminöivä hetki!

J

Eija-Liisa Markkula ja kirjailija Juha Hurme Celia-kirjaston haastattelupisteessä. 
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Filosofi an tohtori Leevi 
Haapala (s. 1972) aloitti 
Nykytaidemuseo Kias-
man viisivuotisen joh-
tajakautensa 1.6.2015. 
Aiemmin hän on työs-
kennellyt Kiasmassa 
amanuenssina ja tutki-
jana. Juuri ennen johta-
jan nimitystään hän oli 
vuoden päivät Taideyli-
opiston taiteen ja esit-
tämiskäytäntöjen mais-
teriohjelman professo-
rina.

Teksti: Tuula Paasivirta

ävin kuulostelemassa uusia 
tuulia ja tapaamassa Haa-
palaa elokuussa 2015. Hän 
osoittautui mielenkiintoi-
seksi ja diplomaattiseksi 

persoonallisuudeksi, joka osaa asiansa. 
Hän on tehnyt omaakin taidetta nuo-
rempana, mutta toteaa sen osan elä-
määnsä jatkuvan todennäköisesti vas-
ta eläkkeellä. 

Kiasma historiatiedon tuottajana

Leevi Haapala on tutkinut väitöskir-
jassaan (väitellyt 2011) nykytaidetta 
psykoanalyyttisen taiteentutkimuksen 
näkökulmasta. Keskustelemme pitkään 
taiteen nykyhistoriasta. Samoin poh-
dimme, miten nykyaika muokkaa var-
haisempaa historiaa. Leevi Haapala 
tutki väitöskirjassaan nykytaiteilijoita. 
Hän liikkuu puheissaan sulavasti men-
neisyydestä tulevaisuuteen.

Tutkimustyö kokoelmien ja 
näyttelyiden kartuttamiseen

Kiasmassa tehdään taiteen tutkimus-
ta, perustutkimusta. Tätä tarvitaan toi-
saalta pysyvien kokoelmien kartutta-
miseen, mutta myös alati vaihtuvien 
näyttelyiden suunnittelussa ja toteutta-
misessa. Johtaja Leevi Haapala kertoo, 
että he seuraavat kutakin kokoelma- 
tai näyttelykandidaattia pitkäänkin, te-
kevät hänestä tutkimusta ja ovat vuo-

Uusi johtaja, uudet 
tuulet Kiasmassa

Leevi Haapala, kuva: Sirje Mykkänen, Kansallisgalleria.K
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rovaikutuksessa taiteilijan kanssa. Ki-
asmassa seurataan sekä kotimaista että 
ulkomaista nykytaidetta.

ämä taiteilijoiden pitkäkin 
seuraaminen on erityisen tär-
keää sekä näyttelyihin tule-
ville taiteilijoille että Kias-
malle itselleen. Haapalan mu-

kaan heidän kanssaan käydään myös 
keskustelua sopivasta näyttelyajasta, 

miten mahdollinen näyttely sopii tai-
teilijan uraan juuri sillä hetkellä ja mi-
ten hän saa valmiiksi töitään tietys-
sä aikataulussa. Haapala toteaa: -Toisi-
naan näytteilleasettajakandidaatti me-
nee sillä hetkellä toisaalle ja mahdolli-
sesti palaa meille jossain toisessa yh-
teydessä pitämään näyttelyä.

Uusi johtaja kokee ilonaiheekseen Ki-
asman hyvän ja pysyvän henkilökun-

nan. Tällä henkilökunnalla saadaan 
hyviä tuloksia Kiasman kaikilla sek-
toreilla.

Haapalan vaikutus Kiasmassa 
tänään

Kysyessäni Haapalalta, miten hä-
nen vaikutuksensa näkyy Kiasmas-
sa juuri tällä hetkellä hän vastaa, että 
hän on ollut ennen professoriksi siir-
tymistään vaikuttamassa muun muas-
sa Markus Heikkerön (s.1952) loka-
kuussa (9.10.2015- 9.1.2016) avau-
tuvaan näyttelyyn. (Näyttelyn kokosi 
amanuenssi Saara Hacklin) Tämä suo-
malaisittain ajatellen keskeinen un-
derground-taitelija lahjoitti museol-
le ison kokoelman teoksiaan. Haapa-
la toteaakin näyttelyn olevan hyvin 
seksuaalinen ja provokatiivinen, mut-
ta myös Heikkerön taiteellinen kerros-
tuneisuus, villeys ja maalauksellisuus, 
Euroopan tila ja arkkitehtuuri näky-
vät eri vuosikymmeniltä olevissa teok-
sissa hyvin. Haapala toteaa vielä, että 
seksuaalisuutta käsittelevä näyttely on 
usein hittituote.

Temaattiset kaudet

Jatkossa uusi johtaja pitää erityisen 
tärkeänä, että Kiasmassa keskitytään 
esimerkiksi ohjelmistokausittain tiet-
tyyn temaattiseen kokonaisuuteen. 
Tällöin sekä näyttelyissä että Kiasman 
teatterissa on ohjelmistoa, jotka sopi-
vat yhteen. Lisäksi Kiasman yleisötyö 
tuottaa oheistapahtumia tähän samaan 
teemaan sopien. -Pidän tärkeänä iso-
ja soolonäyttelyjä, haluan tuoda esil-
le selkeästi nykytaidetta esiintuovia, 
uuden polven taitelijoita, jotka näyttä-
vät sen, missä nykytaiteessa mennään. 
Itseäni kiinnostaa missä digitaalises-
sa taiteessa mennään, mitä se on tuo-
nut mukanaan kuvakieleen ja liikku-
vaan kuvaan. 

Yleisötyö, 
entinen museopedagogiikka

Pidän hyvin kiinnostavana keskuste-
luamme Kiasman yleisötyöstä ja asia-
kasprofi ileista. Tässä yhteydessä puhu-
taan myös asiakassegmenteistä. Kias-
ma tavoittelee mielellään alle 35-vuo-

Kuva: Aku Häyrynen, Kansallisgalleria.

t
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tiasta yleisöä. He ovat myös hyvin yl-
peitä poikkeuksellisesta asiakaspro-
fi ilistaan, sillä jopa yli 50 prosenttia 
näyttelykävijöistä on alle 35-vuotiai-
ta. Alle 18-vuotiaat pääsevät näytte-
lyihin ilmaiseksi. Haapala painottaa-
kin: - Alle 35-vuotias yleisö myös ym-
märtää ja hengittää samaa ilmaa kuin 
taitelijaikätoverinsa, nykytaidehan it-
sessään on tässä ajassa kiinni. Kuiten-
kin näyttelyjen sisällöt vaikuttavat kä-
vijäkuntaan, kuten Erkki Kurennie-
men näyttelyssä kävijöiden pääprofi i-
li olikin yllättäen keski-ikäiset miehet, 
koska näyttelyn teema kiinnosti heitä. 
Haapala näkee ja kokee heidät muu-
toin erityiseksi haasteeksi mietittäes-
sään uusia yleisöjä Kiasmaan. Haapa-
la heittää keskustelun kuluessa ilmaan 
kysymyksen: - Pitäisikö tehdä äijä-
näyttely? 

Kiasmassa niin kuin muissakin kon-
sernin museoissa (Kansallisgalleri-
aan kuuluvat Kiasman lisäksi Atene-
umin ja Sinebrychoffi n taidemuseot) 
tehdään paljon taustatyötä ja pohdin-
taa, jotta voidaan vaikuttaa kävijöihin 
ja kasvattaa tulevia sukupolvia taiteen 
kuluttajiksi.

Näyttelyihin kuuluu myös paljon oh-
jelmistoa kuten erilaisia työpajoja ja 
performansseja. Näyttelyt ja muu oh-
jelmisto pyritään luomaan siten, että 
asioita tapahtuu heti Kiasmaan tullessa 
eikä vain tietyissä huoneissa.

Kuvailutulkkaus ja muu 
moniaistisuus

Ilokseni Haapala tunnistaa kuvailu-
tulkkauksen käsitteenä ja keskuste-
lemme siitä hetken aikaa. Hän kertoo 
mahdollisesta tulevasta näyttelystä, 
jossa moniaistisuus, interaktiivisuus, 
on ollut lähtökohtana. - Yleisötyöm-
me pohtii erilaisia kittejä, liikkumisia 
näyttelyissä. Hän toteaa vielä: -Monet 
näyttelythän ovat jo itsessään moni-
aistisia. Joskus teosten materiaaleista 
saadaan taiteilijalta näytepaloja, joita 
yleisö saa koskea. Muistan itsekin, et-
tä ainakin ARS11 -näyttelyssä heti en-
simmäisessä teoksessa oli näin. 

Valintaprosesseista

Yleensä valintaprosessissa valitaan en-
sin teema kullekin näyttelykaudelle. 
Ryhmänäyttelyihin valitaan kolmi-ne-
linkertainen määrä taiteilijoita, jotka 
olisivat potentiaalisia kyseisen teeman 
mukaiseen näyttelyyn ja kuten aikai-
semmin jo mainittiin, heistä tehdään 
tutkimusta ja heitä seurataan. Tämä 
valintaprosessi on Haapalan mukaan 
erittäin kiinnostavaa. Valinnoista vas-
taa kyseisen näyttelyn kuraattoritiimi. 
Kokoelmahankinnoista päättää mu-
seonjohtaja ja niitä valmistelee han-
kintalautakunta, johon kuuluvat Kias-
man kokoelmaintendentti ja kokoel-
ma-amanuenssit sekä aina yksi taitei-
lija tai hänen varajäsenensä. Haapala 
mainitsee: – Pyrin vaikuttamaan suu-
riin linjoihin ja joskus ehdotan näytte-
lyihin taiteilijoita ja heidän töitään. 

Tulossa olevia näyttelyjä
 

eirutissa syntynyt palestii-
nalaisten vanhempien tytär, 
taiteilija Mona Hatoumin 
(s. 1952) näyttely on tulossa 
nykytaidemuseo Kiasmaan 

vuoden 2016 lopulla. Lontoossa asuva 
taiteilija on video- ja installaatiotaitei-
lija. Haapala sanoo, että tällä näytte-
lyllä tavoitellaan yli 35 -vuotiaita kou-
lutettuja naisia, onhan taitelijalla pitkä 
ura, jossa hän on käsitellyt mm. naise-
utta, seksuaalisuutta ja nyt juuri ajan-
kohtaista maahanmuuttoa, pakolais-
uutta.  

Kiasmaan on tulossa lokakuussa tee-
manäyttely Eri mieltä - nykytai-
teen toisinajattelijoita (9.10.2015-
20.03.2016). Haapala kuvailee näytte-
lyä: - Siinä paneudutaan taiteen ja yh-
teiskunnan välisiin suhteisiin. Kias-
man sivuilta löytyy tietoa tästä näytte-
lystä ja siellä kerrotaan muun muassa: 
”Tämän näyttelyn taiteilijat ottavat te-
oksissaan kantaa mm. talouteen, poli-
tiikkaan sekä taiteeseen ja taiteilijana 
toimimiseen.

Näyttelyn ajatuksellisena runkona on 
ranskalaisen fi losofi n, Jacques Ranciè-
ren määritelmä demokratiasta ja poli-
tiikasta erimielisyytenä. Taidekin on 

parhaimmillaan, kun sen annetaan to-
teuttaa perustehtäväänsä: ajatella ja 
esittää toisin.”

Taiteen kieli 

Taiteen kieli kiinnostaa Haapalaa ja si-
tä hän haluasi tuoda jatkossa esille. 
Hän on väitöskirjassaan pohtinut myös 
kysymystä näkemisestä, kuulemisesta 
ja ajallisuudesta sekä tulkinnasta. Ny-
kytaidehan ei avaudu vain kuvana ja 
katseella. 

Guggenheim

Kysyessäni Leevi Haapalan kantaa 
Guggenheimin tulemisesta Helsinkiin, 
hän on hyvin diplomaattinen. Tämä 
on haastattelun ainoa kohta, jossa jou-
dun tivaamaan Haapalan kantaa mo-
neen otteeseen. Nykytaiteenmuseo on 
ollut dialogissa Guggenheimin kans-
sa ja jotain yhteisiä intressejä heillä on 
keskenään, mutta myös erillisiä intres-
sejä.  Guggenheimin asia on Helsingin 
kaupungin projekti. Haapala tuo esille 
jo sovittuja hankkeita ja olemassa ole-
via kulttuurilaitoksia Kiasman lähei-
syydessä kuten Amos Anderssonin tai-
demuseo, Helsingin taidemuseo, Tai-
dehalli ja monet muut. Rivien välistä 
kuulen, että olisi tärkeää hoitaa yhteis-
työ heidän kanssaan ensin. 

- Toivotteko vai ette toivo, että se 
tulee?  

- En ole mustavalkoinen tässä asias-
sa ja asiahan päätetään muualla, kuin 
toisissa museoissa. Toki, jos se tulee, 
teemme yhteistyötä ja etsimme yhtei-
siä yleisöjä, päättää Haapala. 

Fakta
Leevi Haapalan taidehistorian väitös-
tutkimus "Tiedostumaton nykytaitees-
sa - Katse, ääni ja aika vuosituhannen 
taitteen suomalaisessa nykytaiteessa"
http://www.kiasma.fi /
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Celia-kirjastossa otetaan käyttöön  
mobiilisovellus joka tuo äänikirjat 

älypuhelimeen. Äänikirjan voi joko 
kuunnella tai ladata itselleen omalla 

puhelimellaan.
 

Teksti: Ali Kinnunen

yvä rauha vallitsee Celia-kirjastossa. Tilaa on 
esimerkiksi Näkövammaisten Kulttuuripalvelun 
ja Celian yhteisiä kirjailijavierailuja varten, mut-
ta kirjoja on hyllyillä vain malliksi.
  Kaikki kirjat ovat tietokoneella. Kirjaston asi-

akas voi joko kuunnella haluamansa äänikirjan suoratoisto-
na omalla tietokoneellaan tai ladata sen omalle koneelleen. 
Hän voi myös pyytää lähettämään  kertakäyttöisen daisyle-
vykkeen, ja kuunnella sen omalla päätelaitteellaan. 
  - Kun kirjankustantajat ja yleiskirjastot vasta miettivät di-
gitaalista kirjaa, Celia on jo siirtynyt digitaalisiin äänikir-
joihin.  Me olemme aidosti digitaalinen kirjasto. Kirjoina 
ei ole kuin pistekirjat ja nekin tulostetaan pyynnöstä asiak-
kaalle –  ja sitten tietysti lasten koskettelukirjat, joita ei voi-
da digitalisoida. Kaikki muut ovat tietokoneen palvelimella.
  Näin sanoo Celian kirjastonjohtaja Marketta Ryömä.

Celian äänikirjoja yleisistä kirjastoista?

Celia-kirjasto juhli keväällä 125-vuotispäiviään yhdessä sa-
manikäisen Näkövammaisten Kirjastoyhdistyksen kanssa. 
Juhlat olivat näyttävät mutta eivät tylsät, kuten viime Ka-
jastuksessa kerrottiin.  Seuraavat juhlat ovat ehkä kymme-
nen vuoden päästä, kun äänikirja täyttää 70 vuotta.
   Samoin kuin kaikki muutkin valtion ylläpitämät laitokset 
Celiallakin on edessä kovat ajat, sillä säästöjä pitää saada. 
Viime vuonna Celian budjettia leikattiin yhdeksän prosent-
tia, mutta uudet leikkaukset ovat edessä, eikä yt-neuvotte-
luilta ja irtisanomisiltakaan ehkä voida välttyä. Celia joka 
tapauksessa säilyy, eikä sen olomassaolo ole uhattuna.
  - Toimintaympäristö muuttuu ja on aina muuttunut 125 
vuoden aikana. Meidän täytyy sopeutua ja ennakoida muu-
toksia ja yrittää pitää palvelutaso silti riittävän hyvänä ja 
miettiä, millaisin tuottein, palveluin ja ratkaisuun siinä on-
nistutaan, Marketta Ryömä sanoo.  
  - Olemme voimakkaasti yhdistämässä toimintaa yleisten 
kirjastojen kanssa. Tavoitteena on saada sellaista uutta asia-
kaskuntaa, joka ei vielä ole palvelujemme piirissä. Pyrimme 
tiivistämään yhteistyötä niin, että ainakin uudet asiakkuudet 
ohjautuisivat yleisiin kirjastoihin. Ne pystyvät monipuoli-
simmin palvelemaan uusia asiakasryhmiä myös muilla kei-
noin muun muassa musiikin ja oheistapahtumien kautta.
   Nähtäväksi jää miten tämä toimintamalli tullaan noteeraa-
maan yleisten kirjastojen lakiuudistuksessa, joka on työn 
alla. Uuden lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2017 
alussa.  

Äänikirjoja heikkonäköisille 

Kirjastoyhteistyössä on mukana satakunta pilottikirjastoa. 
Jo nyt on huomattu, että moni kansalainen ei tiedä, että hä-
nellä on oikeus saada Celian äänikirjoja kuunneltavakseen. 
Näkövammaiset eli sokeat ja heikkonäköiset ovat vain osa 
ilmaisiin äänikirjoihin oikeutettuja, paljon muitakin ryhmiä 
on, kuten jutun lopussa olevasta laatikosta käy ilmi. 
  - Esimerkiksi lukihäiriöiset on iso uusi ryhmä ja heitä yri-
tämme nyt yleisten kirjastojen kautta tavoittaa paremmin.
   Pilottihankkeen kirjastoissa on huomattu, että kaikki heik-
konäköiset eivät suinkaan ruksaa ilmoittautuessaan itseään 
näkövammaisiksi vaan he ruksaavat kohdan "muu"  koska 
mieltävät olevansa vain muuten huononäköisiä.
  Kirjastoyhteistyön yksi tarkoitus on lähestyä myös nuoria 
asiakkaita. Heitä on äänikirjojen lukijoissa yllättävän vä-
hän. 

ÄÄNIKIRJA TULEE 
MOBIILIIN!

Celian kirjastonjohtaja Marketta Ryömä, 
kuva: Janne Torikka
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   Pohjoismaissa arvioidaan,  että ilmaisiin äänikirjoihin oi-
keutettuja on viisi  prosenttia väestöstä. Suomessa on vielä 
paljon potentiaalista asiakaskuntaa,  jota ei ole tavoitettu. 
   Useille Celian  asiakkaalle äänikirjat ovat henki ja elä-
mä. Moni näkövammainen esimerkiksi kuuntelee äänikir-
jaan nopeutettuna tuhatta ja sataa ja jopa  nukahtaa kirjan 
ääreen.  Innokkaimmat myös tietävät kirjallisuudesta lähes 
kaiken. Kirjastoväki on huomannut tämän myös.
  - Meillä on todella aktiivisia asiakkaita ja lukijoita!

Äänikirja siirtyy mobiiliin!

Vanhempi näkövammaispolvi muistaa ajan, jolloin esimer-
kiksi luentomuistiinpanot tehtiin naskalilla pistelemällä ja 
oppikirjojakin luettiin ääneen talkoilla. Kehitys on ollut hir-
muisen nopea.
  - Kirjaston alkuajoista 50-luvulle asti oli pelkkiä pistekir-
joja.  Sitten tulivat äänikirjat. Niiden formaatit ovat vaihtu-
neet melkein vuosikymmenen välein. Oli avokela, kuusirai-
takasetti, kaksiraitakasetti, digitaalinen daisykirja fyysisenä 
levynä ja sitten verkkokirja.  
     Verkkolainaus on ollut mahdollista muutaman vuoden 
ajan, mutta se ei ole vieläkään lyönyt  läpi niin hyvin kuin 
odotettiin. 
   - Me toivoisimme että asiakkaat innostuisivat enemmän 
verkkolainauksesta. On ollut jopa hidasta motivoida asiak-
kaita verkkolainaukseen. Yllättävän moni kokee, että cd-le-
vy on niin hyvä, että sitä ei tarvitse muuksi vaihtaa, palvelu 

riittää, vaikka kirjan saisikin verkon kautta samantien.
   Osasyy voi olla asiakkaiden vanhahko tietokonekanta. 
Laitekanta laahaa jäljessä, eikä hitaalla koneella ole muka-
va ladata kirjoja, saatikka kuunnella niitä. 
   Aivan uusi ratkaisu on jo kokeiluvaiheessa. Äänikirjat on 
tarkoitus siirtää älypuhelimiin eli mobiiliin. 
   - Kun mobiilisovellukset tulevat, kirjaa voi kuunnel-
la luontevasti missä vain, eikä tarvitse kuljetella mukanaan 
isoa daisylaitetta eikä ole sidottu yhteen laitteeseen. 
   - Kun äänikirjat tulevat mobiiliin, hypätään harppa-
us eteenpäin, tavallaan yhden kehitysvaiheen yli. Pidetään 
peukkuja, että palvelu saadaan jokaisen lukijan ulottuville 
mahdollisimman pian.  Mobiilisovellukset ovat tulossa tuo-
tantovaiheeseen aivan lähiaikoina ja kehitystyötä tehdään 
yhdessä asiakkaiden kanssa. 
   - Mobiilisovellus on uusi,  helpompi tapa käyttää meidän 
kirjoja verkon yli. Ajatus on, että kirjan voi joko kuunnel-
la älypuhelimella tai ladata sen omaan puhelimeensa. Tie-
tokonetta ei enää tarvita lainkaan eli mobiilin käyttöön oton 
jälkeen vanha laitekanta ei enää häiritse. Ruotsissa mobii-
likuuntelu ja lataus on jo käytössä ja on nyt tulossa myös 
meille. 

Äänikirjaraati valitsee lukijat

Celian valikoimissa on lähes 40 000 äänikirjaa. Ne tulevat 
kolmesta eri äänittämöstä tai omasta äänittämöstä.  Lähes 
jokaisella kirjaston asiakkaalla on oma lukijasuosikki, jon-
ka lukemat uudet kirjat valitaan kuultaviksi heti.
   - Lukemisen taso pyritään pitämään korkeana. Kaikki lu-
kijat saavat palkkion. Ja kaikki lukijat käyvät äänikirjaraa-
din hyväksynnän läpi. Vasta kun äänikirjaraati on hyväksy-
nyt lukijan, hän pääsee lukemaan meidän äänikirjoja.

  KUKA SAA ILMAISEN 
ÄÄNIKIRJAN?

Celian palveluja voivat käyttää kaikki henkilöt, 
joille painetun tekstin lukeminen on vamman, 
sairauden tai muun vastaavan lukemisesteen 
vuoksi hankalaa. Olipa lukemisesteen syy näistä 
mikä tahansa, Celia tarjoaa mahdollisuuden kirjal-
lisuudesta nauttimiseen ja opiskeluun.
  Tässä joitakin esimerkkejä yleisimmistä syistä, 
joiden vuoksi lukeminen on vaikeaa: lukivaikeus 
(lukihäiriö), oppimisvaikeus, näkövamma, heiken-
tynyt näkö (esim. ikäihmisillä), kehitysvammai-
suus, cp-vamma, reuma, ms-tauti, lihastaudit, 
heikentynyt lihaskunto, afasia, keskittymishäiriöt, 
hahmotushäiriöt, muistihäiriöt
  Mikäli olet epävarma oikeudestasi Celian palve-
luihin, ota yhteys Celian asiakaspalveluun: puhe-
lin: (09) 2295 2200,  sähköposti: palvelut@celia.fi

Lisätiedot: www.celia.fi

Joulukuun Kajastuksessa: 
Näkövammaisten Kirjastoyhdistys
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Taikuri Martti Sirén he-
räsi seitsemän vuo-
den aikana tajuamaan 
erään yllättävän asian: 
taikatempuilla on yhtä 
vahva merkitys sokeille 
ja heikkonäköisille kuin 
näkevillekin. Kun temp-
puja esitetään näkö-
vammaisten ehdoilla, 
he pystyvät kokemaan 
taikuuden tuoman tun-
teen suoraan taikurin 
käsistä, eikä siinä tarvita 
tulkkia.

Teksti: Rauni Laihonen
Kuvat: Martti Sirénin albumi

ikaisemmin kuviteltiin tai-
katemppujen seuraamisen 
vaativan näkökykyä.
- Tulimme toisiin ajatuk-
siin ja rikoimme rajat. Tä-

mä on tärkeämpi asia kuin pelkkä viih-
dyttäminen, jota myös tarvitaan, ja jo-
ta ihmiset janoavat. Tässä löytyi kor-
keampi taso herättämään ajatuk-
sia muistakin mahdollisista ennakko-
luuloista ja väärinkäsityksistä, kertoi 
Sirén. 

Pelkästään taikatemppujen esittämi-
nen näkövammaisille olisi vain huo-
nosti tuottava tuote.

- Sen olisin jo unohtanut. En mene 
vain viihdyttämään heitä vaan osoitta-
maan, että me kaikki olemme ymmär-
täneet ihan väärin. Vahingossa tuli sör-
kättyä sellaiseen kohtaan, joka on laa-
jempi sisällöltään ja erittäin tärkeä, 
pohtii taikuri.

Taikuri Martti Sirén, 57, syntyi Rii-
himäellä ja asuu nykyisin Hämeenlin-
nassa. Hän on kahden aikuisen tyttä-

Taikuus heilautti 
ennakkoluuloja

ren isä ja helmikuussa hänestä tuli iso-
isä. Sirén työskenteli Suomen puolus-
tusvoimissa yhden virkauran ja aloitti 
jo siellä taikurin hommat.

- Ammattimaisesti olen tehnyt taiku-
rin töitä 90-luvun alusta lähtien. Eni-
ten keikkoja pyydetään merkkipäiville, 
fi rmojen ja yhdistysten tapahtumiin ja 
juhliin, kertoo Sirén. 
 
Taikuutta tunnustellen 
 
Näkörajoitteiselle taikominen poikke-
aa monellakin tavalla mutta toisaalta 

ei ollenkaan.
Taikatempputaikuuden peruslähtö-

kohdassa luodaan raamit ja hetken ku-
luttua tilanne rikotaan ja osoitetaan, 
ettei se pitänytkään paikkaansa. Lo-
pussa kuvio näyttää aivan erilaiselta 
kuin alussa.   

- Näkövammaisille tämä on aivan 
sama. Kun olen luonut peruslähtökoh-
dan ja näkövammainen on tutkinut 
sen, asetan uudet raamit ja annan hä-
nen tutustua käsillään muuttuneeseen 
tilanteeseen. Hän tajuaa, että järjen 
mukaan näin ei ole voinut tapahtua, 

Taikuri Martti Sirén,  kuva Jose Ahonen.

a
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koska itse hetkeä aikaisemmin tunnus-
tellen totesi alkutilanteen aivan toisen-
laiseksi, selittää ammattihuijari.  

Sokean kanssa pitää käyttää mene-
telmiä, keinoja ja seurustelun muotoja, 
joiden avulla hän pystyy tutkimaan al-
ku- ja lopputilanteet omilla ehdoillaan 
ja hyväksymään ne.

Taikatemppujen tekeminen on vaike-
ampaa niille, joiden näkökyky on ra-
joittunut, koska he eivät luota olemat-
tomaan näköön, mutta ovat tarkempia 
muissa asioissa.

Sirén sanoo, että hyvin näkeminen 
on aika surkea asia. Se on yksi aisteis-
ta, joka on helpoiten huijattavissa ja 
kuitenkin me luotamme siihen aivan 
valtavasti. Jos näemme kadulla val-
koisen auton, oletamme sen toisenkin 
puolen olevan saman värinen. Teem-
me paljon tällaisia oletuksia, koska ne 
yleensä keskimäärin pitävät paikkan-
sa ja se helpottaa meidän aivokapasi-
teettiamme, emmekä mieti asiaa sen 
enempää. Nämä tapahtuvat ihan auto-
maattisesti.

- Automaatioihin me taikurit aika 
pitkälle käymme kiinni ja harhautam-
me ihmisiä näkemään sen, mitä halu-
amme heidän näkevän. 
 
Mielenkiintoinen lähitaikuus 
 
Esiintyessään kahdellekymmenelle nä-
körajoitteiselle yhtä aikaa taikurin pi-
tää todistaa alkutilanne heille kaikil-
le erikseen. Esine siis käy jokaisen kä-
sissä ennen kuin päästään eteen päin. 
Puolen tunnin esitys muuttuu helposti 
puolentoista tunnin mittaiseksi. Esille-
panossa joutuu miettimään, miten pys-
tyy näyttämään kaikille paikalla ole-

ville näkövammaisille alkutilanteen.
- Jonkin verran se karsii temppu-

ja. Näkeville voin näyttää jokaisel-
le yhtä aikaa esimerkiksi tyhjän laati-
kon, mutta sokea haluaa päästä laatik-
koon käsiksi ja saman tien tilanne tu-
leekin minulle paljon vaikeammaksi, 
kertoo Sirén.

Sokean on ikään kuin pakko päästä 
sermin taakse, mutta kaikkien temppu-
jen kohdalla se ei ole mahdollista.

Näkövammaisten tapahtumista löy-
tyy aina normaalisti näkeviä ihmisiä.

- Joudun huijaamaan edelleen nä-
keviä ja sen lisäksi näkörajoitteisia. 
Kahdella tasolla juksaaminen tekee 
sen niin vaikeaksi kuin se vain voi ol-
la. Koskaan ei tarkkaan tiedä, minkä-
lainen yleisö on näkötilanteen osalta, 
tuumii temppujen tekijä. 

Jos hän antaa jonkin esineen tutkit-
tavaksi ja etukäteen kertoo sen olevan 
neliö, mutta esine osoittautuukin pal-
lon muotoiseksi, niin se ei mene läpi.

- En voi lähteä valehtelemaan asiaa, 
koska se mitä puhun, ja mitä sokea saa 
käsiinsä tunnusteltavaksi, pitää olla 
yhtä. Voin tietysti johdatella niin pal-
jon kuin sielu sietää, mutta rajat ovat 
hyvin kapeat. Käytän näkövammaisten 
kanssa ihan samoja periaatteita kuin 
muidenkin, mutta asioiden suhteen pi-
tää olla hyvin valikoiva, ja mitä sieltä 
korostan, sanoo taikuri. 
 
Pelikorttitemppu 
 
Istuimme Musiikkitalon kahvilassa 
huhtikuussa. Taikuri Sirén oli jo kot-
van aikaa puhunut taikatempuista, 
kunnes hän kaivoi temppulaukustaan 
neljä isoa pelikorttia. Sain käteeni ala-

reunoistaan pultilla ja mutterilla toi-
siinsa kiinnitetyt noin 15 x 20 sentin 
kokoiset kortit. Vaikka ne olivat ruu-
villa kiinni, ne pyörivät ympäri, mutta 
pysyivät paketissa.

Sirén kertoi, että kun kaikki näkö-
vammaiset eivät osaa pistekirjoitus-
ta, hän numeroi nämä rei’illä. Päällim-
mäisestä löytyi yläreunasta neljä, seu-
raavasta loogisesti kolme ja sitten kak-
si reikää ja alimmasta yksi.

Tunnustelin tarkkaan korteissa ole-
via rei’ittimellä tehtyjä reikiä, jotka 
tuntuivat selvästi. Ne olivat juuri niin 
kuin hän oli sanonut eli alimmassa yk-
si, seuraavassa kaksi, sitten kolme ja 
päällimmäisessä neljä reikää.

Käteni olivat korteissa kiinni kuin 
myös taikurin kädet, jotka liikkui-
vat koko ajan hänen puhuessaan. Jon-
kin ajan kuluttua hän irrotti kätensä ja 
sanoi: Kun ne pysyvät paketissa, voi-
daan kuvitella, että ne pysyvät myös 
järjestyksessä. Paitsi, kuunteles tark-
kaan, napsautan sormiani, naps, enkä 
enää edes ota niitä omiin käsiini, ja jos 
nyt tunnustelet kortteja, se nelonen on 
siinä päällimmäisenä, mutta katsopas, 
mikä on sen jälkeen.

Tunnustelin sormillani ja löysin seu-
raavasta kaksi reikää vaikka siinä oli-
si kaiken järjen mukaan pitänyt olla 
kolmireikäinen kortti. Suustani pääsi 
spontaanisti pitkä ee ee eeei. Olo tun-
tui hyvin oudolta, koska olin varma, 
että ensimmäisen kerran huolellisesti 
tunnusteltuani siinä oli aivan varmas-
ti kolme. Sitten tunnustelin seuraavaa, 
missä olisi pitänyt olla kaksi reikää ja 
jo arvelin, että jotain muuta sieltä on 
tulossa ja eikös vaan, kolmireikäinen 
kortti löytyi sieltä ja alin oli yksiréi-
käinen niin kuin kuuluikin olla. Tunsin 
itseni vähän pieneksi.

Kuinka paljon näkövammaiset itse 
ajattelevat, että taikatemput eivät ole 
heidän juttujaan. Yleensä ajatellaan, 
että ne eivät kuulu sokeille, koska he 
eivät näe sitä tyhjää hattua tai laatik-
koa, eivätkä pupua, joka sieltä tulee. 
Turha on heille taikuria tarjota.

- Tämä on sellainen isompi agenda, 
mikä tässä on vähän niin kuin vahin-
gossa tullut huomatuksi. Tätähän mi-
nä oikeasti tässä ajan. Näytän sanan- 
mukaisesti, että se ei pidä paikkaan-
sa. Voimme tehdä sellaisia taikatemp-
puja, mitkä ovat tarkoitettuja näkö-

Pahvilaatikon lävistys Retinis-yhdistyksen kesäleirillä.  Laatikkoon meni  nuori 
nainen katsojien todistaessa ja laatikko lävistettiin terävillä tikuilla. Hän selvisi!

►
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vammaisille, ja jotka tuovat kokemuk-
sen ja taikuuden heille ihan yhtä voi-
makkaasti ja yhtä hyvin kuin näkevil-
le, kertoo Sirén. 
 
Miten kaikki alkoi
 
Taikuus sokeille alkoi Ravintolataiku-
reiden Suomen mestaruuskilpailuissa. 
Tuomaristo koostui pääosin tavallisis-
ta ravintolavieraista. Jokaisessa viides-
sä tuomaripöydässä oli yksi taikuri ja 
neljä ravintola-asiakasta tuomareina.

- Eräässä pöydässä istui näkövam-
mainen henkilö. Liityin heidän seu-
raansa taikurituomariksi, muistelee 
Sirén. 

Hän teki tästä kilpailusta jutun Joke-
ritaikuutta taikureille-lehteen, joka on 
tarkoitettu taikuuden ammattilaisille ja 
enemmän asiaa harrastaville.

- Lehtikirjoituksessa varovasti ky-
syin, pitäisikö meidän ravintolataiku-
reina huomioida, että mahdollisesti jo-
nain päivänä asiakkainamme saattaa 
olla näkörajoitteisia ihmisiä. Järjes-
tin lehden lukijoille kilpailun tällaisis-
ta taikatempuista, Sirén kertoo. Vasta 
lehden julkaisuvaiheessa hän tuli aja-
telleeksi, että tarvittiin näkövammaisia 
itse määrittämään hyviä taikatemppu-
ja itselleen. Sirén soitti Näkövammais-
ten Keskusliittoon saaden kutsun pa-
rin kuukauden kuluttua kokoontuvaan 
nuorisoryhmän tapahtumaan.  
 
Taikuri ammentaa tyhjästä
 

Muutama viikko ennen tapahtumaa 
lehden lukijoilta ei ilmaantunut mitään 
varteenotettavia temppuja. Sirén miet-
ti: tässä on kaksi vaihtoehtoa, peruut-
taa pahoitellen saapumisensa tilaisuu-
teen tai tehdä itse esitys.

- Alku lähti ihan nollasta. Mitään 
ajatusta ei ollut, mitä tekisin. Pako-
tin itseni pohtimaan asiaa. Inspiraa-
tion odottamiseen ei ollut aikaa, piti 
vain miettiä ankarasti ja rakentaa. Sit-
ten ideoita alkoi tulla, kun hanan sai 
auki. Niitä lähti oikein pursuamalla tu-
lemaan, muistaa temppujen tekijä. Hän 
huomasi, että uudella alueella ajatuk-
set lähtivät liikkeelle paremmin. Ko-
kemus miellytti häntä ja inspiraatio oi-
keasti tuli, kun hän tavoitti uuden ym-
päristön ja mahdollisuudet löytää siel-
tä uusia asioita. 

Taikuus on ainoa taiteen laji, joka 
voi tuoda ihmiselle mielikuvan mah-
dottomasta asiasta. Mikään muu tai-
teenhaara sitä ei tee. Se jo nostaa tai-
katemput pois pelkän viihteen saral-
ta. Yksiselitteisesti ei voida sanoa, mi-
kä on viihteen ja taiteen raja. Millaista 
taidetta taikuus on, mihin se siellä tai-
teen kentässä lorahtaa, onko se hyvää 
vai huonoa, ja minkälaisia mielikuvia 
se kulloinkin tuo, on aina keskustelun 
aihe erikseen.

- Taikuus ei koskaan synny työ- tai 
harjoitushuoneessa, vaan vuorovaiku-
tuksessa katsojan, kuulijan ja tunnus-
telijan kanssa, kun heille syntyy tiet-
ty tunnetila. Sitä en saa irti yksinä-
ni työskennellessäni. Olen itse vähän 
huono huijattava, sanoo taikuri pilke 
silmäkulmassa.   

Kaikenlainen taide tarvitsee kokijan. 
Niin myös taikatempun kokeminen 
vaatii vastaanottajan, joka saa siitä re-
aktion, tunteen ja mielikuvan ja silloin 
siitä syntyy taidetta.
 
Kansainvälisyyttä 
 
Jossain vaiheessa tuli ajatus, olisiko 
tästä aiheeksi ulkomaalaiseen taiku-
rilehteen. Kansainvälisellä taikuriyh-
distyksellä, The International Brother-
hood of Magicians, on kerran kuussa 
ilmestyvä lehti, joka vietti 90-vuotis-
päiviään äskettäin. Kyseinen julkaisu 
sisältää artikkeleiden lisäksi parikym-
mentäsivuisen Yhden miehen paraatin 

eli yhden henkilön kokoelman omista 
taikatempuistaan.

- Lähetin marraskuussa 2014 yh-
deksänsivuisen nipun näkövammaisil-
le tarkoitettuja temppuja ja kerroin ko-
konaisuudesta enemmän, mitä kaikkea 
olen tehnyt ja miten lähdin liikkeelle. 
He innostuivat ja temppuni pääsivät 
seuraavan vuoden maaliskuun lehteen, 
kertoo Sirén. 

Niitä on jonkin verran aukaistu leh-
dessä muille taikureille ja kerrottu, mi-
tä pitää ottaa huomioon.

- Minkälainen vaikutus tällä pidem-
män päälle on, se nähdään myöhem-
min. Tähän mennessä yhdestä Eu-
roopan maasta on tullut kysely, voin-
ko tulla heidän taikurikonferenssiinsa 
kertomaan tästä. Äskettäin on varmis-
tunut, että lähden lokakuussa Belgiaan 
kertomaan näkövammaisille tehtävistä 
taikatempuista.

   IBM - taikuriyhdistyksessä on jä-
seniä 88 maassa. Heidän maailman-
laajuisesti suurin taikurilehtensä levi-
ää yli 15 tuhanteen kotiin ympäri maa-
ilmaa. 

Koskaan ennen kyseisessä lehdes-
sä ei ole ollut taikatemppuja näkövam-
maisille, eikä yleensäkään suomalai-
sen taikurin temppuja.

Sirénin mukaan tässä tehtiin kahdel-
la tavalla jotain sellaista, mitä ei ikinä 
ennen ole tehty. 

Sirén kiertää Suomea opettamassa 
matematiikanopettajille matemaattisiin 
ilmiöihin perustuvia taikatemppuja, 
joilla voi opettaa matikkaa. Tämä ja 
muutama muu opettajille tarkoitettujen 
työpajojen mainokset löytyvät omalta 
kotisivulta www.temppupaja.fi .

Hän on itseoppinut taikuri ja sanoo 
keränneensä tietoja ja taitoja kirjoista, 
lehdistä, videoilta ja kollegoilta. Tai-
kureille pidetään vuosittain iso koulu-
tustapahtuma: Kouvolan taikapäivät, 
johon tänä vuonna saapui seitsemän 
ulkomaalaista taikuria pitämään luen-
toja, esityksiä ja kilpailuja. Suomen 
Taikurit ry järjestää Helsingissä joka 
syksy minikongressin, jossa on myös 
ulkomaalaisia vieraita. Jonkin verran 
temppujen tekijöitä liikkuu eri puolil-
la maailmaa ja silloin tällöin he käy-
vät Suomessakin pitämässä luentoja ja 
opettamassa erinäköisiä asioita.  
 

Kirjoittaja ja taikuri korttitemppua 
tekemässä  Helsingissä Musiikkita-
lolla. 

►
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ynnyin täysin terveenä lapsena Venäjän Viros-
sa. Kohtalolla oli kuitenkin toinen suunnitel-
ma minua varten, Meelis kertoo. - Rhesus-te-
kijän takia vereni olisi pitänyt vaihtaa,mutta 
heillä ei ollut sopivaa verta eikä autoa, millä 
sitä olisi haettu. Kun lopulta sain minulle so-

pivaa verta, aivoni olivat ehtineet vahingoittua pysyväs-
ti. Tämän takia en pystyy kävelemään enkä puhumaan. 
Minulla on kädet, mutta  en voi käyttää niitä.

Meelis asuu vanhempiensa luona, koska hän tarvit-
see apua ympärivuorokautisesti. Hyvin moni hänen ti-
lanteessaan olisi hyvin katkera ja masentunut. Mutta ei 
Meelis.

Paitsi että hän on Virossa tunnustettu kuvataiteilija, 
hänellä on myös lukuisia muita aktiviteetteja ja harras-
tuksia.

- Rakastan elämääni enkä valita, Meelis sanoo. - Elä-
mä on ainutlaatuinen ja se on syytä elää  hyvin. Taide on 
minun työni ja samaan aikaan se on mahdollisuus jakaa 
värikäs maailmani toisten ihmisten kanssa. Siveltimen 
kanssa työskentely rauhoittaa sieluni ja auttaa minua 
elämään elämääni vieläkin positiivisemmin.

Meelis maalaa mieluiten kuvia luonnosta, vedestä ja 
merestä. Hän saa työstään hyvin positiivista palautetta.

- Viro tunnustaa minut todelliseksi taiteilijaksi. Tämä 
merkitsee minulle paljon, Meelis sanoo.

Parantumaton optimisti

Vaikka Meelis maalaa herkkiä ja kauniita kuvia luonnos-
ta, hän tekee sen sisätiloissa kotona. Taiteilijana hän on 
itseoppinut. 

- Jotkut taiteilijat ovat vierailleet luonani ja  opetta-
neet minulle erilaisia maalaustekniikoita, Meelis kertoo. 

Kuvataide ei kuitenkaan ole suinkaan ainoa Meelisin 
elämän sisältö.

- Olen hyvin innokas tietokoneen käyttäjä. Olen tä-
mänkin taidon opetellut itse ja osaan myös useita koo-
dausohjelmia. Olen Viron liikuntavammaisten yhdistyk-
sen virallinen webmaster. Valmistuin äskettäin Tallin-
nan teknisen yliopiston THINK-ohjelmasta. Kiitos tieto-
koneen, voin kommunikoida toisten ihmisten kanssa vai-
vattomasti, lähettää sähköposteja ja oppia internetin 
avulla.

- Olen myös NGO  Think  Viron johtokunnan  jäsen. Se 
järjestää kulttuuritapahtumia. Pidimme ensimmäisen 
festivaalimme Tallinnassa, minne järjestin taidenäytte-
lyn.

- Minulla on myös päivittäinen radioshow, mitä isän-
nöin teksti- ja puheohjelman avulla. Tämä on ainutlaa-
tuista koko maailmassa. Olen tehnyt paljon eri taiteilijoi-
den, tieteen tekijöiden ja muusikkojen haastatteluja. Tä-
män hetkinen teemani ovat vammaiset ihmiset ja heidän 
ongelmansa Virossa. 

- Harrastan myös pyörätuolillani rivitanssia. Olen Viron 
rivitanssijoiden ”Hopeiset pyörät” -ryhmän jäsen.

- Rakastan elämääni enkä valita. En siedä valittavia ih-
misiä. Elämä on elämistä eikä valittamista varten!   

Tuula-Maria Ahonen 

Virolainen taiteilija ja vaikka mitä  
Meelis Luks ei ole katkera eikä vi-
hainen, vaan täynnä elämää, iloa ja 
tekemisen meininkiä. Kajastuksen 
lukijoilla on nyt ainutlaatuinen tilai-
suus päästä hetkeksi mukaan hä-
nen maailmaansa.

Kuvataiteilija 
Meelis Luks  
maalaa jalalla

S



16

Helsingin Taitelijaseura ry perusti 
yhteistyössä Helsingin kaupungin-
kirjaston kanssa Taidelainaamon 
1995. Alussa se sijaitsi pienen kahvi-
lan perällä. Tällä hetkellä lainaamolla 
on isommat tilat samassa talossa, 
perinteikkäässä kirjastossa, Rikhar-
dinkatu 3, katutasossa.

Teksti: Tuula Paasivirta
Kuvat: Ali ja Malla Kinnunen

ävin kesällä 2015 tutustumassa taidelainaamoon 
ja tapasin Taidelainaamovastaava Eeva Muonan. 
Hänet olin tavannut aiemmin työssään Vuosaaren 
kirjastossa, jossa hänellä oli yksipäiväinen Taide-
lainaamon konsulenttikäynti keväällä 2015.

Mikä on Taidelainaamo?

Taidelainaamo välittää Helsingin Taiteilijaseuraan kuuluvi-
en taiteilijoiden teoksia, seuran jäseninä on noin 750 ansi-
oitunutta kuvataiteilijaa. Yli 5000 teoksen valikoimassa on 

monipuolisesti maalauksia, grafi ikkaa, veistoksia ja valoku-
via. 

Taidelainaamovastaavana toimii Eeva Muona. Lisäksi 
Taidelainaamossa työskentelevät vakituisesti Pia Hunter tai-
delainaamon hoitajana ja Teri Kovacs työntekijänä. Taide-
lainaamossa käydessäni siellä oli paikalla kaksi harjoitteli-
jaa, joista Anna opiskelee Hyrian ammattiopistossa kuva-ar-
tesaaniksi ja Iiris oli tekemässä pidempää harjoittelua. Tai-
delainaamon harjoittelijat voivat saada harjoitteluaikanaan 
hyvän kokonaiskuvan Helsingin Taitelijaseuran toiminnasta 
Taidelainaamossa ja muualla taiteen kentällä.

Asiakkaille lainattiin vuonna 2014 yhdeksänsataa teosta 
ja näistä 90 prosenttia jäi pysyvästi asiakkaille. Eeva Muo-
na kuvailee: - Taiteen lainaus muuttaa kulutustottumuksi-
amme ja Taidelainaamo voi olla teosvalinnoissa hyväksi 
avuksi. Hän kertoo Teollisuustaiteen liitto Ornamon tutki-
muksesta, jossa potentiaaliset asiakkaat totesivat haluavan-
sa ostaa taidetta, mutta eivät tienneet, mistä sitä voisi os-
taa. Hän mainitsee myös, että vakioasiakkaalla voi olla jopa 
toistakymmentä teosta lainassa.

Teosten varaaminen

Asiakas voi varata teoksen pariksi päiväksi. Varauksia ote-
taan vastaan myös netin kautta, puhelimitse ja sähköpostit-
se. Varaus ei ole sitova.

TAIDETTA 

k

 Tuomo Saali: From the Past, öljymaalaus                                    Elena Gabbasova: Kevät Afrikassa, öljy.                                                                  
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Teosten lainaaminen ja ostaminen

Taideteosten lainaus tapahtuu kuukausijaksoissa, perussopi-
mus tehdään toistaiseksi. Asiakas voi halutessaan palauttaa 
teoksen Taidelainaamoon, jolloin lainasopimus päättyy vä-
littömästi.

Taideteosten vuokra on teoksen hinnasta riippuen 20–500 
€/kk. Teoksen voi lunastaa omakseen kertaostona tai kuu-
kausimaksua maksamalla, kunnes teos on kokonaan mak-
settu. Asiakkaana voi olla yksityinen henkilö, yritys tai yh-
teisö. Pitäessään teoksen asiakas sitoutuu maksamaan kuu-
kausivuokraa ja noudattamaan Taidelainaamon sääntö-
jä koko laina-ajan, kunnes teos on palautettu tai lunastettu. 
Vuokra maksetaan kuukausittain etukäteen.Alla on muuta-
ma esimerkki hinnoista.

 
 

 
 

 LAINAKSI
ehystämättömät grafi ikanvedokset ja piirrok-
set asiakas sitoutuu lunastamaan omakseen en-
simmäisen lainakuukauden jälkeen, maksuehdot 
ovat samat kuin Taidelainaamon teoksissa yleen-
sä. Lainaaja on velvollinen korvaamaan teoksel-

le laina-aikana aiheutuneet vahingot. Teokset lainataan Tai-
delainaamosta siinä kunnossa kuin ne ovat lainaushetkel-
lä. Asiakas voi ostaa teoksen Taidelainaamosta kertaostona. 
Maksuvälineinä käyvät käteinen sekä yleisimmät pankki- ja 
luottokortit.

Kohtaamisia Taidelainaamossa

Istuin sateisena iltapäivänä hetken seuraamassa Taidelai-
naamon hyörinää. Puhelimet soivat ja juttelin aina välillä 
Eeva Muonan ja harjoittelijoiden kanssa. Sillä hetkellä Tai-
delainaamossa oli noin 400 teosta ripustettuna ja näytteillä. 
Tämän lisäksi oli jonkun verran grafi ikanvedoksia.

Eeva Muona kertoo, että 750 jäsentaiteilijasta 550 on jät-
tänyt teoksiaan näytteille. 

 - Täältä menee paljon teoksia asiakkaille ja aktiivi-
nen taiteilija voi saada kohtuullisia tuloja. Jäsentaiteilija 
voi tuoda lainaamoon kerrallaan neljä teosta ripustettavak-
si. Maksimissaan teokset ovat kaksi vuotta lainaamossa, jos 
niitä ei lainata ollenkaan.

Eeva Muona toteaa: - Joitakin veistoksia voi koskettaa 

 Teoksen hinta  Lainamaksu / kk
 1–600 €    20 €/kk
 601–1200 €    40 €/kk
 1201–1800 €   60 €/kk
 1801–2400 €  80 €/kk
 5401–6000 €    200 €/kk

HINNASTO

►

k

                                                                         Taidelainaamovastaava Eeva Muonan käsissä Viggo Wallensköldin Kummitustalo, öljymaalaus.
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Helsingin Taiteilijaseura ry

Helsingin Taiteilijaseura ry on yli 750 helsinkiläisen am-
mattikuvataiteilijan järjestö. Se on perustettu vuonna 1967 
valvomaan ja edistämään kuvataiteilijoiden ammatillisia 
etuja sekä kasvattamaan kuvataiteen tuntemusta muun mu-
assa koulutus- ja näyttelytoiminnalla. He julkaisevat val-
takunnallista Galleriaopasta kaksi kertaa vuodessa. Taide-
lainaamo on Helsingin Taiteilijaseura ry:n tärkeä toiminta-
muoto.

Faktat  

Taidelainaamo
Rikhardinkatu 3, 00130 Helsinki
www.taidelainaamo.fi
info@taidelainaamo.fi
Puhelin: 09 673 720
Avoinna: ti-pe 12-18, la-su 12-16

Helsingin taiteilijaseuran toimisto
Kalevankatu 16, 00100 Helsinki
Avoinna ti–pe 11–17
info@helsingintaiteilijaseura.fi
www.helsingintaiteilijaseura.fi

►
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► käsin, erityisesti pronssiveistoksia voi koskettaa. Muutoin 
näkövammaisia ei ole erityisesti otettu huomioon.

Ollessani Taidelainaamossa taiteilija Viggo Wallensköld 
(s.1969 Porvoossa) tuo ripustettavaksi teoksensa ”Kummi-
tustalo 1”. Tämän teoksen lopullinen hinta on 1800 euroa, 
jolloin kuukausimaksu on asiakkaalle 60 euroa. Asiakas 
saa tämän teoksen maksettua kahdessa ja puolessa vuodes-
sa. Taiteilija totesi: - Tämä Taidelainaamo on huippujuttu ja 
täällä on myös asiakkaalle paljon valinnanvaraa. Lisätieto-
ja taiteilija Wallensköldistä saat hänen nettisivultaan: http://
www.wallenskold.fi /

Uusi teos esille

Taiteilija tuo teoksensa Taidelainaamoon lainaamista varten 
ja siitä tehdään hänen kanssaan sopimus. Taiteilijalla tulee 
olla valmiina hinta teoksellensa ja Taidelainaamo saa laina-
us- ja myyntiprosessista oman provisionsa ja loppu tilite-
tään taiteilijalle. Teosten hinnat vaihtelevat normaalin suo-
malaisen taiteen hinnoittelun mukaan.

20-vuotisjuhlavuosi

Taidelainaamo viettää 20-vuotisjuhlavuottaan tänä vuonna 
ja on saanut seuraajia monille muille paikkakunnille. Ke-
väällä Helsingissä kiersi Taidebussi. - Sillä oli oma reittinsä 
ja paljon oli lapsikävijöitä. Moni tuli myös kirjojen peräs-
sä, toteaa Eeva Muona. Hän kertoo myöskin, että Taidebus-
si vieraili Kanneltalossa, Vuotalossa ja Malmitalossa. Myös 
Narinkkatorilla oli oma tilaisuutensa.
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Marja-Liisa Manka:  Stressikirja   

Mistä virtaa?Talentum, 2015

Marja-Liisa Manka on itsekin koke-
nut työuupumuksen, vaikka on yksi 
Suomen tunnetuimmista työhyvin-
voinnin asiantuntijoista. Hän kertoo 
kirjassaan omakohtaisesti stressistä 
ja erilaisista keinoista  palautua ja li-
sätä omia voimavaroja. 

Työ ja elämä tuottavat stressiä, mi-
kä on normaalia. - Ei haittaa, vaikka 
olisi välillä kovastikin paineissa, jos 
huolehtii palautumisestaan, Manka 
toteaa. - Stressijärjestelmän lisäksi 
ihmisellä on myös palautumisjärjes-
telmä, joka alkaa toimia, kun sille an-
taa tilaisuuksia.

-Kokeelliset tutkimukset osoitta-
vat, että toimistotyön stressitilantei-
den jälkeen luontoympäristön katse-
lu, siellä oleilu tai kävely rentouttaa 
noin 4-7 minuutin kuluttua. Samaan 
tulokseen päädyttiin tutkimukses-
sa, jonka mukaan jo viiden minuutin 
oleilu luonnossa johti lyhyt- ja pitkä-
kestoisiin terveysvaikutuksiin: mie-
liala koheni ja itseluottamus parani, 
Manka kertoo. 

Ei siis ole työajan tai muunkaan 
ajan tuhlausta, jos lähtee hetkiseksi 
ulos. Ja jos kerää ulkona roskan, mie-
liala kohenee, täytyy Roska päiväs-
sä- liikkeen perustajana lisätä. Ulko-
na, mieluiten metsässä, kannattaa 
olla myös vähän pidempäänkin, tut-
kimukset kertovat. 

-Luonnossa alkavat ensin myön-
teiset fysiologiset vaikutukset sydä-
meen ja lihaksistoon. Hengitys rau-
hoittuu ja verenpaine laskee noin 
20 minuutin kuluttua. Sitten tulevat 
vaikutukset mielialaan: sisäinen aja-

tusmaailma lähtee uusille urille. Vii-
meisenä tarkkaavaisuudessa tapah-
tuu muutoksia ja keskittymiskyky 
paranee. Vaikutukset näkyvät myös 
terveydentilassa, erityisesti infek-
tiosairauksien vastustuskyky kasvaa. 
Myös niin sanottujen tappajasolujen 
aktiivisuuden ja syöpää ehkäisevi-
en proteiinien määrä veressä on suu-
rempi metsäkävelyjen jälkeen kuin 
kaupunkikävelyjen jälkeen, Manka 
kertoo. 

Japanissa annetaan jopa metsäte-
rapiaa metsäkylpyjen muodossa, joi-
ta varten on koulutettu terapeutte-
jakin. Suomessa voimme olla ilmaisia 
terapeutteja itse itsellemme ja ystä-
villemme. 

Voimaa tietoisesta läsnäolosta, 

myös ympäristöllemme

Joku viisas on sanonut: ”Kiire on pa-
holaisen keksintö”.  Kiiressä suori-
tamme ”tehokkaasti”, mietimme tu-
levia tehtäviä, emme ole läsnä rau-
hassa tässä hetkessä. Kiire voi jää-
dä päälle niin, ettei vapaa-ajallakaan 
osaa olla rauhassa.

Ennen vanhaan Suomessa osattiin 
paremmin vaalia voimauttavaa läs-
näoloa tässä hetkessä. Lapsuuden-
kodistani muistan mm. keinutuo-
lin ja sen, että isällä oli ruokatunnille 
tullessaan aikaa nukahtaa pieni hetki 
ruuan jälkeen.

-Tutkimusten mukaan tietoisen läs-
näolotaitojen säännöllinen kehittä-
minen on tehokasta muun muassa 
stressin ja uupumuksen, kroonisen 
kivun, uusiutuvan masennuksen ja 
tunne-elämän epävakaisuuden hoi-
dossa, Manka kertoo. 

Hän ei kirjassaan tarkemmin esit-

tele erilaisia  tietoisen läsnäolon me-
netelmiä, joten täydennän kirjaa täl-
tä osin. Yksinkertainen tekniikka, jo-
ta itse käytän, on laskea hitaasti hen-
gityksen tahdissa yhdestä kymme-
neen, ja aloittaa aina alusta. Ajatus 
tietenkin aina karkaa välillä, mutta 
tietoiseen läsnäoloon kuuluu lempe-
ys itseä kohtaan. Palataan aina jat-
kamaan, eikä syytellä itseä mielen 
luonnollisesta liikkuvuudesta. 

Kun harjoitusta toistaa, mieli ja ke-
ho alkavat oppia rauhoittumisen tai-
toa. Monien ihmisten aamuun, iltaan 
tai yöhön kuuluu säännöllinen tie-
toisen läsnäolon harjoitus. Yöllä har-
joitus auttaa nukahtamaan uudes-
taan, eikä tarvita unilääkkeitä. 

-Tietoisuustaitojen harjoittelu akti-
voi aivoalueita, jotka ovat yhteydes-
sä empatiaan ja kykyyn havannoida 
toisen ja omia psyykkisiä tiloja, Man-
ka kertoo.

-Jos emme harjoita tietoisuustai-
toja, olemme ympäristöhaittoja lä-
himmäisillemme, totesi äskettäin hy-
vinvointikouluttaja Marika Borg, joka 
hänkin on kokenut uupumuksen ja 
tervehtynyt tietoisuustaitojen ja joo-
gan harjoittamisella.

Kun asioimme stressaantuneiden, 
kiireisten ja henkisesti poissa olevi-
en ihmisten kanssa, koemme tämän 
todellakin omissa nahoissamme. 

Teemme siis palveluksen myös ym-
päristöllemme, kun otamme rauhoit-
tumisen ja tietoisuustaitojen harjoit-
tamisen päiväohjelmaamme.

Tuula-Maria Ahonen 

                                         

LUKUNURKKA

Metsä poistaa stressiä!
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Kultainen harmonikka -kilpailuun 
nauhakarsintojen ohi kutsuttu muu-
sikko Joose Ojala, 23, nappasi he-
ti hopeamitalin.  Määrätietoisen it-
sensä kehittämisen tuloksena synty-
neet oma tyyli ja omat näkemykset 
palkittiin. 

Teksti: Tanja Rantalainen

oosen haitari soi kilpailussa  latin- ja fuusiojaz-
zia. Hän halusi tuoda raikkaan tuulahduksen kil-
pailuun, jossa virtuoosit perinteisesti soittavat 
viihdemusiikkia. 

- Sijoitus oli iloinen yllätys, jota arvostin ko-
vasti. Mieltä lämmitti erityisesti kun tuomari totesi, ettei 
Suomessa kukaan muu soita samalla tavalla. Olin mukana 
kisassa paljaana ja omilla ehdoillani, Joose sanoo. 

Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry halusi myös palkita 
nuoren lahjakkuuden apurahalla.

 - Huippusijoitus korkeatasoisessa valtakunnallisessa kil-
pailussa on meille valonpilkahdus ja ansaitsee tulla notee-
ratuksi, yhdistyksen puheenjohtaja Eija-Liisa Markkula pe-
rustelee. 

Erikoismies

Tärkeä suunnannäyttäjä Joose Ojalan muusikon uralla oli 
ala-asteen opettaja, joka säesti haitarilla kaikenlaista mu-
siikkia, virsistä Ultra Brahan. Joose itse rikkoo jatkuvas-
ti kaavaa ja venyttää ja tutkii soittimensa mahdollisuuksia. 
Jazzin improvisointiperinteen siirtäminen muihin musiik-
kityyleihin kiinnostaa häntä erityisesti. Harmonikalla ei ole 
monessakaan rytmimusiikin genressä perinteitä. Vahvas-
ti jazziin painottavana hanuristina Joose kokee olevansa eri-
koismies.

Hän harkitsee, hakisiko vielä  Sibelius-Akatemian kan-
sanmusiikkilinjalle, vaikka tutkintoja on kohta useampia. 
Joose valmistui Pop & Jazz-konservatoriosta muusikoksi 

2013 ja opiskelee nyt kolmatta vuotta  Metropolia Ammatti-
korkeakoulussa musiikkipedagokiksi. Todistuksia tärkeäm-
pää muusikon työssä on Joosen mukaan osaaminen. 

- Musiikkiala ei ole koulumainen.  Osaamista voi  kartut-
taa työkeikka, uusi kokoonpano tai vaikka puolituttu kapa-
kassa. Ja jos verkostoja ei ole, papereilla ei tee mitään,  hän 
tietää. 

Työntekijä ja asiakaspalvelija 

Joose suhtautuu alaansa ammattimaisesti ja urakehitykseen-
sä järkevästi, mutta se ei sulje pois tunnetta, joka on musii-
kissa aina sisällä ja läsnä. 

- Musiikki on tunnetta ja sitä, että siirretään tunteita. Sä-
veltäjälle se on tapa kertoa omasta ajasta ja sen ilmiöistä ta-
solla, jota ei pysty sanallistamaan, Joose sanoo. Tällä het-
kellä häntä kiehtoo erityisesti brasilialainen musiikki, joka 
on rikkaan perinteensä puolesta oikea aarreaitta.  

Joose kieltäytyy mystifi oimasta muusikon ammattia ja 
kiistää elävänsä jännittävää taiteilijaelämää. 

- Taiteellinen työ on hauskaa ja aivojen nollaamista, mut-
ta muusikkona olen ensisijaisesti työntekijä ja asiakaspalve-
lija. Työ vaatii jatkuvaa itsensä kehittämistä, niin kuin vaik-
ka  tietokoneohjelmoijalla, joka haluaa pysyä alalla. Pitää 
olla skarppi ja ottaa vastaan palautetta, pysyä tuoreena, ver-
kostoitua, hän sanoo. 

Joose antaa asioiden tapahtua eikä aseta niiden tielle it-
se esteitä. 

- Muusikon kakku leivotaan murusista, pienistä ja isom-
mista. Vaikka yhteistyötarjous olisi hämäräkin: ”Tuletko 
mukaan  fi ilistelemään?”, kannattaa vastata kyllä, Joose sa-
noo.  

Tanssia ja tulevaa 

- Harva ammattimuusikko voi ennustaa tulevaisuutta pi-
demmälle kuin puolen vuoden tai vuoden päähän, Joose sa-
noo. 

Tällä hetkellä laulaja Tia Cohenin Edith Piaf -musiikkite-
atteriproduktio on suurin työllistäjä. Siihen hanuristi on si-
toutunut seuraaviksi yhdeksäksi kuukaudeksi.  Lisäksi Joo-
se opettaa haitarinsoittoa ja pistenuottien teoriaa sekä sävel-
tää ja esittää Kuusto-nimisessä kokoonpanossa tango nue-

Musiikki on tunnetta 
ja tienviittoja

j
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voa, modernia kansanmusiikkia ja -jazzia. 
Suunnitelmissa on laajentaa palettia entisestään. Joose ai-

koo ottaa pistenuottien tekemistä entistä enemmän haltuun 
ja lisätä sovitus- ja sävellystyötä. Tulevaisuuden haave on, 
että työnkuva sisältäisi 75 prosenttia keikkoja ja 25 opetus-
ta. 

Tänä vuonna Joose oli mukana Näkövammaisteatterin 
Tanssi mun kanssa! -esityksessä. Harjoitusvaiheessa teatte-
riporukka tutustui balettiin, nykytanssiin, afrotanssiin ja ar-
gentiinalaiseen tangoon tanssin ammattilaisten opastuksel-
la. Tanssitreenit olivat Jooselle produktion parasta antia. 
Argentiinalaisen tangon sokea soittaja näki silloin toiselle 
puolelle, tanssilattialle. 

- Ymmärsin, miten tempo ja rytmi vaikuttavat tanssijaan. 
Kun teen tietyn valinnan, tanssija liu´uttaa jalkaa lattialla 
sen mukaan. Soittaja ei voi laittaa automaattiohjausta pääl-
le. Musiikki ja tanssi eivät ole kaksi erillistä, vaan yksi yh-
tenäinen kieli, jotka keskustelevat toistensa kanssa, Joose 
uskoo. 

Näyttämöllä oleminen kehitti työn kannalta tärkeää esiin-
tymistaitoa. Ensemblelle riitti kehuja ja kiitoksia. Eniten 
Joose arvostaa kuitenkin hyvää palautetta soittamisesta. 

- Tiedän, että niiden kiitosten eteen olen tehnyt kovasti 
työtä, hän summaa. 

Joose Kultaisen harmonikan harjoituksissa ja 
loppukilpailussa, kuvat: Sini Kulmala.
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”Onni tulee ihmisestä itsestään. 
Elämän ihanuutta on saada tehdä 

työtä ja väsyä työnteosta." 
(Eva Ryynänen)

Teksti: Pasi Päivinen

uomen taiteen kultakauden merkittävimpien tai-
teilijoiden syntymästä tulee kuluneeksi tänä 
vuonna 150 vuotta. Kareliaanien, Akseli Gal-
len-Kallelan, Pekka Halosen ja Jean Sibeliuk-
sen vierailukohteena ja innoittajana on toiminut 

Koli ja Pielinen. Maamme merkittävimpiin kuuluvan ku-
vanveistäjän, professori Eva Ryynäsen syntymästä tuli ku-
luneeksi 100 vuotta 15. kesäkuuta, ja hänenkin luomisvoi-
mansa lähteenä on ollut Kolilta itään avautuva Pielisen hui-
kea kansallismaisema. Maamme kultakauden taiteilijoita on 
juhlittu Lieksassa menneen kesän aikana monin tavoin Je-
an Sibeliuksen johdolla, mutta suuren huomion sai myös 
yli 50-vuotta Pielisen itärannalla asunut kuvanveistäjä Eva 
Ryynänen.

Lieksan kauneimmaksi rakennukseksi valitussa Paaterin 
kirkossa aloitettiin Eva Ryynäsen 100-vuotissyntymän juh-
lavuosi juhlajumalanpalveluksella, kesän mittaan esitet-
tiin upeita juhlakonsertteja, julkaistiin kirja Eva Ryynäses-
tä, esitettiin Evasta kertovaa Puun Sydämen laulu -näytel-
mää Vuonislahdessa. Syyskuun 18. päivänä perinteisessä 
Pielisen altaan symposiumissa juhlinta jatkuu Eva Ryynä-
sen juhlaseminaarilla.

Eva ja Paavo Ryynäsen kotitila, Paateri, Pielisen rannalla 
Vuonisjärven kylässä on Kolin ohella ollut minulle erityi-
sen merkityksellinen paikka, jossa olen käynyt vuosien saa-
tossa säännöllisesti. Ehdin tavata kuvanveistäjä Eva Ryy-
näsen 1990-luvulla henkilökohtaisesti hänen ateljeessaan ja 
tapaaminen on jäänyt pysyvästi mieleeni. Veimme yhdys-
valtalaiset vieraamme retkelle Pielisen ympäri ja kiipesim-
me ensin Kolin huipulle katselemaan monien mielestä Suo-
men kauneinta järvimaisemaa. Iltapäivällä saavuimme Pie-

lisen toiselle puolelle Paateriin ja muistan philadelphialais-
ten vieraidemme reaktion, kun he näkivät kirkon ja kuuli-
vat sen olevan yhden naisen luomus. Heidän hämmästyk-
sensä kasvoi entisestään, kun he hetkeä myöhemmin tapa-
sivat 80-vuotiaan kuvanveistäjän henkilökohtaisesti höylä-
penkin ääressä. 

Kävelimme pihan poikki Ryynästen kotitaloon, jonka tu-
vassa ihailimme Evan veistoksia, erityisesti Veljeksiä Hii-
denkivellä. Siirtyessämme talosta ateljeehen sivuutimme pi-
halla kivisen paaden, jonka kuulin Evan valinneen hautaki-
vekseen. Minulle kuolema tuntui silloin 1990-luvulla hyvin 
kaukaiselta ja vieraalta asialta, mutta kesällä sivuuttaessani 
ison kuusen alla olevaa valkoista enkeliä, joka vartioi Evan 
ja Paavon viimeistä leposijaa, muistin tuon 1990-luvun ke-
säpäivän Paaterissa kuin eilisen. 

Eva veisti valtavaa pölkkyä astuessamme sisään ateljeehen. 
Tuli rätisi kodikkaasti takassa ja me istuimme penkille seu-
raamaan hänen työskentelyään. Eva keskeytti puun veiston 
ja istui viereemme takkatulen ääreen juttelemaan. Hän ker-
toili leppoisaan tyyliinsä töistään ja puhelimme myös pitkät 
tovit maailman menosta. Evan tapaaminen teki syvän vai-

TAITEILIJAN 
TEMPPELISSÄ

Kuvanveistäjä Eva Ryynäsen syntymästä 100 vuotta

s
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kutuksen minuun ja samoin yhdysvaltalaiseen taidemaalari-
vieraaseemme, joka kertoi minulle myöhemmin saaneensa 
monia vaikutteita Ryynäseltä omaan taiteeseensa. 

Paaterissa Eva Ryynänen viimeisteli 500 veistosta enim-
mäkseen puusta, mutta hän käytti töissään myös prons-
sia ja marmoria. Eva käytti puulajeista eniten punahonkaa, 
kuusta, tammea, poppelia, mäntyä ja Kanadan tuijaa; eri-
tyisen mieluisia olivat  Venäjän Karjalasta ja jopa Pohjois-
Amerikasta saakka tuotetut jättiläispuut sekä juurakot. Pui-
den pahkat olivat hänelle todellisia aarteita, mutta olipa puu 
millainen tahansa hän löysi puun hengen ja sai sen elämään 
veistoksissa. Professorin arvonimen vuonna 1998 saanut 
Eva Ryynänen on laajalti tunnettu sekä koti- että ulkomailla 
ja hänen töitään löytyy suomalaisten kirkkojen, pankkien ja 
monien julkisten rakennusten aulatiloista. Viitisenkymmen-
tä veistosta on ulkomailla eri puolilla Eurooppaa, Yhdysval-
toja sekä Etelä-Amerikkaa ja jokunen löytyy Aasiastakin. 

Tie kuvanveistäjäksi

Eva Åsenbrygg (Honkajärvi) syntyi Pohjois-Savossa Vie-
remällä 15. kesäkuuta 1915. Evan lapsuuden maalaismaise-
mat vaihtuivat Helsinkiin, kun hänet valittiin Suomen tai-
deakatemiaan, jossa hän opiskeli 1934-1939. Paluu maa-
seudulle tapahtui vuonna 1944 Evan mentyä naimisiin pie-
lisjärveläisen maanviljelijä Paavo Ryynäsen kanssa. En-
simmäiset seitsemän vuotta pariskunta asui Paavon raken-
tamassa saunamökissä Sammaljoen rannalla. 1950-luvun 
alussa valmistui hirsinen päärakennus Pielisen rantaan ja 
samoihin aikoihin Eva päätti kokeilla maataloustöiden ohel-
la osa-aikaista kuvanveistäjän työtä. Käännekohta osapäi-
vätaiteilijan uralla tapahtui vuonna 1974, jolloin Amos An-
dersonin taidemuseo kutsui Eva Ryynäsen työt näyttelyyn 

►
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Helsinkiin. Näyttely oli todellinen menestys ja työtarjouk-
sia tuli niin runsaasti, että Ryynäset antautuivat täysin tai-
teelle ja navettarakennus muutettiin ateljeeksi. Eva toimi 
kuvanveistäjänä ja Paavo hänen oikeana kätenään auttaen 
suurimpien puiden käsittelyssä.

Ryynästen kotitalon tuvassa on yhä esillä Evan Veljek-
set Hiidenkivellä veistos, jonka perusteella Eva Ryynä-
nen, tuolloin Åsenbrygg, valittiin opiskelemaan Helsin-
kiin kuvataideakatemiaan. Luettuaan nuorena Aleksis Ki-
ven Seitsemän veljestä, Eva kertoi saaneensa idean ensim-
mäiseen varsinaiseen taideteokseensa. Suomen Kuvalehdes-
sä 44/1934 kirjoitettiin Eva Åsenbryggistä ja hänen veistok-
sestaan: ”Tällaisessa suuressa henkilöryhmässä oli suunnat-
tomasti näpertelemistä, ja isä neuvoikin jo moneen kertaan 
tyttöä heittämään työn.  Mutta loppuun saakka vei Eeva si-
sukkaasti suuren veistoksensa, joka nyt maan suurimmassa 
taidekaupassa kerää jatkuvasti joukoittain katsojia ympäril-
leen ja jonka ääressä taiteentuntijat ihmettelevät, mitä tuos-
ta nuoresta tytöstä vielä on tuleva. Aikaisempien hieman 
epäpersoonallisen somien töiden rinnalla tämä veistos mer-
kitsee erinomaisen suurta edistysaskelta. Se on suurenmoi-
sen tuoreesti nähty ja taiturimaisesti suoritettu teos. Veljes-
ten asennot ja ilmeet ovat aito-kivimäisen humoristiset, nii-
den katselemiseen ei suorastaan voi väsyä."

Paaterin kirkko 

Suurimman ja tunnetuimman työnsä luomisen Eva Ryynä-
nen aloitti vuonna 1989. Taiteilijain temppeliksi nimetty 
kirkko valmistui kesällä 1991. Rakennusmateriaalina käy-
tettiin Venäjän Karjalasta hankittuja 300-500 vuotisia pu-
nertavia ikihonkia. Eva veisti jokaisen penkin uniikiksi tai-
deteokseksi ja käyttöesineeksi. Alttarin hän loi Ruokolah-
delta Rautionhovin maalta löytyneestä 136-vuotiaasta kuu-
sijuurakosta, kirkon ovet ovat Kanadasta saakka tuoduista 
jättiläistuijista veistetyt. 

Paaterin kirkko on massiivisten ikihonkain ja lukuisten 
pienten puuhun kaiverrettujen yksityiskohtien muodosta-
man mosaiikin yhdistävä sykähdyttävä taideluomus. Kaunis 
Pielisen rantamaisemassa oleva pihapiiri, johon kuuluvat 
Ryynästen kotitalo, ateljee ja kirkko, on pala suomalaista 
kulttuurihistoriaa, johon jokaisen kynnelle kykenevän suo-
malaisen ainakin soisi kerran elämässään tutustuvan. Paa-
terin kirkkoa, Evan veistoksia tuvassa ja ateljeessa voi tun-
nustella, joten Paateri on mitä sopivin vierailukohde myös 
näkövammaisille.

Juhlakirja

Osana Eva Ryynäsen syntymän 100-vuotisjuhlallisuuksia 
julkaistiin Sirpa Sulopuiston toimittama teos Kaikkialla on 
kauneutta - kuvanveistäjä Eva Ryynänen. Vaikka hänen tai-
teestaan on kirjoitettu aikaisemminkin, tuo Sulopuiston toi-
mittama juhlakirja uutta ja mielenkiintoista tietoa taiteili-
jasta ihmisenä. Margit Lainisen toimittama Karjalan kukki-

va puu, Eva Ryynänen ja hänen taiteensa, on mainio kirja 
samoin  kuin Raija Vuorenmaan kirjoittama Eva Ryynänen 
- kuvanveistäjä. Sulopuiston toimittama juhlakirja on kui-
tenkin erilainen, sillä Eva Ryynäsestä kertovat sukulaiset, 
sekä hänet tavanneet ja tunteneet ihmiset. Täyteläisimmän 
mausteen kirjaan tuo taiteilijan kirjeenvaihto, jota hän kävi 
taidemaalari Grigor Auerin Tony-nimellä tunnetun tyttären 
kanssa. Evan kirjoittamista kirjeistä näkyy selvästi hänen 
lahjakkuutensa myös sanojen veistäjänä. Autenttiset kuva-
ukset sota-ajasta, Paavoon ihastumisesta, Paaterin rakenta-
misesta, maatalon töistä ja taiteilijan tiestä ovat kirjan mie-
lenkiintoisinta antia, mutta teos kokonaisuudessaan on an-
toisaa luettavaa, jota suosittelen yhtä lämpimästi kuin käyn-
tiä Paaterissa. Poikkeuksellisen kulttuurijuhlavuoden päät-
teeksi juhlitaan Lieksassa Ryynästen naapurustossa synty-
neen ja kasvaneen, nykyisin Pielisen vastarannalla Juuassa 
asuvan, kirjailija Heikki Turusen 70-vuotissyntymäpäivää 
9. joulukuuta. Eva Ryynäsen vaikutus nuoreen Heikki Turu-
seen oli vahva ja läheltä piti, ettei Heikistäkin tullut kuvan-
veistäjä.  

►
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Illallinen pimeässä

Kun illalliselta sammuttaa valot, makuaisti terävöityy, 

eikä pöytäseuruetta häiritse kännykän räpläys. Valoi-

sassa kabinetissa asiakas laittaa mustat lasit silmil-

leen. Ravintola Tiiliholvin tarjoilija kertoo illan kulus-

ta, tarttuu käteen ja ohjaa asiakkaan kabinettiin illal-

liselle.

Illallinen pimeässä on alkamassa. Parituntinen lähes 

kolmituntinen, jonka aikana pitäisi suoriutua kuudesta 

ruokalajista sokkona.

Pimeässä illallistaminen ei ole uusi keksintö. Maail-

malla niitä on järjestetty jo useita vuosia.

 

Tässä on tuoli, tässä on pöydän reuna, tarjoilija neu-

voo. Onneksi tarjoilijan ääni on rauhoittava, sillä pa-

niikki pyrkii kurkkuun. Ensimmäinen asiakas Kopeloi 

tuolia ja istuutuu. Tarjoilija johdattaa loput illallisen 

osallistujat, noin 10 henkilöä, pöytään. Hetki hiljaista 

odotusta.

Valot sammuvat viereisestä huoneesta ja ovi sulkeu-

tuu. Asiakas ottaa lasit silmiltään, huoneessa on aivan 

pimeää. Illallinen pimeässä alkaa!

- Tervetuloa! Minä olen Mari Ojala, teidän emäntän-

ne tänään, illan pimeä emäntä.

 

Pimeä emäntä Mari on itse ollut syntymästään asti vai-
keasti heikkonäköinen. Hän on työskennellyt Tampe-
reen seudun Näkövammaisilla erilaisissa tehtävissä , 
keikkatöissä 25 vuotta. Koulutukseltaan hän on ylioppi-
lasmerkonomi, sosiaali- ja terveydenhuollon sihteeri ja 
vammaistyön lähihoitaja.

Marilla on paljon kokemusta näkövammaisena elämi-
sestä ja näkövammaisten parissa toimimisesta. Hän on 
opiskellut sekä näkevien kouluissa että näkövammais-
ten kouluissa.

Marilla on kokemusta myös pimeidenkahviloiden ve-
tämisestä useiden vuosien ajalta, joten ruokailun luot-
saaminen luonnistuu jouhevasti.

Omia kokemuksia on kertynyt paljon erilaisista tilan-
teista näkövammaisena myös matkoilla.

Varsinkin Intia tarjosi elämyksiä kaikille aisteille.
 

Asiakasta ahdistaa. Haluan nähdä, mitä syön, ja pa-

himmat painajaiset liittyvät maan alla oleviin pimei-

siin huoneisiin. Ravintolan ja elämyksen järjestäjän 

työnjako on sellainen, että asiakas ostaa lahjakortin, 

varaa pöydän ja ravintola valmistaa ruuan.  Aluksi käy-

dään emännän kanssa läpi mitä pöydältä löytyy.

Asiakas taputtelee pöytää ja löytää vesipullon, lasin, 

ruokailuvälineet ja lautasliinan.

Koskaan ei ole haarukan piteleminen tuntunut näin 

helpottavalta. Tarjoilija tuo pimeänäkölasien avusta-

mana ensimmäiset maistiaiset.

Pimeässä näkyy vain vähäinen punainen valo. Pöy-

täseurue pyrskähtelee, sillä tarjoilija on kuin Termi-

naattorista. Keittiön tervehdyksen sosemaisessa  tar-

jottavassa maistuu hölskykurkku, sellainen etikka, so-

keri, suolaliemeen säilötty. Ruokia odotellessa pimeä-

emäntä ehdottaa palikkatestiä. Jokainen pöydässä oli-

ja nappaa pussukasta palasen ja yrittää sovittaa sen 

oikeaan koloon.

Vaikeaa... Yksinkertaisilta kuulostavat asiat muuttu-

vat hankalaksi, kun yksi aisti on pois pelistä.

 

Asiakkaan alkuruokalautasella on kolme ruokalalajia. 

Katkarapu tunnistuu selvästi, ja jossain maistuu see-

saminsiemen. Vasemmalla on jokin merenelävistä teh-

ty kakku.

Asiakas hylkää haarukan ja hipelöi lautasta sormin. 

Onko se tyhjä? Ahdistus helpottaa, vaikka ei tiedä, mi-

tä suuhun lapikoi.

Maisteluun keskittyy, ruuan rakenne ihmetyttää ja 

monia tuttuja makuja alkaa epäillä.

Tarjoilija kantaa eteen uuden lasin. Vaahdon makua 

ei tunnista, mutta mädin rakenne on tuttu.

Poks, poks, ne rouskuvat suussa.

Tunnistamme myös tuoksuja, olisiko jotain maustet-

ta? Kun Mari kertoo mitä purkeissa oli, alan epäillä ma-

kuaistini lisäksi myös hajuaistiani. Pääruoka lautasella 

on roimasti lihaa. Yhdessä annoksessa maistuu riista. 

Peuraa? Veitsen käyttäminen ei luonnistu, joten asia-

kas tunkee palasen kokonaisena suuhun. Ei hyvä idea.

Oikealla on jokin mureke, jonka rakennetta tai ma-

kua ei osaa yhdistää mihinkään.

Epävarmuus ja ahdistus palaavat. Vielä yksi pieni la-

si, asiakas maistaa sitruunamelissan ja hunajan. Paras-

ta ruokailussa on arvuutella muiden kanssa, mitä lau-

taselta löytyy. Eikä kukaan räplää kännykkää. Se on 

virkistävää. Jälkiruoka yllättää. Keskellä on mousse, 

josta erottuu valkosuklaa ja salmiakki tai lakritsa. Oi-

kealla maistuu tyrni. Vai oliko se sitä sittenkään?

Tarjoilija tulee viimeisen kerran huoneeseen, sytyt-

tää pienen kynttilän. Tarjoilija kertoo lopuksi mitä oi-

keasti söimme. Osan asiakas maistoi oikein, mutta 

osassa meni metsään.

Peuraa lautasella ei ollut, eikä salmiakkia. Ruoka-ai-
neet vaihtuvat kausittain. Enempää en paljasta. 

Teksti Mari Ojala - pimeä emäntä
www.elämyslahjat.fi
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Teksti: Pirkko Stolt

oniulotteinen   taiteilija,  intohimoinen   
shakin pelaaja, ärsyttävä  pilkun  viilaaja  
suomenkielen   kieliopissa,  lempeä leik-
kisä  äiti ja kumppani.   
   Hän jätti  rikkaat  arvot  jälkeensä. 
Huumoria, älä arvostele ellet  pysty  rat-

kaisemaan toisen ongelmaa,  kuuntele – niin ymmärrät, 
oman järjen  käyttö sallittu, arvosta  myös  itseäsi, nainen  
pärjää siinä  kuin mieskin. Sellainen   hän  oli,  Meeri  Ha-
kala, neljän  lapsen  emo,  joka  ajalleen   uskollisena  piti  
kasvatusta  tärkeänä. Vitsakin  viuhahti  joskus, vaikka äiti  
ei  pystynyt  itse  kurittamaan.. Isä  Kyösti  sai  tämän  ar-
veluttavan  tehtävän.  Eikä tuo  piiskaaminen  hakkaamista 
ollut, varovasti  hipaistiin  pyllyn  kannikoita. Ja kun osasi  
parkaista  vihlovasti  hiukan ennen  kuin  koivuniemen her-
ra oli hipaissut, kuritus  päättyi  äidin   ja  isän  silmäkul-
missa  oleviin kyyneliin. 

Tilannekomiikkaa ja tosielämää

Hänen  teattereille kirjoittamansa  teokset  ovat  draa-
maa, komedioita, lasten  satuja.  Niistä tehtiin  tv-ohjel-
mia, kuunnelmia  ja muutama kirjakin  on tuotettu. Ne  elä-
vät  vielä  ja  ovat  näytillä  Näytelmäkirjailijaliiton  sivuil-
la. Kesäteatterit ottavat hanakasti näitä  näytelmiä  ohjel-
mistoonsa.
   Luomisvaiheen  ollessa  päällä Meeri  sulkeutui  työhuo-
neeseensa   ja  teki ja teki,  sinne ei ollut syytä mennä.  Äi-
ti  ei  vaatinut  sitä  mutta musta  pilvi,  joka  tuli  hänen  
päänsä ympärille kertoi asian yksiselitteisesti.  Yöllä  saat-
toivat  Villet  ja Kallet  odottaa  vuoteen vieressä,  jot-
ta  Meeri  nousisi  kirjoittamaan  hienolla  pallograf-kirjoi-
tuskoneella. Siitä  Meeri  oli  todella  ylpeä.  Isä sen  äidille  
hankki  työn  helpottamiseksi ja se oli luksusta se.

Pää kaljuksi – kuluneet poikien vaatteet

Meerin  harkitseva  ja  tutkiva  luonne oli  muotoutunut  
varmasti  ison veljesjoukon  nuorimpana tyttönä. Heitä oli 
yhdeksän ja he asuivat Helsingin Kalliossa. Hilja-äiti  oli 
tiukka pitäessään yksin huolta perheestään. Äiti  oli  aina  

töissä ja tekikin  kolmea työtä parhaillaan, jakoi  lehtiä aa-
muyöllä  ja  siivosi  monessa paikkaa. Veljien  kanssa  oli  
turvallista, mutta omat mielipiteet  tai  tyttömäiset  intoilut  
eivät olleet sallittuja.
  Lilli hyväksyi  hänet  ystäväkseen  koulussa. Lilli  oli  
valkohiuksinen palmikkopää varakkaasta kodista.   Mee-
ri  oli aivan päinvastainen elämässään. Tytöllä   oli  paljaak-
si  ajeltu  pää,   veljiensä  risaiset  vaatteet. Siis  kaljuna  al-
koi  koulu, varattomuuden  piti näkyä näin julmasti.    Hän   
ei lapsuudessaan omistanut  koskaan  mekkoa. Se olikin yk-
köstoive kun tulisi  aikuiseksi.
   Lilli  vei  Meerin  omaan kotiinsa. Meerin hengitys oli 
salpautua, sillä Lillin koti  oli niin  kaunis,  siisti ja iso. 
Heillä oli myös palvelija ja kaikki osoittivat Meerille ystä-
vyyttään. Hän ei ollut ennen kokenut sellaista. He saivat  is-
tua  samassa  pöydässä  aikuisten kanssa ja juoda kahvia ja  
syödä pullaa. Pöytä  oli  katettu  valkoisella liinalla ja sali 
oli kahvihuone, Helsingin Kalliossa.
 
Näytelmiä valkoisen  liinan alta

Hän palkitsi  rakkaaksi ystäväkseen  tullutta Lilliä kerto-
malla  kahvittelun päättyessä  pöydän  alta  tarinaa  heistä. 
"Olipa kerran  kaksi  prinsessaa jotka elivät  yltäkylläisyy-
dessä  ja  rakkaudessa"  oli versioista  useimmin  toistuva. 
Pöydän ympärille kerääntyi  joskus  muitakin kuuntelijoita  
ja  iloinen  hillitön  nauru  sai   Meerin  vahvistamaan ker-
tomustaan, hän muisteli.
   Lillin  ja  Meerin  tiet  erosivat  Meerin  omaan  häpeään-
sä  kodistaan, jossa ei ollut näkynyt isää enää  vuosiin. "Isä  
vain  katosi  ja  selkään  tuli  jos asiasta  jotain yritti  kysel-
lä".   Rakas ystävä  Lilli pyysi  päästä  vuorostaan  Meerin 
kotiin  leikkimään  ja tutustumaan heidän äitiinsä.
  "Hui, sitä en voinut millään  sallia, sillä  Lilli  ei olisi mi-
nun ystävä enää,  jos näkisi  mikä olen ja millainen koti mi-
nulla on!  Puhdasta meillä  oli mutta oli  vain yksi huone, 
jossa nukkuivat veljet äiti ja Meerin  sisko".
  Meeri muistutti usein omien sanojen vastuusta. Itse hän 
koki menettäneensä ystävän siitä syystä. Meerin  oli  mie-
lestään  pakko  sanoa se mitä katui vuosikaudet. "Me ollaan 
muutettu ja isäkään ei anna lupaa"
   Shakkilauta  aina  keittiön   pöydällä… peli päällä.
Keittiön  pöydän  tuttu näky oli  pelilauta  ja keskeneräi-
nen  peli.  Äiti  ja  isä  pelasivat jatkuvasti. Tämä tapahtui  
tietenkin  vasta  kun  olimme nuoria aikuisia. Isää harmitti  
vietävästi niin  usein  jääädä  tappiolle.  Ja taas oli aloitetta-
va uusi turnaus.

Siirrot  takaraivossa – pelit  eivät  juuri  kiinnostaneet

"Kolmivuotiaana  opin  shakin siirrot, niin kuin oli oppinut  
vanhempi  veljenikin  ja  nuoremmat siskoni myös.  Veli pi-

ÄITINI MEERI
Moni muistaa näytelmäkirjaili-

ja Meeri Hakalan. Tässä poikkeuk-
sellisessa jutussa hänen tyttärensä 

muistelee äitinsä elämää.

M
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ti pelaamisesta ja olikin melko taituri siinä, ja tosi  ylpeä 
jos voitti  äitinsä."
   Shakkiottelut  viikottain  saivat  Meerin  keskittymään  jo  
kotona.  Meistä  se  oli  hassua  ja  jotenkin  kummallista,  
kun  äiti  katosi  omaan  keskittyneeseen  maailmaansa. 
   Oli kirjeshakkia  ja ympäri Suomen olevia turnauksia. Ys-
tävyysottelut mm.  NKL:n  miesten  kanssa. Eikä  ollut to-
dellakaan selvää, että jompikumpi  sukupuolensa puoles-
ta voittaa tai häviää. Sen kyllä  opimme että, jos mustilla  
aloitit, tappio  oli  hyvin hyvin lähellä.      
   Meeri arvosti vastapelureitaan aina. Näkövammaisia  vas-
taan pelatessa pelattiin täysin sataa, minkäänlaista  myö-
tätuntoa tuntematta. Joku asian huomioinut oli selkeyttä-
nyt näkövammaisten pelit näin: "täysillä pelataan verenma-
ku suussa!" Voitto Viro olikin sanonut, että  näkövammaiset 
tuntevat helposti  armopalat eivätkä pidä sellaisesta yhtään 
enempää, siis pelatkaa kuin ketä tahansa vastaan.
  Arto  Vuorinen  NKL:stä  muistaa Meerin.
- Pelasin ensimmäisen ystävyysottelun Meerin kanssa, sain  
mustat (ne ehkä arvottiin?)  ja tappiohan  siitä  tuli, hän 
muistaa.

Meerin  elämäntyö

Meerin elämäntyö on  tehty  ja  yhtä  hän jäi  vaille  teos-
tensa  kanssa. Hän odotti  Kansallisteatteriin  pääsyä ja  toi-
voikin  osuvansa  siihen tai siihen  ohjaajaan, joka työt sin-
ne veisi. Meeri oli siitä erikoinen taiteilija siihen aikaan. 
Hän ei kehotuksista  huolimatta  juossut  erilaisissa  pippa-
loissa  esittelemässä uraansa. Eikä  hän kiroillut  teksteissä. 
Siitä  hän sanoikin meille – jokaisella kirosanalla  ja sivis-
tyssanalla on suomalainen vastine eli synonyymi, käytä nii-
tä mieluummin.  Hän  ei  pitänyt  sivistyssanoilla  kikkai-
lusta, se oli  sitä aikaa.
   Yksi suuri  toive  jäi  pikkusta  vaille  toteutumatta.  Hän 
olisi  mennyt mielellään  "pressan linnaan" mutta sairastui  
ja  kuoli hyvin nopeasti sen jälkeen.
   Nämä haaveet jäivät elämään niin kuin elää hänen työn-
säkin. Ehkäpä  me  jälkipolvi  jossain  vaiheessa  saamme 
seistä  siellä  hänen töitään  arvostaen.
  Kesti melkein 60 vuotta ennen kuin selvitin  itselleni  tä-
män  kauniin naisen  olemuksen.  Hän on äitini.

MEERI HAKALAN NÄYTELMÄT

Vaimoniko uskoton, komedia. 1971
Enemmän kuin ystävä, näytelmä. 1972
Kuljen joukossa, tv-näytelmä. 1974
Syysvehnää, komedia. 1974
Terveiset Pariisista, komedia. 1976
Piru kaiken periköön, näytelmä. 1976
Rakasta minua Napoleon, näytelmä. 1978
Kunkku-Kenkkunen, lastennäytelmä. 1979
Jellonan kehtolaulu, lastennäytelmä. 1982
Misu ja Puppeli, lastennäytelmä. 1982
Lähde: Wikipedia
 

Meeri  Hakala,  näytelmäkirjailija  (1922-1994).

Eiranrannassa lainabuickissa 1957.

Stadin friidu hiekkalaatikolla 1953.
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Ajatuksia vahvojen äänien takaa

okainen taiteilija on valinnut tämän näyttelyn 
työpariksi ystävän: taiteilijakollegan tai -ryhmän. 
Teos ”Lagutz” on minun ja pitkäaikaisen ystävä-
ni äänitaiteilija Epa Tammisen yhteistyö, Vello-
nen kertoo.

Teos koostuu kolmesta vanhasta öljytynnyristä, jotka liit-
tyvät letkujen avulla toisiinsa. Siellä täällä letkujen pääl-
lä ja vierellä on hiekkakasoja. Erilaiset äänet tulevat tynny-
reiden sisältä vaihtelevina sarjoina teollisuuden äänistä aina 
veden luonnolliseen pulpahteluun. Ristiriita luonnon mate-
riaalin ja äänen sekä teollisuuden elementtien välillä on vai-
kuttava.

- Tulevaisuudessa suurimmat sodat ja kiistat saattavat liit-
tyä veteen, vaikka puhdas vesi tuntuukin tällä hetkellä ole-
van  meille vielä ihan luonnollista. Jossakin tosin jo taistel-
laan vedestä, sillä teollisuus käyttää ihmisten jokapäiväi-
sen veden.

Luonnon suojelemiseen ja rauhaan liittyvät kysymykset 
ovat usein epäsuorasti läsnä Vellosen teoksissa. Myös mo-
niaistisuus on luonnollinen osa hänen työskentelyään. 

- En ajattele onko ihminen näkevä vai näkövammainen, 
sillä veistosten koskettaminen on kaikille luonnollista. Ja 
kun lisään siihen liikkeen tai äänimaailman – se nyt vain on 
ollut aina tärkeää, toteaa Vellonen ”Lagutz” teoksen äärellä.

- Usein materiaaleiksi valikoituu sellainen mihin voi ja 
saa koskea. Ääniteoksissa ei kaikkeen voi välttämättä sa-
maan aikaan koskea, mutta jollekin aistille on aina tarjol-
la jotain. Tässä Taidehallin teoksessa tynnyreitä voi tunnus-
tella ja varovasti kokeilla hiekkaa ja letkuja, jotka kulkevat 
hiekkakasojen alitse.

KUVATAIDETTAKUVATAIDETTA 
MUINAISUUDEN MUINAISUUDEN 
JA NYKYISYYDENJA NYKYISYYDEN  
ÄÄNINÄÄNIN
Porvoon Taidetehtaan Taidehallin himmeän 
valaistuksen varjoista kohoaa vahvoja ääniä. 
Tapaan kuvanveistäjä Jarmo Vellosen, 57, 
Porvoon taiteilijaseuran 10-vuotisjuhlanäyttelyssä 
”LINK - Ystävyys - Vänskap - Friendship.”

Teksti: Erja Tulasalo
Kuvat: Pirita Torvi

Kuvanveistäjä Jarmo Vellonen ja Omakuva vuodelta 1981. Ylä-
kuvassa tilateos Lagutz kirjoittajan ja veistäjän tutkittavana.
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KUVATAIDETTA
MUINAISUUDEN 
JA NYKYISYYDEN 
ÄÄNIN

Tie taiteilijaksi

Vellonen valmistui kuvanveistäjäksi Taideakatemian kou-
lusta, nykyisestä Kuvataideakatemiasta vuonna 1984.

- Olimme Ateneumin rakennuksessa viimeiset opiskeli-
jat. Luokkatilat olivat ihan alhaalla ja yhdessä isossa tilassa 
opiskelivat kaikki neljä kurssia. Opettajina toimivat tuolloin 
mm. Harry Kivijärvi, Raimo Utriainen ja Heikki Häiväoja.

Savonlinnasta syntyisin oleva kuvanveistäjä oli käynyt 
Savonlinnan taidelukion ja Limingan taidekoulun.

- Siskoni on myös taiteilija ja hän on käynyt sekä taidelu-
kion että Akatemian. Ehkä esimerkki antoi joitakin vaikut-
teita. Savonlinnan taidelukio oli paikka, jota ilman olisin 
tuskin päässyt lähtemään toisiin kaupunkeihin.

- Limingassa tein ensimmäisen veistokseni. Siellä eräs 
opettaja sanoi minulle, että näyttäisi Jarmo siltä, että sinun 
kannattaisi jatkaa veistosten parissa.

Vellonen oli vienyt Taideakatemiaan näytetyöt, joiden pe-
rusteella opiskelijat kouluun valitaan. Sisälle veistopuolel-
le otettiin tuolloin vain kaksi opiskelijaa, joista Vellonen oli 
toinen. 

Taidetehtaalta hautakiviveistämölle

Vellonen muutti 1986 Helsingin Kalliosta vanhaan Porvoo-
seen saadessaan 4,5 vuoden taiteilijastipendin. Porvoon lä-
heisyys Helsinkiin on ollut hänelle vuosien varrella tärkeä 
myös ammatillisessa mielessä, vaikka hän onkin Porvoo-
seen hyvin kotiutunut.

- Työtilani oli ensimmäisiä Taidetehtaalla ja työskentelin-
kin täällä pitkään, Vellonen kertoo kun teemme lähtöä Tai-
dehallilta kohti hänen nykyistä työtilaansa, entistä Berglöfi n 
hautakiviveistämöä.

- Nykyinen työtilani on hyvällä sijainnilla kodistani ja ul-
kona voin tehdä hiekkapuhallus- ja kivihommia. Myös ää-
nieristys on niin hyvä, ettei työskentelyni häiritse muita, ei-
kä minuakaan häiritä, naurahtaa Vellonen.

Jatkamme juttelua taiteesta ja elämästä hänen nykyisen 
työtilansa ”toimistossa”, pienessä ikkunallisessa huoneessa, 
joka on toiminut entisen tehtaan valvomona. Vellonen ku-
vailee luontevasti mitä tilassa on seinillä.

- Nämä kuvat lapsuudestani,  lapsuuden leikeistä ovat jol-
lakin tavalla läsnä taiteeni pohjavirtoina. Nyt myöhemmin, 

►
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kun ajattelen, teen oikeastaan samoja juttuja kuin lapsena-
kin tein. Tietynlaista leikkimistähän tämäkin on. 

Työskentely on avannut Velloselle monenlaisia mahdolli-
suuksia vuosien varrella. Julkisia teoksia on mm. Helsingis-
sä ja Porvoossa. Hän on osallistunut aktiivisesti yhteis- ja 
ryhmänäyttelyihin niin Suomessa kuin ulkomaillakin sekä 
pitänyt näiden rinnalla myös useita omia näyttelyitä.

Tyhjästä ei ole kohonut Vellosen ”S.O.S” teoksen saama 
kuulonäkövammaisten palkintokaan, ajattelen tunnustelles-
sani palkittua teosta.

Idea ja tila edellä

Kierrätysmateriaalien käyttö on yksi tärkeä osa Vellosen 
työskentelyä, mutta materiaalilähtöisyys ei kuitenkaan ole 
teosta alulle paneva voima.

- Kun idea syntyy, lähden miettimään millä keinoin sen 
saa toteutettua. Ja jos saan tilauksen johonkin tiettyyn ti-
laan, myös tila vaikuttaa siihen mitä materiaaleja käytän. 
Kuvanveistossa ollaan aina tilan kanssa tekemisissä.

Kiinnostus maaelementtejä kohtaa syntyi jo Akatemi-
an koulun aikoihin Vellosen osallistuttua maataidesympo-
siumiin. Hänen käsissään eri kivilajit, myös laavakivi ja 
puu, sammal, jäkälä, hiekka sekä monet muut maan omat 
materiaalit ovat muotoutuneet veistoksiksi vuosien varrella.

- Olen kiinnostunut myös erilaisista merkeistä, kalliopiir-
rustuksista ja -maalauksista.  Riimukirjoitus on oma visuaa-
linen juttunsa, mutta mielenkiintoista on myös se, mitä sillä 
on sanottu, miten sillä on aikoinaan kommunikoitu.

- Joidenkin teosten yhtenä elementtinä olen käyttänyt se-
kä riimu- että pistekirjoitusta. Kiveä työstäessäni olen aina 
tykännyt kädenjäljestä, siis siitä jäljestä, kun veistäjän oma 
käsi lyö piikkiä. Koneella tehty jälki ei miellytä samalla ta-
paa. 

Vellonen on toiminut vapaana taiteilijana koko tähänas-
tisen uransa ajan. Opetustöitä hän on tehnyt vain joskus si-
jaistaen jotakuta tuttavaa.

- Olen tehnyt omalla ammattitaidollani sellaista, mikä 
liittyy kuvataiteeseen ja jonka voin allekirjoittaa. Lasitöitä-
ni on käytetty kylpyhuoneissa ja vastaavissa. Rahoittaakse-
ni elämää olen tehnyt myös hautamuistomerkkejä ja lavas-
tuksia.

 - Lavastushan liittyy läheisesti tilataiteeseen. Se on tai-
deteos, jonka sisällä näytellään.

Kellopuutarhan – Matsukazzen synnystä

Työtilan ”valvomossa” on seinällä myös japanilaisia kirjoi-
tusmerkkejä. Vellonen on käynyt Japanissa useamman ker-
ran ja vuonna 2011 hänellä ja hänen vaimollaan Sari Vuo-
renpäällä oli siellä myös yhteisnäyttely.

- Kulttuurirahaston tukema Kellopuutarha -projekti alkoi 
2013. Eräs ystäväni, joka tiesi japanilaisuuden kiinnostuk-
sestani sekä siitä, että olin aikaisemminkin käyttänyt teok-
sissani pistekirjoitusta, suositteli minua TAYS Silmäkes-
kukselle.

- Kävin suunnittelukokouksissa ja mietin millainen voisi 
olla teos, jonka pystyisi parveketilaan toteuttamaan. Aluksi 
ajattelin kivipuutarhaa, muttei sekään tuntunut oikealta, riit-
tävän selkeältä. 

Vellonen oli tehnyt aikaisemminkin teoksia, missä ää-
ni oli yhtenä elementtinä, mm. kolkuttimia, jotka soivat. Ja-
panilainen Dotaku-kello tuli esille Vellosen tutkiessa netis-
sä aihepiiriä.

- Kellojen muoto on Yaoi-periodolta 300 e.K.r- 300 j.K.r 
ja niitä on käytetty mahdollisesti rituaaleissa, joissa on il-
meisesti ennustettu viljelyksiin ja metsästykseen liittyviä 
asioita.

- Ajattelin, että kellot ovat hyvä lähtökohta, koska niis-
sä on ääni mukana. Yhdistäisin kelloihin FT Eväsojan kans-
sa valittuja runoja. 

Teoksen kokonaisuuden sovittaminen oli oma työvaiheen-
sa, sillä parveke on melko iso tila, joka täytyi jakaa. Aluksi 
Vellonen oli ajatellut, että tilaan tulisi viisi kelloa. 

Jarmo Vellosen Kellopuutarha, kuva Jouko Vatanen.

►
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- Penkkien ja kellojen rytmitys tilaan nähden oli tärkeää, 
samoin se, että löytäisin valituilla elementeillä sen saman 
olemuksen mikä japanilaisessa puutarhassa on.

Yhteistyön mahtavaa voimaa

Tapasimme Vellosen kanssa ensimmäisen kerran taidevalaja 
Jarmo Saarekkaan työpajalla Suomenlinnassa. Pääsin tuol-
loin seuraamaan Dotaku-kellojen työvaiheita ja antamaan 
palautetta pistekirjoituksen luettavuudesta.

- Olen tuntenut taidevaluri Saarekkaan Akatemian alku-
ajoilta saakka, kertoo Vellonen. Yhteistyö monen ammatti-
laisen kanssa oli ehdoton edellytys kokonaisuuden aikaan 
saamiseksi. 

Kuuden sylinkokoisen, noin 200 kiloisen luonnonkivien 
löytäminen penkkien alle oli yksi suurta ponnistusta vaati-
va vaihe kokonaisuuden muotoutumisen kannalta. Kiviä oli 
etsitty ympäri Porvoon metsiä ja hiekkakuoppia. Vihdoin 
vuoden 2015 alussa kaikki tilateokseen tarvittavat palaset 
oli saatu kasaan.

- Kysyin miten japanilaiset tekevät avajais- ja paljastusti-

laisuuden, kertoo Vellonen kun juttelemme Kellopuutarhan 
avajaisista.

- Niinpä teoksen edessä oli avajaistilaisuudessa punainen 
silkkinauha, johon oli painettu kelloja.  Paikalla ollut Ja-
panin suurlähettiläs Kenji Shinodan katkaisi tuon punaisen 
nauhan.

Avajaisten kielenä oli englanti ja paikalle oli saapunut 
monia yhteistyötahoja. FT Eväsoja ja professori Tuulo-
nen puhuivat tilaisuudessa ja japanilaista huilumusiikkia-
kin kuultiin.

- Kaikki ovat olleet tyytyväisiä; teos toimii sekä näkö-
vammaisille että heille, jotka näkevät teoksen kokonaisuu-
den. 

- Ei kulkeminen Kellopuutarhassa näkövammaiselle ihan 
helppoa ole. Toisaalta en ajattelekaan, että teosten täytyisi 
olla kenellekään helppoja, vailla haasteita.
   Teoksen penkit ja kivet ovat mukavaa materiaalia kosket-
taa. Kuuportti on yli kaksi metriä korkea ja reikä, josta voi 
nähdä koko Kellopuutarhan, on sellaisella korkeudella, että 
siitä voi kävellä lävitse. Portin pyöreitä muotoja, männystä 
ja lehtikuusesta valmistettuja, voi myös kosketella. 

Visio kantaa ääniveistoksiin saakka

- Olisi tietysti hienoa jos joku kiinnostuisi niin, että Kel-
lopuutarhan kaltaisen teoksen saisi myös jonnekin muual-
le. Pistekirjoitushan taipuu muillekin kielille. Jonkinlaisen 
teoksen tekeminen myös tulevaan Lastensairaalaan kiinnos-
taa.

Työtilassa on parhaillaan muotoutumassa kaksi tilaus-
muotokuvaa ja Vellosen teoksia on matkalla parhaillaan 
ryhmänäyttelyyn Öölantiin. Ryhmänäyttelyiden ohella eri-
laiset workshopit ja symposiumit ovat kiinnostaneet aina tä-
tä sisukasta ja monipuolista kuvanveistäjää.

- Ensi vuonna Espoon Emmaan on tulossa retrospektii-
vinen näyttely taiteilijoilta, jotka ovat olleet alusta saakka 
mukana maataidehommissa.

- Aikaisemmin esillä mm. Japanissa ja Saksassa ollut te-
okseni  ”Frontiers” (aiemmin Vision/Näky) on tulossa esille 
audiovisuaalisena installaationa Ateneumiin. 

”Frontiers” teos muodostuu 40 erilaisesta alumiinisesta 
nuottitelineestä, reliefi stä. Vellonen on muokannut nämä re-
liefi t erityyppisillä taltoilla erilaisiksi struktuureiksi ja jois-
sakin reliefeissä hän on käyttänyt lisänä myös pistekirjoi-
tusta. Näin aikaan saatu kuvitteellinen partituuri on mielen-
kiintoinen. 

- Teos on kuvitelma siitä, että olet kapellimestarina parti-
tuurien takana muttet näe, vaan aistit työsi ja musiikin, elä-
män muulla tavoin.

Vellonen haluaisi perehtyä äänimaailmaan entistä enem-
män, vaikkei hän vielä tarkalleen tiedäkään mitä on etsi-
mässä.

- Miten saada äänellä aikaan erilaisia tiloja, ääniveistok-
sia ja kuulokuvia - sitä kohti olen matkalla, sanoo Vellonen 
kun lopettelemme tee- ja kahvihetkeä työtilan ”valvomos-
sa”. 

Luulenpa, että tulevien ääniveistosten kaiussa kohtaavat 
muinaisuus ja nykyisyys jollakin ainutlaatuisella tavalla.

Taidetta 
näkövammaisten 
kuntoutumisen 
tueksi
Teksti: Kirsti-Sisko Salonen

Toukokuussa avattiin Tampereen yliopistosairaalan 
Silmäkeskuksessa Kellopuutarha – Matsukaze. Ni-
mestään huolimatta se ei ole perinteinen puutar-
ha, vaikka japaninkielinen sana viittaa tuulen humi-
naan männyissä. Se on moderni tilateos.

Taiteilija Jarmo Vellonen on hakenut vaikuttei-
ta teokseensa Japanista. Tavoitteena on ollut luo-
da moniaistinen taideteos, joka on lisäksi esteetön. 
Kellopuutarha on sijoitettu Silmäkeskuksen kol-
mannen kerroksen parvekkeelle. Kivetyt polut joh-
dattavat kolmen eri kellon luokse. Jokaisessa prons-
sikellossa on kaksi haikurunoa. Yksi niistä on suo-
malaisen Kai Niemisen ”hyttysen ääni sama kuin vii-
me kesänä”. Toiset ovat japanilaisten naisrunoilijoi-
den. Kelloja voi kosketella ja jopa soittaa. Matkal-
la kellon luota toisen luokse on puupenkkejä, joilla 
voi halutessaan istua.

Tilateoksen täydentää kuuta symboloiva pyöreä 
reikä seinässä.

Kellopuutarhan toivotaan tuovan iloa ja valoa Sil-
mäkeskuksen potilaille, näönkuntoutujille ja heidän 
omaisilleen sekä vahvistavan tasapainoa ja levolli-
suutta. Lisäksi Kellopuutarha on Silmäkeskuksen ja 
naapurirakennuksen henkilökunnan sekä samassa 
rakennuksessa sijaitsevan hotellin asiakkaiden käy-
tettävissä.
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Annanpura oy on Näkövammaisten 
Keskusliiton omistama yhteiskunnal-
linen yritys. 17 näkövammaista ja yh-
den liikuntavammaisen työllistäväs-
sä Annanpurassa testataan verkko-
sivuja ja neuvotaan niiden esteettö-
myydessä. Lisäksi litteroidaan tutki-
musaineistoja sekä juridisia ja tervey-
denhuoltoon liittyviä tekstejä.

Teksti: Marianne Tenhami

iisivuotiaan Annanpura oy:n arvoja ovat va-
paus, vastuu ja yhteisöllisyys: työntekijät voi-
vat litteroida ja konsultoida nettisivujen esteet-
tömyydessä vapaasti, oman aikataulunsa mu-
kaan, mutta heidän on kuitenkin kannettava 
vastuu siitä että työt tulevat tehdyiksi. Omaan 

työhön saa aina apua ja tukea.
- On erittäin hienoa, että on olemassa juuri näkövammai-

sia ja muita vajaakuntoisia työllistävä yritys. Näkövammais-
ten työllistyminen on todella vaikeaa, mutta Annanpurassa 
vammaiset voivat työllistyä. Täällä on tosi mukava olla töis-
sä, koska näkövammaisuuteen ei kiinnitetä sen kummempaa 
huomiota. Se on luonteva asia, toisin kuin vapailla työmark-
kinoilla. Meillä on hyvä työyhteisö ja työni on näkövam-
maisten kannalta merkityksellistä ja tärkeää, kiteyttää An-
nanpuran esteettömyysasiantuntija Kimmo Sääskilahti.

- Olemme alusta asti halunneet kääntää vammaisuuden ja 
vajaakuntoisuuden vahvuudeksi: näkövammaisilla on pa-
rempi kyky keskittyä kuuntelemaan litteroitavaa äänitet-
tä kuin näkevillä. Esteettömyystestauksessa taustalla on au-
tenttinen käyttäjäkokemus, koska verkkosivujen testaaja ja 
konsultoija on näkövammainen ja tietää esteellisten verk-
kosivujen haasteet. Asiakkaamme arvostavat näkövammais-
ten tekemää työtä ja kokevat saavansa hyvän mielen voides-
saan työllistää näkövammaisia, lisää yrityksen toimitusjoh-
taja Ari-Pekka Saarela.

- Litteroijan työ on mielenkiintoista. Koskaan ei tiedä mis-
tä aiheesta puhutaan ja aina oppii uutta. Äänitteiden tekni-

nen laatu vaihtelee todella hyvälaatuisesta erittäin huono-
laatuiseen materiaaliin, kymmenen vuotta litteroinut Jani 
Tuomola kuvailee työtään. Hänen töihinsä kuuluu myös toi-
meksiantojen jakaminen muille Annanpuran litteroijille se-
kä muutamia yrityksen hallinnollisia tehtäviä.

Litteroijaringistä Annanpuraksi

Ari-Pekka on ollut mukana valmistelemassa Annanpuran 
perustamista. Hän kertoo litteroinnin ja sitä myötä Annan-
puran historian juontuvan sairaalakonekirjoittajan ammatis-
ta, myöhemmin terveydenhuollon tekstinkäsittelijä, joka oli 
pitkään perinteinen näkövammaisten työllistäjä. Kun vuo-
situhannen vaihtumisen tienoilla terveydenhuollossa alet-
tiin siirtyä sähköisiin potilasjärjestelmiin, näkövammais-
ten käyttämät apuvälineet ja ruudunlukuohjelmat eivät toi-
mineet enää uusissa järjestelmissä. Suuri joukko näkövam-
maisia jäi työttömiksi, kun apuvälineiden ja sähköisten po-
tilasjärjestelmien yhteensopivuusongelmia ei voitu ratkais-
ta. Vuonna 2001 Näkövammaisten Keskusliiton työllisyys-
osaston aloitteesta perustettiin litteroijarinki: osastolla väli-
tettiin litteroijille toimeksiantoja ja parikymmentä litteroi-
jaa kautta maan otti litteroitavia töitä vastaan. Työllisyys-
osasto markkinoi litterointia jalkautuen muun muassa yli-
opistoihin. Kuten nytkin, asiakkaina olivat tutkijat sekä yli-
opistojen eri osastot.

v
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   Litteroijaringin toiminta ei kuitenkaan ollut ihan ongel-
matonta.

- Emme voineet ottaa vastaan isompia toimeksiantoja, el-
lei yksi litteroija voinut sitä yksin hoitaa. Asiakas olisi jou-
tunut tekemään sopimuksen viidenkin eri litteroijan kans-
sa ja se olisi ollut hankalaa. Annanpurassa voimme jakaa 
isomman toimeksiannon eri litteroijien kesken. Halusimme 
myös laajentaa asiakaspiiriämme isoihin asianajotoimistoi-
hin ja totesimme olevan uskottavampaa, että litteroinnin ta-
kana olisi yritys, joka jakaa asianajotoimiston ison toimek-
siannon litteroijien kesken. Kolmantena ongelmana ei voi-
tu hyödyntää palkkatukea, koska kaikki litteroijat toimi-
vat itsenäisinä yrittäjinä. Kun litteroijat ovat Annanpuras-
sa työsuhteisina, voimme hyödyntää palkkatuet, Ari-Pek-
ka havainnollistaa. Niinpä vuonna 2010 Näkövammaisten 
Keskusliiton hallitus päätti perustaa Annanpuran ja vuon-
na 2012 yritys sai oikeuden käyttää yhteiskunnallinen yritys 
-merkkiä, joka osoittaa Annanpuran toiminnan vaikuttavan 
positiivisesti yhteiskuntaan.

Kirjoitetaan mitä äänitteeltä kuuluu

Annanpuran vanhin ja suurin työllistäjä on erilaisten tutki-
musaineistojen litterointi yliopistoille kautta maan, ammat-
tikorkeakouluille, norjalaiselle kauppakorkeakoululle, tut-
kimuslaitoksille, tutkijoille ja museoille. Muita asiakkaita 
ovat yritykset, viranomaiset, järjestöt, kirjailijat ja toimitta-

jat. Niin ikään Diacor ja muutamat terveystalojen lääkärit 
sekä uusimpina asiakkaina asianajotoimistot hyödyntävät 
Annanpuran litterointipalveluja.

- Tutkimuksiin liittyvien aineistojen litteroinnissa 
voimme tarjota hyvää laatua kokeneilta litteroijiltamme. 
Asianajotoimistot arvostavat oikeudenkäyntiäänitteiden 
litteroinnissa luotettavuutta, toimintavarmuutta sekä sitä 
että laatu vastaa vaatimuksia, Ari-Pekka valottaa. Annan-
pura tarjoaa litterointipalveluja suomeksi, ruotsiksi, eng-
lanniksi ja saksaksi. Jopa venäjäksi on litteroitu. Asiak-
kaat toimittavat litteroitavan aineiston Annanpuraan joko 
muistitikulla tai cd-levyllä. Suurin osa aineistoista toimi-
tetaan sähköisessä muodossa lataamalla litteroitavat ää-
nitteet Annanpuran sähköiseen järjestelmään.

Jani Tuomolalla on vankka kokemus litteroinnista. Jos 
äänitteiden laatu on kovin huono, hänen tehtäviinsä kuu-
luu parantaa sitä äänenmuokkausohjelmilla. Jos sanois-
ta ei tästä huolimatta saa selvää, merkitään tekstiin kom-
mentti ”epäselvää puhetta”. 

- Litteroinnissa kirjoitetaan tietokoneelle kaikki mitä 
äänitteeltä kuuluu. On vähemmän tarkkaa litterointia, tar-
kempaa ja todella tarkkaa litterointia, jossa kaikki huoka-
ukset, puhenopeudet ja äänenpainot kirjoitetaan. Vähem-
män tarkassa litteroinnissa asiasisältö on tärkeintä, eikä 
pienillä yksityiskohdilla ole niin väliä. Asiakas määritte-
lee, miten tarkan litteroinnin haluaa. Murreanalyysi tar-
vitsee ihan erilaisen litteroinnin kuin litterointi jossa asia-
sisällöllä on merkitystä, hän selittää. Jakaessaan toimeksi-
antoja Annanpuran litteroijille Jani tietää, minkälainen lit-
terointi sopii kullekin.

- Tiedän missä aiheissa ihmiset ovat hyviä. Kun tulee 
paljon tietotekniikkaa käsittelevä toimeksianto tai raken-
nusalaan liittyvä litterointi, voin kohdentaa äänitteet oi-
keille, asioista perillä oleville henkilöille. 

Litterointeja jakaessa on otettava huomioon myös työn 
kiireellisyys ja aikataulu, ihmisten litterointikokemus ja 
kirjoitusnopeus sekä se onko ihminen töissä 50:n vai 85 
prosentin työajalla.    

Verkkosivut esteettömiksi

Puolitoista vuotta sitten Annanpurassa tehtiin uusi alue-
valtaus, kun julkisille virastoille ja yrityksille alettiin 
markkinoida esteettömyystestausta ja -konsultointia. Ky-
syntä kasvaa koko ajan. Asiakkaina ovat isot, julkiset or-
ganisaatiot kuten oikeusministeriö, opetushallitus ja Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitos. Myös paria verkkopank-
kia on testattu. Esteettömien verkkosivujen on oltava ta-
savertaisesti kaikkien käyttäjien saavutettavissa. Sokeille 
ja vaikeasti heikkonäköisille muun muassa grafi ikkaa ja 
kuvia sisältävät verkkosivut voivat olla esteellisiä, jos nii-
tä ei ole tehty oikein: sivuilla liikkuminen ja sisällön lu-
keminen ei onnistu. Verkkosivujen pitäisi olla käytettävis-
sä näppäinkomennoilla, ruudunlukuohjelmilla, pistekir-
joitusnäytöllä ja puhesyntetisaattorilla. Hiirtä kun sokeat 
ja vaikeasti heikkonäköiset eivät käytä. Selkeät värikont-
rastit ovat heikkonäköisille välttämättömiä verkkosivuilla 
liikuttaessa ja sisällön lukemisessa. Otsikoiden ja teks-

Litterointi = sanelun purku tekstiksi

►

LiLiLitttttterer ioiointntii === sasasasanneneellulunn pupurkrkkkkuuuu tetetet ksstitiiksksksii
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"MEILLÄ VAMMAISUUS ON VAHVUUS"

Haastattelussa Kajastuksen kahvihuoneessa vasemmalta Kimmo Sääskilahti, A-P.Saarela ja Jani Tuomola.

tin on erotuttava selvästi.  Näkövammaiset ovatkin Kimmon 
mukaan suurin käyttäjäryhmä, joka kärsii esteellisistä verk-
kosivuista, mutta myös lukemisesteiset, kuulovammaiset ja 
motorisia apuvälineitä käyttävät henkilöt hyötyvät esteettö-
mistä verkkosivuista. 

- Varsinkin julkisten verkkosivujen tilaajilla on tietoa ja 
tahtoa teettää verkkosivunsa esteettömiksi, mutta tekijöil-
lä ei ole tietoa eikä välttämättä aina tahtoakaan saada aikaan 
esteettömiä verkkosivuja, hän toteaa.

Annanpuran esteettömyysasiantuntija tarkistaa verkkosivu-
jen toimivuuden erilaisilla näkövammaisten käyttämillä ruu-
dunlukuohjelmilla ja puhesyntetisaattorilla sivustoa mahdol-
lisimman monipuolisesti käyttäen ja esteettömyyttä kokeil-
len. Hän testaa verkkosivuja Windows- ja Mac-tietokoneil-
la, Android-puhelimilla sekä erilaisilla mobiililaitteilla ku-
ten iPhone ja iPad. Heikkonäköiset käyttävät verkkosivusto-
jen selailuun suurennusohjelmia, joiden toimivuus niin ikään 
testataan. Kimmo tarkastelee myös verkkosivustojen teknis-
tä toteutusta niin, että kansainvälinen esteettömyysstandar-
di WCGA toteutuu verkkosivuilla ja verkkosivusto on teh-
ty teknisesti oikein. Verkkosivujen lisäksi hän testaa mobiili-
laitteiden sovellusten esteettömyyttä.

Kimmo kertoo, että asiakkaalta tulee toimeksianto, kun he 
ovat joko uudistamassa verkkosivujaan tai luovat kokonaan 
uusia verkkosivuja.

- Meidän tehtävänä on varmistaa, että sivusto on estee-
tön kun se julkaistaan. Ajatuksena on löytää ongelmat, jot-
ka tekevät verkkosivuista esteelliset, kertoa ongelmista asi-

akkaalle ja selittää mistä ongelmat johtuvat ja kuinka ne voi-
daan korjata. Verkkosivujen tilaajilta ja tekijöiltä saamamme 
palaute on ollut hyvin positiivista, koska varsinkaan tekijöil-
lä ei useinkaan ole osaamista tehdä esteettömiä verkkosivuja 
ja näin he saavat uutta tietoa ja oppia, hän iloitsee. Hän tar-
kistaa myöhemmin konsultoinnin jälkeen kyseisen verkkosi-
vuston esteettömyyden.

- Suureen osaan verkkosivuja tehdään korjauksia, mutta 
joissakin tapauksissa korjauksiin ei ollut budjetoitu rahaa ja 
korjaukset jäivät tekemättä, Kimmo pahoittelee. Hänen mu-
kaansa olisi parasta, että esteettömyysasiantuntija olisi mu-
kana alusta loppuun koko verkkosivuston suunnittelun ja to-
teuttamisen ajan.

- Kun verkkosivusto on julkaistu, tarjoamme esteettö-
myyskoulutusta isojen organisaatioiden verkkosivustojen si-
sällön tuottajille. Näin he osaavat tulevaisuudessa sivuja 
muokatessaan ja tietoa niille lisätessään ottaa huomioon es-
teettömyyden, Ari-Pekka kertoo. 
 
Annanpura on tehnyt viimeiset kolme vuotta positiivista tu-
losta, vaikka kilpailu alalla on kovaa. Toimitusjohtaja ko-
rostaa, että yritys ei saa Raha-automaattiyhdistykseltä tukea, 
koska liikeyrityksenä Annanpuran on tultava toimeen omilla 
palvelutuloillaan. Tällä hetkellä kysyntä ja tarjonta kohtaa-
vat, eikä uusia litteroijia tarvita. Sen sijaan toinen esteettö-
myysasiantuntija olisi tarpeellinen.

- Jos saamme lisää uusia toimeksiantoja, lisää litteroijia-
kin voimme palkata, Ari-Pekka lupaa.

►
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Pekka Hämäläinen: Elämisen vim-

ma ja syvä ilo.  Opas täydempään 

elämään, Minerva, 2014

Parasta, mitä meille voisi tapahtua, 
olisi, että saisimme jälleen yhteyden 
kadoksissa olevaan sisäiseen vah-
vuuteemme, kirjoittaa perhetera-
peutti ja kirjailija Pekka Hämäläinen. 
Hän opastaa pitkän kokemuksensa 
pohjalta lukijoita tälle tielle.

Aloitetaanpa heti onnistumisen 
hauskalla kokemuksella.

- Kummipoikani ei osannut uida 
viisivuotiaana. Kerran hän putosi lai-
turin päästä niin syvälle veteen, että 
oli hukkua. Tapasin hänet saman päi-
vän iltana ja kysyin, miten hän oli oi-
kein selvinnyt ylös vedestä.

Miksa kertoi:" Kato kun mä olin 
siellä veden alla, mulle tuli mieleen 
sellanen juttu, että tää on se hetki, 
jolloin pitää opetella uimaan. Sitten 
mä aloin heiluttaa käsiä ja potkia ja-
loilla, ja niin mä pääsin pintaan. Nyt 
mä osaan uida."

Vanha koeteltu elämänviisaus ke-
hottaa tarttumaan hetkeen, otetaan 
Miskasta mallia, kun elämä haastaa! 

Hämäläinen käyttää kirjassaan pal-
jon tarinoita ja elävän elämän ko-
kemuksia, jotka voivat mennä luki-
jan alitajuntaan ja vaikuttaa positii-
visesti.

Perheterapeutin olennaisen tärkeä 
viesti on,  että sisäinen voima löytyy 
kohtaamalla rohkeasti oma itsensä, 
ensi alkuun omia kipeitä ja vaikeita 
tunteita. Monihan pakenee erilaisin 
tavoin kipeitä tunteita, keinoina tun-
teiden kieltäminen ja torjuminen, al-
koholi,  muiden syyttely ym.

- Ottaa koville nähdä oma varjon-
sa, pimeä puolensa, myöntää totuus 
ja hyväksyä se itsessään. Kysymys on 
esimerkiksi sen myöntämisestä, et-
tei tahdo kestää sitä, että joku on 

parempi, pätevämpi, osaavampi tai 
menestyvämpi. Silloin kyseessä on 
kateus, Hämäläinen kirjoittaa. 

Elämän isot aarteet saavutetaan as-
tumalla omalle epämukavuusalueel-
le

- Torjumalla ja kieltämällä ahdis-
tusta herättäviä tunteitamme emme 
pääse eteenpäin. Ne jäävät turhaksi 
painolastiksi rasittamaan ihmissuh-
teitamme. Kun rohkenemme kohda-
ta omaa ahdistustamme työstämäl-
lä psyykkistä kipuamme, kasvamme 
ihmisinä ja saamme työkaluja myös 
ihmisten kohtaamiseen. Elämän isot 
aarteet saavutetaan astumalla omal-
le epämukavuusalueellemme, Hämä-
läinen viitoittaa tietä.

Huomaan tämän omassa elämäs-
säni siten, että kun olen jonkin aikaa 
kärsinyt kielteisistä tunteista, jossa-
kin vaiheessa huomaan aina uutena 
oivalluksena, että tässähän on tär-
keä jutun aihe. Aviomies, joka perin-
teisesti miesten tapaan torjuu kiel-
teisiä kokemuksiaan, ei saa omas-
sa toimittajan työssään materiaalia 
omasta elämästään. 

- Kaikki tunteet ovat oikeita ja sal-
littuja. Kuka tahansa ihminen tuntee 
joskus vihaa, kateutta, katkeruutta, 
pelkoa ja niin edelleen, Hämäläinen 
rohkaisee sisäiseen rehellisyyteen. 

- Kun tunnetta pääsee käsittele-
mään, myöntämään ja hyväksymään  
osana itseään, alkaa helpottaa. Ko-
kemus omasta raadollisuudesta te-
kee nöyräksi ja inhimilliseksi. Mutta 
samalla ihminen alkaa nähdä myös 
omia vahvuuksiaan kirkkaasti ja sel-
keästi. 

- Siihen ei vaadita rohkeutta, että 
ihminen tunnistaa ahdistavan tun-
teensa, mutta suurta rohkeutta on 
se, ettei juokse sitä pakoon, vaan 
ryhtyy työstämään kipuaan. Paran-

tavaa kivusta tulee silloin, kun jää 
kuuntelemaan sen viestejä, suostuu 
pahaan oloonsa niin pitkäksi aikaa, 
että se alkaa helpottaa. Se on sisäis-
tä prosessointia, ihmiseksi kasvamis-
ta. Siksi: ole läsnä kivussasi, älä pa-
kene sitä!

Hämäläinen uskoo elämässä hyvän 
voimaan enemmän kuin pahan voi-
maan, ja myös todistaa uskomuksen-
sa, sekä rohkaisee lukijaa samaan. 

- Historia osoittaa, että ahneudelle 
ja itsekkyydelle rakennetut mahtiko-
neistot ovat kaatuneet yksi toisensa 
jälkeen ja niin ne tulevat jatkossakin 
kaatumaan. Esimerkiksi Hitlerin val-
takausi kesti vain 11 vuotta ja sortui 
lopulta omaan mahdottomuuteensa. 
Mutta 1200-luvulla Franciscus Assi-
silaisen perustama nöyryyteen, rak-
kauteen ja iloon perustuva sääntö-
kunta on edelleen voimissaan.

- Pahan tilaaminen on helppoa. It-
se asiassa se tarkoittaa peloille an-
tautumista. Valitat vain kaiken ai-
kaa kaikesta mahdollisesta, kuinka 
kurjaa elämäsi on. Hyvän tilaaminen 
tarkoittaa käytännössä mielen avoi-
muutta hyvälle: avaat mielesi ja sy-
dämesi vastaanottamaan elämän 
myönteisiä lahjoja, ja kun elämä niitä 
antaa, otat ne kiitollisena vastaan.

- Kiitollisuus pitää mielen valppaa-
na  huomaamaan ja näkemään taas 
uusia ja hyviä mahdollisuuksia. Elä-
män kipeääkin puolta, vaikeita ih-
misiä ja ahdistavia kokemuksia pys-
tyt käsittelemään tärkeinä oppikoke-
muksina, etkä kaadu niiden mukana. 
Jos kaadutkin, se on tilapäistä. Et jää 
maahan makaamaan, vaan nouset 
ylös ja jatkat matkaasi jotain merki-
tyksellistä oppineena.

Tuula-Maria Ahonen 

                                         

LUKUNURKKA

Älä pakene kipuasi!



3636

Viides perättäinen 
vammaisten kulttuuri-
tapahtuma Parafest jär-
jestettiin Joensuussa. 
Tapahtuman suojelija-
na oli tänä vuonna pre-
sidentti Tarja Halonen, 
joka ei kuitenkaan ollut 
itse paikalla. Näkövam-
maisia oli tänä vuon-
na mukana taidenäyt-
telyssä, festivaalilaval-
la ja kaupungin teatte-
rin suurella näyttämöl-
lä sekä jo perinteeksi 
muodostunutta sokko-
kahvilaa pyörittämässä 
taidekeskus Ahjossa. 

Teksti: Pasi Päivinen

arafest-tapahtuma oli pit-
kälti samanlainen kuin nel-
jänä edellisenä vuotena. Se 
ei ole kyennyt edelleenkään 
uudistumaan ja kehittymään 
yhdenvertaiseksi vammais-

ten ja vammattomien kulttuuritapah-
tumaksi, vaikka alkuperäinen tavoite 
on ollut nimenomaan yhdenvertaisuu-
den ja vuorovaikutuksen edistäminen. 
Myöskään laajempaa yleisön mielen-
kiintoa ei ole onnistuttu tavoittamaan, 
vaan siitä on tullut entistäkin vahvem-
min pelkästään vammaisten tapahtu-
ma. Karjalan kulttuuripääkaupungis-
sa, Joensuussa, on runsaasti festarei-
ta ja kesätapahtumia, joten Parafest jää 
auttamattomasti niiden varjoon, mistä 
syystä sen tulisi ehdottomasti yhdistyä 

toisten aktiivisten joensuulaisten kult-
tuuritapahtumajärjestäjien kanssa, jot-
ta vuorovaikutus sekä kulttuurinen yh-
denvertaisuus voisi oikeasti toteutua.

Festarivieraat ovat pääosin samo-
ja kuin aikaisempina vuosina ja ylei-
sö koostuu vammaisista, heidän omai-
sistaan ja avustajistaan. Esiintymis-
mahdollisuuksien tarjoaminen vam-
maisille, erityisesti kehitysvammaisil-
le, on merkityksellinen asia, joten Pa-
rafest luo joka tapauksessa tärkeitä 
osallisuuden kokemuksia ainakin poh-
jois-karjalalaisille kehitysvammaisille, 
vaikka se ei sinänsä olekaan yhdenver-
taisuusperiaatteiden mukainen kulttuu-
ritapahtuma.  

Vammainen avasi ensimmäisen 
kerran Parafest-tapahtuman

Festivaalin avajaiset pidettiin perintei-
sesti torstai-iltana Taidemuseon pihaan 
pystytetyssä juhlateltassa. Tarvittiin 
neljä Parafest-tapahtumaa ennen kuin 
ymmärrettiin, että tapahtuman voi ava-
ta myös vammainen ihminen, eikä sii-

hen todellakaan tarvita poliitikkoa tai 
kaupungin virkamiestä.

Avaussanat lausui kehitysvammai-
nen Helsingissä asuva räppäri Kalle 
Havumäki.

-  Kehitysvammaiset on nähtävä ih-
misinä ja tasa-arvoisina, Havumäki 
muistutti avauspuheenvuorossaan. 

Kun kävelin sisään festarialueelle, 
ensimmäinen ihminen, jonka tapasin, 
oli sattumalta juuri Kalle Havumäki. 
En tuntenut häntä entuudestaan, mut-
ta Kalle tuli kyselemään koirastani ja 
esitteli itsensä heti alkajaiseksi. Kalle 
jutteli rennosti festarivieraiden kanssa 
ennen ja jälkeen avauspuheensa naut-
tien selvästi ihmisten kohtaamisesta, 
ja hän oli täysin oikea henkilö avaa-
maan Parafestin.

Festivaaliteltan satoa

Torstaina juhlateltassa nähtiin mm. 
tanssiesityksiä, vatsastapuhumista, 
musiikkia ja runonlausuntaa. Odotin 
mielenkiinnolla vatsastapuhuja Tom-
sonin alias Tommi Kivimäen esitystä, 

VIIDES PARAFEST
eli vammaisten tapahtuma Joensuussa

Juhlateltan tunnelmaa. Kuva: Kirsi Tolvanen.

p
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koska vatsastapuhujia on maassamme 
vähän. Tomsonin esitys oli pettymys. 
Hän keskusteli nuken kanssa kuten 
vatsastapuhumiseen kuuluukin, mut-
ta ääni ei muuttunut miksikään ja jutut 
eivät uponneet ainakaan minulle, eikä 
esitystä voi kuvata varsinaisesti vat-
sastapuhumiseksi. Sen sijaan erityisen 
hieno ohjelmanumero oli joensuulai-
sella Able Art Group -tanssiryhmällä, 
jossa oli mukana myös näkövammai-
nen muusikko ja kulttuurin monitoi-
minainen Iiris Brocke. Illan päätteeksi 
pääesiintyjä Kalle Havumäki riimitteli 
tyylikkäästi mm. kuumista mimmeistä 
saaden yleisön hyvin mukaan.

Perjantai-iltana festivaalilavalla 
kuultiin joensuulaisia näkövammaisia 
Senni Hirvosta ja Azra Tayebia. Az-
ran ja Sennin saamat suosionosoituk-
set olivat mahtavat ja heidän kosketta-
vat laulunsa tekivät yleisöön vaikutuk-
sen. Tänäkin vuonna laulukielinä oli-
vat persia ja suomi. Pääesiintyjänä oli 
Pepe Willberg Resonaari-yhtyeen ke-
ra, jossa soitti myös vammaisia muu-
sikkoja. Väkeä oli torstaita enemmän, 
mutta paljon enemmänkin olisi mah-
tunut.

Ahjossa ja teatterilavalla 

Parafestin kulttuurikattaus noudatti 
pitkälti edellisten vuosien kaavaa. Tai-
dekeskus Ahjossa oli Kulttuuri kuu-
luu kaikille -näyttelykokonaisuus, jos-
sa esillä oli valokuvia, keramiikkaa, 
piirroksia ja maalauksia. Valtakunnal-
listakin huomiota herättäneen valoku-
vanäyttelyn Kuka painoi nappia, herra 
Holbein? teokset ovat syntyneet työpa-
jassa, jota valokuvaaja Pekka Elomaa 
on vetänyt Helsingin lyhytaikaisko-
ti ja työpaja Lyhdyssä vuodesta 2001 
lähtien. Näyttelyn muotokuvia on lä-
hestytty renesanssitaiteilija Hans Hol-
beinin innoittamana. Näkövammaisten 
Kulttuuripalvelun keramiikkaryhmän 
töitä teemalla Sanasta lintu - saves-
ta lintu oli esillä Ahjon takimmaises-
sa näyttelyhuoneessa, jonne näyttely-
vieraat löysivät tiensä vanhasta muis-
tista, vaikka paikka olikin hieman kat-
veessa. Ahjon pääsalin lattia tarvittiin 
näyttämö- ja katsomotilaksi näytteli-
jä Pekka Heikkisen monologia, Näil-
lä Mennään, varten, joten pääsaliin oli 

Näkövammaisteatterin Tanssi mun kanssa suurella näyttämöllä.

Blue Flamenco´s Megafon vauhdissa. Sivun kuvat: Osmo Kekäläinen.

Azra Tayebi ja Senni Hirvonen esityksensä jälkeen. Alla Able Art Group.

►
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sijoitettu pelkästään maalauksia. 
Ahjossa toimi myös sokkokahvila, jo-
ka näyttää säilyttävän suosionsa vuosi 
vuodelta ja useimmille vierailu sokko-
kahvilassa oli kuulemieni kommentti-
en perusteella elämys. 

Teatteria ja tanssia on parafesteil-
la esitetty useampana vuotena, mutta 
ensimmäistä kertaa Joensuun kaupun-
ginteatterin suurella näyttämöllä. Siel-
lä nähtiin stand-up komiikkaa ja tans-
sia. Lauantaina kolmantena festaripäi-
vänä puolen päivän jälkeen näyttämön 
otti haltuun brittiläinen kuuro stand-up 
koomikko Gavin Lilley. Hän on esiin-
tynyt Suomessa aikaisemminkin, mut-
ta joensuulaisille hän oli uusi tutta-
vuus ja yleisö piti näkemästään. Gavin 
Lilleyn jälkeen Kulttuuripalvelun Nä-
kövammaisteatteri valtasi lavan. Tans-
si mun kanssa -esitys oli loistava ja se 
sai yleisöltä innostuneen vastaanoton. 
Molemmat esitykset vetivät mukavasti 
väkeä katsomoon ja teatteri toimi erin-
omaisesti tapahtumapaikkana. Ihmet-
telen, minkä vuoksi näyttelijä Pekka 
Heikkisen Näillä Mennään-monologia 
ei esitetty kaupungin teatterin näyttä-
möllä? Jos Parafest järjestetään vielä 
jossain muodossa kaupungin teatterin 
suurta näyttämöä kannattaisi hyödyn-
tää enemmän.  

Vammaiset esiintyvät vammaisille

Parafest on valitettavasti profi loitunut 
liian vahvasti vammaistapahtumaksi. 
Se on yksi syy, miksi kaupunkilaiset 
eivät löydä tietään taidemuseon pihalle 
festivaalitelttaan ja sen vieressä sijait-
sevaan taidekeskus Ahjoon. Viisi vuot-
ta on tahkottu samalla kaavalla, eikä 
tapahtumaa ole kyetty uudistamaan. 
Todellista yhdenvertaisuutta ja vuo-
rovaikutusta vammaisten ja vammat-
tomien välille ei ole syntynyt? Vam-
maiset esiintyjät esiintyvät pääasiassa 
vammaisista koostuvalle yleisölle. Eh-
kä tapahtuman järjestäjät eivät halua-
kaan edistää vammaisten ja vammatto-
mien välistä vuorovaikutusta, sillä fes-
tivaalin järjestäjät eivät ole kelpuutta-
neet vammaisia tapahtuman järjestä-
jäporukkaankaan vai eivätkö he todel-
la ymmärrä, mitä yhdenvertaisuus tar-
koittaa? Mallia kannattaisi ottaa Hel-
singistä, jossa Cross Over-tapahtuman 
järjestäjät ovat itse vammaisia. 

Parafest-tapahtuman jälkeen pai-
kallisissa tiedotusvälineissä uutisoi-
tiin, että Parafestyhdistys on sen hal-
lituksen tekemän virheellisen budje-
tin seurauksena joutunut maksuvaike-
uksiin ja vuosi 2015 jää mahdollisesti 
Parafestin viimeiseksi. Vaikka Parafest 
loppuisi, vammaisille taiteilijoille oli-
si tärkeää päästä esiintymään yleisölle 
ja tässä onkin uhkakuvan sijaan näh-
tävissä uusi mahdollisuus. Paras vaih-
toehto vammaisten esiintymismahdol-

lisuuksien jatkuvuuden turvaamisek-
si Joensuussa olisi integroidua osaksi 
jotakin suurempaa tapahtumaa, jossa 
vammaiset ja vammattomat esiintyi-
sivät yhdessä samoissa tiloissa ja sa-
moilla lavoilla. Taiteen tulisi olla kes-
kiössä ja vamman tulisi olla toissijai-
nen asia. Parafest on kulkenut viiden 
vuoden ajan juuri päinvastaiseen suun-
taan profi loituen omaksi nurkkakuntai-
seksi marginaaliryhmän kulttuuririen-
noksi vahvistaen vammaisille tarkoite-
tun vammaistapahtuman leimaa. Tästä 
mielikuvasta on vaikeaa päästä eroon, 
kun vuosia on jatkettu segrekoitumis-
ta, joten ei ole mikään ihme, etteivät 
vammattomat kaupunkilaiset ole löy-
täneet Parafestia. Toivottavasti Para-
festin perintö siirtyy Joensuussa osaa-
vampiin käsiin ja esimerkiksi Joen-
suun Popkatuyhdistys ry tai Ilosaari-
rock-tapahtumaa järjestävä Joensuun 
Popmuusikot ry ottaisi vammaiset mu-
kaan sekä esiintymään että järjestä-
mään uutta luovaa kesätapahtumaa 
Karjalan kulttuuripääkaupunkiin. 

Popkatu on järjestetty jo vuodes-
ta 2001 lähtien Ilosaarirock-tapahtu-
maa edeltävällä viikolla ja sen suo-
sio on kasvanut vuosi vuodelta todel-
la suureksi. Vammaiset taiteilijat esiin-
tyisivät Popkadun yleisötapahtumis-
sa vammattomien esiintyjien kanssa 
ja inkluusio toteutuisi automaattisesti 
vuorovaikutuksen ollessa vammaisten 
ja vammattomien välillä aitoa.

Me Kotkat -ryhmä, kuva Osmo Kekäläinen.

Flamencon iloa, kuva: Kirsti Tolvanen.

►
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Pelkäätkö esiintymistä?  
Haluaisitko oppia naut-
timaan siitä?

Päivi Arjas: Varmasti lavalle 

Muusikoiden esiintymisvalmennus

Atena Kustannus Oy, 2014

Hyvin monet ihmiset pelkäävät tai 
ovat pelänneet esiintymistä. Sibe-
lius-Akatemian esiintymis- ja oppi-
misvalmennuksen lehtori Päivi Arjas 
antaa kirjassaan ymmärrystä, turval-
lisuutta ja keinoja  vapautua pelos-
ta. Lapsinahan me nautimme esiinty-
misestä. Lapsuuden pelottomuuteen  
on mahdollista palautua, voin oma-
kohtaisestikin todistaa.

Ensimmäinen perusasia on hengi-
tys. Vauvan itku kuuluu hyvin, vaikka 
äänielimistö on kehittymätön. Kan-
tava ääni perustuu toimivaan hengi-
tykseen.

- Kokonaisvaltainen palleahengitys 
alkaa kadota ja korvautua pinnallisel-
la ylähengityksellä ja puutteellisella 
keuhkojen käytöllä jo ennen koulu-
ikää. Syitä ei tunneta tarkasti, mutta 
siihen vaikuttavat mallioppiminen ja 
kulttuuritekijät, Arjas toteaa.

-Muusikoiden tavallinen ongelma 
on hengityksen pidättäminen esityk-
sessä tai vaikeiksi koetuissa tahdeis-
sa; jotkut jopa lakkaavat hetkellises-
ti täysin hengittämättä. Hengityk-
sen pidättämisen seurauksen hartiat 
jännittyvät ja kohoavat, jolloin muu-
sikko alkaa kannatella käsivarsiaan. 
Rentous katoaa ja lihastyö muuttuu 
osittain anaerobiseksi, mikä puoles-
taan saa lihakset väsymään nopeas-
ti, Arjas kuvailee ketjureaktiota, min-
kä puutteellinen hengittäminen ai-
kaansaa.

Niinpä kirja alkaa erilaisilla hengi-
tys-, keskittymis- ja rentousharjoi-
tuksilla. 

Kun ihminen oppii ulkonaisesti hal-
litsemaan itsensä, automatisoitunut 
tekniikka vie tilannetta eteenpäin, 
vaikka ajatukset myllertäisivätkin.

Yleisin kommentti Arjaksen mu-
kaan konserttivideota katsottaessa 
lienee hämmästynyt ”miten mä näy-
tän noin rauhalliselta ja keskittyneel-
tä!”

Omasta ankaruudesta muiden ajat-

telemiseen

Monet meistä ovat ankaria itse-
ään kohtaan. Kuvaavasti, eräs  koke-
nut tv-toimittaja ei voi katsoa omia 
ohjelmiaan, koska hän näkee itses-
sään virheitä ja muita kummallisuuk-
sia, vaikka muille ohjelma on hyvä ja 
kiinnostava.

- Esityksen onnistumisen tasoa voi 
tarkastella sekä esiintyjän itsensä et-
tä yleisön näkökulmasta. Vaikka it-
se ei olisi omaan esitykseensä täysin 
tyytyväinen, yleisöllä on usein erilai-
nen kokemus.  Kokeneet ammattilai-
set oppivat tarkastelemaan esityk-
sen onnistumista myös yleisön näkö-
kulmasta.

- Mikäli yleisö on saanut sen, mitä 
on tullut hakemaan, voidaan esityk-
sen katsoa onnistuneen, Arjas toteaa. 

Kun siis tekee esityksen ajatellen 
palvelevansa yleisöä, mitä todennä-
köisemmin onnistuu, vaikka itseä vä-
hän jännittäisikin.

Mutta harjoituksen myötä jännittä-
misestä voi aivan itsestäänkin pääs-
tä.

Kerron perustamastani Roska päi-
vässä -liikkeestä kouluissa. Alussa 
pelkäsin esiintymistä niin, että en 

Pelko pois - varmasti lavalle

varmaan olisi aloittanut kouluvierai-
luja, ellei tuttu opettaja olisi kutsu-
nut minua pieneen luokkaansa. Kun 
tämä vierailu meni hyvin, jatkoin, 
vaikka alussa jännittikin.

Kerran hämmästykseni huomasin, 
että vaikka edessäni oli yli 400 oppi-
lasta ja opettajia, tunsinkin oloni tur-
valliseksi!  Turvallisuuden tunne joh-
tui siitä, että tilanne oli minulle tuttu. 
Kun oma olo on turvallinen, esiinty-
misestä voi nauttia.

Lisää henkistä voimaa

Arjas suosittaa suggestioiden käyttä-
mistä. Suggestiohan on positiivinen 
lause, jonka ihminen sanoo itselleen. 
Sen tarkoituksena on myös muuttaa 
ja parantaa ajatusmalleja.

- Itselle annettujen suggestioiden 
tulee olla uskottavia; on turha vakuu-
tella mitään sellaista, joka ei ole saa-
vutettavissa. Selkeät, lyhyet lauseet, 
kuten ”kykenen siihen” tai ”osaan 
tehtäväni” vakuuttavat. Sen sijaan 
ylilyönnit ”olen maailman paras” tai 
vertailut eivät toimi, Arjas kertoo.

- Toimiva suggestio vahvistaa vähi-
tellen persoonallisuutta ja antaa lisää 
henkistä voimaa.

Tuula-Maria Ahonen 
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Päivi Istala on lukenut Celialle suu-

renmoisesti ja ammattitaidolla Jo-

hanna Vesikallion kirjoittaman Eli-

sabeth Rehn -elämäkerran. Teok-

sen nimi on Lillan - Elisabeth Reh-

nin epätavallinen elämä. Etuleh-

delle Vesikallion nimen rinnalle te-

kijäksi on merkitty Elisabeth Rehn, 

Kustantaja Otava, sivumäärä 347, 

äänikirjan kesto vähän yli 13 tuntia. 

Kirjansa esipuheen Rehn on päi-
vännyt Kirkkonummella kesäkuussa 
2014. Daisy-kirjan ilmestymispäiväksi 
Celia on laittanut 2. helmikuuta 2015.
Kirjaa on poikkeuksellisen kiva lukea 
muun muassa siksi, että Päivi Istala 
osaa ääntää ruotsinkieliset ja muut 
nimet, paikat sekä sanat oikein. Toi-
mittajan pitkä kokemus tuo äänen-
käyttöön luontevan sujuvuuden. 
Harmittamaan heti kättelyssä jää ää-
nikirjaa lukevan näkökulmasta totea-
mus, että kirjallisuusluetteloa, hen-
kilöhakemistoa ja jotakin muuta kir-
jaan oleellisesti kuuluvaa on taas Ce-
lian säästötyyliin jätetty lukematta.

Tuttua väkeä

Elisabeth Rehn on syntynyt vuonna 
1935. Tätä kirjoitettaessa hänelle on 
tullut täyteen 80 vuotta. Kirjaa on ki-
va lukea siksikin, että iso osa teok-
sessa vilisevästä henkilögalleriasta 
on politiikan sivuilta tai kansainväli-
sistä yhteyksistä niminä tuttua. Mo-
ni kuvatuista tapahtumista on luki-
jan muistissa. Tätä taustaa vasten kir-
jan henkilöhakemisto olisi enemmän 
kuin tärkeä.

Tyylillisesti kirja on pieteetillä kir-
joitettu. Ihmisistä puhutaan koko ni-
millä ja asiallisilla titteleillä. Elämä-
kerroissa viljellään monta kertaa lin-
jaa, jossa ihmisiä sinutellaan ja puhu-
taan Mikkoina ja Maijoina, ikään kuin 
he hyvinkin olisivat joko kirjoittajan 

tai kirjan lukijan tuttuja. Johanna Ve-
sikallio kirjaa asioita niin, että hänen 
oma kerrontansa ei aina erotu kuvat-
tavan suuhun pannuista sitaateista. 
Minulle tämä on signaali sujuvasta 
kynästä. Paikoin olisi jopa ollut kiva 
tietää, mikä on suoraa sitaattia, mikä 
elämäkerturin tekstiä. Jos tämä käy 
ilmi kursiivina tai lainausmerkein, se 
olisi ollut mukava äänikirjasta kuulla.

Erilaista ruotsalaisuutta

Elisabeth Rehnin isä, Anders Karl-
berg, toimi kunnanlääkärinä Mänt-
sälässä. Kaikki perheen kolme tytär-
tä aloittivat siellä suomenkielises-
sä kansakoulussa muuttaakseen yk-
si toisensa jälkeen Kauniaisiin koti-
kielensä mukaisesti ruotsinkieliseen 
kouluun. Yhdeksän kuukautta vuo-
desta asuttiin koulun asuntolassa. 
Kirjassa korostuu positiivisella taval-
la äidinkielen hyvän hallinnan merki-
tys identiteetin vakaudelle. Omakie-
lisen kulttuurin viljely ei Mäntsälässä 
ollut mahdollista. Kirjassa ei miten-
kään haitallisena tule esiin lapsen ja 
nuoren joutuminen pois kotoa. Päin 
vastoin sisäoppilaitos pakotti itsenäi-
syyteen ja vastuun ottamiseen.

Ruotsinkielen turvattu asema Suo-
messa ja väestön oikeus äidinkie-
leen kulkevat vahvoina lankoina lä-
pi kirjan. Ihme kyllä missään vaihees-
sa ei tule tavanomaista hurrituntua 
tai bättre folkin mentaliteettia, vaan 
kielikysymys on läsnä hyvin nätisti ja 
luonnollisena.

Nainen oikealta ottaa paikan

Hauska on päästä kurkistamaan po-
litiikan kulisseihin. Elisabeth Rehnin 
suosio Suomen ruotsalaisten miehi-
en kovaksi keitetyssä kilpakattilas-
sa ei suinkaan ole mikään selvyys tai 
suosittu juttu, ei varsinkaan tiukaksi 

muurautuneessa herraketjussa, jossa 
naisen paikka on ihan jossakin muu-
alla. Feministinen ote ja naisasianai-
seus olisivat vielä saattaneet olla hy-
väksyttyjä, mutta ne eivät olleet Reh-
nin juttu. Hän eteni ison nelilapsi-
sen perheen äitinä ja liikunnallisena 
aviovaimona, joka sentään oli käynyt 
kouluja ja saanut Hankkenilta dip-
lomiekonomin paperit. Rouva eko-
nomi tavataan pallokenttien laidoil-
ta ja jopa kiskomassa Sulkavan sou-
tua. Suorastaan jännää on kuvaus, 
miten RKP:n mieskaarti sysää sumei-
lematta ja törkeästi Elisabeth Rehnin 
sivuun taisteltaessa omasta paikas-
ta politiikan paisteessa. Vielä Rehnin 
muotokuvaa paljastettaessa 2000-lu-
vun puolella eduskuntatalossa Ruot-
salaisen kansanpuolueen huonees-
sa puolueen miesjohto lähes puuttui 
80-päisestä, hyvinkin arvovaltaises-
ta vierasjoukosta. Ole Norrback, Hen-
rik Lax ja kumppanit saavat ansaitse-
maansa paikan näyttöä Rehnin mieli-
kuvissa, heitäkin tiukemmin parival-
jakko Taxell ja Stenbäck.

Isänmaallisuus oli Elisabeth Reh-
nin yksi käyntikortteja. ”Nainen oike-
alta - Kvinnan från höger” tuli hänen 
tuotemerkikseen, kun oli kysymys 
tiestä ohi mieskaartin parlamentti-
vaaleihin ja eduskuntaan. Pakka oli 
mennä sekaisin, kun tasavallan pre-
sidentti Mauno Koivisto nimitti Eli-
sabeth Rehnin puolustusministerik-
si Holkerin hallitukseen. Pääminis-
terille naisen nimitys oli kirjan mu-
kaan kova paikka, mutta ihmetystä 
pehmensi esimerkiksi kenraali Adolf 
Ernrothin lausunto: ”Annetaan tytön 
yrittää!” Puolustusvoimien komen-
taja Jan Klenberg sai opetella uut-
ta etikettiä naisen tultua esimiehek-
si. Muutaman viikon työskentely Eu-
roopan ensimmäisenä naispuolisena 
puolustusministerinä sai rouvan kyl-
lästymään lehtihaastattelujen liet-
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sontaan: nais-sitä ja nais-tätä. Suku-
puolen taivastelun asemesta oli aika 
tarttua ministerin töihin.

Melkein presidentti

Elisabeth Rehn hävisi 1994 niukasti 
presidentin vaalien toisen kierroksen 
Martti Ahtisaarelle. Rehnin kannatta-
jakunta oli noussut kansanliikkeenä 
kuin tyhjästä. Kampanjaa kutsuttiin 
harrastajamaiseksi. Yksi sen näky-
vimmistä voimista oli Uma Aaltonen. 
Vastapuoli parjasi rouva Elisabethin 
kannattajien olevan koiria, hevosia 
ja muita eläimiä. Puoluetta ja kuppi-
kuntaa vaihdellut Jörn Donner esiin-
tyi varsin härskillä vaalilauseella: ”Mi-
nä tunnen molemmat. Siksi valintani 
on Ahtisaari.” Omalta puolueeltaan, 
Ruotsalaiselta kansanpuolueelta, Eli-
sabeth Rehn ei saanut juuri minkään-
laista vetoapua.

Ihminen ja sentään jotakin

Useita kausia kansanedustajana, hal-
lituksen tasa-arvoministerinä, sit-
ten puolustusministerinä, europarla-
mentaarikkona ja kerran varsin valo-
voimaisena presidenttiehdokkaana 
ihan kalkkiviivoille asti ynnä toisen 
kerran, silloin huonolla menestyksel-
lä - onhan se kaikkineen kotimaises-
sa politiikan teossa jotakin. Suomen 
historian suurimman asekaupan kuit-
taajana puolustuslaitos sai 64 Horne-
tia. Varuskunnissa muistetaan, kuka 
hommasi miesten eriöihin ovet. Pilk-
kakirveet laukoivat, miten pojilla on 
oltava itsetyydytykseen yksityisyy-
den suoja. 

Kaiken päälle ja oheen tulee toi-
minta kansainvälisessä ihmisoikeus-
työssä. Elisabeth Rehn näkyy ennen 
muuta Balkanilla erityistehtävissä tai 
yhtä hyvin Afrikassa Sierra Leonessa, 
Latinalaisessa Amerikassa Kolumbi-
assa ja kaukana Aasiassa Itä-Timoris-
sa. YK:n apulaispääsihteerin tehtävät 
lennättivät arvonimen saanutta mi-
nisteriä tämän tästä yli Atlantin.

Valmistautuminen vuoden 2000 
presidentin vaaleihin meni melkein 
alusta lähtien poskelleen. Kirjan mu-
kaan syitä voi etsiä muun muassa 
kampanjatoimiston ammattilaisis-
ta, jotka osoittautuivat aika taidotto-
miksi ja olivat jakamassa keskenään 
paikkoja presidentin kansliasta, vaik-
ka vaaleihin oli vielä aikaa. Nämä oli-
vat vaalit, jotka toivat naisen ensim-

mäisenä ensimmäiseksi naiseksi läpi-
murtoon. Alkoi Tarja Halosen kausi. 
Toiseksi jäämisten kirjauksena tämä 
elämäkertateos kuvaa Elisabeth Reh-
nin kamppailun ja häviön Unisefin 
pääjohtajuudesta. Amerikkalainen 
hegemonia oli jyllännyt taas kerran.

Perheen dramatiikkaa

Elisabeth Rehnin epätavallinen elä-
mä ei siloittele eikä jätä kertomatta 
- siltä ainakin lukijasta tuntuu. Avio-
mies Uve on viidenkympin villityksis-
sään puuhaamassa irtiottoa perhees-
tä liittyäkseen toiseen naiseen. Aikui-
set lapset ja muut tekijät saavat san-
karin pysymään ruodussa ja perheen 
koossa. Näistäkin kipeistä asioista 
vaimo kertoo varsin kauniisti ja mol-
laamatta. Avioliitto kesti vuotta vaille 
puoli vuosisataa ja päättyi Uve Reh-
nin kuolemaan. Loppuaikojen kuva-
ukset sairaudesta ja  omaishoitajuu-
desta ovat koskettavaa luettavaa ih-
misyyden tragediasta. Kuolevan mie-
hen taudinkuvaan kuuluu agressi-
oita, kunnes puoliso jä yksin. Tiiviin 
suurperheen arvot on siinä vaihees-
sa punnittu jo moneen kertaan, ja 
ne kestävät. Elisabeth Rehnin henki-
lökohtaisesti tunnustama kristillinen 
usko on kantava voima, jossa on tilaa 
pyytää ja antaa anteeksi.

Oma lukunsa on Rehnien perheen 
konkurssi 1980-luvun koittaessa, ta-
loudellinen vararikko, kun velat ovat 
kasvaneet hallitsemattomiksi. Upeat 
kodit ensin Kauniaisista, sitten Kirk-
konummen Hilasta meren rannalta 
menevät myyntiin. Seuraa yli vuo-
den asuminen Hilan naapurissa lähes 
lautamajaksi luokiteltavassa kodissa. 
Osuu vielä presidentin vaalikampan-
jan aikainen melkein ylinopeussak-
kotilanne Espoossa Stensvikin sillan 
korvassa. Media nappaa tästä ham-
mastelun, miten tavalliselta kansalta 
lähtee vähemmästäkin kortti.

Rehnien poika Joakim sanoo Vesi-
kallion haastattelussa, että kyllähän 
nämä kaikki tappioita ja pettymyksiä 
olivat äidille, joka kuitenkin onnistui 
muun perheen kanssa aina rakenta-
maan sisäisesti ja ulkoisesti toimivan 
kodin. Kahdesti syöpäleikkaus, ensin 
vatsasta, sitten rinnasta, ovat omia 
kuvioitaan, jotka panevat pysähty-
mään.

Tämän kirjoittajalla tuli tippa sil-
mään, kun Elisabeth Rehn yöllä Hilan 
kotiin palatessaan presidentin vaali-

tappion jälkeen kohtasi pimeän kes-
kellä naapureiden laittaman soihtu-
kujan. Väki odotti shampanjapullon 
kanssa ilmaisten ilonsa sen johdos-
ta, että saavat pitää rouva naapurin-
sa. Myös presidentin kanslian henki-
lökunnan ilo kirjattiin lehtiin, kun ei 
tarvinnut ryhtyä ulkoiluttamaan pre-
sidentin kahta isokokoista koiraa, Su-
kua ja Lakua.

Opit sotakentiltä ja kehitysmaista

Elisabeth Rehn kertoo kokeneen-
sa herätyksen Balkanilla. Hän katseli 
aaltopahvin päälle lapsia synnyttäviä 
äitejä. Pakolaisleirin vauvoista monet 
eivät enää seuraavana päivänä olleet 
elossa. Bosnia ja Hertzegovina elivät 
rikki revittyä elämää, jota oikein ku-
kaan ei osannut tukea. Afrikassa hän-
tä kutsuttiin nimellä ”eurooppalai-
nen sisaremme”.

Elisabeth Rehnillä oli kyky ei niin-
kään sukkuloida poliitikkojen seas-
sa, vaan seurustella kansan tavallis-
ten ihmisten parissa. Hän ammensi 
tietonsa päätöksentekoon keskeltä 
elämää. Balkanin kriisien taustoista 
hän nöyrästi kysyy, mahtaako niiden 
tuntijaa ja ymmärtäjää löytyä muual-
ta kuin Balkanilta. Slobodan Miloche-
vicin Rehn tapasi pari kertaa. Ensim-
mäisellä kerralla sotaherra oli kolkko, 
toisella lipevä ja itseään tykö tekevä. 
Kuitenkin Rehn kirjoittaa serbeistä 
ihan myötätuntoisesti. Balkanin pai-
najaiset tulivat pestin päätyttyä vielä 
unissa kotiin. Ruumisarkussa makasi 
Elisabeth Rehnin itsensä paloittele-
ma ihminen. Ruumiskasojen asemes-
ta hän halusi katsella eläviä ihmisiä ja 
olla tekemisissä heidän kanssaan.

Päästyäni kirjan loppuun olen kii-
tollinen sekä ministeri Elisabeth 
Rehnille avoimesta tilityksestä et-
tä emerita toimittaja Päivi Istalalle 
erinomaisesta äänikirjan luvusta yn-
nä vielä politiikan toimittaja Johan-
na Vesikalliolle varsin kattavasta kir-
jauksesta. Vesikallio on lukenut suu-
ren määrän lehtiaineistoa jututta-
en ison joukon Rehnin lähipiirien ih-
misiä eri aikakausilta kuin myös per-
heen jäseniä. Kirjan tekijä tapasi Reh-
nin 30 kertaa, ja ulkopuolisia haasta-
teltuja oli 39. Jossakin politiikan kie-
muroiden vaiheessa lukijasta tuntui, 
että kirja voisi loppua jo. Lopun jäl-
keen kuitenkin piti lukeminen aloit-
taa vielä alusta.
Ari Suutarla, vanha pappi

                                                                                                                                                                                41                                                                                                 



42

Riemua ja riesaa

Riitta-Kaisa
Voipio

HELMIKKO

K
aikenkarvainen tekninen 
kehitys on harpponut niin 
voimakkaasti eteenpäin, 
ettei sitä olisi kukaan usko-
nut. Paljolti se on tuonut 

iloa, apua ja sujuvuutta, mutta on sii-
tä koitunut murhettakin. Yhtäältä se 
tasa-arvoistaa, toisaalta taas avaa sy-
viä kuiluja.

Digitalisaatio on suorastaan leväyttä-
nyt näkövammaisille väylän asioiden 
hoitoon ja tiedon ääreen. Monenlai-
nen osallistuminen onnistuu tietoko-
neen kautta. Riemumielin luen myös 
sähköisiä sanoma- ja aikakauslehtiä; 
oman liittomme Tiedonhallintapalve-
lut tekee loistavaa työtä esteettömän 
tiedonsaannin eteen.

Vaan juuri digitekniikan vuoksi mo-
ni reitti on myös tukkeutunut. Julkiset 
palvelut siirtyvät yhä enemmän verk-
koon, ja monesta hommasta on tul-
lut hiton hankalaa. Totisesti läheskään 
kaikki sivustot eivät aukea tietoko-
neen puhesynteesiä käyttäville näkö-
vammaisille. Silloin pitää pyytää apua 
ja luopua itsenäisyydestä verrattu-
na siihen, kun aikaisemmin pääsi soit-
tamaan tai kävelemään omin jaloin 
pankkiin tai verotoimistoon.

Kännyköitä suomalaisilla on nyt kes-
kimäärin enemmän kuin yksi per nup-
pi, lankapuhelimia ei sen sijaan enää 
juuri kenelläkään. Erimallisia tietoko-
neitakin tökkii ja näpeltää lähes jokai-
nen, muttei aivan.

Hiljattain johonkin Radio Suomen 
ohjelmaan soitti nainen, joka sanoi 
omistavansa vain radion, lankapuhe-
limen ja kirjoituskoneen ja kertoi pär-
jäävänsä mainiosti. Hän lienee jo mel-

koinen jäänne. Maaseudulla sitä ei 
voi edes valita, sillä puhelinjohdot 
ja pylväät on kerätty pois. Minun oli 
luovuttava kesällä rakkaasta piuha-
telefoonista liian kalliina, ja tein sen 
raskain sydämin.

Täytyy kyllä ihmetellä, miten me 
olemme suostuneet pelkkään kän-
nykkään, kun sen miellyttävyys ja 
äänen laatu eivät yllä lankapuheli-
men tasolle kalleimmissakaan veh-
keissä. Yhteys pätkii, ääni särisee ja 
katvealueilla se häipyy kokonaan. Ja 
puhelin on tämän tästä hukassa, pu-
toaa taskusta järveen tai joutuu var-
kaille. Lankapuhelin ei milloinkaan.

Lankasen luuri sopii käteen kuin va-
lettu ja pysyy hyvin korvalla, ääni 
kulkee vuolaana eikä korva kuume-
ne. Mitättömät kännykänläppänät 
olisivat surkeina puhelimenkuvatuk-
sina saaneet jäädä yhteydenpitoväli-
neiksi hätävarana ja reissussa.

Oma lukunsa on vielä kännykkäkäyt-
täytyminen. Samoin suututtaa se, 
miten pitää muistaa miljoonittain 
tunnuslukuja ja järjestelmiä ja aina 
opetella uutta ja tuhlata aivokapasi-
teettiaan jonninjoutavaan. Jääköön 
niiden taivastelu toiseen saarnaan.

nteraktiivisuus on päivän sa-
na: Yleisradion ohjelmiin on il-
maantunut ns. lähetysikkuna, 
jonka välityksellä kuuntelijat 
voivat kommentoida kulloista-

kin ohjelmaa tuoreeltaan. En tykkää 
ollenkaan siitä, että pikkuruisia mie-
lipiteen sirpaleita luetaan muun mu-
assa Ylen Ykkösaamun sisällä. Huu-
tolaatikko saisi elää omaa elämään-

sä, sen purskahduksia ei tarvitse 
tuoda eetteriin, ei ainakaan laaduk-
kaissa keskusteluissa tai musiikkioh-
jelmissa.

Konkreettisena välineenäkin radiot 
ovat muuttuneet digipohjaisiksi niin, 
että asema täytyy valita näppäile-
mällä taajuusluku kohdalleen. Se ei 
onnistu sokealta, ei kerta kaikkiaan, 
ja siihen on aina pyydettävä apua. 
Hakemalla hakien onnistuin löytä-
mään pari sellaista toosaa, jossa on 
pyöreä, käsin väännettävä aseman-
valitsin, se on aivan välttämätön, jot-
ta pärjää yksin ollessaankin.

Eikä sekään näkevä nainen, joka 
omistaa vain radion, lankapuheli-
men ja kirjoituskoneen, ole tasaver-
tainen tietokonetta käyttävän kans-
sa esimerkiksi kansalaisopistoon ha-
vitellessaan. Meidän perän opiston 
kausi käynnistyy ilmoittautumalla, ja 
verkossa se alkaa sunnuntaina kello 
14. Puhelimella pääsee soittamaan 
vasta seuraavana arkipäivänä kello 9. 
Suosituimmat ryhmät täyttyvät sun-
nuntaina puoli viiteen mennessä!

On se aika kummallista, miten digi-
talisaatiosta on tullut kaiken kattava, 
kaikkea hallitseva ilmiö ilman, että 
sen ovat kansalaiset tietoisesti valin-
neet ja siitä on missään demokraat-
tisesti päätetty. Se on vain vyörynyt 
eteenpäin. Samoin on maailmanlaa-
juiseksi yhteiskuntarakenteiden syö-
väksi paisunut autoliikenne. Molem-
mat nielevät valtaisia summia rahaa 
niin yksityiskukkaroista kuin julkisis-
takin lähteistä. Myös sen me hyväk-
symme.

I
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VINOKAS Kuollut kulma

okea mies Vinokas kuun-
teli uutisia. Helsingin 
Töölössä oli viikon sisällä 
jäänyt kuorma-auton alle 
kaksi lasta. Toiselle kuor-

murille oli risteyksessä palanut vih-
reä valo. Myös jalankulkijalle oli pala-
nut risteyksessä vihreä valo. Kuormu-
rin kuljettajan mukaan lapsi oli juos-
sut suojatielle kuolleesta kulmasta. 
Hän kuuli vain tömähdyksen. Voihan 
Venäjä, Vinokas mietti. Täytyypä ol-
la tarkkana kuolleen kulman kanssa.

Seuraavana päivänä Vinokas läh-
ti tapaamaan ystäväänsä merenran-
taan. Kahvilan läheltä kulki jokin bus-
si, mutta Vinokkaalla ei ollut tietoa 
numerosta eikä aikataulusta. Hänellä 
oli ikäloppu kännykkä, jossa ei ollut 
karttasovelluksia. Hipsteri olisi kutsu-
nut puhelinta retroluuriksi. Joten Vi-
nokas päätti lähteä ajoissa matkaan. 
Mielessä pyörivät vieläkin kuolleet 
kulmat. Vinokkaan näkö oli sitä luok-
kaa, että jos suojatien viivat oli maa-
lattu valkoisiksi samana kesänä, hän 
näki häivähdyksen valkoista mustal-
la. Autoja hän kuunteli. Pitäisikö ve-
tää jotain näkyvää niskaan, hän tuu-
mi. Lenkkeillessä tuli käytettyä kirk-
kaan keltaista huomioliiviä. Hätävar-
jelun liioittelua kävellessä. Hän heitti 
päähänsä kirkkaanpunaisen hirven-
metsästäjän lippiksen.

Vinokas jäi raitiovaunusta Hespe-
rianpuiston pysäkillä ja käänsi val-
koisen keppinsä kohti Hietaniemen 
rantaa. Mannerheimintien suojatietä 
reunustivat piipparit. Tien yli pää-
si kuin heittämällä. Seuraava riste-
ys oli avara. Ei liikennevaloja, ei piip-
pareita. Vinokas höristi korviaan. Ää-
nimaailma oli sekava. Autot menivät 
yli, kun tilaa tuli. Vinokas jäi odotta-
maan muita jalankulkijoita. Pian hä-
nen näkökenttäänsä käveli joku. -Hei, 
voitko kertoa, kun tästä pääsee yli? 
-Joo, totta kai. Hahmo jatkoi matkaa. 
-Voidaan mennä. Autojen pörinät 
kuulostivat kaukaisilta. Vinokas harp-
poi perään. Tähän malliin hän pääsi 
parin seuraavankin risteyksen yli.

Hän saapui Pohjois-Hesperianka-
dun ja Mechelininkadun risteykseen. 
Katu oli leveä, teräskuoriaisten vauh-
ti kova ja kääntyvää liikennettä ja-
lankulkijan vieressä. Tämä oli riste-
ys, jossa jalankulkijalle ja kääntyväl-

le autoilijalle paloivat vihreät samaan 
aikaan. Tämä oli risteys, jossa kuor-
ma-auto voisi haukata jalankulkijan 
kuolleesta kulmasta. Nyt tarkkana 
kuin hyttynen, Vinokas tuumi. 

Muita jalankulkijoita ei lähimailla 
näkynyt eikä kuulunut ja autoja tuli 
ja meni jokseenkin tasaisena virtana. 
Pyörittyään jalkakäytävän reunalla 
varmaan viisi minuuttia alkoi Vinok-
kaalle tulla kuuma. Sitä hän ei huo-
mannut, mutta samaan aikaan hän-
tä tarkkaili koiraa ulkoiluttava paris-
kunta. He seisoivat kymmenen met-
rin päässä. -Tuo taitaa olla sokea 
mies? nainen sanoi miehelle. -Missä. 
-No tuossa. -Ai tuo. -Sillä on valkoi-
nen keppi. -Joo. -Se on seisonut tuos-
sa aika pitkään. -On varmaan. -Näyt-
tää kyllästyneeltä. -Pitäiskö se viedä 
jo kotiin? -Mitä? -Mennäänkö kotiin? 
-Miksi kotiin? -Ehkä koira ei jaksa kä-
vellä enää. -Mikä koira? -Mitä? -Ei hä-
nellä ole koiraa. -Ei hänellä, mut-
ta meillä on. -Puhun tuosta sokeas-
ta miehestä. -Okei. -Tarkoitan, pitäi-
sikö häntä auttaa? -Ai sitä sä tarkoi-
tit. -Valot hänen edessään ovat vaih-
tuneet jo monta kertaa. -Ikävä jut-
tu. -Hän tarvitsisi kai apua. -Ei se ai-
nakaan pyydä apua. -Mutta kyllä hän 
menisi yli jos pääsisi. -Kyllä siihen 
kohta joku tulee. -Ai miksei me voi-
da mennä? -No, on tää koira. -Koira? 
-Miten sä sitten menisit auttamaan 
sitä? -Kysyisin että tarvitsetko apua. 
-Entä jos se loukkaantuu. Jos se vaan 
odottaa jotain. -Minkäköhän odotta-
minen saa ihmisen näyttämään noin 
ahdistuneelta? -Joku huumehomma 
vaikka. -Katso, nyt se alkoi huitoa ke-
pillään. -Mitä mä sanoin.   

Vinokas nosti kepin pystyyn pään-
sä yläpuolelle ja alkoi huitoa. Kun ka-
dun ylittäessä heiluttaa keppiä kuin 
lippua, autoilijat huomaavat varoa. 
Joku tarttui keppiin. Tai oikeammin 
keppi tarttui puun oksiin. Vinokas 
kuuli äänen viereltään. -Tarvitsetteko 
apua? mies kysyi. -Kiitos, ihan mielel-
läni. -Minne olette menossa? -Tuon-
ne, kadun yli. -Minne sitten? Auto-
ni on ihan vieressä. -Mestaritalliin. 
-Voin viedä. 

Avulias mies avasi auton oven ja 
Vinokas tunnusteli tiensä etupenkil-
le. -Ai sä löysit turvavyön, mies sa-
noi. Hän lähti ajamaan. -Täällä on 

niin paljon liikennettä, Vinokas tote-
si. -Mitä tarkoitat? -Jalankulkija. Var-
sinkaan sokea jalankulkija ei meinaa 
päästä kadun yli. -Ei näkevätkään ai-
na. -Eikä turvallisesti. -Mitä meinaat? 
-Taisi olla just toi risteys missä kuor-
ma-auto ajoi vihreillä katua ylittävän 
tytön päälle. -Surullinen tapaus. -On 
tosiaan. Kyllä jotain pitäis tehdä. -Ai 
mitä tarkoitat tehdä? -No jotain rajoi-
tuksia autoilijoille tai jotain turvalli-
suutta lisäävää. 

Moottori ulvaisi, kärry suorastaan 
loikkasi ja painovoima imaisi Vinok-
kaan vasten selkänojaa. -Rajoituksia, 
rajoituksia. Mikä on autoilun syvin 
olemus? (Ööö) -Autoilun syvin ole-
mus on vauhti, vapauden ja hallin-
nan tunne. Autoilijoille on Suomes-
sa niin tiukat rajoitukset, että pian 
mopot ajaa ohi. Mä annan sulle kyy-
din. Me ajetaan Mestaritalliin Turun 
moottoritien kautta. 

Alkoi kuulua sähköistä kohinaa. 
-Kuuluuko Mortti. Kuuluuko Mortti. 
Turbo J tahtoisi tehdä treffit mota-
rille. -Kato Jaakko. Mä en pääse. Olen 
työajossa. Kuitti. -Okei, kuitti, mies 
huusi. -Tää on LA-puhelin. Nyt alkaa 
motari. Nautitaan. Mies painoi niin 
sanotusti lusikan pohjaan ja tuulen 
humina auton ympärillä voimistui. 
-Mä olen itse asentanut tähän kaa-
suttimen laajentimen ja erikoisleve-
ät  renkaat. Mä olen madaltanut ko-
ria. Pysyy paremmin tiessä. Mä olen 
tehnyt paljon turvallisuuden vuok-
si. Huomaatko, ei tärise just yhtään, 
vaikka ajetaan kahtasataa. -Ei niin. 
-Minne haluaisit että ajetaan? -Mes-
taritalliin. -Okei, sulla on kiire. Mä 
voin vetää nopeammin.

Ei ole turvallista autoilijankaan elä-
mä, Vinokas mietti. Välillä auto hil-
jensi, kääntyi, ajoi luultavasti sillan 
yli, kääntyi taas, ja kiihdytti vauhtia. 
Toivottavasti käännyttiin takaisin, Vi-
nokas mietti. Pian auto hiljensi ja vie-
rellä alkoi näkyä enemmän muita au-
toja. Vinokas istui hiljaa. Mies pysäyt-
ti auton. Hän astui ulos autosta ja Vi-
nokas avasi turvavyön. -Herra on hy-
vä, Mestaritalli, mies sanoi. Vinokas 
ei kysynyt suuntaa kahvilan ovel-
le. Auto ajoi kilparataa, mittari näyt-
ti kahtasataa, yksi pyörä putosi pelis-
tä pois.  
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Gyöngyi 
Pere-Antikainen                                           

Jälleennäkeminen

HEIJASTUKSIA

un linja-auto lähtee kie-
murtelemaan etelän vuo-
ristoteitä, minun tekisi 
mieli pysäyttää se ja hypä-
tä kyydistä. Hölmökö minä 
olen, lähteä mukaan tällai-
seen?!

Tuosta keväästä on kulunut 33 vuot-
ta. Olin yliopiston ensimmäisen lu-
kuvuoden opiskelija, viettämässä ke-
vätlukukauden alkua muutaman-
kymmenen opiskelukaverini kanssa 
stipendiaattina Moskovassa. Olosuh-
teista viis, olimme nuoria, iloisia ja 
ah, viimeinkin niin itsenäisiä! Ei van-
hempia valvomassa, opiskelupak-
koa vain nimeksi, nuorisoa ympärillä 
maailman joka kolkasta!

Minä en innostunut niinkään venä-
jän kielen opiskelusta, halusin kes-
kittyä kirjallisuuteen, ihmeelliseen 
aikuisen elämääni ja sikäli kuin omin 
päin pystyin, suomen kielen itse-
opiskeluun, tähtäimessähän siinsi 
pääaineen vaihtaminen heti kun se 
olisi mahdollista.

Eräänä päivänä sitten rohkaisin mie-
leni. Kun muutama tyttö ja poika 
puhui keskenään suomea asunto-
lan hississä, tervehdin heitä ja esit-
telin itseni. He kutsuivat minut ky-
lään ja välillemme kehittyi löysä ka-
veruussuhde, tapailimme porukalla, 
he opettivat minulle laulujen sanoja, 
ottivat minut mukaan saunakutsuil-
le, pikku retkille, bilettämään, kult-
tuuritapahtumiin.

Kevät meni kolisten, yhteystiedot 
vaihdettiin, kirjeet ja kortit kulki-
vat, mutta siinä nuoruuden vuoris-
toradalla niin moni putosi kyydistä, 

muistot heistä hälvenivät myös, ai-
nakin melkoiselta osin.

Vaan uusi ihmeellinen internet saat-
taa yhteen vanhat ja uudet tuttavat, 
niin luvataan. Eräänä päivänä sain 
viestin yhdeltä heistä ja hetkessä 
löytyi koko vanha porukka. En enää 
muistanut kaikkia heitä, lähinnä sen 
ydinryhmän, joiden kanssa olin ehti-
nyt viettää enemmän aikaa. Muisto-
ni heistäkin olivat häilyvän hajanai-
sia, konkreettisena ainoastaan pak-
su musta vihko, jossa sen ajan suo-
malaisten hittien sanoja, joista osas-
ta en vielä vuosiin ymmärtänyt pal-
jon mitään.

Sain kuulla, että heillä oli ollut tapa-
na tavata kerran vuodessa, vuoroin 
Suomessa ja vuoroin jossain päin Eu-
rooppaa, osa ryhmästä kun on ha-
jaantunut avioliiton tai työn peräs-
sä laajemmallekin, Espanjasta aina 
Alaskaan asti. 

Miltä tuntuu elävöittää villeimmän 
nuoruuden muistoja, kun aikuisena 
kohtalo on kuljettanut aivan muita 
polkuja kuin mistä silloin haaveiltiin? 
Ei, en halunnut tavata heitä. En ha-
lunnut kertoa... Mitä minulla oli sa-
lattavaa, mitä hävettävää? Ei mitään 
ja sittenkin: ettäkö kertoisin sokeu-
tumisestani? Kävi kuten monien pit-
kän ajan jälkeen löytyneiden entis-
ten tuttavien kohdalla: kuitataan toi-
semme Facebook-kavereiksi ja sitten 
ei muuta, ei kuulumisten vaihtoa, ei 
sen enempää yhteydenpitoa. Jos he 
aikovat, saavat selvittää asioitani ne-
tin kautta, ajattelin, vaan kun eivät 
sitten ilmaannu, en minäkään...

He katosivat kuukausiksi, sitten vuo-
sitapaaminen ja kutsu, en mennyt, 
sitten he katosivat jälleen kuukau-
siksi. Ja sitten uusi kutsu. Tällä ker-
taa tapaaminen on Unkarissa, minul-

le sopivaan aikaan, miten voisin kiel-
täytyä?

Ensin euforistinen tunne, varasin 
lentoliput heti ja kirjoitin pitkän ja 
perusteellisen kirjeen elämänvai-
heistani. Kutsu vahvistettiin. Ja nyt 
olen menossa sinne, pariksi päiväksi 
vain, mutta-mutta...

Käytännössä täysin vieraiden ihmis-
ten luo, vieraaseen kaupunkiin, ta-
loon, josta en tiedä mitään, yksin, il-
man että kukaan tietää, miten soke-
aa opastetaan, miten hänen kans-
saan toimitaan eri tilanteissa! Muis-
tan monia ensimmäisiä jälleennäke-
misiä sokeuduttuani, muistan, miten 
noloa ne usein olivat puolin ja toi-
sin, miten pitkään on monesti kes-
tänyt päästä luontevaan ja sujuvaan 
yhteyteen. Ja nyt heitä on yhtäaikaa 
neljätoista ihmistä! Yksikään ei var-
tavasten vastuussa minusta, keske-
nään tuttuja ja minä vieras, yksin ja 
arkana. Minun olisi käännyttävä ta-
kaisin!

ussi pysähtyy, alan raa-
hata matkalaukkuani alas 
portaita. Joku nappaa sen 
ja toiselta puolelta tun-
tematon iloinen ääni ter-
vehtii ja koskettaa kyy-

närpäällään sormiani. En ehdi aja-
tella ensivaikutelmaakaan loppuun, 
kun istun jo autossa, mutkailevalla 
hiekkatiellä rinnettä ylös, vuokrattua 
taloa kohti. Ratissa Kari, vieressäni 
hänen katalonialainen vaimonsa Me-
se, ennestään minulle tuntematon. 
Millaiseksi hänet kuvittelin? Ei vä-
liä, tärkeä on tässä ja nyt, hän on itse 
luontevuus, elämänilo, ystävällisyys.

Kaikki loksahtaa paikalleen ensi het-
kestä lähtien. Ihmiset nousevat ter-
vehtimään ja halaamaan, yksitel-
len ja pikku ryhmissä, sitten osa jää 
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jatkamaan juttujaan ja jotkut tule-
vat minun mukaani, tavarat heite-
tään sohvalle ja äkkiä keittiöön kah-
ville, sitten esitellään talo, saan olo-
huoneen sohvan yösijakseni ja lä-
himmän kylppärin, mutta yösijasta 
on turha vielä puhuakaan, kun pyö-
ritys jatkuu, pieni kävely lähistöllä ja 
sitten takaisin keittiöön. En pääse ai-
van helpolla, sillä erään tytön unka-
rilaiskaveri, kokiksi lupautunut, nuk-
kuu kai edellisyön väsymystään pois 
hotellissaan, joten minä saan loih-
tia jotain unkarilaista ruokaa koko 
porukalle hänen hankkimistaan raa-
ka-aineista. Tai siis loihdimme yh-
dessä, kunhan annan ohjeet ja de-
legoin tehtävät. Helpommin sanot-
tu kuin tehty! Raaka-aineita on ni-
mittäin kahta erilaista, toisiaan vain 
osittain muistuttavaa perinneruo-
kaa varten; kumpaa hän mahtoi tar-
koittaa? Kun kaikki olemme filosofi-
an maistereita, parasta on turvautua 
naurunremakan saattelemaan filo-
sofiaan: jos toinen ruoka on teesi ja 
toinen antiteesi, tehkäämme me päi-
välliseksi synteesi, eli kaikki raaka-ai-
neet vain samaan pataan ja vähän li-
sääkin päälle! Uskokaa tai älkää: ruo-
asta tuli oikein hyvää. Kokkiehdokas 
saapuu sopivasti tarjoiluvaiheessa 
ja tuskin tarvinnee sanoa, että tun-
nelma on huipussaan, eritoten hä-
nen kertoessaan, että hän meinasi 
valmistaa kahta erilaista perinneruo-
kaa, juurikin sen ajattelemani teesin 
ja antiteesin.

Ilta jatkuu yhtä mahtavissa merkeis-
sä. Hyvää ruokaa, mainioita Tokajin 
viinejä, maan kansallispäivän kun-
niaksi ilotulitus, mutta parasta ovat 
kaikki keskustelut ja se poikkeuksel-
lisen lämmin ja rento ilmapiiri, jo-
ka saa jopa meikäläisenkaltaisia ujo-
ja ihmisiä opettamaan lauluja poru-
kalle ja itse opettelemaan uusia lau-
luja toisilta ja olemaan kuin kaiken 
läheisimpien ystävien seurassa kon-
sanaan.

ikä sokeudesta mitään hait-
taa, harmia, estettä. Tai to-
ki: eihän ilotulitusta sokea-
na näe parhaassakaan seu-
rassa, ei näköalaa kylän kor-
keimmalta rinteeltä aurin-

gonlaskun aikaan, ei entisiä kasvo-
ja ja vanhoja valokuvia. Mutta kaikki 
pelaa parhaalla mahdollisella taval-
la. Joku huomaa aina, sanomattakin, 
kun tarvitsen opastusta ja ojentaa 
käsivartensa oikeaoppisesti. Ruokaa 
tarjoillaan ja tarjotaan lisää vähäelei-
sesti, mutta sopivalla tiheydellä, olo 
on kuin saisin itse ottaa aina halutes-
sani. Joku siirtyy vähän väliä vieree-
ni kuvailemaan mitä milloinkin, ilo-
tulitusta kuvaillaan oikein usean ih-
misen suulla. Kaikki on tehty helpok-
si ja käteväksi, mutta mistään ei teh-
dä numeroa. Kukaan ei tartu minuun 
kaksin käsin, ei työnnä edessään, ei 
paina alas istumaan, ei syötä väkisin, 
eikä mitään muitakaan ensikohtaa-

misten kauhukuvia ja painajaisia.

Selitys löytyy tietenkin sekin. Mesel-
lä ja Karilla on Kataloniassa läheinen 
sokea ystävä, jonka kanssa he ovat 
matkustelleet paljon. Kenties Mese 
piti pikku kurssia myös muulle poru-
kalle, en tivaa yksityiskohtia. Puhut-
tavaa riittää, nauru on herkässä, pa-
remmin eivät asiat juuri nyt voisi ol-
lakaan.

Kun seuraavana päivänä nousen 
bussiin, en millään raaskisi lähteä 
pois. Viestejä on sittemmin jo vaih-
dettu, FB-profiilit ovat saaneet mer-
kityksen. Tapaamisia on luvassa li-
sää. Ei varmastikaan jokaisen kanssa, 
ei ehkä kovinkaan tiiviisti, mutta tä-
mä kokemus sinänsä riittää kasvat-
tamaan luottamustani ihmisiin ja it-
seeni. 

Mustasta vihostani löytyi biisi Leuh-
kat eväät ja muistan porukan ihme-
telleen yhteen ääneen, miten pys-
tyin ymmärtämään sen sanoja ja mi-
ten muistamaan melkein ulkoa, mut-
ta silti laulettiin yhdessä: ”Täällä on 
semmosia poikia että kadehtii Venä-
jä ja ruotsi”. Ja totta on! Ja kiitos ke-
sän eittämättömästä kohokohdas-
ta teille, Mese, Kari, Anna-Kaisa, Heli, 
Alisa, Tuija, Kristiina, Risto, Andor ja 
kaikki muut!

Tukemassa näkövammaisten kulttuuritoimintaa

Porvoon suomalainen
seurakunta

Silmäoptiikka
Kuusankoski, Kouvola, Hamina, Karhula, Inkeroinen

www.silmaoptiikka.  

AK-RAUDOITUS OY
MÄNTSÄLÄ

TURUN
OPTILLINEN LIIKE OY

Pohjolan Silmäasema
Isokatu 43, OULU, 08-373 927

Silmäasema Puistola
Isokatu 16, OULU, 08-554 4360

Toritie 1, PUDASJÄRVI, 08-822 416
www.silmaasema.  

Scandinavian Eyewear Oy DIOPTRIA OY
JYVÄSKYLÄ

Kerimäen Kukka- ja 
Hautauspalvelu
Matti Malinen Ky

KONESEPÄT OULU OY
0440-360089

FINNVUES OY
HELSINKI

JÄMSÄN 
KIINTEISTÖHUOLTO OY

JÄMSÄ
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"Onneksi minulla on Pekko!"

OPASKOIRA
PEKKO

Marianne
Tenhami

yöräily puhuttaa kovasti 
täällä pääkaupunkiseudul-
la. Meille Lauttasaareenkin 
rakennetaan uutta kais-
taa pyöräilijöille. Tämä on 
heille varmaan ihan hyvä 

juttu, mutta minun ja emäntäni jo-
kapäiväistä liikkumista se haittaa to-
della paljon varsinkin, kun se ei suin-
kaan ole ainoa liikkumistamme hait-
taava tietyö. Niitä kun täällä meillä 
valitettavasti riittää.

”Onneksi minulla on Pekko! Ilman 
Pekkoa en kyllä täällä pärjäisi!” on 
emäntäni huokaissut monta kertaa. 
Minä röyhistän rintaani ja yritän teh-
dä työni niin hyvin kuin vain osaan 
ja uskallan täällä tietyöviidakossa.

Kaikki alkoi kun Lauttasaaren enti-
nen ostoskeskus purettiin metroase-
man, uuden ostoskeskuksen ja uu-
sien asuntojen tieltä. Tämän mam-
muttitietyön vaikutuksista liikkumi-
seemme olettekin jo ehkä edellisistä 
Kajastuksista lukeneet.

”Kunpa vain ei enää tulisi mitään 
uutta”, toivoimme emäntäni ja mi-
nä - valitettavasti turhaan. Palattu-
amme heinäkuussa Haapsalusta läh-
dimme rennolle, lyhyelle iltalenkille. 
Alku menikin rennosti aina lenkin lo-
pussa oleviin kahteen suojatien yli-
tykseen asti. Näytin emännälleni en-
simmäisen suojatien, mutta olin to-
della hämmentynyt koska en pääs-
syt näyttämään hänelle tolppaa, jos-
ta hänen olisi pitänyt painaa pääs-
täksemme vihreillä valoilla yli. Lii-
kennevalot kyllä nakuttivat punais-
ta. Onneksi ystävällinen pariskun-
ta kertoi meille, milloin on turvallista 
ylittää katu.

”Tämä suojatie menee kohta pois 
käytöstä, kun tähän tulee se fillari-
kaista. Tämä on pois käytöstä aina-
kin pari vuotta”, he kertoivat emän-
nälleni. Emäntäni kiitti heitä, mut-
ta huokaisi alistuneesti. Käytämme 

nimittäin joka päivä kyseistä suo-
jatietä. Hän alkoi heti miettiä meil-
le kiertotietä. Sellaisen hän opetti-
kin minulle viime viikolla, mutta se 
pidentää reittiämme ja on erittäin 
epälooginen opaskoiralle: yksi katu 
kun joudutaan ylittämään kaksi ker-
taa eri puolelta Lauttasaarentietä. 
Muuta vaihtoehtoa ei ole. Ja kaikki 
tämä vain fillarikaistan takia!

änään havaitsimme, et-
tä toinenkin, erittäin pal-
jon käyttämämme suoja-
tie otetaan pois käytös-
tä, mikä sekin liittyy tä-
hän iki-ihanan fillarikais-

tan rakentamiseen. Suojatieltä on jo 
otettu pois liikennevalot ja olemme 
emäntäni kanssa ylittäneet sitä ris-
killä kuunnellen liikenteestä ja mui-
den ihmisten ystävällisistä neuvois-
ta, milloin iso, kaksikaistainen ylitys 
on turvallinen. Silti olen vaistonnut 
emäntäni pelkäävän ja herkkänä poi-
kana olen minäkin alkanut suhtau-
tua kyseiseen kohtaan hiukan epä-
luuloisesti. Autoilijat kun täällä Suo-
messa eivät valitettavasti meistä ja-
lankulkijoista ja turvallisuudestam-
me paljonkaan piittaa.

Tänään emäntäni opetti minulle pi-
demmän reitin päästäksemme tur-
vallisesti Lauttasaarentielle niin, et-
tei kyseistä suojatietä tarvitse ylit-
tää. Reittiä olivat opettelemas-
sa myös useat koululaiset vanhem-
pineen. Pienet koululaisetkin kun 
käyttävät tuota, nyt liikennevaloton-
ta suojatietä koulumatkoillaan. Mi-
nä poika opin reitin nopeasti. Hiu-
kan kuitenkin ensin ihmettelin, miksi 
emme voi ylittää suoraan eteemme 
tulevaa, tuttua suojatietä, vaan mei-
dän on mentävä kiertotietä. Emäntä-
ni kuitenkin kannusti ja kehui minua 
koko ajan ja kun huomasin pienten 
koululaisten harjoittelevan reittiä, 

minäkin päätin oppia. Takaisin tul-
lessamme keksin, että reitin varrella 
on leikkipuisto ja vein emäntäni sen 
portin taakse. Olisin niin halunnut 
päästä moikkaamaan puistossa leik-
kiviä lapsia. Lasten kanssa ollut nai-
nen tuli moikkaamaan meitä ja ker-
toi emännälleni, miten pääsemme 
takaisin reitille. Pääsimmehän me, 
mutta täytyy niitä lapsia kyllä käydä 
vielä moikkaamassa, kun tästä kier-
totiestä näyttää tulevan meidän va-
kiokalustoamme. Ja kaikki vain yh-
den fillarikaistan vuoksi!

mäntäni on opettanut nä-
mä reittimuutokset minul-
le itse ja harjoittelemme nii-
tä ihan kahdestaan. Opas-
koirakoululta kun ei kukaan 
ole tullut häntä auttamaan, 
vaikka emäntäni on soit-

tanut sinne jo kahdesti ja pyytänyt 
apua. Taitavat olla siellä aika kiirei-
siä, tai sitten ne luottavat siihen, et-
tä minä poika hoidan homman. Yri-
tän parhaani, mutta sekä emäntäni 
että minä huokaisemme helpotuk-
sesta, kun nämä iänikuiset tie- ja ra-
kennustyöt täällä Lauttasaaressa jos-
kus loppuvat.
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Pontta ja iloa syksyyn

Jouko 
Lehtonen

PISTEITÄ

irjailija Minna Canth (1844-1897) eli ajatuksil-
taan aivan kuin tätä päivää. Hänen kaltaistaan 
tulisieluista syrjäytyneiden puolustajaa tarvit-
taisiin nykyään. Hän opetti että naisilla, sen 
ajan syrjäytetyillä, on oikeus ja velvollisuus ke-
hittää kaikin puolin itseään. Heidän tulee rai-

vata rohkeasti tieltään esteet, jotta he voivat toimia ih-
miskunnan hyväksi. Ihmisyyttä on erityisesti siellä, mis-
sä muu maailma ei tunnusta sitä olevan: kurjien ja köyhi-
en keskuudessa. Minna Canth jäi leskeksi ja yksinhuolta-
jaksi, kun hän odotti seitsemättä lastaan. Siinä vaihees-
sa hän rupesi riskiyrittäjäksi: isän lankapuoti teki kon-
kurssin, ponteva Minna otti sen hoitoonsa ja sai menes-
tymään. Samaan aikaan hän kirjoitti mittavan näytelmä-
tuotannon, mm. Köyhää kansaa, Hanna, Papin perhe ja 
Anna Liisa.
    Minna Canth tunnetaan yhteiskunnallisena vaikuttaja-
na, harvemmin tiedetään seuraavat asiat: hän harrasti lii-
kuntaa kiipeämällä kirkontorniin ja voimistelemalla ren-
kailla, hän pohti paljon kärsimyksen ja uskon suhdetta, 
”miksi Jumala sallii ihmisten kärsiä niin paljon”, hän seu-
rasi aikansa hoitomuotoja ja otti itsekin parantavia kyl-
pyjä, hän pukeutui vaatimattomasti, vastusti turhia tuot-
teita ja korosti yksinkertaita elämää, hän ei viihtynyt 
seuroissa joissa miehet joivat totia ja naiset virkkasivat, 
hän kutsui kotiinsa vieraita säätyyn katsomatta.
   Minna Canth oli aikansa radikaali, todellinen toisinajat-
telija, joka menehtyi nykymittapuun mukaan keski-iäs-
sä.. Hän sai ensimmäisen sydänkohtauksensa 50-vuotis-
juhlissaan ja kuoli sydänvaivoihin 53-vuotiaana. (Voi Hy-
vin lehti no 6)
   Aivan toisenlainen vaikuttaja on Heli Laaksonen, ra-
kastettu murrerunoilija ja esiintyjä Raumalta. Uusin teos 
”Lähtisiks föli?” sisältää myös hänen kuvituksensa, hel-
lyttäviä piirroksia. Heli Laaksonen esiintyy niin Suomes-
sa kuin muualla. Latviassa hän ei ymmärtänyt sanaakaan 
tulkin kielestä, mutta hän ilahtui kun ”ne mammat ylei-
sössä voikin ottaa samanlaisen ilmeen kuin suomalaiset 
tietyssä kohdassa. se oli ihana kokemus. On riemastutta-
vaa, kun ihmiset ovat kaikkialla niin samanlaisia, vaikka 
yhteiskunta olisi ihan erilainen.” Kun häneltä, paljon reis-
saavalta, kysytään mitä koti merkitsee, hän siteeraa kem-
peleläistä rekkamiestä: ”Koti on hienoin paikka, missä 
voi käyä.” (Viva -lehti no 8)
   Näiden kahden erilaisen ihmisyyden puolustajanaisen 
lisäksi syyskauden ensimmäinen Pisteposti, näkövam-

maisten kulttuurilehti, kertoo myös siitä kaveruudes-
ta, joka on muuttanut Vesa-Matti Loiria ja elokuvaohjaa-
ja Mika Kaurismäkeä. ”Vesku” Loiri täytti 70 vuotta ja on 
nyt paremmassa kunnossa kuin vielä muutama vuosi sit-
ten. Vesa-Matti on alkanut ymmärtää ”miten helkkarin 
iso juttu vanheneminen on”. Hänelle näyttelijän ja laula-
jan työ on yhä todella tärkeää. (ET-lehti 14)
   

ahdessa ja Turussa on tänä syksynä tartuttu sat-
tumalta Myrskyluodon Maijaan, suomeksi ja 
ruotsiksi. Musiikkinäytelmät on säveltänyt Matti 
Puurtinen. Näyttämösovitukset ovat ennakkotie-
tojen mukaan hyvinkin erilaiset. Kumpikaan esi-
tys ei sisällä 1970-luvun Lasse Mårtensonin mu-

siikkia. Sitä on luvassa syksyllä 2017, kun Helsingin Kau-
punginteatterin peruskorjaus on valmistunut. Teatte-
ri haluaa juhlistaa kotimaisella tilausteoksellaan Suomen 
100-vuotista itsenäisyyttä. (Rondo Classic no 8)
   Positiivinen ajattelu on varmasti monella tasolla tärke-
ää niin jokaiselle itsellemme kuin koko kansakunnallem-
me. Tässä on kolme kirjatärppiä. Richard Wiseman: ”Revi 
tämä kirja. Unohda positiivinen ajattelu ja toimi positii-
visesti”. Kirjassa on vihje: ”Jos haluat itsellesi jonkin omi-
naisuuden, toimi kuin sinulla olisi se jo.” Psykologi Tony 
Dunderfeldt opastaa teoksessaan ”Ilon psykologia” ne-
gatiivisuuspaastoon. Siinä sinä saat ajatella vain 10 mi-
nuuttia päivässä, muulloin on sanottava heti stop kieltei-
sille ajatuksille ja sisäiselle höpöttäjälle, joka voivottelee 
taukoamatta päässämme. 
   ’Onnellisuusprofessoriksi’ kutsuttu Markku Ojanen jul-
kaisi pari vuotta sitten teoksen ”Onnellisuuden käsikirja”.  
Hän on koonnut vuosisatojen varrelta tukun hyviä ohjei-
ta. Kunkin ohjeen perässä on hänen kommenttinsa, jos-
sa hän tarkastelee asioita eri kanteilta. Ohjeet on jaettu 
teemoittain. Ensimmäisen otsikko on ”Ajattele myöntei-
sesti - olet jo onnellinen”.  (Kirjastolehti 3)  
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OUNASVAARAN
KAINALOSSA

Raisa
Kuusela

Sateesta, hyttysistä, tuulesta ja tuiskusta 
- niistä oli tämä kesä tehty

erveisiä taas täältä Ounasvaaran kupees-
ta! Kesä on lusittu, ja on varmaan kliseistä 
harmitella, kuinka harmaa ja vetinen se täl-
lä kertaa oli. Koko kesän olen kuitenkin ho-
kenut, että ”hyvä kun täällä tuulee, eipähän 
ole hyttysiä” sekä ”eipähän ole tukalaa, kun 

on 10 astetta plussaa”. Ei siis ole tarvinnut valittaa sii-
tä, ettei jaksa tehdä mitään, kun on liian kuuma.

Säästä huolimatta ja siitä johtuen, on tullut tehtyä 
paljon asioita, joita ei ole ennen päässyt kokeilemaan. 
Pääsin muun muassa valamaan mökin pohjaa, joka 
olikin varsin mukavaa hyötyliikuntaa tavallisen tree-
nin ohella. Alun jännittämisen mukaan näkökään ei 
ollut esteenä, kun yhteistyö ja yhteisymmärrys kans-
satekijöiden kanssa alkoi sujua. Jonkin toisen porukan 
kanssa olisin joutunut luultavasti istumaan jossain 
kannon nokassa ja leikkimään työnjohtajaa ilman, et-
tä tiedän mitä ympärillä edes tapahtuu. Vaikkei valun 
koko ollut järin suuri, sai siihen uppoamaan käsittä-
mättömän määrän hiekkaa, vettä ja sementtiä. Ja var-
maan hyttysen raatoja, kjäh kjäh.

Tänne Rovaniemelle on myös rantautunut seikkailu-
puisto. Meidän Huima avattiin keväällä, ja se on ym-
märtääkseni saavuttanut jo aikamoisen suosion. Kä-
vin testaamassa osaa radoista toisen näkövammaisen 
kanssa, eikä vauhtia ja vaarallisia tilanteita puuttunut. 
Näkövammaisen kannalta suurin ongelma oli se, et-
tei rataa välttämättä hahmottanut etukäteen, vaan se 
tuli tutuksi vasta sille astuessa. Radat olivat korkealla 
puiden välissä, joten ohjaus tapahtui suullisesti maas-
ta käsin. Onneksi muita seikkailijoita ei ollut sillä ker-
taa paikalla, joten sai ihmetellä rauhassa, miten päin 
ja mikä raaja edellä lähtee rataa suorittamaan.

Seikkailupuistosta jäi sen verran hampaankoloon, et-
tä täytyy päästä vielä kokeilemaan vaativimpia ratoja. 
Olin hieman pettynyt, kun radat olivat ”helppoja”, ei-
vätkä vaatineet juurikaan fyysistä kuntoa. Päätäkään 
ei juuri huimannut, kun ei aivan tarkkaan erottanut, 
kuinka korkealla tuli kiikuttua. Ehkä hyvä niin. Ai niin, 

jos joku lukijoista joskus päätyy seikkailuradalle, kannattaa 
varautua alun pitkäveteiseen koulutukseen. Ainakin minul-
la, kärsimättömällä, meinasi loppua pinna kesken, kun käy-
tiin niin hitaasti läpi turva-asiat sekä harjoittelurata.

Muistan pitkään varmasti myös sen, että tänä kesänä mansi-
kat pakastettiin vasta elokuun puolivälissä. Sisäinen kalen-
terini kärsi suuren kolahduksen, kun helteet ja mansikat tu-
livat kuukautta myöhemmin. Kouluun orientaatio on ollut 
tavallista hitaampaa juuri myöhästyneen kesän takia. Myös 
muu marjakausi totta kai on myöhässä, ja esimerkiksi musti-
koita on pitänyt hakea monta kertaa samasta paikasta, kun 
ne ovat kypsyneet niin eri aikaan. No, eiköhän sisäinen ka-
lenteri saavuta tasapainon viimeistään lokakuun alussa - 
naapurimme nimittäin ennusti lumen tulon kyseisen kuun 
alkuun. Ehkä joulupukki joutuu palaamaan kesälomaltaan 
aiemmin? Se lienee hyvä asia, sillä tässähän on viimeaikoi-
na uutisoitu joulupukkia uhkaavasta konkurssista. Onnek-
si asia ratkesi, eikä lasten varmaan tarvitse pelätä lahjaton-
ta joulua!

Tukemassa näkövammaisten 
kulttuuritoimintaa

Suomen Keinojuuriklinikka Oy
ESPOO
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KULTTUURIN
TUULAHDUKSIA

Tanja
Rantalainen

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

asitähti-työryhmä on ohjaaja Anne 
Huttusen johdolla purkittanut kaksi 
näkövammaisen lahjakkuuden kir-
joittamaa kuunnelmaa. Sari Kek-
kosen Tähtitaivaan alla on läm-
minhenkinen draama opiskelija-

tytön ristiriitaisista perhesuhteista.  Ilk-
ka Väisäsen Lasikatse taas kertoo nuo-
resta aikuisesta miehestä, joka saa kauan 
sitten kadottamansa näön takaisin. Tallen-
teen julkistusjuhla on 28.9. Tervetuloa yh-
distyksen toimistolle tapaamaan tekijöitä! 

Kuunnelmia ja kirjailijavierailuja

Vuoden syyspuolella  
yhdistyksen kirjailijavie-
raiksi saapuvat Enni Musto-
nen ja Minna Lindgren. Salanimen taa kätkeytyvää 
käsikirjoittaja, tutkija, kirjailija Kirsti Mannista haas-
tattelee Satu Linna ja riemastuttavan Ehtoolehto-
trilogian kirjoittajaa  yhdistyksen puheenjohtaja Ei-
ja-Liisa Markkula. 

Tänä syksynä kirjailija myös opettaa meitä kirjoit-
tamaan. Näkövammaisilla naputtajilla on lokakuus-
sa harvinainen tilaisuus päästä Elina Hirvosen op-
piin. Hän on ennenkin ollut asian äärellä. Ylistetty-
jen romaaniensa  Että hän muistaisi saman, Kauim-
pana kuolemasta ja Kun aika loppuu lisäksi Hirvo-
nen on  julkaissut yhdessä Anu Silfverbergin kanssa 
luovan kirjoittamisen oppaan Sata sanaa, tekstinte-
kijän harjoituskirja (2010). 

Kulttuuripalvelun nettisivut ovat kesän aikana heit-
täneet tyylikkään kärrynpyörän. Uusi, selkeä koti-
sivupohja on Näkövammaisten Keskusliiton tuo-
toksia. Siirrämme sisältöä sivuille pikkuhiljaa, 
mutta olemme jo keksineet kaikenlaista uut-
ta jekkua. Ystäviämme netissä -välilehdel-
le on esimerkiksi koottu näkövammaisten 
kirjoittajien blogeja. Tervetuloa tutustu-
maan!

Ajantasaiset tiedot kaikista tapahtumista löydät 
edelleen osoitteesta www.kulttuuripalvelu.fi 

Suloista syksyä! toivottaa kulttuurisihteeri 
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Minna Lindgren, 
kuva Stefan Bremer Teos

Enni Mustonen, 
kuva Jouni Harala Otava
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ONNEA VOITTAJILLE! Kesäruudukon arvonnas-
sa voittivat Kajastuksen vuosikerran Pirjo Savo-
lainen, Hellanmaa ja Ritva-Liisa Rastas, Seinäjo-
ki. Voit vastata kahdella tavalla: irrota täytetty ruu-
dukko tai kirjoita paperiin keltaiselle riville muo-
dostuva sana,  lisää nimi- ja osoitetietosi ja laita 
vastauksesi  15.11.2015 mennessä osoitteella  Kajas-
tus, Marjaniementie 74, 00930 HELSINKI.  Kirjoita kuo-
reen lisäksi  sana "Syysruudukko”. Oikein vastan-
neiden kesken arvomme kaksi Kajastuksen vuosi-
kertaa. HUOM! Voit vastata myös sähköpostitse lä-
hettämällä keltaiselle riville muodostuvan sanan ja 
osoitetietosi osoitteella: palaute@kajastuslehti.fi

10
12

 

HANSKIN SANAVISA

 

Vastaukset ovat tällä kertaa tunnettuja raken-

nuksia. Etsi piilosanan keinoin (anagrammit, 

sanakätköt, ekat kirjaimet, mielleyhtymät ym.) 

tarkoittamani talot. Oivaltamisen iloa!

 
1. Ilo valinnan johdosta oli suuri, kun Itä-Savoon 
matkustimme. 11 kirjainta
 
2. Säveltäjän kotiin eivät vainolaiset osaa. 6
 
3. Kuntaporukan temppeli Pietarissa. 7  +6
 
4. Hienoston asuntokin iso, komea kartano oli. 6
 
5. Kohottipa Akseli laajaan erämaahan loistavan 
ateljeen. 6
 
6. Nousin vinoon rakennukseen ja löysin kiven 
alta pastorin. 5  + 7  + 5
 
7. Pertti Ukkola sekosi Elinan surmatalossa. 6
 
8. Aja paha rosvo länteen sieltä, missä hynää 
tehdään. 8

9. Mennään rakas lauantaina niiden luo, jotka 
jalometallia huuhtovat. 7
 
10. Ovatko ne vitsailijat tulleet luostarisaareen? 
9
 
11. Jos saan hyvän alun seinän vierestä, kiipeän 
TV-torniin. 10
 
12. Täällähän sitä istutaan, kun taloudesta pää-
tetään 13.
 

RUUDUKON VOITTAJAT

HANSKIN SANAVISA                                    RUUDUKON RATKAISU                         

KAJASTUS JOULUKUUSSA

1. Olavinlinna 2. Ainola 3. Iisakin kirk-
ko 4. Haikko 5. Kalela 6.  Pisan kalteva 
torni 7. Laukko 8. Rahapaja 9. Kultala 
10. Konevitsa 11. Näsinneula
12. Eduskuntatalo

OIKEAT VASTAUKSET

Kirjailijavieraina 

Enni Mustonen ja Minna Lindgren

Sofi  Oksanen ja

hänen uusi kirjansa

Riku Virtanen Portugalin

viinimailla
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                      SYYSRUUDUKKO

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

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

  ..............................................................................................................................
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                                                                          Teksti: Pasi Päivinen

tä-Suomen yliopistossa Joensuun kampuksella tarkas-
tettiin erityispedagogiikan alaan kuuluva kasvatus-
tieteen maisteri Esa Asikaisen väitöskirja ”Me olem-
me postipaketteja”/ Tutkimus Helsingin vammaiskul-
jetuksista vuosina 2002–2007.” Vastaväittäjänä toimi 

Kehitysvammaliiton tutkimuspäällikkö dosentti Antti Teitti-
nen ja kustoksena erityispedagogiikan professori Eija Kär-
nä Itä-Suomen yliopistosta. Kajastus oli paikalla väitöstilai-
suudessa ja haastatteli uutta kasvatustieteen tohtoria.

Esa Asikaisen ansiokas väitöstutkimus on vahva pu-
heenvuoro vammaisten ihmisoikeuksien, yhdenvertaisuu-
den ja osallisuuden puolesta. Väittelijä tutki kuljetuspalve-
lua käyttäneiden helsinkiläisten vaikeavammaisten koke-
muksia kuljetuspalvelusta vuosina 2002-2007. Tutkimusai-
neisto koostui Helsingin Sanomissa vuosina 2002-2007 ai-
heeseen liittyneestä uutisoinnista sekä aiheesta julkaistuista 
muista teksteistä. Esa Asikaisen mukaan Helsingin vaikea-
vammaisten ihmisten kuljetuspalvelu muuttui palvelukokei-
lun myötä käyttäjien kertomien kokemusten mukaan epä-
luotettavaksi, eikä se enää toiminut halutulla tavalla. Ennen 
vuotta 2002 vaikeavammaisten kuljetuspalvelu oli toiminut 
15-vuoden ajan hyvin, joten herää kysymys, miksi Helsin-
gin kaupunki halusi muuttaa toimivan ja käyttäjien hyväk-
si kokeman järjestelmän? Kyse oli luonnollisesti rahasta ja 

kaupunki uskoi saavansa merkittäviä säästöjä matkoja yh-
distelemällä, mutta syntyikö lopulta säästöjä? Usein kokei-
luilla on tapana muuttua pysyviksi käytännöiksi ja näin ta-
pahtui myös Helsingin kuljetuspalvelukokeilulle. 

-Uutisoinnin perusteella kokeilun keston piti olla noin 2-3 
vuoden mittainen. Tekstien perusteella mallia kuitenkin ha-
ettiin koko tutkimani ajanjakson ajan. Siten palvelukokeilu-
malli muuttui käytännöksi kokeilussa, eikä vanhaan malliin 
palattu. Useissa sosiaaliviraston ja -lautakunnan kannan-
otoissa myös mainittiin, ettei paluuta vanhaan malliin enää 
ole, Esa Asikainen vahvistaa. 

Miten ongelmalliseksi osoittautunut kuljetuspalvelu vai-
kutti helsinkiläisten vaikeavammaisten arkeen ja miten vai-
keavammaisten liikkuminen muuttui kuljetuspalvelukokei-
lun aikana? Näihin ja moniin muihinkin kysymyksiin kt Esa 
Asikainen tietää vastauksen. 
 
Kuljetuspalvelukokeilun vaikutus 
helsinkiläisten vaikeavammaisten arkeen

Vuosien 2002-2007 kuljetuspalvelumuistot ovat edelleen 
monella helsinkiläisellä näkövammaisella tuoreessa muis-
tissa. Vaikka näkövammaiset alkoivat saada irrotuspäätök-
siä loppuvuodesta 2007 ja liikkuminen on ollut sen jälkeen 
useimpien näkövammaisten kohdalla sujuvampaa, Helsin-
gillä on jälleen kuljetuspalveluihin kohdistuvia uusia sääs-
tösuunnitelmia. Kaikkia kuljetuspalvelun näkövammai-
sia asiakkaita ei kuitenkaan irrotettu matkojen yhdistelys-
tä, vaan kokeilusta tuli myös osalle näkövammaisia pysy-
vä käytäntö, johon loppuvuodesta 2007 jälkeen irrotettujen 
näkövammaisten liittämistä takaisin järjestelmään suunni-
tellaan parhaillaan. Valitettavasti Helsingin sosiaalivirastos-
sa näkövammaisten erityistarpeita ei ymmärretä. Meille nä-
kövammaisille liikkumisen turvallisuus on ensisijainen asia, 
ja meidän erityistarpeemme liittyvät siihen, että emme pys-
ty suuntautumaan kaupunkiolosuhteissa, minkä vuoksi tur-
vallisuusriskit ovat moninkertaiset näkeviin kanssakulkijoi-
hin verrattuna. 

 Kasvatustieteen tohtori Esa Asikaisen mukaan toteutettu 
palvelumuutos vuosina 2002-2007 hankaloitti monin tavoin 

VAMMAISET KUIN 
POSTIPAKETTEJA? 

Nyt on tutkittua tietoa vammaisten 
ihmisten kuljetuspalveluista! Heitä 

kohdellaan – kuin paketteja!

i
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helsinkiläisten vammaisten arjen sujumista, palvelun käyt-
tämisen vaikeutumisen myötä. Uutisoinnin mukaan käyttö-
määrä väheni kokeilualueilla 48 % ja kokeilun ulkopuolisil-
la alueilla 39% vuoteen 2006 mennessä.

-Palvelun taso ei näytä nousseen tutkittuna aikana, mut-
ta se ei tarkoita sitä, ettei tasoa olisi pyritty kohottamaan. 
Perussyy palvelun puutteille oli siinä, että palvelumalli oli 
täysin sopimaton vammaisen yksilön tarpeisiin. Palvelu-
muutos onnistuakseen olisi edellyttänyt toteutettua laajem-
paa muutosta kuljetuspalvelurakenteessa.

- Palvelun käyttäjien palautteet eivät tuottaneet toivottu-
ja muutoksia palvelussa, eikä käyttäjien palautteita otettu 
riittävästi huomioon ratkaisuissa. Lisäksi käyttäjien mah-
dollisuudet vaikuttaa palveluun olivat lähinnä Helsingin 
Sanomien mielipidekirjoitusten varassa. Yhteissuunnitte-
lukin vaikutti tekstien perusteella olleen näennäistä, Esa 
Asikainen huomauttaa.

-Vaikka saapumatta jääneiden kyytien määristä ja toimin-
tamalleista ei uutisoitu ja näin ollen tarkka lukumäärä ei ole 
tiedossa, erittäin usein Helsingin Sanomien kirjoituksissa 
mainittiin, että kokeilu koettiin turvattomana ja kyytejä jäi 
saapumatta. Taksia ei voinut enää luvallisesti tilata ”tolpal-
ta”, vaan siitä seurasi kyydin tilaajalle lasku sosiaaliviras-
tosta, Asikainen kertoo.

Hänen mukaan kaupungin sosiaalilautakunnassa kyllä tie-
dettiin tilanne ja sitä kommentoitiinkin: ”Eihän me sellais-

ta ole tilattu”. 
 Helsinkiläisten vaikeavammaisten arjen sujuminen tuntui 

olleen kaupungin päättäjille toisarvoinen asia.
-Tekstien pohjalta voi tulkita, että perusajatus tilaajalla 

(kaupunki) oli täyttää lain velvoitteet minimissään ja toteut-
taa kuljetuspalveluvelvoitteet mahdollisimman halvalla. Lä-
hestymistavassa ei mitenkään voida hoitaa palvelua yksilöl-
lisesti, palvelun käyttäjän tarpeet huomioon ottaen, Esa Asi-
kainen korostaa. 

Vammaisten turvallisuus 
kuljetuspalvelukokeilun aikana

Eräs käyttäjä kuvaa palvelua niin, että vaikeavammai-
sia kohdellaan kuin postipaketteja, ja heitä vain siirrel-
lään paikasta toiseen mahdollisimman halvalla. Tämä pal-
velun käyttäjän metafora päätyi Asikaisen väitöskirjan otsi-
koksikin. Pahimmillaan asiakkaat ovat odottaneet pitkiä ai-
koja pakkasessa, kielitaidoton henkilö on jätetty kadulle ja 
pulassa ollutta, pyörätuolia käyttävää henkilöä on palveltu 
vasta poliisin painostuksesta.

Asikaisen mukaan palvelun turvallisuudessa oli toivomi-
sen varaa ja palvelusta uutisoitiin välillä dramaattisin otsi-
koin: Vammaisen kuljettaja tuomittiin kuolemantuottamuk-
sesta. 

Tietoja haavereista ja vaaratilanteista on kulkeutunut mi-

►
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nunkin korviini kuljetuspalvelua vuosien 2002-2007 aikana 
käyttäneenä. Itäkeskuksen metroasemalla uutisoitiin tapah-
tuneen näkövammaisille asiakkaille kolme onnettomuutta.  
Kaikkein vakavin onnettomuus johti asiakkaan kuolemaan , 
josta Helsingin Sanomat kirjoitti:

”Kuljettajan huolimattomuus johti Helsingin käräjäoi-
keuden mukaan pyörätuoliasiakkaan kuolemaan Helsingis-
sä noin kaksi vuotta sitten. Käräjäoikeus tuomitsi torstai-
na kuljettajalle 1 150 euron sakot kuolemantuottamukses-
ta. Kuljettaja kiisti syyllisyytensä. Tapaus sattui, kun yk-
sityisen vammaiskuljetusyrityksen kuljettaja oli viemäs-
sä yli 80-vuotiasta miestä kotiin sairaalasta. Auton päästyä 
kotipihalle asiakas väitti, ettei hän asu kyseisessä paikas-
sa. Kuljettaja päätti tarkistaa tilanteen rapun asukasluette-
losta. Asiakas jäi odottamaan pyörätuolinostimelle. Hän pu-
tosi pää edellä alas ja kuoli kahden päivän kuluttua.” (HS 
24.8.2007.)

Toiko kuljetuspalvelukokeilu säästöjä kaupungille?

Vuosien 2004 ja 2005 aikana maksetut subventiot Transma-
tion Helsinki Oy:lle olivat yhteensä 4,6 miljoonaa euroa. 
Asikaisen arvion mukaan subventiot huuhtoivat säästöt lä-
hes olemattomiin. Hän toteaa lisäksi, että subventiot mak-
settiin ”kyydeistå”, joita ei edes toteutettu.

-Myöhemmin säästöjä matkojen vähetessä varmasti saa-
vutettiin, mutta kuluja kaupungille lisääntyi todennäköisesti 
muilla sektoreilla. Uutisoinnin pohjalta kulujen siirtymises-
tä ei kuitenkaan ollut muuta näyttöä kuin sosiaaliviraston 
toimitusjohtajan lausuma: kun yhdellä alueella säästetään se 
lisää kuluja muualla, Asikainen toteaa.

Helsingin kuljetuspalvelun tulevaisuus?

Helsingin kaupunki suunnittelee parhaillaan muutoksia kul-
jetuspalveluun. Tarkoituksena ei suinkaan ole palata vuotta 
2002 edeltäneeseen malliin, vaan kehittää palvelua edelleen 
kustannustehokkaammaksi? Tästä syystä matkojen yhdiste-
lystä kertaalleen irrotettuja näkövammaisia ollaan hivut-
tamassa takaisin matkojen yhdistelyn piiriin. Koska laaja-
mittaisena toteutettu kuljetuspalvelukokeilu vuosina 2002-
2007 ja sen jälkeen useille palvelun käyttäjille pysyväksi 
jäänyt kuljetuspalvelu ei ole osoittautunut toimivaksi, mi-
ten se sitten saadaan toimimaan tulevaisuudessa?     

 -Mikäli palvelu halutaan toteuttaa kilpailuttamalla, on 
kilpailuttajan oltava tarkkana, että palvelun tuottaja myös 
kykenee täyttämään halutut palvelukriteerit. Kilpailutus-
osaamista on niin Helsingissä kuin muissakin kunnissa vah-
vistettava, Esa Asikainen muistuttaa.

-Pelkin ryhmäpäätöksin, ilman palvelun tilaajan ja sen 
käyttäjien välistä aitoa ja palveluun vaikuttavaa vuoropu-
helua tasokas palvelu ei ole mahdollinen. Ensisijaisesti pal-
velun tuottamista tulee ohjata lain soveltaminen, ei viran-
omaiskäytännöt kunnissa.

Esa Asikaisen mukaan Helsingissä palvelun mallikkaa-
seen toteuttamiseen ja toteutumiseen riittäisi jo pelkästään 
se, että palvelu toteutettaisiin vammaispalvelu- ja sosiaali-
huoltolaissa määriteltyjen periaatteiden mukaisesti. Sama 
pätee toisiinkin kuntiin.

-Ainakin vammaispalvelulakia oli sovellettu Helsingissä 
sen tarkoittamana ja oikein 15 vuoden ajan. Kokeilua edel-
tänyttä mallia palvelun käyttäjät vaativatkin ponnekkaasti 
takaisin. Lain muuttunut tulkinta kuljetuspalveluiden koh-
dalla Helsingissä sekä ”vesitti” lain merkitystä että pila-
si toimivan palvelun, kasvatustieteen tohtori Esa Asikainen 
summaa. 

Helsinkiläiset vammaiset eivät ole postipaketteja, eivät-
kä halua itseään sellaisina käsiteltävän tulevaisuudessa-
kaan. Jokaisen vammaispalvelujen suunnittelussa ja/tai 
päätöksenteossa vähäisessäkään määrin mukana olevan 
kunnan virkamiehen tai luottamushenkilön tulisi ehdotto-
masti tutustua Esa Asikaisen väitöskirjaan. Tutkimus an-
taa vahvan pohjan palvelujen pitkäkestoisten toiminta- ja 
palvelumallien kehittämiselle ja niiden tutkimukselle. Se 
luo pohjaa kohdennettujen tukipalvelujen mallintamiselle 
ja verkostoyhteistyön rakentamiselle niin, että sosiaalisesti 
koetut ja jaetut kokemukset voidaan integroida palveluiden 
kehittämiseen tehokkaasti.

Esa Asikainen

►
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