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Viime Kajastuksen (1/2015) tie tilaa-
jilleen kesti uskomattoman kauan. Tar-
koitan paperiversiota, joka oli määrä 
painattaa Latviassa, kirjapainossa, jo-
ka oli suomalaisille tuttu ja laatu tun-
nettu. Ensimmäiset viivästymisselityk-
set uskoimme, mutta pian totuus al-
koi valjeta. Emme olleet ainoa julkai-
su, samoin kävi useille muille. Onnek-
si saimme Kajastuksen sitä aiemmin-
kin painaneeseen forssalaiseen paino-
taloon. Kuitenkin jouduimme siellä-
kin jonoon, ja tästä moninaisten estei-
den radasta johtui reilun kuukauden 
viivästys. 

Olen tavattoman pahoillani tapahtu-
neesta, erityisesti siksi, että kyseises-
sä lehdessä oli poikkeuksellisen paljon 
artikkeleita senhetkisistä tapahtumista. 
Toivottavasti mahdollisimman monet 
tilaajat ehtivät lukea lehden nettiver-
sion, joka ilmestyi ilmoitettuna ajan-
kohtana.

Kädessäsi olevan lehden taitto on 
uudistunut. Lehdessä on 56 sivua 48:n 
sijaan. Huomaat, että Kajastus on hy-
vin kulttuuripitoinen ja ns. lukulehti, 
mikä tarkoittaa sitä, että artikkelit ovat 
asioihin varsin syvälle paneutuvia. 

– Mutta, kuten yleensäkin, tie kulki 
vaikeuksien kautta voittoon!  

En voi olla jatkamatta otsikon ai-
heesta; olin perjantaina 29.5. Design 
for All -seminaarissa, joka pidettiin 
Aalto-yliopiston ja Avaavan järjestä-
mänä Otaniemessä. Ohjelma oli tiivis, 
joten monien eri alojen suunnittelijat 
ja kehittämishankkeiden vetäjät ehti-
vät esitellä esteettömyyden ja saavu-
tettavuuden toteutumista tai ongelmia 
omalla alallaan. Kieli oli englanti. Oh-
jelma oli hyvin laadittu, samoin hie-
noa oli se, että osallistujaluettelo oli 
jaossa etukäteen, joten etenkin sokean 
kannalta oli   helppo suunnitella tapaa-
misia. Yleisöä oli 60-70 henkeä, suu-
rimmaksi osaksi esteettömyyttä tote-
uttavien tahojen edustajia, väkeä eri-
tyisryhmiä edustavista järjestöistä  tai 
opiskelijoita.

Seminaarin teema yhdellä sanal-
la sanottuna oli siis inkluusio, vapaas-

ti suomennettuna mukaan ottaminen. 
Tragikoomista kylläkin, tämäkään se-
minaari ei sitä ollut sokeiden osallis-
tujien kannalta. Oli induktio ja luiskat, 
mutta ei kuvailutulkkausta. Näin on 
toistaiseksi ollut kaikissa kokemissani 
vastaavanlaisissa tilaisuuksissa! Pai-
kalla oli ainakin neljä tuntemaani so-
keata, näkövammaiskentän kärkinimiä 
esteettömyyden eteenpäinviemises-
sä ja vaikuttajia. Videot, kalvot, kuvat, 
persoonallisen näköiset esitelmöitsi-
jät vaihtuivat, ja niiden suhteen olim-
me, ei nyt ihan, mutta melkein, pihal-
la – excluded!

”Tulee Frida Kahlo mieleen”, kuis-
kasi vierustoverini ensimmäisen esi-
telmöitsijän, Andrea Boteron, nähdes-
sään. Erinomainen aloitus päivälle! 
Botero laajensi inkluusion ei vain ih-
misiin vaan muuhunkin luomakuntaan. 
Lähtökohta oli fi losofi nen ja eettinen. 
Hän korosti kaikkien osapuolten osal-
lisuutta ja yhteistyötä. Hän toivoi, et-
tä tulevaisuudessa tajutaan laajemmin 
keskinäinen riippuvaisuus ja välittämi-
nen. Välittäminen johtaa huolenpitoon, 
ei vain huolestumiseen. Hän uskoi, et-
tä arkielämän ristiriitatilanteita on rat-
kottava mahdollisimman selkeästi, ja 
otti esimerkiksi kissojen  ja lintujen 
elämisen kaupunkiympäristössä.     

Käyttäjälähtöisyys suunnittelussa oli 
päivän sana. Ikääntyvien kerrostalojen 
kasvavan peruskorjausvelan hallitse-
miseen haastettiin ideoitsijoita. Kaik-
ki asukkaiden tarpeen mukainen tulisi 
hoitaa yhdessä peruskorjauksen kans-
sa. Asukkaiden siirtyminen väistöti-
loihin voi olla hyvinkin ongelmallista. 
Toisaalta iltapäivällä esiteltiin asioita, 
joita on erityisesti ajateltu suunnitelta-
essa uusia sairaaloita, hoivakoteja tai 
lasten päivähoitopaikkoja. Paitsi, että 
ne olisivat tarkoituksenmukaisia, nii-
den tulisi olla viihtyisiä. Tässä mieles-
sä erittäin mielenkiintoinen oli Antti 
Pirisen esittelemä My Home -projekti, 
jossa opiskelijat suunnittelivat yhdessä 
kehitysvammaisten nuorten ja heidän 
vanhempiensa kanssa nuorisoryhmälle 
kodin. Opiskelijat eivät vain keskus-

telleet kehitysvammaisryhmän kanssa, 
vaan olivat mukana heidän arjessaan 
saaden korvaamatonta hiljaista tietout-
ta. Hanketta toteuttaa Aspa-säätiö.

ICT-aiheet, eli tietokone- ja tele-
kommunikaatioaiheet, olivat tietenkin 
näkövammaisten joukossa odotetuim-
pia, puhujatkin jo jotkut entuudestaan 
tuttuja. Microsoftin Petteri Alinikula 
ihmetteli sitä, ettei Helsinki Slush -ta-
pahtumassa ole esitelty yhtään saavu-
tettavuutta lisäävää innovaatiota. Hän 
toi esille myös tarpeen, jota ei juuri 
edes ajatella; esteettömät sovellukset 
ja käyttöliittymät on yleensä tarkoitet-
tu perusasioiden hallintaan ja hoitami-
seen, ei suinkaan viihteestä saati kult-
tuurista laajemmin nauttimiseen, mikä        
taas hyvät atk-taidot osaavalle on vain 
valinnanteon takana. Tapio Haanperä 
ja Ilkka Pirttimaa ovat meille monelle 
jo tuttuja. Tapio korosti loppukäyttäjän 
välttämättömyyttä suunnittelu- ja tes-
tausvaiheessa. Saavutettavista sivuista 
hän mainitsi esimerkkinä Googlen ha-
kukoneen.

Ilkka Pirttimaa on Blind Squaren ke-
hittäjä ja siitä monilla kansainvälisillä 
palkinnoilla palkittu. Sovellusta käyte-
tään jo yli 130 maassa. Nyt hän esitte-
li Blind Square -sovelluksen sisätiloi-
hin. Sisätilana on kauppakeskus Itis. 
Sovellus pohjaa iBeaconien käyttööön. 
Ne ovat pieniä patterilla varustettuja 
ympäristöön kiinnitettyjä täppiä, jot-
ka toistavat jatkuvaa sanomasignaalia, 
jonka älypuhelin tunnistaa ja ilmoittaa 
esim. kaupan nimenä. 

Mutta, hiiteen seminaarit ja sovel-
lukset! Nythän on kesä! Kaikkein es-
teettömin vuodenaika! 

Toivotan sinulle, hyvä lukija, läm-
mintä ja aurinkoista kunnon kesää rie-
mastuttavine tapahtumineen ja tapaa-
misineen!
   
31. toukokuuta 2015

Esteellistä ja saavutettavaa
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Miekkailija- elokuva ja ohjaaja Klaus Härö niittävät mai-
netta maailmalla. Miekkailija on saanut arvostetun saksa-
laisen Bernhard Wicki -elokuvapalkinnon ja lisää palkin-
toja voidaan odottaa. Ohjaaja Klaus Härön haastattelu on 
sivulla 9.

2  Pääkirjoitus • Eija-Liisa Markkula
4 Bussilla Miekkailijaa katsomaan
 • Marianne Tenhami
7         Upeaa! Menkää leffaan!
 •  Riikka Hänninen
9 Ohjaaja Klaus Härön haastattelu
 •  Ali Kinnunen
10 Olli Jalosen kirjailijavierailu
 • Gyöngyi Pere-Antikainen
13 Kajastus mukana!
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14 Celia ja Näkövammaisten kirjastoyhdistys
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21       Avioliittosimulaattori Pyynikillä
          •  Pilvi Meriläinen
22       Kajastus PKN:n mukana Euroviisuissa
 •  Heidi Ikäheimonen
24       Sibeliusten häämatkan jäljillä
           •  Pasi Päivinen
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          •  Päivi Kremenenko
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Kamarikuoro Kontrapunkti on laulanut 40 vuotta - juttu kuorosta 
ja uudesta kuoronjohtajasta on sivulla 18.
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BUSSILLA BUSSILLA 
MIEKKAILIJAAMIEKKAILIJAA
KATSOMAAN!KATSOMAAN!

Teksti: Marianne Tenhami
Kuvat: Ali Kinnunen

äkövammaisten Kulttuu-
ripalvelun vuosikoko-
uksen jälkeen järjestet-
tiin yhteiskuljetus bus-
silla Suomen Elokuva-

säätiöön katsomaan Anna Heinämaan 
kirjoittamaa ja Klaus Härön ohjaa-
maa Miekkailijaa. Elokuvan tuotan-
toyhtiö on Making Movies ja levittä-

essa. Ne näkövammaiset, joilla ei ol-
lut ios- tai android-laitteita, saivat elo-
kuvasäätiön kutsuvierasesityksessä ku-
vailutulkkauksen perinteisesti kuvailu-
tulkkauskuulokkeisiin. Valmis kuvai-
lutulkkaus johdettiin älylaitteesta kuu-
lokkeisiin. Miekkailijaa on tulevaisuu-
dessa mahdollista katsoa myös tallen-
nettuna ilman MovieReadingia, koska 
tallenteille tehdään oma kuvailutulk-
kausääniraita.

 
Taidekokemus syntyy aivoissa, 
mielessä ja sielussa

Kuvailutulkkauksessa kerrotaan elo-
kuvan, näytelmän tai televisio-ohjel-
man visuaaliset tapahtumat sekä näyt-
telijöiden ilmeet ja eleet. Miekkailijas-
sa luettiin lisäksi elokuvan suomenkie-
liset tekstit.

- Minä olen mukana. Olen mukana 
elokuvateatterissa muun yleisön jou-
kossa kuin kuka tahansa. Istun siellä, 

Miekkailija on ensimmäinen Suomen Elokuva-
säätiön rahoittama kuvailutulkattu elokuva, jota 

näkövammaiset voivat mennä katsomaan eloku-
vateattereihin milloin vain tasavertaisesti 
näkevien kanssa.  Kulttuuripalvelun väki 

lähti elokuviin yhteisellä bussilla.

jä Nordisk Film. Kyseessä oli kuvailu-
tulkatun elokuvan ensi-ilta, mutta sitä 
oli ollut mahdollista katsoa kuvailutul-
kattuna jo aikaisemmin, samanaikai-
sesti näkevien kanssa sen tullessa elo-
kuvateattereihin 13.3: näkövammai-
sella henkilöllä piti vain olla iPhone, 
iPad tai Android-puhelin, johon hänen 
oli ladattava MovieReading -ohjelma. 
Tämän avulla hän sai kuuluviin ku-
vailutulkkauksen, jonka hän voi aloit-
taa elokuvateatterissa elokuvan alka-

N
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itken ja nauran heidän kanssaan eloku-
van kulun mukaisesti. Olen mukana, 
kun elokuvasta keskustellaan, sanon 
väkeviä mielipiteitä, teilaan tai kiitän, 
tulkitsi Näkövammaisten Kulttuuripal-
velun puheenjohtaja Eija-Liisa Mark-
kula monien elokuvan nähneiden nä-
kövammaisten tuntoja Elokuvasäätiöl-
lä pitämässään puheessa ennen Miek-
kailijan esittämisen alkamista.

- Ensin ihmettelin, miksi elokuvia 
on kuvailutulkattava, mutta kun näim-
me Näkövammaisten Keskusliitos-
sa kuvailutulkatun elokuvan, kuvai-
lutulkkaus oli mielestäni melkein pa-
rempi kuin elokuva. Tajusin että ei-
hän taidekokemus synny siinä aistis-
sa mitä kautta se välitetään, vaan kaik-
ki taidekokemukset syntyvät viimekä-
dessä aivoissa, mielessä tai sielussa. 
Aistit ovat vain eräänlaisia biologisia, 
teknisiä apuvälineitä, totesi puolestaan 

Suomen Elokuvasäätiön toimitusjohta-
ja Irina Krohn.    

Englannissa, Saksassa ja Yhdysval-
loissa elokuvien kuvailutulkkaus on 
ollut näkövammaisille arkipäivää jo 
1980-luvulta lähtien. Täällä Suomessa 
Näkövammaisten Kulttuuripalvelussa 
ja Näkövammaisten Keskusliitossa on 
jo vuosien ajan työskennelty tasaver-
taisuuden puolesta katsella elokuvia, 
mutta aina jotain on puuttunut niin, et-
tä näkövammaiset voisivat mennä kat-
somaan kuvailutulkattuja elokuvia elo-
kuvateattereihin tai katsoa niitä dvd:ltä 
tai muulta tallenteelta kuten kuka ta-
hansa. Viime vuoden helmikuussa jär-
jestettiin seminaari Vems teater, missä 
Eija-Liisa tapasi ruotsalaisen Movie-
Readingin kehittäjän Per Liljeqvistin. 
Saman vuoden keväällä Per tuli jälleen 
Suomeen esittelemään sovellustaan ja 
nyt Eija-Liisa innostui todella. Yhteis-
työkumppanikseen Näkövammaisten 
Kulttuuripalvelu sai Näkövammaisten Yhtä hymyä: Irina Krohn.

►

Kuva: Making Movies
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Keskusliiton.
- Olemme olleet mukana luomassa 

suhteita kuvailutulkkauksen rahoitta-
jaan eli tässä tapauksessa Suomen Elo-
kuvasäätiöön. Tätä kautta olemme pyr-
kineet edistämään kuvailutulkkauksen 
saamista elokuviin. Olemme neuvotel-
leet heidän kanssaan ja viime vuonna 
Elokuvasäätiössä järjestettiin ensim-
mäinen kokeilu MovieReadingin käyt-
tämisestä elokuvan kuvailutulkkauk-
sessa. Nyt näkövammaiset voivat kat-
soa Miekkailijaa movieReadingin ku-
vailutulkkauksen avulla ja syksyllä on 
tulossa toinen kuvailutulkattu elokuva, 
jäsenpalvelupäällikkö Markku Möt-
tönen Näkövammaisten Keskusliitos-
ta iloitsee. Hän korostaa, että osin jul-
kisin varoin tuettu elokuva kuuluu kai-
kille ja toivoo muiden näkövammais-
ten tavoin, että kuvailutulkattuja elo-
kuvia tulisi yhä enemmän.

- Tulevaisuudessa painotamme uu-
sia, kotimaisia elokuvia, koska meillä-
kin on suurin, kuvailutulkkausta kai-
paava yleisö kotimaisten elokuvien 
katsojina. Ideana on, että kuten Miek-
kailijassa, kuvailutulkkaus laaditaan ja 
luetaan tuotantovaiheessa. Näin eloku-
vaa voi katsoa milloin vain elokuvate-
atterissa tai muuten tallennettuna. Elo-
kuva-alalta olisi saatava rahoitus, niin 
että ainakin jotkin klassikkoeloku-
vat voitaisiin kuvailutulkata. Me näkö-
vammaisjärjestöissä olemme kuvailu-
tulkkauksen asiantuntijoita, hän toteaa.

Kaksi tuntia työtä yhden kuvailutul-
katun minuutin kuulumiseksi

Tuottaja Kai Nordberg Making Mo-
vies -tuotantoyhtiöstä kiitteli vuolaasti 
Miekkailijan kuvailutulkkauksen koor-
dinoinutta, lukenutta ja yhdessä Carita 
Lehtniemen kanssa laatinutta Anu Aal-
tosta, joka tunnetaan myös Näkövam-
maisteatterin ohjaajana.

- Anu on ollut tämän projektin pri-
musmoottori. Hän ehdotti Miekkaili-
jan kuvailutulkkausta minulle ja on to-
teuttanut tämän projektin alusta as-
ti. Hän on myös vastuussa tästä erit-
täin korkealaatuisesta kuvailutulkka-
uksesta, Kai hehkutti. Anun kanssa 
Miekkailijan kuvailutulkkauksesta oli-
vat vastuussa niin ikään kuvailutulkki-
na toimiva Carita Lehtniemi ja kuvai-

lutulkkauskonsultti Heikki Ekola. Elo-
kuvan suomenkieliset tekstit luki näyt-
telijä Juha-Pekka Mikkola ja kuvailu-
tulkkauksen äänitti Kyösti Väntänen.

- Jaoimme käsikirjoituksen puoliksi 
ja kumpikin meistä laati kuvailutulk-
kauskäsikirjoituksen omaan puolis-
koonsa. Kokoonnuimme Heikin kans-
sa, luimme hänelle ensimmäiset versi-
omme ja Heikki kommentoi niitä. Ta-
pasimme uudestaan ja luimme Heikille 
korjatut versiot. Pidimme huolen, että 
kuvailutulkkaus on yhdenmukainen ja 
ettei kuuntelija huomaa kuvailutulkin 
vaihtuneen elokuvan puolessavälissä: 
sanaston ja kielen tyylin oli oltava yh-
teneväistä. Prosessi on kestänyt puoli-
toista kuukautta eli tämä saatiin aikaan 
melko nopeasti, valottavat Anu ja Ca-
rita kuvailutulkkauksen laatimista. 

Töitä ja aikaa on kuitenkin kulunut 
todella paljon, koska Anun mukaan 
yhden kuvailutulkatun minuutin eteen 
on tehtävä kaksi tuntia töitä.

- Kohtausta katsotaan sekunti sekun-
nilta ja etsitään sieltä ne kohdat joihin 
kuvailutulkkaus mahtuu. Mietitään, 
mitä täytyy ja mitä ehtii sanoa. Tähän 
kuului myös äänitys ja kuvailutulkka-
uksen lukeminen, Anu kuvailee.

- Tämä oli meille aivan uusi tapa 
tehdä kuvailutulkkausta, joten meidän 
oli otettava huomioon paljon teknisiä 
asioita. Laadimme kuvailutulkkausta 
elokuvan jälkituotantovaiheessa. Niin-
pä elokuva muuttui koko ajan kuvai-
lutulkkausta laatiessamme. Sitä leikat-
tiin ja alussa suomenkielinen tekstitys 

puuttui ja kun suomenkielinen teksti-
tys vihdoin tuli englanninkielisen teks-
tityksen tilalle, se muuttui monta ker-
taa, Carita muistelee.

- Edellisenä päivänä, ennen kuin 
menin lukemaan kuvailutulkkauksen, 
elokuvaan tuli vielä muutos, Anu lisää.   

Sokealla kuvailutulkkauskonsultilla 
on kuvailutulkkausta laadittaessa niin 
ikään tärkeä rooli.       

- Kävimme Anun ja Caritan kans-
sa elokuvan läpi kuva kuvalta ja mie-
timme, miten kustakin kohdasta kerro-
taan visuaaliset asiat. Kun esimerkik-
si Jaan ja hänen isoisänsä pelaavat pe-
liä, missä läpsyttävät käsiään toistensa 
päälle ja neuvostosotilaat tulevat ha-
kemaan isoisää, etsimme oikeita sano-
ja, joilla ehditään kertomaan lyhyessä 
ajassa mahdollisimman paljon. Koh-
taus on todella herkkä ja halusimme 
herkkyyden välittyvän myös katsojalle 
mahdollisimman konkreettisesti, ker-
too Heikki. Hänen mukaansa nykyelo-
kuville on tyypillistä ja kuvailutulkille 
haastavaa, että näyttelijät puhuvat vä-
rittömästi mutta kertovat eleillään, il-
meillään ja tekemisillään niin paljon.
   - Konsultin tehtävä on yhdessä tulk-
kien kanssa löytää kuvailutulkkauk-
sen yhteinen sävel. Olen yrittänyt tuo-
da mukaan sokkonäkökulmaa ja saada 
tulkeilta irti kaiken sen mitä kuvassa 
on. Yhdessä pohdimme, miten Miek-
kailija voidaan esittää mahdollisim-
man hyvin ja konkreettisesti ja että si-
tä olisi miellyttävää seurata, hän va-
lottaa.

Kilikili! Ennen esitystä nostettiin maljat. Vasemmalta Gyöngyi Pere-Antikainen,
Elokuvasäätiön kotimaan levityspäällikkö Harri Ahokas, Markku Möttönen ja 
Eija-Liisa Markkula.

►
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Päädyin sattumalta Miekkailija-elokuvan ensi-

iltaan ja kokemus oli aivan huikea! Suosittelen 

aivan kaikkia näkövammaisia kokeilemaan tätä 

ja vaikka lainaamaan älypuhelimen tai tabletin 

tätä varten! Itse asiassa jos jollakin kaverillanne 

on älypuhelin, niin toimii oikein hyvin, jos 

istutte vierekkäin ja jaatte nappikuulokkeet 

keskenänne.

Teksti: Riikka Hänninen

inakin minulle paras elämys syntyi, kun toi-
nen korva oli kokonaan kuulokkeesta vapaa. 
Näin kirjoitin blogiini:
Miekkailija räjäyttää suomalaisen kuvailu-
tulkkauksen uusiin sfääreihin.

Seison tyhjenevässä elokuvateatterin salissa täynnä lii-
kutusta ja ihmetystä. Olen ensimmäistä kertaa elämässäni 
päässyt niin lähelle elokuvaelämystä kuin syntymäsokea 
ikinä voi päästä. Olen juuri katsonut Klaus Härön ohjaa-
man elokuvan Miekkailija. Olen liikuttunut teinipojan 
kyynelistä ja haukkonut henkeä ottelussa, jossa miekkail-
tiin toivon ja tahdon puolesta. Olen unohtanut sokeute-
ni melkein kokonaan visuaalisen taidemuodon edessä. Se 
on tapahtunut tuiki tavallisessa elokuvateatterissa,   eikä 

elokuvassa puhuta sanaakaan suomea.
Tämä ihme on mahdollista uuden teknologian avulla. 

Ennen leffaan lähtöä latasin iPhoneeni MovieReading-
sovelluksen. Latasin etukäteen puhelimeeni ääniraidan, 
jolla on Miekkailija-elokuvan kuvailutulkkaus ja suomek-
si ääneen luettu tekstitys. Elokuvan alkaessa puhelin 
kuunteli hetken elokuvaa ja synkkasi kuvailutulkkauksen 
yhteen elokuvan kanssa. Laitoin kuulokkeet korville, no-
jauduin taaksepäin ja nautin elokuvaelämyksestä.

Näkevälle ihmiselle leffassa käyminen on peruskau-
raa. Leffaan voi mennä vaikka joka viikko. Elokuvat ovat 
upeita, mukiinmeneviä, tylsiä tai mauttomia. On help-
po lampsia katsomaan viimeisin uutuus tuosta noin vaan 
ja keskustella siitä somessa tai kahvipöydässä. Minä olen 
ollut viimeksi leffateatterissa vuonna 2013. Siihen on 
syynsä.

Ensinnäkään en voi vain saada päähäni, että lähden-
pä tylsän iltani kuluksi leffaan. Asiasta pitää sopia etukä-
teen näkevän oppaan kanssa.

Toiseksi minun on valittava elokuva, jonka puhetta 
ymmärrän ilman tekstitystä. Vieruskaverille olisi melkoi-
nen häiriö kuunnella, miten oppaani supisisi jatkuvas-
ti tekstityksiä korvaani. Samasta syystä elokuvassa ei saa 
olla runsasta kuvailua kaipaavia kohtia. Siis ei action-lef-
foja, ei maalailevia, visuaalisia juttuja, ei elokuvamaisia 
vaan enemmän kuunnelmamaisia, tekstin kautta etene-
viä elokuvia.

Miekkailija olisi siis ollut pääsemättömissä teatterivai-
heessa; olisi pitänyt odottaa dvd:tä.

Kun sitten joskus päädyn sinne popcorninhajuiseen 

MIEKKAILIJA: UPEAA! 
MENKÄÄ LEFFAAN! 

Vähän ennen kuin koneet pyörähtävät käyntiin Elokuvasäätiön hienossa salissa 
Tauno Suuren silmien alla: surrrrrr rrrrrrr... tosin digikoneet eivät pidä ääntä.

►



88

penkkiin asti, on tiedossa aina hieman epämukava 
kompromissikokemus. Koko ajan mietin, häiritsemmekö 
muita. Oppaani näkee elokuvan ensimmäistä kertaa niin 
kuin minäkin, eikä kuvailu siksi ole useinkaan kovin tark-
kaa. Ja näkevät ihmiset ovat kertoneet, että jos he sy-
ventyvät kuvailemaan elokuvaa minulle, osa siitä menee 
heiltä itseltään ohi.

Elokuvia on kuvailutulkattu ryhmille muutaman kerran 
teatteriympäristössä. Osallistujat saavat korvilleen kuu-
lokkeet, jotka peittävät aika lailla kuuluvuutta, suhisevat 
ja rätisevät riippuen istuma-asennosta ja vuotavat häirit-
sevästi ääntä naapurille asti.

Kuvailutulkki asettuu mikrofoninsa kanssa sinne, missä 
arvelee häiritsevänsä naapureita vähiten ja alkaa kuiskia 
kuvailuaan meidän kuulokkeisiimme. Voin saada eloku-
vasta aika paljonkin irti, mutta päällimmäiseksi jää tässä-
kin jonkinlainen tuolin reunalla keikkumisen maku.

Siksi Miekkailija-kokemus vie melkein jalat alta. Juha-
Pekka Mikkolan lukema suomalainen tekstitys on synkat-
tu upeasti elokuvan puheen kanssa. Hän ei lue tekstejä 
kuin syntetisaattori vaan ikään kuin puoliksi dubaten: jos 
näyttelijä huutaa, tekstin lukijakin korottaa hieman ään-
tään. Silti Mikkola jättää tunnesisällön näyttelijälle. Alun 
totuttelun jälkeen tuntuu kuin tajuntaani vain syöttyisi 
tieto siitä, mitä näyttelijän repliikit tarkoittavat.

Siististi puheen välissä soljuu Anu Aaltosen selkeäs-
ti lukema kuvailutulkkaus. Kun älyän kuunnella sitä vain 
toisella kuulokkeella ja jättää toisen korvan täysin va-
paaksi elokuvan äänimaisemalle, vaikutelma on kuin ol-
kapääni takana olisi huomaamaton, opastava ääni, jo-
ka maalaa äänikerroksen päälle eläviä kuvia ihmisten il-
meistä, asennoista, jopa tunnelmaa luovasta valos-
ta. Ajoitus on niin luotettavan täsmällistä, että lopulta 
se kaikki sulautuu osaksi elokuvakokonaisuutta. Nojaan 
taaksepäin, puristan käsiä nyrkkiin jännityksen hetkillä, 
hengähdän helpotuksesta muiden katsojien mukana.

Minä olen kuin kuka tahansa muu ensi-illan kävijä. 
Tunne on sanoinkuvaamaton! Onko tämä unta?

Elokuvan jälkeen tulevaisuuden visiot pursuavat mie-
lessäni: Jonain päivänä valtaosassa elokuvauutuuksia voi 
olla tällä tavalla tehty kuvailu ja tekstitys. Eikä vain suo-
malaisissa tuotannoissa vaan myös vaikkapa Hollywood- 
tai miksei Bollywood-tuotannoissa. Voin poiketa leffaan 
vaikkapa Kööpenhaminassa tai Kittilässä, sama se, ja kut-
sua parilla näpäytyksellä yksityisen kuvailutulkkini pai-
kalle. Teknologian puolesta tämä voi olla täyttä totta 
nyt. Ja ainakin kotimaisten tuotantojen osalta rahoitus 
tällaiseen vaikuttaa hyvinkin mahdolliselta. Tuntuu kuin 
visuaalinen maailma olisi avautumaisillaan aivan uusiin 
laajuuksiin. Räjäyttävää!

Tämän pilottiprojektin on tuottanut Suomen elokuvasää-
tiö. Kuvailukäsikirjoituksen ovat laatineet Anu Aaltonen ja 
Carita Lehtniemi ja näkövammaisena konsulttina on toimi-
nut Heikki Ekola.

Suomenkielisen tekstityksen on lukenut Juha-Pekka Mik-
kola ja kuvailun Anu Aaltonen. Kuvailutulkkaus on kuulta-
vissa ilmaisen MovieReading-sovelluksen avulla. Se toimii 
ios- ja android-käyttöjärjestelmillä älypuhelimissa ja table-
teissa.

Näkövammaisten avuksi kehite  y kuvailutulkkaus 
mahdollistaa nyt elokuvien ais  misen aivan uudella 
tavalla. Tulkkauksessa näkövammaisille kuvaillaan 
elokuvan tapahtumat erillisen älypuhelinsovelluksen 
kau  a.

- Endel o  aa Kadrilta miekan ja sivelee tämän 
hiuksia. Kadri kietoo kädet kaudelle kurko  aen 
suudelmaan. Miekka  ppuu la   alle.

Naiskertojan ääni kuvailee varsin tarkkaan Klaus 
Härön Miekkailija -elokuvan tapahtumia. Elokuva 
jää suomalaiseen elokuvahistoriaan ensimmäisenä, 
johon on toteute  u kyseinen kuvailutulkkaus. 
Tulkkaus on tarkoite  u näkövammaisille katsojille, 
joille elokuvakokemus ei ole aiemmin avautunut 
samalla tarkkuudella ja intensitee  llä.

- Aivan uskomaton tunne. Me voidaan päästä 
mukaan käsiksi koko siihen maailmaan, joka 
elokuvan ympärille lii  yy. Eli siis arvostelut, ihmisten 
mielipiteet, kahvipöytäkeskustelut, kaikki. Se tekee 
meidät itsenäiseksi, eikä me olla kiinni avustajissa, 
jotka tässä meidän vieressä supa  ais jotakin, 
Näkövammaisten Kul  uuripalveluiden puheenjohtaja 
Eija-Liisa Markkula  ivistää asian merkitystä.

Käytännössä tulkkauksen voi ladata sovelluksella 
omaan älypuhelimeen. Elokuvasalin äänien lisäksi 
korvaan tulevat halutessa niin tapahtumien kuvailu 
kuin vuorosanat.

- Elokuvasää  ö ja me si  en tuotantoyh  össä 
yhdessä tartu   in tähän ja pääte   in, e  ä 
lähdetään rohkeas   yri  ämään. Jos halutaan 
tehdä yhteiskunnasta oikeudenmukaisempi ja tasa-
arvoisempi, niin si  en on vaan ryhdy  ävä toimeen, 
elokuvan tuo  aja Kai Nordberg Making Moviesta 
sanoo.

Jatkossa arkipäivää?
Miekkailija ei ole jäämässä ainoaksi 

kuvailutulkatuksi elokuvaksi. Tulevaisuudessa 
kuvailutulkkausvaihtoehdon uskotaan olevan yleises   
osana elokuvaa.

-Minun mielestä se on väistämätöntä. Nämä kulut 
ovat kuitenkin kokonaiskuluihin suhteute  uina niin 
vähäisiä, Norberg sanoo.

- Esimerkiksi meidänkin yh  öllä varmas   jatkossa 
kaikki meidän tuotannot tullaan kuvailutulkkaamaan, 
Norberg jatkaa ja lupaa.

Myös näkövammainen Markkula aikoo viedä 
vies  ä eteenpäin ja tehdä töitä, jo  a elokuvan tekijät 
läh  sivät uuteen tekniikkaan mukaan.

- Kyllä me jalkojamme tömistäen vaaditaan, 
e  ä lisää, lisää. Ja aion muuten pitää melua 
ystäväpiirissäni, e  ä minä muuten olin elokuvissa, 
Markkula naurahtaa tyytyväisenä.

(Lähde: MTV)

KUVAILUNÄYTE
►
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Ohjaaja Klaus Härö.

Miekkailijan ohjaaja on innoissaan 
elokuvasta ja hienosti toimivasta 
kuvailutulkkauksesta.

Teksti: Ali Kinnunen

un ohjaaja Klaus Härölle tarjottiin ohjattavak-
si Miekkailija-elokuvaa, hän vastasi kohteliai-
suudesta, että mikäpäs siinä. Mielessään hän 
ajatteli että huh huh: vieras kieli, vieras maa, 
vieras kulttuuri, vieras laji, mutta voisihan si-
tä yrittää.

  Kun hän sitten sai luettavakseen Anna Heinämaan käsi-
kirjoituksen, valtava innostus tarttui ensi liuskoista.
  - Melkein odotin, että kohta tulee jokin romahdus, mut-
ta sitä ei koskaan tullut. Käsikirjoitus oli aivan loistava!
   Saman pyhän innostuksen vallassa Klaus on vieläkin. 
Miekkailija on jättänyt pysyvän jäljen häneen ja ehdot-
tomasti jokaiseen elokuvan katsojaan. Taas ollaan Härön 
omimmilla alueella: mitään ei oikeastaan tapahdu, mutta 
katsoja jännittää ihmisten kohtaloita rystyset valkeina. 
Niin paljon pahaa voisi tapahtua.
   Elokuva kuvattiin eri puolilla Viroa. Kun kuvattiin yhtä 
filmin vaikuttavinta kohtausta, jossa nuori mies katsoo, 
kuinka hänen isoisäänsä viedään viimeiselle matkalle 
neuvostoliittolaisten viranomaisten toimesta, Klaus huo-
masi, että koko kuvausryhmä räpläsi kännyköitään. Hä-
nen mielestään ei ollut oikein mennä facebookin kesken 
tärkeän kuvauksen, mutta hänelle selitettiin vakavana, 
että he lukevat uutisia. Venäjän panssarit ovat juuri tun-
keutuneet Ukrainaan.
   Haapsalossa se tuntui järkyttävältä, itsenäisyydestä oli 
niin vähän aikaa ja kaikkien mielessä eli pelko, mitä ta-
pahtuisi seuraavaksi.

Härön kaksi miekkailutuntia 

Miekkailijan kuvaus oli niin kiihkeää, että Klaus ei muista, 
millä kielellä hän lopulta ohjasi. Hän arvelee puhuneen-
sa näyttelijöille suomea, englantia ja elekieltä. Sen hän 

muistaa, että lapsinäyttelijöitä varten oli varattu tulk-
ki, mutta hän puhui mieluummin itse vaikka käsin. Näin 
syntyi maaginen yhteys, joka näkyy läpi koko elokuvan.
   Klaus ehti ottaa jopa kaksi miekkailutuntia ja enem-
mänkin olisi tehnyt mieli, mutta aika ei riittänyt. Näytte-
lijät sen sijaan harjoittelivat miekkailua kuukausia. Lapsi-
näyttelijöiden valinta tehtiin myös huolella, koekuvauk-
sissa etsittiin sopivia tähtiä melkein vuosi. Miekkalijatyt-
tö on näytellyt virolaisessa tv-sarjassa, muilla nuorilla tai 
lapsilla ei ole esiintymistaustaa.
  Erityisen ilahtunut ohjaaja on siitä, että näkövammaiset 
pääsevät tasavertaisina nauttimaan Miekkailijasta, mo-
ni muistanee että Klausin edellisessä elokuvassa, Postia 
pappi Jaakobille, oli myös kuvailutulkkaus.
  - Olen kuullut että kuvailutulkkaus on mennyt valta-
vasti eteenpäin ja se on hieno asia. Ilahdun aina kun uu-
det ryhmät pääsevät katsomaan elokuvia. Täytyy kiittää 
Suomen Elokuvasäätiötä, joka on pitkälti kuvailutulkka-
uksen saamisen takana.
 
Uusi elokuva samalla porukalla?  

Vaikka olisi kuinka hyvä ja tunnettu ja kiitetty ohjaa-
ja,  uuden elokuvan rahoituksen järjestäminen voi olla 
vaikeaa. Klaus kyllä pääsee helposti rahoittajien puheil-
le, mutta myönteistä päätöstä ei silti välttämättä synny.  
Esimerkiksi elokuva, jonka piti kertoa rintamalla tukki 
kerrallaan rakennetusta ja leskelle lähetetystä talosta, on 
jouduttu panemaan syrjään. Muiden kuin suomalaisten 
rahoittajien mielestä siitä olisi tullut liian suomalainen. 
  Härön pöydällä on suunnitelmia noin kymmenen vuo-
den töihin. Kaksi voidaan mainita: Suomen kuningas ja 
Tumma Kristus. Se ei ole uskonnollinen elokuva vaan 
viittaa Helene Schjerfbeckin Kristus-tauluun. Se kertoo 
taidekauppiaasta, joka eläkkeelle jäädessään tekee ison 
taidelöydön. Jos elokuva toteutuu, se on kertomus sii-
tä saako hän sen taulun ja miten siinä lopulta käy. Eloku-
va kertoo paljolti siitä yleisestä kysymyksestä, mihin nä-
mä 40 työvuotta menivät, mitä sain aikaiseksi vai sain-
ko mitään.
   Jos Schjerfbeck-elokuva toteutuu, se tehdään pääosin 
samalla työryhmällä kuin Miekkailijakin.

K

"Kuvailutulkkaus on hieno juttu!""Kuvailutulkkaus on hieno juttu!"
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"Älä lue 
kaunokirjallisuutta, 

jos et halua tulla 
satutetuksi"

Olli Jalosen kirjailijavierailu Celia-kirjastossa.

än siteeraa erästä lempikir-
jailijaansa, norjalaista Per 
Pettersonia puhuessaan kir-
jallisuuden ytimestä, mm. 
siitä, miten julmissa, kipeis-

sä ja rumissakin asioissa piilee esteet-
tinen kauneus ilman kyynisyyttä käsi-
teltynä. Ja minä siteeraan erästä lem-
pikirjailijaani, kosmologi Kari Enqvis-
tiä, joka sanoi kosmologia ja kirjailijaa 
yhdistäväksi tekijäksi sen seikan, että 
kumpikin tutkivat toisaalta sitä, mikä 
maailmankaikkeudessa on suurinta ja 
toisaalta sitä, mikä on kaiken pienintä. 
Maailmankaikkeuden äärettömyys ja 
siinä hiukkasina ihmismielen pienim-
mät liikkeet - siinä kaikki. Tai ei sit-
tenkään: kaiken osana on tutkimuksen 
työkalu, kieli, joka tekee työstämistään 
kohteista mestariteoksia.

En pysty olemaan täysin puolueeton. 
Löysin hänen kirjansa nuorena kään-
täjänä sattumanvaraisen toimeksian-
non kautta. Ja vaikka valmista kään-
nöstä ei historian tuulten oikusta sil-
loin julkaistukaan, jäin seuraamaan hä-
nen uraansa. Ja nyt tapaan  hänet uu-
destaan, haastattelen häntä ennenko-
kemattoman jännittyneenä ja mieltä-
ni lämmittää, kun hän kertoo nähneen-
sä sen vanhan käännökseni entisen kus-
tantajan hyllyssä muiden sivuun joutu-

neiden käsikirjoitusten puolitoistamet-
risessä pinossa.

Olli Jalonen on näennäi-
sesti pienten eleiden mies. 
Hän puhuu hiljaa ja pohdis-
kellen. Hän sytyttää yleisö-
ään hitaasti, ei räiskyvin kipi-
nöin, mutta hänen ajatusten-
sa, anekdoottiensa ja luke-
miensa sitaattien synnyttämä 
hehku jää kytemään.
”Niin kuin Temassa on joskus tun-

tunut, niin tuntui nyt, että alkaisi uu-
si elämä, meissä molemmissa erillinen, 
mutta yhdessä molemmista. Kun lepäi-
limme sängyllä verhot auki, valojen 
välke alapuolelta heijastui eniten ka-
ton valkoista vasten, mutta vähän myös 
vasten ihoa, oranssia piirtävää valoa 
ja välillä taas valoa vähemmän. So-
vimme, että näin on nyt, mutta ei eh-
kä sitten enää. Mutta ajattelin itsekse-
ni, että kuitenkin, ja tiesin Islan tietä-
vän, ja hän tiesi minun, mutta mitään ei 
ääneen sanottu, ettei se olisi tullut sil-
lä tavoin valmiiksi, ja eteen aseteltuna 
särkynyt, vaan pysyi sulana, sulaa vet-
tä ja maata.”

Kronologisen etenemisen sijaan tar-
joan hänelle avainsanoja kuin tikapui-
ta, joiden askelmia pitkin hypähtelem-
me romaanista toiseen näennäisen sat-
tumanvaraisesti, mutta vaivihkaa kor-
kealle kohoavaa kokonaisuutta raken-
taen.

Ensimmäinen avainsana on matkan-
teko ja tämän sanan ympärille onnis-
tummekin ryhmittämään Jalosen ro-
maanituotantoa lähestulkoon kokonai-
suudessaan. Matkanteko on tavallaan 
tehtävä, pyrkimys jotakin päämäärää 
kohtaan.
  Romaani 14 solmua Greenwichiin 
(2008) vaikuttaa matkaromaanilta puh-
taimmillaan ja konkreettisimmillaan. 
Jalonen lähti ’80-luvulla englantilai-
sella postilaivalla Saint Helenan saa-
relle. Erään toisen romaanin kirjoitus-
prosesssiin liittynyt merimatka kesti 
kaksi viikkoa suuntaansa ja sen aika-
na syntyi idea maailmanympärimatkas-
ta 1700-luvulla eläneen englantilaisen 
tähtitieteilijän Edmund Halleyn tyyliin. 
Tositeeveenomaiseen kilpailuun osal-
listuvat neljä ihmistä, Irlannissa asu-
va brittipariskunta, heidän opiskeluai-
kainen suomalainen ystävänsä ja tämän 
pikkuveli lähtevät vuoden pituiselle 
matkalle 0-meridiaania mahdollisim-
man tarkkaan seuraten. Kulkuneuvoina 
he saavat käyttää pelkästään 1700-lu-
vun kulkuneuvoja ja matka taittuu kä-
vellen ja purjehtien, ainoastaan napo-
jen ja Saharan ylitys tehdään moder-
nimmin keinoin. Nykytekniikka ohjaa 
kuitenkin kilpailijoita pysyttelemään 
hyvin kapean käytävän sisällä, paikoi-
tellen vain muutaman metrin varsinai-
sen pituuspiirin reunalta.

h
Teksti: Gyöngyi Pere-Antikainen
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Kirjailija piirtää hyvin todenmukai-
sen kuvan matkasta, ei ihme, sillä hän 
itse matkasi romaanin kirjoittamisen ai-
kana noin satatuhatta kilometriä tutus-
tuakseen reittiin. Romaanin tärkeämpi 
matkanteko tapahtuu kuitenkin vuoden 
ikään kuin suljetussa kapselissa elävi-
en matkalaisten välillä ja sisimmässä. 
Tarina piirtyy pikkuveljen ja osin tois-
tenkin lokikirjoitusten kautta. Jalonen 
kertoo, miten pitkän kirjoitusproses-
sin aikana henkilöt alkavat elää omaa 
elämäänsä ja pienet mielenliikahdukset 
saattavat johtaa suuriin mullistuksiin, 
eikä kirjailija välttämättä tiedä aamulla 
kirjoittamaan ryhtyessään, mihin suun-
taan henkilöittensä kohtalot iltapäiväk-
si kääntyvät. 

Eräs kirjan kantava teema on 
totuuden ja julkisuuskuvan 
yhteentörmäys. Tämä on hal-
litseva problematiikka myös 
Kenen kuvasta kerrot -ro-
maanissa (1996), joka on Ja-
losen kirjoista ehkä hitain ja 
kirjallisesti haasteellisin ja 
hämmentävin. 

Kokeellisesti toteutettu romaani lei-
kittelee kirjallisuuden eri lajityypeillä 
ja koostuu useista sisäkkäisistä osista: 
matkaromaanista, trilleristä, eroottises-
ta pienoisromaanista, useista novelleis-
ta, elämäkerrasta ja lukuisista kirjeis-
tä sekä lukemista hidastavista runsaista 
alaviitteistä. Nämä kaikki kertovat eri 
tavoin samaa tarinaa ja jokaisen kirjoit-
taa eri henkilö, kirjoittajien nimet muo-

dostuvat kuitenkin samoista kirjaimis-
ta. Kutkuttava lukukokemus!
 Romaani Yhdeksän pyramidia 
(2009) vie kiertomatkalle Eurooppaan. 
Yhdeksään EU-kulttuurikaupunkiin ra-
kennetaan kerrostalonkokoiset pyra-
midit varsin epätavallisista rakennus-
materiaaleista, kuten Brysseliin savus-
ta, Santiago de Compostelaan valosta 
tai Avignoniin ajasta. Kolmihenkinen 
suunnittelutyöryhmä käy vihkimäs-
sä ne kaikki yhden vuorokauden aika-
na. Ihmisten sisällä ja välillä tapahtu-
via mielenliikkeitä tutkitaan jälleen la-
boratorionomaisissa rajatuissa olosuh-
teissa. Totuus ja julkisuuskuva törmää-
vät samaten taas, kun eurobyrokratia, 
rahoituksen kanavointi ja muut epäsel-
vyydet vilahtelevat taustalla.

ahdottomilta vaikut-
tavat tehtävät kieh-
tovat kirjailijaa, ne 
tarjoavat tilaisuuden 
”kuvitella, että nii-

den takaa löytyy jotain enemmän, jo-
tain arjen yli”. Jalonen kävi myös täs-
sä tapauksessa läpi kaikki romaanin 
paikat ja teki tarkkoja mittauksia py-
ramidien sijainnista. Anekdootteja liit-
tyy runsaasti myös kirjan kuvituspro-
jektiin, joka toteutui pitkien uskottelu-
jen jälkeen erään maineikkaan ruotsa-
laiskuvaajan ja erään arkkitehdin voi-
min: miten saada konkreettiset tekni-
set kuvat olemattomasta ja toteutumat-

tomasta!
Jos Yhdeksän pyramidia on raken-

taminen, Karatolla (2012) on purka-
minen, tuhoaminen ja jollain tavalla 
myös uudelleenrakentaminen. Romaa-
ni alkaa siitä pisteestä, mihin edeltä-
jänsä päättyy, mutta kertojanäkökul-
ma vaihtuu. Uuden vuosituhannen alun 
suuri toiveikkuus on kääntynyt suurek-
si pettymykseksi, pyramidit puretaan ja 
myydään, idealismi särkyy.

Olli Jalosen pääteos mieles-
täni on ehdottomasti Yksi-
tyiset tähtitaivaat (1999). Tii-
liskiviromaanin syntyhistoria-
kin on vertaansa vailla suo-
malaisessa kirjallisuudessa. 

Vuonna 1975 Jalonen perusti sukunsa 
henkilöitä käsittelevän kansion otsikol-
la J. Tästä kansiosta muodostui seuraa-
vien viiden vuoden aikana romaani Jo-
han ja Johan ja Jouko-Johan, jonka kus-
tantaja kuitenkin hylkäsi. ”Kuin vuosi-
en tuuli olisi humaissut suoraan ylit-
se”, kuvailee Jalonen tunteitaan. Aihe 
ei kuitenkaan jättänyt kirjailijaa rau-
haan ja seuraavina vuosina syntyi hylä-
tyn romaanin pohjalle toisaalta gigant-
tinen, 29 tunnin lukunäytelmä Tampe-
reen Työväenteatteriin ja toisaalta kol-
me eri romaania, jotka vakiinnuttivat 
Jalosen asemaa suomalaisen kirjalli-
suuden eturivissä.

Johan ja Johan (1989) kertoo Bete-
lin miesten, isän ja pojan vaiheista. Isä 
Johan loikkaa Neuvostoliittoon, mutta 
pettyy aatteisiinsa ja pyrkii palaamaan 
Suomeen. Poika Johan kasvaa aikui-
seksi isäänsä ikävöiden maaailmanso-
tien välisessä Suomessa. Isän paluuyri-
tys kevättalvisen Suomenlahden jään 
yli on minulle kirjallisuuden kosketta-
vimpia kuvauksia ihmisen ja luonnon 
ykseydestä.

Isäksi ja tyttäreksi (1990) kertoo 
poika Johanin pojasta, Jouko-Johanis-
ta, jota J:ksikin kutsutaan. J. on avio-
liittonsa purkauduttua yhä enemmän 
erakoituva mies, joka kaappaa tyttären-
sä ja vie hänet Irlannin syrjäisiin kolk-
kiin, missä hänen tarkoituksenaan on 
opettaa tyttärelle pelkkiä hyviä ja vii-
saita asioita vastoin muun maailman 
turmeltuneisuutta. Romaani kuvaa sitä 
äärettömän ristiriitaista tilannetta, kun 
ihmisen mieli lukkiutuu siihen pistee-
seen, että vaikka hän haluaa pelkkää 
hyvää, tuottaa hän muille paljon su-

m

Kirjailija Olli Jalonen ja toimittaja Gyöngyi Pere-Antikainen.

►
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rua ja tuskaa, kulkien fanaattisesti jo-
takin kohti, joka tuntuu ainoalta vaih-
toehdolta. Koko trilogian läpi kulkee 
unenomaisen toistuvana motiivina isän 
monomaaninen tapa opettaa: hän sitoo 
kertotaulut historiallisiin ja kulttuuri-
historiallisiin tapahtumiin.

Isäksi ja tyttäreksi on äärimmäisen 
kompakti, pelkistetty ja minimalistinen 
romaani, jota Pekka Tarkka kehui täy-
delliseksi romaaniksi. Se toi kirjailijal-
le Finlandia-palkinnon.

Trilogian kolmas osa, Elämä ja elä-
mä (1992) on hieno kuolemaan mene-
misen tunnelin kuvaus. Vanhan poika-
Johanin kuolinvuoteen ääressä ovat hä-
nen vaimonsa ja poikansa vaimoineen. 
Jokainen ajattelee omiaan, puhetta ja 
toimintaa on vähänlaisesti, silti tapah-
tuu paljon. Ainutlaatuista kirjallisuu-
dessa on nelisenkymmentä sivua käsit-
televä, yhtä virkettä oleva, polveileva 
tajunnanvirta kuolevan ihmisen eri ais-
tien sekoittumisen heijastumia

Kolme loistoromaania: vaan 
Jalosella oli vieläkin sanot-
tavaa aiheestaan. Näin syn-
tyi triptyykin päälle mahtava 
Yksityiset tähtitaivaat, joka 
kokoaa yksiin kansiin kaikki 
kolme osaa runsain lisämate-
riaalein rikastettuna sekä vie-
lä neljännen tarinan. 
Kuten Jalonen sanoo: ”jos nuo kol-

me romaania ovat triptyykki kankaal-
la, on Yksityiset tähtitaivaat kankaan-
kudonta”, valtavan laaja ja monivivah-
teinen suurteos.

Tämä neljäs kirjan osa on Jutan, Jou-
ko-Johanin kaappaaman ja sittemmin 
aikuiseksi kasvaneen tyttären tarina, 
isänsä tarina käänteisenä: nyt tytär läh-
tee etsimään isänsä perintöä maailmal-
ta. Jutta seuraa isänsä jalanjälkiä kirjan 
uskontojen suureen sovintokokoukseen 
historialliseen Samariaan.

Kirjan tapahtumia on ajoitettu täh-
titaivaan ilmiöiden ajankohtien mu-
kaan: romaanin tapahtumakaari yhdis-
tää 1870-luvun ja 2010-luvun Venuk-
sen ylikulut, samaten auringonpimen-
nyksillä ja ns. kristallipäivillä on omat 
merkityksensä, kuin kunnianosoitukse-
na Edmund Halleyn edessä.

Olli Jalonen lienee aina ollut kriiti-
koiden arvostama kirjailija, mutta suu-
ren yleisön silmissä vähemmän tunnet-
tu. Hänen viimeisimmät kaksi romaa-

nia, Poikakirja ja Miehiä ja ihmisiä 
ovat varmasti tuoneet hänet lähemmäs 
laajoja lukijakuntia. Näitä romaaneja 
on kehuttu hänen rennoimmikseen ja 
helpoimmin lähestyttäviksi, kirjallises-
ta tasosta luonnollisesti tinkimättä.

Poikakirja (2010) syntyi kesken 
erään toisen romaanin kirjoitusproses-
sia, joka jäi kesken kun eräs valokuva 
avasi kirjailijan lapsuusmuistojen tul-
van. Kirja ei kuitenkaan ole omaelämä-
kerrallinen sanan tiukassa merkitykses-
sä: omiin muistoihin sekoittuu muualta 
kuultuja, kuviteltuja ja henkilöhahmo-
jen itsensä ”vaatimia” käänteitä. Ro-
maanin sankari on 10-12-vuotias taval-
linen lahjakas ja läsnä oleva poika, var-
sin toisenlainen kuin Jalosen tähänas-
tiset, aina hieman sivulliset ja sisään-
päin kääntyvät hahmot. Pikkukaupun-
ki, tavallinen perhe-elämä ja 1960-lu-
vun kurin ja järjestyksen koulumaail-
ma piirtyy lukijan eteen riemastuttavan 
todellisena.

Poikakirjaa seurasi Jalosen uusin ro-
maani, Miehiä ja ihmisiä. Romaanin 
nimi sekä sen monet motiivit ja vivah-
teet viittaavat Steinbeckiin ja hänen 
Hiiriä ja ihmisiä -romaaninsa tunte-
va löytää Jalosen kirjasta ylimääräisiä 
ulottuvuuksia ja jännitteitä.

Tämän kirjan päähenkilö on 17-vuo-
tias nuorukainen, joka astuu lapsuu-
desta aikuisuuteen yhden kesän aika-
na, hyvin merkillisenä vuonna 1972. 
Poika elää aikuistumisen kaikki koke-
mukset ensimmäistä kertaa: työelämän, 
seksin ja rakastumisen, viinanjuonnin, 
vanhempien hiipumisen, ihmisyhteisön 
raa’at lainalaisuudet ja vastuunoton. 
Hänen terävä katseensa seuraa ympä-
ristöään ihmetellen ja hiljaa hyväksyen 
miesten kunniakoodin, ”koska mies ei 
turhia puhu vaan on asioita niin  kuin 
velan maksu jotka ovat itsestäänsel-
vyyksiä.”

uunnelmia ohjatessaan Ja-
lonen oppi loistavasti leik-
kaustekniikan, jonka kaut-
ta romaani kiinnittyy erot-
tamattomasti tapahtuma-

vuoteensa. Eletään politiikan hullua 
vuotta, jolloin voimakkaita mielipitei-
tä puolesta ja vastaan herättänyt Kek-
konen valitaan uudelleen poikkeuslail-
la ja politiikka on vahvasti läsnä ihmis-

ten arjessa. Lukujen alkuun Jalonen 
leikkaa pätkiä Kekkosen puheista. Pät-
kät ovat itsessään kaikki dokumentoi-
tuja, mutta niiden yhteen nivouttami-
nen Kekkosen ja Vennamon hurjaksi 
kuvitelluksi vaaliväittelyksi on Jalosen 
idea, joka liittyy nuorukaisten perusta-
maan Radio Saatana -nimiseen meri-
rosvoasemaan. Skandaalin myötä po-
jat näkevät välähdyksen suurpolitiikan 
kulisseista ja tietenkin samalla soi ko-
ko ajan musiikki, Muska ja rock anta-
vat äänen sukupolven kuumeisille tun-
teille.

Jalosen romaanien taianomaisin ra-
kennuselementti on itse kieli. Vaatii 
uskomatonta taidokkuutta ja kurinalai-
suutta osata puristaa suurimmat kuohut 
ja pienimmät mielenliikehdinnät yhtä 
vähäeleisiin ja silti tai juurikin siksi rä-
jähdysalttiisiin lauseisiin. Harva kirjai-
lija kykenee ilmaisemaan muutamalla 
vallan tavanomaiselta tuntuvalla sanal-
la yhtä laajaa tunneskaalaa.

”Kun äiti on kertonut, niin vaikka en 
ole tietänyt, heti kun äiti on saanut sa-
nottua, se on tuntunutkin tutulta kuin 
sen olisi jo tietänyt mutta unohtanut 
vain. Se on odottanut samalla tavalla 
valmiina eikä siitä ole puuttunut kuin 
sanominen.”

Filosofian tohtori Olli Jalonen 
käyttää romaaneissaan hy-
väkseen myös valtavan laa-
jaa sivistystään, mutta filoso-
fia ja luonnontieteet suodat-
tuvat kirjoittamisprosessin ai-
kana oman kokemusmaail-
man läpi ja romaaniin synty-
vä sisäinen ajatus versoaa kir-
joittamisprosessin yhteydes-
sä, ei niinkään opinnoista ja 
luetuista suoranaisesti.
Olisipa kiinnostavaa päästä luke-

maan Jalosen väitöskirjaa, jonka ot-
sikkona on Assosiaation hetket kirjal-
lisuudessa ja joka tutkii sitä, kuinka 
muistot yhdistyvät kirjallisuudessa ku-
donnaksi kronologisen jatkumon sijaan 
ja miten konkreettisessa ympäristössä 
ja kirjallisuudessa on  aina avaudutta-
va ikkuna johonkin muuhun, näkymät-
tömämpään!

Olli Jalosen kirjailijavierailu on kuun-
neltavissa Näkövammaisten Kulttuuri-
palvelun verkkosivuilla osoitteessa
www.kulttuuripalvelu.fi/

►
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KIRJAN JA RUUSUN PÄIVÄNÄ
Näkövammaisten Kulttuuripalvelu osallistui 
Kirjan ja Ruusun päivään Helsingin Kampissa. 
Kuvat kertovat onnistumisesta!

Oikealla Näkövammaisten Kulttuuri-
palvelun iskujoukko vasemmalta Kaisu 
Hynninen, Eija-Liisa Markkula, Satu 
Linna ja Kaisa Penttilä. Taustalla on 
Gyöngyi Pere-Antikainen ja jossakin 
kauempana mietelauseita jakamassa 
Sari Kekkonen. 
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”Hyvä kirja tekee ”Hyvä kirja tekee 
lukijasta taiteilijan”lukijasta taiteilijan”

Näkövammaisten kirjastoyhdistyksen ja 
Celia kirjaston 125-vuotisjuhla.

Teksti: Gyöngyi Pere-Antikainen
Kuvat: Janne Torikka

Näkövammaisten Kirjastoyhdistyksen puheenjohta-
ja Markku Vaittinen ja Celia-kirjaston johtaja 
Marketta Ryömä.

Illan juontaja Bettina Sågbom ja Saavutettavaa kirjallisuutta
125 vuotta -historiikin kirjoittaja Tuula Vuolle-Selki.
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ystymme, ainakin jossain määrin, teke-
mään todellisuutta emmekä vain ajeleh-
timaan sen virrassa, määrittämään si-
tä, mikä määrittää meitä, muokkaamaan 
ja kohentamaan sitä, mikä muokkaa mei-
dät. Olemme aikamatkailijoita. Kykenem-

me varastoimaan muistoja ja taitoja, siirtämään perinnettä 
ja analysoimaan menneitä ja, toiseen suuntaan, laskemaan 
todennäköisyyksiä tuleville tapahtumille ja taivuttamaan 
väistämättömyyttä haluamaamme suuntaan.”

Punatiiliseinät, puiset pylväät, lämmin punasävyinen va-
laistus, juhlava kattaus, avaruutta ja ilmavuutta. Wan-
han Sataman kaksi suurta juhlasalia tarjosivat upeat puit-
teet Näkövammaisten kirjastoyhdistyksen ja Celia kirjas-

ton 125-vuotisjuhlalle kuurosateisena huhtikuisena iltana. 
Puolitoistasatapäinen yleisö edusti yhdistyksen aktiivijäse-
niä, Celian nykyistä ja eläkkeellä olevaa henkilökuntaa, si-
dosryhmiä sekä näkövammaisjärjestöistä että yhteiskunnan 
monilta tahoilta, äänikirjanlukijoita, kirjailijoita ja tiedon-
saannin esteettömyyden eri asiantuntijoita ja tietenkin koh-
deryhmää, näkövammaisia asiakkaita.

Yhdistyksen ja kirjaston yhteinen juhlatoimikunta hioi ti-
laisuuden yksityiskohtia lähes vuoden ajan. Juhlan kak-
si pääkohtaa, historiikin ja saavutettavuuspalkinnon julkis-
taminen  toimivat kiinnekohtina, joiden ympärille ohjelma 
koottiin.

Musiikkivalinta oli oivallinen: Tuija Rantalainen ja Trio 
Rouvat soittivat ja lauloivat pitkin iltaa tunnelmallisia omia 
sävellyksiään ja ikivihreitä vuosikymmenten säteellä. Il-
lan juontajan haastavaan tehtävään kutsuttiin teeveestä tuttu 
sympaattinen Bettina Sågbom.

Tervetuliaiskuohuviinin ja Celian johtokunnan puheen-
johtajan, Rauno Anttilan hyväntuulisten tervehdyssano-
jen jälkeen saimme kokea illan eittämättömän kohokoh-
dan, kun lavalle nousi tilaisuuden juhlapuhuja, ohjaaja-
kirjailija Juha Hurme, jonka puheesta tämän jutun sitaa-
tit valikoituivat. Ei ole liioittelua kehua Hurmeen puhetta 
hurmioituneeksi,lennokkaat ja kauaskantoiset ajatukset vii-
toittivat tietä arjen askareista juhlan ytimeen. Ja tuntui kuin 
kohtalon leikiltä tieto, että samainen Juha Hurme olisi vain 
pari viikkoa myöhemmin tulossa Celiaan Näkövammaisten 
kulttuuripalvelun kirjailijavieraaksi, kuin vanha tuttu kon-
sanaan.

”Kyllä se olemassa on, totuus nimittäin, mutta ei iki-
nä yksiselitteisenä. Aika työntää meitä eteenpäin ja muut-
taa perspektiiviämme menneeseen. Huominen kasvaa tämän 
päivän ja eilisen päälle, mutta muuttaa kehkeytyessään

►

"p

Juhlapuhuja, kirjailija Juha Hurme. Ylhäällä oikealla 
Celian johtokunnan puheenjohtaja Rauno Anttila.
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koko ajan näkökulmaamme menneeseen, omaan historiaam-
me.”

Kun historiaa kirjoitetaan yhä nopeammin lentävin kynin, 
yhä kuumeisemmin raksuttavin ja surisevin konein, on tär-
keä pysähtyä, suhtauttaa mennyt, nykyinen ja tuleva, on tär-
keä kirjoittaa historiikki. Näkövammaisten kirjastoyhdis-
tyksen ja Celia kirjaston ensimmäistä sataa vuotta käsittele-
vä historiikki, Kirsi Keravuoren Siannahkataulusta digitaa-
litekniikkaan: sata vuotta näkövammaisten kirjastotoimin-
taa 1890-1990 ilmestyi neljännesvuosisata sitten. Sen jäl-
keen sekä tekninen kehitys että yhteiskunnalliset muutokset 
ovat ottaneet melkoisen harppauksen ja historiikin päivittä-
minen on tullut polttavan ajankohtaiseksi.

Juhlapäivän aamuna tuli painosta uunituore historiikki 
ja juhlaan saapui Bettinan haastateltavaksi myös tyytyväi-
nen tietokirjailija. Uusi historiikki on juhlavan upea kirja:  
sen kirjoitti vammaishistorioitsijana mainetta saanut Tuu-
la Vuolle-Selki ja kirjan nimi on Saavutettavaa kirjallisuut-
ta 125 vuotta. Kirja, jonka jokainen juhlavieras sai mukaan-
sa, johdattaa lukijaa edelliseen teokseen nojaten sen kartoit-
tamasta tilanteesta nykyhetkeen ja visionäärisesti piirret-
tyyn tulevaisuuteen, runsaan haastattelu- ja kuva-aineiston 
rikastuttamana.

”Riippumaton tiede ja perustutkimus ovat ihmiskunnan 
ainoa selviytymiskeino. Vapaa taide, arvokkaiden ja piristä-
vien viihdearvojensa lisäksi, opettaa meidät näkemään pin-
nan läpi syvyyksiin ja karaisee kykyämme ilahtua uudes-
ta ja yllättävästä. Taide ja tiede eivät ole loitolla toisistaan. 
Ne ovat ihmisälyn väkevimmät ilmentymät; arvokkainta, 
mitä ihmiskunta on aikaansaanut. Uteliaisuus, luovuus ja 
kurotus kohti tuntematonta ovat taiteen ja tieteen rakenne-
elementtien kolmikanta.”

Juhla huipentui Näkövammaisten kirjastoyhdistyksen saa-
vutettavuuspalkinnon julkaistamisseremoniaan. Tämä pal-
kinto on ensimmäinen laatuaan yhdistyksen historiassa ja 
yhdistyksen tarkoituksena oli palkita näkövammaisten tie-
donsaannin saralla merkittävää uutta tulosta tarjoava han-
ke tai tekijä. Palkinto myönnettiin näkövammaisten vapaa-
ehtoisskannaajien pientä ryhmää edustaville aktiivisimmille 
kolmelle skannaajalle, Kirsti Rosendahlille, Oiva Hellma-
nille ja Harri Tuomiselle. He ja heidän kumppaninsa ovat 
ansiokkaasti laajentaneet Celia-kirjaston valikoimia skan-
naamalla vuosien ajan satoja ja tuhansia kirjoja laidasta lai-
taan, genrestä toiseen. Heidän skannaamansa teokset saa-
vuttavat näkövammaislukijoita Tiedonhallintapalvelun yllä-
pitämillä verkkosivuilla elektronisina julkaisuina.

”Taide on näköalattoman egoismin ja väkivaltaisen ku-
tistamisen täsmällinen vastakohta.  Taide on ratkaisematon 
pulma. Sen syvin olemus on ratkaisemattomuudessa. Se on 
peli, joka ei ikinä pääty, ei ikinä johda tiettyyn tulokseen. 
Tämän pelin, prosessin avulla ihmiskunta kuntoilee oman 
ihmisyytensä kanssa ja vetää keulaa elukoihin ja barbaris-
miin. Meillä on yksi yhteinen mantu ja yksi yhteinen, jaka-
maton ilmakehä sitä suojaamassa. Meillä kaikilla on tasan 
yhtä suuri oikeus elää ja ihmetellä kaikkeuden kummalli-
suuden rikkautta. Tämä ihmettely on nimeltään taide ja tie-
de eli kulttuuri.”

Varsinaisen juhlaohjelman päätteeksi Kirjastoyhdistyk-
sen puheenjohtaja Markku Vaittinen johdatti yleisöä Trio 
Rouvien tunnelmaa nostattavalla säestyksellä toiseen saliin, 
jossa  juhlaväkeä odottivat komeasti katetut pöydät ja mi-
kä herkullisin päivällinen. Päivällisen aikana saimme kuulla 
monia riemukkaita muistelopuheenvuoroja näkövammais-
ten kirjastotoiminnan menneiltä vuosilta ja toiveikkaita vil-
kaisuja tulevien aikojen suuntaan. Juhlan päätti iltamyö-

►

Ylhäällä Trio Rouvien Susanna Jyllinmaa, äänikirjojen lukija 
Jari Aula ja Tauno Pajukallio sekä illan toinen opaskoira.
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häisellä Celian johtajan Marketta Ryömän lopputervehdys, 
mutta vilkas puheensorina ja iloinen musiikki hiipuivat vas-
ta pikkuhiljaa.

Koskettavinta tässä juhlassa oli se, että yksi asia oli eh-
dottomassa pääroolissa tämän niin monipäisen, laajan ja 
erilaisia ryhmiä edustavan yleisön keskuudessa, tämä oli 
juhlan varsinainen kohde: kirja. Juha Hurmeen sanoin:

”Kirja on mäki, kiivetessä tulee hiki, mutta maisemat 
avartuvat.

Hyvät ihmiset, lukekaa kirjoja! Lukekaa ulkona, lukekaa 
sisällä, lukekaa ulkoa, lukekaa sisältä, surussa lukekaa ja 
ilossa, surussa lohdutukseksi ja ilossa tasoitukseksi. Luke-
kaa kotona, matkalla, pitkittäin ja poikittain. Lukekaa saa-
vutettavaa ja lukekaa saavuttamatonta kirjallisuutta. Teh-
kää saavuttamaton saavutettavaksi.

    Mitä enemmän te luette, sitä vähemmän te luulette. Mi-
tä vähemmän luulette, sitä enemmän tiedätte. Mitä enem-
män tiedätte, sitä vähemmän kärsitte. Mitä vähemmän kär-
sitte, sitä enemmän ehditte lukea. Tietämättömyys, lukemat-
tomuus, lisää tuskaa. Lukemattomasti.”

Toinen osa ilmestyy syyskuun Kajastuksessa.

Vasemmalla ylhäällä palkittuja vapaaehtoisskannaajia:
Harri Tuominen, Kirsti Rosendahl ja Oiva Hellman. Oikeal-
la Näkövammaisten Kirjastoyhdistyksen sihteeri Jyrki Raja-
la ja Timo Matsinen, alla Näkövammaisten Kulttuuripalve-
lun puheenjohtaja Eija-Liisa Markkula ja alinna vasemmal-
la äänikirjojen lukija Maija-Liisa Ström.
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samme. Hän sanookin, ettei työ kans-
samme ole ongelmallista, on vain rat-
kaistava uudenlaisia asioita ja se on 
hänestä mielenkiintoista. Hän on töis-
sä Kehitysvammaliitossa, joka sekin 
on saattanut, ainakin ajatuksen tasol-
la, luontevoittaa näkövammaiskuoron 
eteen astumista. Sosiaaliset taidot ovat 
aina myös luonnekysymys.  

Karelia ei sen koommin hämmen-
tynyt Kontrapunktin ilmaantumises-
ta Arton toiseen käteen. Heillä on yh-
teisiä vuosia takanaan jo viisi. Kare-
lian hakemuksesta presidentti myön-
si Artolle director cantus -arvonimen 
8.5.15. Tarkka suomennos on ”lau-
lun johtaja”. Nyt Arton kuorot ovat jo 
kerran harjoitelleet yhdessä, ja Kare-
lia esiintyi myös Kontrapunktin juh-
lakonsertissa, jossa loppuhuipentuma-
na kuorot lauloivat yhdessä 48 hengen 
voimin mm. Finlandian Sibeliuksen 
juhlavuoden kunniaksi. 

leeseen ilmoitukseemme. 
Ensimmäisissä harjoituksissa Ar-

to yllätti meidät mutkattomuudel-
laan ja toimeliaisuudellaaan. Hän oli 
jo valmiiksi tutkinut netistä apuväli-
neitä johtamiseensa, jotta me laula-
jat ymmärtäisimme mahdollisimman 
tarkasti noudattaa annettuja signaa-
leja. Totesimme kuitenkin, ettei hä-
nen ehdottamastaan, netissä myytäväs-
tä kirkasvalotahtipuikosta olisi riittä-
vää apua, koska tasan kaksi kolman-
nesta kuorolaisista on sokeita. Kokei-
lemisen arvoiseksi oletettiin kuiten-
kin jokin mahdollinen värinää aiheut-
tava laite, jolla nyansseja voitaisiin il-
mentää. Huomasimme heti, että Arto 
on todella ajan hermolla. Alkoi nousta 
valtava innostus. Heti harjoiteltiin Ar-
ton 16-vuotiaana säveltämää ja sanoit-
tamaa ”Kevään ylistystä”, joka sittem-
min antoi nimensä myös toukokuun 
puolivälissä pidetylle kuoron 40-vuo-
tisjuhlakonsertille.    

Artolla ei ole aiempaa kokemusta nä-
kövammaisista, mutta hän on kuin oli-
si jo pitkään ollut tekemisissä kans-

Arto Joutsimäen säh-
köisessä allekirjoituk-
sessa lukee ”Direc-
tor cantus, velomo-
biilisuunnittelija”. Siinä 
ovat pähkinänkuoritie-
dot Kamarikuoro Kont-
rapunktin uudesta joh-
tajasta. 

Teksti: Eija-Liisa Markkula
Kuvat: Ali Kinnunen 
 

hmettelen, miksi hän tuli hakeu-
tuneeksi näkövammaiskuoron 
johtajaksi, vaikka jo johtaa varsin 
kuuluisaa n. 30-henkistä Karelia-
kuoroa. Arto kertoo hakeneensa 

aktiivisesti toista kuoroa johdettavak-
seen Karelian rinnalle. Hän oli netistä 
kuunnellut Kontrapunktin Kiuruntupa-
levyä, ihaillut kuoron tasoa ja päättä-
nyt vastata kuoronjohtajien sivuilla ol-

Ylhäällä Arto Joutsimäki johtaa har-
joituksissa (valkoinen paita) ja kon-

sertissa. Keskellä Kamarikuoro Kontra-
punkti, alhaalla Karelia-kuoro. 

DIRECTOR CANTUS 
ja velomobiilisuunnittelija

I
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Arto on koulutukseltaan musiikkiin 
erikoistunut luokanopettaja.  Uran-
sa hän aloitti vuonna 1984 Espoon Ki-
venlahdessa sijaitsevassa Mainingin 
koulussa. Maininki on alakoulu. Sen 
lapsikuoro alkoi heti saada kuului-
suutta. Samalla musiikkiluokat alkoi-
vat paisua, samoin konserttien yleisö-
määrät.

Tässä on kesken kaiken todettava 
maailman pienuus; opetin itse tuolloin 
ranskaa samaisen kouluyhteisön ylä-
asteen puolella kuusi vuotta. Tämä sa-
manaikaisuus selvisi Arton työhönot-
tohaastattelussa!. Silloin 80-luvulla 
ihmettelin, miten paljon rahaa löytyi 
kunnon soittimien ostamiseen musiik-
kiluokille. Varainkeräystä varten oli 
perustettu vanhempainyhdistys nimel-
tä Kimalaiset.   

Noista Mainingin ajoista lähtien Ar-
to on johtanut nuorisokuoroja 30 vuo-
den ajan. Viimeisimpänään hän jät-
ti Aventur-showkuoron nuorempiin kä-
siin viime vuonna. Joukossa on ol-
lut keravalaisia kuoroja mm. lapsikuo-
ro Kervuset. Arton oppilaina ovat eh-
tineet olla monet kuuluisuudet esim. 
Tommi Saarikivi, Lenni-Kalle Taipale, 
Riia Kataja, Susan Aho, Kerkko Kos-
kinen …

Aikuiskuoro Karelia tuli hänelle mel-
kein yllättäen niin, että hän johti sitä 
ensimmäistä kertaa juuri ennen kuoron 
juhlakonserttia. Kuorokilpailuihin Ar-
ton johtamat kuorot eivät ole osallis-

tuneet, koska kuorolaiset ovat yleensä 
olleet koululaisia siirtyen  opiskeluis-
saan aina seuraavaan oppilaitokseen. 
Kansainväliset kuorofestivaalit kyllä 
kiinnostaisivat.  

Arto on säveltänyt paljon laulumu-
siikkia; teostossa lauluja on noin sa-
ta, enimmäkseen lastenlauluja, jois-
ta  useimmat on sävelletty jokavuoti-
siin Salon lastenlaulukilpailuihin. Kai-
kille kuoroilleen hän on säveltänyt jo-
takin. Parhaillaan on työn alla laulu-
näytelmä Karelialle. Kerran oli aikee-
na tehdä musikaali Sinuhesta. Työ jo 
aloitettiinkin, mutta perikunta ei anta-
nut hankkeelle lupaa.

Huilu on Arton soitin. Mieluiten hän 
soittaa jazzia ja vain improvisoi. Hän 
kuuluu yhtyeeseen, jonka kanssa on 
esiintynyt Japanissa saakka. Konser-
teissa hän kertoo käyvänsä silloin täl-
löin. Musiikkia kuunnellessaan hänel-
le tulee herkästi tarve analysoida sitä, 
joten rentoutuminen ei aina siinä tilan-
teessa onnistu. 

Kuten jo sanottu, Arto käyttää uusim-
pia netin suomia keinoja hyödykseen 
itsestäänselvyyksinä. Näitä ovat esim. 
nuotinnosohjelmat. Kontrapunktin juh-
lakonsertin hän johti nuottitelineel-
lä olevalta iPadilta. Hän kouluttaa mu-
siikinopettajia ja muita musiikki-ihmi-
siä iPadin käytössä oivallisena apuvä-
lineenä. Parhaillaan hänellä on kehit-
telyn alla jonkinlainen kädessä tai tas-
kussa pidettävä laite, joka ilmaisisi so-

keille kontrapunktilaisille värinän taa-
juuden vaihteluilla pieniäkin tempo-
muutoksia ja muita nyansseja.      

Näistä moderneista laitteista puhut-
taessa on jo pakko kysyä: Mikä ih-
meen pyörä on velomobiili eli kinneri? 
Ensinnäkään se ei kuulemma ole ol-
lenkaan uusi keksintö, vaan oli jo laa-
jalti käytössä Keski-Euroopassa, eten-
kin Ranskassa, heti sodan jälkeen. Ky-
seessä on kevytrakenteinen, lasikui-
tukorilla varustettu, sähköllä ladatta-
va  kolmipyöräinen polkupyörä. Edes-
sä on kaksi pyörää, takana yksi ja ko-
rissa kääntymisvilkut. Arton keltainen 
kinneri, jolla hän kulkee työmatkan-
sa, on nojapyörä, jonka mitat ovat: pi-
tuus 250 cm, leveys 180 cm ja korkeus 
120 cm, tuntinopeus 30-40kilometriä. 
Arto on myynyt valmistamiaan velo-
mobiileja myös ulkomaille, jopa Ame-
rikkaan.        

Tänä kesänä Arto on lähdössä pyörä-
retkiporukkansa kanssa Viroon. Hänen 
toinen kesäharrastuksensa on melomi-
nen. Kaiken tämän liikunnallisuuden 
vastapainoksi hän lukee dekkareita ja 
musiikkiin liittyviä elämäkertoja.

Ihan viimeiseksi kysyn häneltä, onko 
Kontrapunktissa jotakin sellaista, joka 
yllätti hänet. Vastausta ei tarvitse miet-
tiä: täydellinen yllätys oli kuorolaisten 
poikkeuksellisen nopea kyky oppia ul-
koa ja painaa muistiinsa sekä säveltä 
että sanoja!

 

Kirjan sali oli ääriään myöten täynnä. Juhlakonsertti oli menestys!

►
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yynikin kesäteatteri juhlii tänä kesänä 60-vuo-
tista taivaltaan ja esittää Veera Niemisen suo-
sittuun esikoisromaaniin (Tammi 2013) perus-
tuvan näytelmän Avioliittosimulaattori. Uu-
si kotimainen komedia tarjoaa huumoria, draa-
maa ja rakkautta maalaistilan tyyliin.

   Avioliittosimulaattori sijoittuu Länsi-Suomeen maa-
seudulle, jossa tilaansa pyörittää ahkera mutta vähäsa-
nainen Jussi (Ville Majamaa). Mitä tapahtuu, kun Jus-
sin morsiankokelas, vilkas ja lörppö itäsuomalainen Aino 
(Mari Turunen) saapuu perhehaaveineen tilalle kuukau-
den koeajaksi? Arki maatilalla ei ainakaan palaa entisel-
leen. Eikä maakuntakulttuurien ja murteiden ristitulelta 
voi välttyä...   

Näytelmän ohjaa Tommi Auvinen, jonka edellinen työ 
Pyynikin kesäteatteriin oli vuoden 2003 menestysmusi-
kaali Hopeinen kuu. Hän on ohjannut myös kesällä 2000 
esitetyn näytelmän Pohjalta ponnistaen, joka kertoi Kal-
le Päätalon nuoruusvuosista sodan jälkeen. 
   Tommi Auvinen ja dramaturgi Seija Holma kirjoittivat 
Avioliittosimulaattori-näytelmän Veera Niemisen kirjan 
pohjalta.   
   -Aloimme Seija Holman kanssa työstämään näytelmää 
noin vuosi sitten; keskustelimme millaisen tekisimme ja 
ketkä näyttelisivät. Loimme raamit. Sitten kirjoitimme 
käsikirjoitusversioita, hän kertoo.
   -Kun luin Veera Niemisen kirjan, pidin heti sen perus-
ideasta, erilaisten ihmisten yhteentörmäyksestä: kun 
morsian tulee idästä ja sulhanen lännestä, ja mukana on 
molempien sukulaisia. Se voisi olla vaikkapa etelän ja 
pohjoisen törmäys. Siinä on myös suvaitsevaisuus-lähtö-
kohta: molemmilla puolilla on nieltävää, opittavaa ja so-
peutumista.
   -Kun yhteentörmäys konkretisoituu vahvasti siihen, et-
tä vastakkain on itäsuomen murre ja Turun murre, niin 
mietin näytelmän roolituksen siltä pohjalta ketkä ovat 
Turun suunnalta ja osaavat sen murteen. Olen kuullut 
paljon esimerkiksi teatterissa kuinka sitä yritetään pu-
hua eikä se onnistu. Äitini suku on Turusta, ja se on vai-
kea murre. Jos sitä ei osaa, lyhyessä ajassa on mahdo-
tonta oppia.    
   -Näyttelijät siis taitavat murteet. Kun ne törmäävät, se 
tekee helposti monta asiaa ymmärrettäväksi.       

Lavastajana toimii Erkki Saarainen. Upeista lavastuksis-

TERVETULOA 
AVIOLIITTOSIMULAATTORIIN

Avioliittosimulaattorin ensi-ilta  12.6. Esitykset 9.6.-8.8. www.pyynikinkesateatteri.fi
Lisää kuvia on nähtävissä www.kajastuslehti.fi ja EXTRA - NÄYTTELYT JNE
  

taan tunnettu Saarainen palkittiin maaliskuussa Lavas-
tus- ja pukusuunnittelijat ry:n Illusion-palkinnolla.    
   -Näyttelijät tulevat hyvin lähelle yleisöä. Lavasteet 
ovat korkeita - käytämme myös maisemaseiniä. Lisäksi 
maisema aukeaa parhaille paikoille, järvelle. Pyynikin ke-
säteatterissa luonto on vahva elementti ja sillä on aina 
oma roolinsa, Tommi Auvinen valottaa.

-Avioliittosimulaattori kertoo kauniilla tavalla erilais-
ten ihmisten törmäämisestä ja suvaitsevaisuudesta, hän 
luonnehtii.
    -Kun se on kirjoitettu komedian muotoon, pidän siitä 
kun asioille voi nauraa. Silloin nielemme ne paremmin, 
ja nauramme samalla myös itsellemme. 
   -Tämä on ollut hauskaa. Ja työryhmä on loistava. Toi-
von, että kaikki sujuu hyvin, ja miksei sujuisi. Tämä on 
hauska näytelmä, jossa on kipupisteitä niin kuin elämäs-
sä aina on. Komedia kirkastuu silloin, kun mukana on 
tummempaa pohjaväriä. Elämän kaikkia puolia. 

Näytelmässä nähdään nimekäs näyttelijäkaarti. Rooleis-
sa loistavat Ville Majamaan ja Mari Turusen lisäksi Eija 
Vilpas, Tom Lindholm, Esko Roine, Ola Tuominen, Samuli 
Muje, Janne Kallioniemi, Mia Selin ja Tommi Rantamäki, 
joista Rantamäki on uusi kasvo Pyynikillä.
   Avioliittosimulaattori jatkaa Pyynikin kesäteatterin ko-
timaisten näytelmien laatulinjaa.

                                                                                              

Pyynikin kesäteatteri juhlii 60-vuotis-
ta taivaltaan Avioliittosimulaattorilla.

Pilvi Meriläinen
Kuvat: Pyynikin kesäteatteri/Leena Klemelä

Mukana Avioliittosimulaattorissa: 
Tom Lindholm ja Eija Vilpas. Pikku-

kuvassa ohjaaja Tommi Auvinen.

p
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Suomi valitsi euroviisuedustajak-
seen Pertti Kurikan Nimipäivät 

-yhtyeen ja kappaleen Aina mun 
pitää. Kajastus oli PKN:n mukana 

Wienissä melkein voittamassa.

Teksti: Heidi Ikäheimonen

htyeen voitto herätti paljon voimakkaita reaktioi-
ta. Moni sanoi suoraan häpeävänsä, että tällaisel-
la melusaasteella lähdetään edustamaan maatam-
me. Toiset taas sanoivat tämän olevan suuri voitto 
vammaisuudelle ja kehitysvammaisten asialle. 

Molempia näkökantoja on helppo ymmärtää. Niitä, jot-
ka häpesivät, korvensi lähinnä se, että suomalaiset äänes-
tivät ulkomusiikillisin perustein PKN:n voittoon. Suoma-
laiset äänestivät vammaisuutta, eivät kappaletta ja esitystä, 
jolla menestyttäisiin kilpailussa. Euroviisut ovat kuitenkin 
musiikkikilpailu ensisijaisesti, okei showkilpailukin. Mutta 
ensisijaisesti kilpailun tarkoitus on kilpailla sävellyksillä, ei 
niillä vähemmän viihdearvoilla, kuten erilaisuudella tai po-
liittisilla sanomilla. 

Vuosien mittaan on nähty useampikin näkövammainen, 
täysin sokea artisti, viisulavalla vailla kummempaa menes-
tystä. Kahteen kertaan Espanjaa edustanut Zerafi n Zubi-
ri ei menestynyt, ei myöskään Saksaa vuonna 2002 edusta-
nut sokea Corinna May ja vuonna 1996 tämän vuoden isän-
tämaata edusti samaten sokea George Nussbaumer gospel-
henkisellä kappaleellaan. Eikä Pertti Kurikan Nimipäivi-
en edustus ollut sekään tänä vuonna ainutlaatuista ainakaan 
vammaisnäkökulmasta katsottuna. Puolaa edusti auto-on-
nettomuudessa vakavasti loukkaantunut pyörätuolissa istu-
va Monika Kuszynska. Hän pääsi fi naaliin, mutta sijoitus 
jäi vaatimattomasti 20:nnen paikkeille. Onko vammaisuus 
siis mikään itseisarvo edes viisuissa? Saavutetaanko sillä 
ylimääräisiä sympatiapisteitä? Sitä sopinee miettiä.

Surullista kyllä, Suomen kansa äänesti enemmän kehitys-
vammaisuutta kuin itse esitystä. On hienoa, että PKN us-
kalsi lähteä kisaan mukaan. Hienoa on myös se, että heidän 
voitollaan Uuden Musiikin Kilpailussa oli taatusti myös po-
sitiivisia vaikutuksia, mutta se ei kuitenkaan ole se kritee-
ri, miten edustajamme pitää valita. Upeaa on myös se, et-
tä Ylellä oli rohkeutta ottaa tällaistakin musiikkia mukaan, 
mutta osuiko erilaisuuden tavoittelu kenties omaan nilk-
kaan?

Wienin kisahuuman keskellä

Wien valmistautui ottamaan vieraansa vastaan toukokuun 
10. päivä, jolloin Pertti Kurikan Nimipäivät-bändin jä-
senet saapuivat tukijoukkoineen Ylen delegaation muka-
na kisakaupunkiin. Harjoitukset alkoivat seuraavana päivä-
nä Wiener Stadthallessa. Itse esitys ei merkittäviä muutok-
sia ole kokenut sitten UMK-voiton ja toimittajien kysymyk-
siin sympaattiset miehet vastailivat reippaasti omintakeisel-
la tyylillään. Mistään kielteisestä asenteesta ei näkynyt jäl-
keäkään.

Perjantaina 15. toukokuuta PKN:n oli jälleen aika nous-
ta lavalle harjoittelemaan esitystään. Joitakin yksityiskohtia 
esityksessä oli hiottu välipäivinä, mutta peruselementit py-
syivät samoina. Lehdistötilaisuudessa harjoituksen jälkeen 
yhtyeen jäsenet kertoivat omiksi viisusuosikeikseen muun 
muassa Monica Aspelundin Lapponian ja TomTominTomin, 
jolla Marion osallistui vuonna 1973 euroviisuihin Luxem-
burgissa. Se olikin pitkään paras sijoituksemme, kunnes Mr. 
Lordi kumppaneineen toi kauan kaivatun voiton maallem-
me vuonna 2006. Kysymykseen siitä, mistä heidän seuraava 
kappaleensa tulisi kertomaan, Sami Helle vastasi, että asun-
tolassa asumisesta tai sosiaalityöntekijöistä.

Samaisena perjantai-iltana tapasimme yhtyeen jäse-
niä vielä Nordic Nightissa, jossa ehdin jututtamaan bändin 
rumpalia Toni Välitaloa. Vielä perjantaina hän ei myöntänyt 
jännittävänsä tulevaa tv-esiintymistä. Kyselin, miten viikko 
on sujunut Wienissä ja hän kertoi, että paljon on ollut haas-
tatteluja ja muita kuvaussessioita harjoitusten lisäksi. Haus-
kinta on hänen mukaansa ollut se, että he ovat saaneet ol-
la lavalla ja soittaa, näyttää, mitä osaavat. Puhuimme musii-
kista enemmänkin ja Toni kertoi suosikeikseen muun muas-

PERTTI KURIKAN 
MUKANA

Asenne kohdallaan: Pertti Kurikka. y
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sa Souvarit-yhtyeen. Bändi ei esiintynyt illan Nordic Nigh-
tissa, vaikka kaikki muut Pohjoismaat sekä Viro esiintyivät. 
Syynä tähän oli ilmiselvä väsymys, joka edustajistamme 
kyllä näkyi hyvistä peittely-yrityksistä huolimatta. He pois-
tuivatkin pian yhteisen kuvaussession jälkeen tilaisuudesta.

Jännitys tiivistyy tiistai-illan lähestyessä

Suomalaisia viisufaneja moitittiin viisuviikon aikana Suo-
men suurimmassa päivälehdessä Helsingin Sanomissa muun 
muassa huumorintajuttomiksi ja katkeroituneiksi. Säälittä-
vää, että HS lähtee tällaiselle linjalle. Meillä Wienissä ole-
villa on ollut koko matkan ajan erinomainen yhteishenki. 
Parempaa yhteishenkeä ja sitä yhdenvertaisuutta saa hakea. 
Jokaisella on omat suosikkinsa. Yksi kannattaa Italiaa, yk-
si Ruotsia, kolmannen suosikki on Montenegro tai kenties 
Liettua. Mutta vaikka jokaisella onkin suosikkinsa, se ei 
tarkoita, että olisimme huumorintajuttomia tai kitkeriä saati 
katkeroituneita, jos oma suosikkimme ei menesty. Tai vaik-
ka oma maamme ei pärjäisikään, ei se tee meistä katkeroi-
tuneita. Sitä naurun ja ystävyyden määrää on vaikea sanoin 
kuvata. Ja vaikka ajattelisimmekin oman maamme edusta-
jasta mitä tahansa, kannustamme loppuun asti omaa maa-
tamme. Parhaiten se yhdenvertaisuus ja suvaitsevaisuuden 
sanoma tulee ehkä esille siinä, että kenenkään ei tarvitse 
hävetä omaa suosikkiaan. Mielipiteet eroavat, mutta jokai-
nen voi silti pysyä oman suosikkinsa puolella. 

Tiistai-ilta ei sujunut suomalaisesta näkökulmasta toivo-
tulla tavalla. Pertti Kurikan Nimipäivät karsiutui lauantain 
viisufi naalista. Se harmitti, mutta vain hetken. Elämä jat-
kuu. 

Seuraavana päivänä…

Jo aiemmin olimme saaneet kutsun Pertti Kurikan Nimipäi-
vien vain suomalaiselle medialle tarkoitettuun lehdistötilai-
suuteen keskiviikkona semifi naalin jälkeen. Odotin pienellä 
jännityksellä, mitä tuleman pitäisi, sillä varmasti pettymys 
olisi melkoinen fi naalipaikan jäätyä haaveeksi. 

Mutta toisin kävikin. Sekä Sami Helle että Toni Välita-
lo vastailivat rennonoloisesti lehdistön kysymyksiin. Toki 
he myönsivät, että harmitti ja pettyneitä olivat, koska voit-
tamaan oli tultu, mutta elämä jatkuu. Ilmapiiri oli lämmin-
henkinen. Bändiä kiiteltiin hienosta suorituksesta, ja kysel-
tiin heidän tulevaisuudensuunnitelmiaan. Sami totesi, että 

loppuviikon osalta ei vielä ole tarkkoja suunnitelmia, mut-
ta ainakin joitakin haastatteluja oli jo sovittu. Edustajiem-
me musiikki-ihanteista ja esikuvista kyseltiin tilaisuudessa 
jonkin verran. Sami mainitsi suosikikseen Whitesnaken ja 
suomalaisista bändeistä muun muassa Pää kii-yhtyeen. Sii-
hen, haluaisivatko he lähteä uudelleen edustamaan maatam-
me viisuihin, vastasi Pertti Kurikka napakasti, että antaa-
han nyt olla ainakin vähän aikaa. Tai menköön muut, mut-
ta hän ei lähde. 

Lehdistötilaisuuden lopussa yhtyeen tiedottaja kertoi vie-
lä, että bändin levyjensigneerauksia voisi seuraavana päivä-
nä metsästää kaupungin keskustassa sijaitsevasta levykau-
pasta. Tapaamisen huipentuma oli viereiseen suomalaiskou-
luun tehty  vierailu, jossa yhtye tapasi vielä fanejaan. Op-
pilaat olivat valmistelleet esityksen, jossa he lauloivat Aina 
mun pitää-kappaleen hieman muunnelluilla sanoilla. Esitys 
oli kerrassaan herttainen. Tämän jälkeen lehdistö häädettiin 
pois tilaisuudesta ja tapaaminen jatkui ilman julkisen sanan 
edustajia.

Kuka vie voiton loppuviikolla suuressa fi naalissa?

Australia debytoi tänä vuonna viisuissa. Viimeisen vuosi-
kymmenen aikana uusia maita on tullut harvakseltaan mu-
kaan viisuihin, ja Australiankin osallistuminen liittyi lau-
lukilpailun 60-vuotisjuhlaan. Maan edustaja Guy Sebastian 
on tunnettu tähti maassaan. Hän on osallistunut sikäläiseen 
Idolsiin vuonna 2003 ja voittanut sen.

Australiaa pidettiin yhtenä suurimmista ennakkosuosi-
keista Ruotsin, Venäjän, Viron ja Italian lisäksi. Oma suo-
sikkini oli Italian hurmaava tenorikolmikko ja olin lähes 
varma sen voitosta. Monien voittajasuosikki Viro jäi lopulta 
seitsemänneksi Ruotsin korjatessa kuudennen kerran potin 
länsinaapuriin. Vielä kisan jälkeisessä lehdistötilaisuudes-
sa eivät Ruotsin yleisradioyhtiön kuviot tuntuneet olevan 
kovin tarkasti selvillä. SVT:n viisukenraaliksi tituleeratun 
Christer Björkmanin mukaan tiistaina aloitetaan ensi vuo-
den konseptin kokoaminen. Mahdollisten isäntäkaupunki-
kandidaattien kanssa keskustellaan ja katsotaan sen jälkeen, 
mille kaupungille kunnia tällä kertaa lankeaa. 

Lauantain ja sunnuntain välisenä yönä selvisi sekin, et-
tä Pertti Kurikan sijoitus omassa semifi naalissaan oli 16. eli 
viimeinen sija, pistesaaliina oli 13 pistettä. Ensi vuonna pa-
remmalla menestyksellä. Minä tyydyn kotisohvalla katse-
luun… tai, katsotaanhan nyt.

Aina mun pitää!
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”En ole koskaan ollut niin suomalai-
nen kuin Wienissä, Italiassa ja Parii-
sissa enkä niin pariisilainen kuin 
Pielisjärvellä.” (Jean Sibelius)

Teksti: Pasi Päivinen

ibeliuksen syntymän 150-juhlavuotta vietetään 
monin tavoin eri puolilla Suomea. Hän kuuluu 
myöhäisromantiikan ajan suuriin säveltäjämesta-
reihin ja on edelleenkin kansainvälisesti tunne-
tuin suomalainen. 

Sibelius sai vuonna 1891 Wienissä aloittamansa Kuller-
vo-sinfonian sävellystyön päätökseen seuraavana talve-
na Helsingissä ja teoksen kantaesitys huhtikuun 28. 1892 
oli täydellinen menestys johtaen kansalliseen läpimurtoon. 
Suosion ansiosta hän sai luvan avioitua Aino Järnefeltin 
kanssa. Sibeliukset vihittiin Pohjanmaalla Tottesundin kar-
tanossa Maksamaan kunnassa 10.6.1892. Rahaa varsinai-
seen häämatkaan ei ollut, mutta Janne keksi hakea matka-
apurahaa Helsingin yliopistolta tutustuakseen kalevalaiseen 
runonlauluperinteeseen. Hänelle myönnettiin 400 markan 
apuraha, jonka turvin hän lähti työmatkalle Karjalaan ja yh-
disti sen samalla häämatkaksi.

Lieksassa (entinen Pielisjärvi) järjestetään Sibeliuksen 
syntymän 150-juhlavuoden aikana konsertteja, näyttelyjä ja 
keskikesällä Sibeliuksen jalanjäljillä -kulttuuriretkiä. Jou-
ko Martiskainen oli koonnut omista kokoelmistaan mielen-
kiintoisen ja uuttakin tietoa sisältävän Sibeliusten häämat-
kasta kertovan näyttelyn, ”Aino ja Janne”, Lieksan kirjas-
toon, johon Kajastus kävi tutustumassa poiketen myös Mo-
nolanniemellä Sibeliusten häähuoneena toimineessa Mono-
lan tilan aitassa.  

Sibeliuksen pitkäaikaisena sihteerinäkin toimineen Santeri 
Levaksen 1950-60-lukujen taitteessa laatimassa kaksiosai-
sessa Sibeliuksen elämäkerrassa sekä musiikintutkija Erik 
Tawaststjernan 1970 ja 1980-luvuilla kirjoittamassa viisi-
osaisessa elämäkertateoksessa häämatkan kuvaukset poik-
keavat yllättävänkin paljon toisistaan. Jouko Martiskaisen 
kokoamien kuvien, lehtiartikkeleiden ja karttojen perusteel-
la häämatkasta muodostui uusi ja hieman erilainen kuva. 

Höyryvoimalla Karjalaan

Sibeliukset matkustivat rautateitse niin pitkälle kuin se oli 
heinäkuussa 1892 mahdollista. Höyryveturi kuljetti junan 
Lappeenrantaan, koska rautatie Viipurista Sortavalan kautta 
Joensuuhun oli vielä rakenteilla valmistuen syksyllä 1894. 
Ennen Saimaan aalloille siirtymistä Sibeliukset poikkesivat 
Imatralle kosken kuohuja ihastelemaan, josta he palasivat 
takaisin Lappeenrantaan ja nousivat Joensuun vuorolaivaan. 
He pysähtyivät Joensuussa, josta Janne vuokrasi taffelipia-
non, joka kuljetettiin höyrylaivalla Pielisjärvelle. Jannen 

Sibeliukset 
häämatkalla 

Karjalassa

Aino Järnefelt vuotta ennen naimisiinmenoaan, kuva Wi-
kipedia, Jean Sibelius samoihin aikoihin, kuva Museoviras-
to. Pariskunta meni naimisiin 1892. He saivat kuusi tytärtä, 
joista kolmanneksi vanhin kuoli lavantautiin vain kaksivuo-
tiaana, mikä järkytti molempia vanhempia. s
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luomisvoima oli vahva, eikä hän voinut tuolloin olla erossa
sävellystyöstään pidempää aikaa.

Häähuoneena Monolan aitta

Sibeliukset viettivät lyhennettyä kuherruskuukauttaan Mo-
nolan tilan aitassa Pielisen rannalla. Paikka valikoitui Jan-
nen isän ystävyyssuhteiden kautta. Isä Christian oli Hä-
meenlinnan kaupungin lääkäri, ja hänen ystäväpiiriinsä
kuului Hämeen läänin lääninmaanmittari Albrecht von Fie-
andt. Von Fieandtin puoliso Celina Stenius oli kotoisin Pie-
lisjärveltä. Celina palasi miehensä kuoleman jälkeen takai-
sin synnyinseudulleen, ja hän järjesti Sibeliusten häämatkan
Pielisjärvelle majoittaen heidät Monolan talon aittaan.

Heinäkuu oli Pielisjärvellä vuonna 1892 sateinen ja Sibe-
liukset pysyttelivät Monolan tilalla ja Pielisjärven kirkon-
kylällä. Suunniteltu Kolin vierailu Pielisen vastarannalla jäi 
huonon sään vuoksi silloin tekemättä, mutta Janne matkus-
ti Kolille lankonsa Eero Järnefeltin kanssa 17 vuotta myö-
hemmin syksyllä 1909. Janne sävelsi Monolassa oleske-
lun aikana kaksi laulua Runebergin runoihin; Kyssens hopp 
(Suudelman toive) op. 13 nro 2 ja Till Frigga (Friggalle) op. 
13 nro 6. Lisäksi hän sävelsi orkesterille tarkoitetun sävel-
runon En saga (Satu) op. 9. 

Seisoessani Monolan aitan rappusilla Pielisen aavalta se-
lältä puhalsi kylmä pureva puhuri, joten kovin pitkään en 
Monolanniemellä värjötellyt. Aitta on huonokuntoinen, eikä 
sinne pääse vielä toistaiseksi sisälle, mutta lieksalaissyntyi-

sen sellotaiteilija Jussi Makkosen aktii-
visella varainhankinnalla aitta on tarkoi-
tus kunnostaa ja avata suurelle yleisölle. 

Koska kyseessä oli varsinaisesti Jan-
nen apurahalla rahoitettu työmatka ja 
häämatka oli liitetty osaksi sitä, Sibe-
liukset palasivat parin viikon oleske-
lun jälkeen Joensuuhun, palauttivat taf-
felipianon ja Janne jatkoi yksin Karja-
lan kierrosta kalevalaiseen runonlauluun 
tutustuen. Aino matkusti höyrylaivalla 
Kuopioon Minna Canthin vieraaksi Jan-
nen samoillessa kalevalan laulumailla 
Ilomantsissa ja Korpiselässä. Siellä hän 
tapasi monia virtuoosimaisia kanteleen 
soittajia ja runonlaulajia, joista legen-
daarinen Pedri Shemeikka Korpiselän 
Mysysvaarassa teki häneen lähtemättö-
män vaikutuksen.

Monolan talon aitta on huonossa kunnossa, mutta suunnitelmia sen kunnostamiksi on tehty.
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Teksti: Päivi Kremenenko 

pisto on Haaparan-
nan vanhan torin laidal-
la. Olen asunut monel-
la paikkakunnalla, ja mi-
nusta pienen kaupun-
gin ruutukaava on kak-
sikymppisille näkövam-

maisille hyvä ympäristö opetella oma-
toimista liikkumista. Monihan on lu-
kioaikana kulkenut kouluun taksilla, 
sanoo Matti Jatkola, 45. 
   Hän opettaa nuorille navigaattorin 
käyttöä kaupungilla.      
  - Erityispedagogiikan virasto voi lä-
hettää liikkumistaidon ohjaajan. Mutta 
on tärkeämpää huomata, että omatoi-
misuus on tosiaan mahdollista.  
   - Reitti tuntuu erilaiselta sateella tai 
tuulella. Silloin kaikuja ei kuule, niin 
kuin sokea niitä yleensä kuuntelee. 
   Ruotsissa kansanopistoja suositel-
laan nuorille, jotka tahtovat lähteä ko-
toa mutta eivät vielä muuttaa omil-
leen. Valtion tuella oppilaitos voi pal-
kata avustajan, joka esimerkiksi opas-
taa näkövammaisia ruokalassa. 

Kahden kulttuurin koulu

Sverigefi nska folkhögskolan, Sve-

fi , on ruotsinsuomalaisten perustama 
kansanopisto. Nykyisin opetuskielenä 
on enimmäkseen ruotsi, vaikka monet 
työntekijät ovat suomalaisia.  
  - Useat työtoverini lukevat Iltasa-
nomien eivätkä ruotsalaisten lehtien 
lööppejä. Osa mielen todellisuudesta 
on Suomessa, Matti Jatkola pohtii. 
   Hän on sopeutunut hyvin Tornionjo-
kilaaksoon, jossa ymmärretään hänen 
keskipohjalaista ajatuksenjuoksuaan. 
   Rajan pintaan etelästä tulleet opis-
kelijat eivät kummastele luennoitsijaa, 
jonka ruotsia värittää suomalainen ko-
rostus. Opettaja ei nolostu, jos ei aina 
ymmärrä nuorisokieltä.   
    - Puhun talboksvenskaa, Matti ku-
vaa ruotsiaan. Opiskellessaan kirjalli-
suutta Tampereen yliopistossa hän lai-
nasi äänikirjoja Tukholmasta: Ruotsin 
näkövammaisten kirjastossa oli enem-
män kulttuuri- ja kirjallisuusaineistoa 
kuin Suomessa. 
    Matti Jatkola vastaa kansanopiston 
kirjallisuustunneista. Valinnaisainet-
ta opiskellaan pienissä ryhmissä ja yk-
silöllisesti. Suomalaistaustainen opis-
kelija saattaa haluta kohentaa suomen-
taitoaan tutustumalla kaunokirjallisuu-
teen, jota ei ole ennen lukenut. 
    Kirjallisuusmies luennoi myös kou-
luluokan ulkopuolella. 
   - Jotta tavoitettaisiin oppilaita talvi-
linjoille, opiston pitää näkyä ihmisten 
arjessa, hän selittää.  
    Viime syksynä hän esitteli uutta To-
ve Janssonin elämäkertaa. Nyt Kir-
si Kunnaksen juhlavuonna hän miet-
tii, tuleeko kielellä leikittelevästä tai-
turista kertoville luennoille vain suo-
malaisten kirjastojen piirissä kasva-
nutta yleisöä. 
    Matti Jatkola esiintyy myös ruot-
sinsuomalaisten näkövammaisten yh-
distyksissä ja järjestää niiden väel-
le lyhytkursseja Svefi ssä. Pian opistol-
la harjoitellaan elokuvan kuvailutulk-

kausta. Koekaniinit saadaan näkövam-
maisten joukosta. 

Kurssilaisesta opettajaksi 

- Olen kiinnostava kurssinvetäjänä, 
koska juna toi minut Haaparantaan 
vasta 2000-luvulla, Matti Jatkola arvi-
oi asemaansa ruotsinsuomalaisena. 
    Kun kotimaisen kirjallisuuden pro 
gradu -tutkielma valmistui, hän oli as-
karoinut pitkään kirjojen parissa. Oli 
aika päivittää tietoteknisiä taitoja. 
    Hän oli toimittanut näkövammais-
ten nuorten äänilehteä, ja postiluukus-
ta kopsahteli yhä Ruotsin näkövam-
maisten liiton lehti. Kun siinä ilmoitet-
tiin äänitekniikan kurssista Haaparan-
nassa, Matti oli valmis matkaan. 
    Kurssivuoden keväällä suomalai-
sen ei haluttu häviävän omille teilleen. 
Ruotsintaitoista tekniikan ja järjestö-
toiminnan tuntijaa tarvittiin kansan-
opistossa, josta edellinen sokea työn-
tekijä oli siirtymässä toisiin tehtäviin. 
  - Sain aluksi palkkatukea: meneehän 
uuden omaksumiseen paljon aikaa. Vi-
ranomainen laski, ettei työnantaja voi-
nut käyttää minua yhtä moneen asiaan 
kuin näkevää työntekijää. 
    Työnantajalle maksettava palkkatu-
ki on Ruotsissa laajempaa kuin Suo-
messa. Sitä voi saada myös uusiin teh-
täviin siirtämiseen, jos työ on aiheutta-
nut ammattitaudin.  
   - Se ei ole mikään hys hys -erityis-
järjestely vaan jokapäiväistä toimin-
taa. 
   Viranomaisille raportoitaessa on tär-
keää, että palkkatuki synnyttää jatku-
via työsuhteita. Matti on uurastanut 
Svefi ssä jo kahdeksan vuotta. 
  
Kouluttaja saa opiskella

- Kun työstäni on iso osa näkövam-
maisten ohjausta, olen voinut hyväl-

Matti Jatkola opettaa 
näkövammaistaitoja ja 
kirjallisuutta Haaparan-
nassa. Kansanopiston 
hankkeet ovat vieneet 
sokeaa kouluttajaa Uk-
rainaan ja Valko-Venä-
jälle. 

Y HTEY T TÄ 
YLI  R AJOJEN
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lä omallatunnolla opiskella myös töis-
sä ja testata apuvälineiden uusia versi-
oita, Matti Jatkola iloitsee. 
    Hän on opettanut sokeille, miten 
he pystyvät itse tulostamaan aineistoa 
pistekirjoituksella. Pisterivit ovat pal-
jon mustavalkoista tekstiä lyhyempiä, 
ja tulostettavan asiakirjan editointiin 
käytetään WinBraille-ohjelmaa. 
    Äänitekniikan linjan valinneet nä-
kövammaiset perehtyvät Matin johdol-
la tekstitiedostojen muuntamiseen ää-
nimuotoon. Näin vaikkapa skannatun 
kirjan saa 15 minuutissa puhesynteti-
saattorin lukemaksi mp3-tiedostoksi. 
    Äänitekniikkalinja on Svefi n valt-
teja. Se valmentaa opiskelijoita pyr-
kimään läheiseen Piteån musiikkikor-
keakouluun. Sinne ei pääse, ellei hal-

litse teknistä matematiikkaa, jos ei 
osaa laskea, kuinka monen metrin pää-
hän desibelit raikuvat. 
    Matti Jatkola nauttii työstään nuor-
ten parissa. Hauskinta on 90-luvun 
musiikki, jota kurssilaiset äänittävät ja 
esittävät konserteissaan.  
   - Näen usein tuttuja asioita, yhtey-
den perinteeseen, josta olin osallisena 
25 vuotta sitten. Taidekoulussa koen 
musiikin läsnäolon ja kuulen perfor-
mansseissa mitä kummallisimpia ääni-
maisemia.  

Yhteistyötä idässä 

Matti Jatkolan tiedoille ja taidoille 
on ollut käyttöä myös kansainvälises-
ti. Hän on suunnitellut näkövammais-
hankkeita ja luennoinut venäjänkieli-
sissä maissa. 
    Ruotsin kehitysyhteistyöviraston ja 
EU:n varoin on kerrottu, miten näkö-
vammaiset itse ovat kokeneet esimer-
kiksi kouluintegraation tai ympäristön 
esteettömyyden.  
   - Eiväthän kaupunkien katuosastojen 
insinöörit tiedä, miten näkövammaiset 
liikkuvat ja käyttävät suunnistautumi-
sessaan liikennevalojen äänimerkkejä.
    Integraatiotietoa on jaettu ukrai-
nalaisille opettajille ja opettajaopiske-
lijoille. Kokemuksistaan ovat kerto-
neet näkövammaisina koulunsa käy-
neet henkilöt ja haaparantalainen pe-
ruskoulunopettaja, jolla on ollut näkö-

vammaisia oppilaita. 
    - Paras vieminen on oma koke-
mus, Matti Jatkola toteaa. Hän painot-
taa, ettei tavallisesta koulusta pidä an-
taa kaunisteltua kuvaa Itä-Euroopassa, 
jossa näkövammaiset käyvät yhä eri-
tyiskouluja. On kerrottava rehellisesti 
siitäkin, mikä stressasi.  
    - Toimintarajoitteinen lapsi ei ole 
alisuoriutuja eikä ihmetapaus. Pienen 
koululaisen pitäisi tuntea, että joissa-
kin aineissa voi olla keskinkertainen, 
toisissa hyvä eikä kaiken tarvitse kiin-
nostaa.  
   Talvella 2014 Valko-Venäjällä tes-
tattiin puhuvia älypuhelinsovelluksia. 
Maassa ei ole totuttu itsenäisesti kul-
keviin sokeisiin. Niinpä monet ovat 
jättäneet liikkumisen sikseen. 
    Puhuvat suunnistautumislaitteet he-
rättävät uteliaisuutta. Niiden ansios-
ta entistä useampi sokea rohkenee ko-
keilla itsenäistä liikkumista.     
   - Olisi tylsää vain sanoa, että muista-
kaahan käyttää valkoista keppiä. Kun 
puhutaan älypuhelimista, voi muistut-
taa, että tiessä on isoja tasoeroja. Pu-
helin ei niistä pelasta. 
     Matti Jatkolan on vaikea uskoa, et-
tä venäjänkielisten maiden ja Län-
si-Euroopan väliin oltaisiin tietoisesti 
luomassa juopaa. 
    - Jokaista ihmistä kiinnostaa jokin: 
ammatti, harrastus tai vammaisasiat. 
Monet haluavat tietää, miten muissa 
maissa eletään. 

Markettiin, marketissa ja marketista pois, edessä tenkkapoo, valitako oikea 
vai väärä tie... Matti Jatkola opettaa navigaattorin käyttöä nuorille.
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applethorpen  valokuvat ovat vahvasti kiin-
ni omassa ajassaan, mutta samalla ne ovat 
universaaleja ja edelleen ajankohtaisia. 
Näyttelyn yli 250 teosta tuovat Suomeen 
ennennäkemättömän laajan Mapplethor-

pen tuotannon katsottavaksi. Näyttelyn on kuratoinut Jérô-
me Neutres. Näyttely sisältää myös muutaman elokuvan ja 
videon.

Robert Mapplethorpe syntyi 1946 katoliseen perheeseen 
New Yorkin Queensissä. Hän aloitti 1963 mainossuunnitte-
lun opinnot Brooklynissa ja keskittyi myöhemmin opinnois-
saan kuvataiteeseen. Hän kuvaa alkuajan teoksissaan pal-
jon naisystäväänsä, asuinkumppaniaan Patti Smithia. Alku-
ajan kollaasit ja installaatiot liittyvät katolisuuteen ja mus-
taan magiaan. Myöhemmin hänelle olivat merkityksellisiä 
monet tutustumiset ja kontaktit New Yorkin taidepiireihin. 
1970-luvun alussa hän ottaa tärkeät polaroid-kuvansa saa-
tuaan taideyhteyksiensä kautta rajattomasti fi lmiä käyttöön-
sä Polaroidilta. 

1972 hän tapaa Detroit Institute of Artsin entisen kuraat-
torin Sam Wagstaffi n. Hän on Mapplethorpen tuleva mese-
naatti ja rakastaja. 1973 ensimmäinen yksityisnäyttely Po-
laroids. 1977 New Yorkin näyttelyiden aiheina ovat kukat, 
erotiikka ja muotokuvat. Tältä aikakaudelta ovat myös Ki-
asman näyttelyssä häneltä harvinaiset värilliset kukkaku-
vat, muutoin näyttely keskittyy hänen mustavalkoteoksiin-
sa. Hän on aikakautensa ehkä merkittävin seksuaalivähem-
mistöjen kuvaaja. 1978 hän tapaa ensi kertaa myös Touko 

Laaksosen eli Tom of Finlandin. Näyttelyssä on myös kuva 
Tom of Finlandista. 

1980-luvulla hän julkaisee myös kirjan ja fi lmin Lady Li-
sa Lyonista. Muitakin kirjoja ilmestyy. Lisäksi hän suun-
nittelee rajatun erän design-pöytiä. Myöhemmin hän kuvaa 
kuuluisien muotisuunnittelijoiden mainoksia myös Euroo-
pan lehtiin ja 1986 julkaisee 99 valokuvaa afroamerikkalai-
sista miesmalleista. Samana vuonna hän saa HIV-diagnoo-
sin. Seuraavana vuonna hänen tärkeä yhteistyökumppaninsa 
Sam Wagstaff kuolee. 1988 hän perustaa nimeään kantavan 
säätiön, jonka tehtävänä on rahoittaa AIDS-tutkimusta ja 
valokuvataidetta. Tuona vuonna myös ensimmäinen retros-
pektiivinen näyttely Whitney-museossa New Yorkissa. Hä-
nellä oli monia muita näyttelyitä myös Euroopassa. 

Taiteilija kuolee 1989 AIDSin komplikaatioihin 42-vuo-
tiaana. Samana vuonna hänen The Perfect Moment -kier-
tonäyttelynsä on kiistan kohteena Yhdysvaltain hallituksen 
taidetta ja sensuuria koskevassa keskustelussa. Ylipäätään 
häneen ja hänen taiteeseensa on vaikea suhtautua penseästi. 

Kauneus ja intohimo
Taiteilijan täydellisyyteen pyrkivissä valokuvissa kohtaa-
vat kauneus, erotiikka, tuska, nautinto ja kuolema. Hän ku-
vaa myös paljon kuuluisia ystäviään. Näyttely sisältää veis-
toksellisia alastonkuvia, muotokuvia, omakuvia, asetelmia 
ja eroottisia aiheita.

Näyttelyn yhdeksän teemaa ovat Veistokselliset vartalot, 
Keho ja geometria, Asetelmat ja kehonosat, Kappeli ja väri-

ROBERT MAPPLETHORPE   

Robert Mapplethor-
pen (1946–1989) ret-
rospektiivinen va-
lokuvanäyttely on 
avoinna Nykytai-
teenmuseo Kias-
massa 13.9.2015 as-
ti. Näyttely jakaantuu 
yhdeksään eri tee-
maan. Yhdysvaltai-
nen Mapplethorpe 
on yksi merkittävim-
mistä valokuvataitei-
lijoista 1900-luvulla. 
Teksti: Tuula Paasivirta
©Robert Mapplethorpe Foundation

M

Patti Smith, 1979
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kuvat, Mapplethorpe ja naiset, Muotokuvat, Eros, Polaroidit 
ja Still Moving.

Taiteilija totesi eläessään etsivänsä täydellistä muotoa ja 
hakevansa sitä kaikessa siinä, mitä kuvaa. Hänen taitees-
saan näkyvät sekä uskonto ja siihen liittyvä mystiikka et-
tä ihmisen monimuotoinen seksuaalisuus. Hänen mukaan-
sa seksuaalisuudessa on kyse tuntemattomasta ja sen ta-
kia se on jännittävää. Mapplethorpe toteaa vielä omasta tai-
teestaan: ”Yritän tallentaa hetken ja paikan, jossa elän: New 
Yorkin. Näitä kuvia ei olisi voinut tehdä minään muuna ai-
kana.” ”Haluan nähdä asioita, joita en ole nähnyt koskaan 
ennen.”

Eroottinen huone Eros varoituksineen
Kiasman näyttelyn yhdeksästä teemasta ja huoneesta eroot-
tisen huoneen Eros ovella on varoitus tai muistutus siitä, et-
tä huone saattaa sisältää kuvia, joita kaikki eivät halua näh-
dä tai jotka järkyttävät. Erityisesti tähän huoneeseen ei ole 
syytä viedä ainakaan lapsia. Oikeastaan tästä aikakauten-
sa tärkeästä näyttelystä lapsille ei sovi kuin katolinen huo-
ne. Siellä sijaitsevat myös edellä mainitut kukkakuvat. Toki 
lapsille sopii osa Polaroid-kuvista, mutta käytännössä näyt-
tely on aikuisten näyttely. 

Polaroidit
Robert Mapplethorpe oli merkittävä Polaroid-kuvien tekijä 
aikakautena, jolloin fi lmi oli ”kortilla”. Polaroid-kuvat kan-
nattaa katsoa ehkä useampaankin kertaan, koska ne heijas-

  KIASMASSA

tavat hyvin aikakauttansa ja sitä, miten jo nuori Mapplet-
horpe oli taitava kuvaaja.
Netistä voit katsoa näyttelystä lisätietoa Kiasman sivulta
http://www.kiasma.fi /nayttelyt-ja-ohjelmisto/robert-mapp-
lethorpe/

Kiasman muut näyttelyt 2015
Elementit -näyttely 13.3.–9.8. Se sisältää elämyksellisten te-
osten esittelyä Kiasman omista kokoelmista. Teemoina ovat 
maailman olemukset eli klassiset elementit ilma, vesi, maa 
ja tuli ja näiden lisäksi energia ja valo. 
13.3.2015–7.2.2016 Face to Face – muotokuva nyt. Tämä Ki-
asma-monsterin kierros on lasten kanssa liikkuville suunni-
teltu reitti Face to Face -näyttelyyn.
Ismo Kajander Anartisti 17.4.–9.8.
Jani Leinonen Tottelemattomuuskoulu 4.9.2015–31.1.2016
Markus Heikkerö 9.10.2015–10.1.2016
Eri mieltä - nykytaiteen toisinajattelijoita 9.10.2015–
20.3.2016
Kiasma Avoinna
ti 10–17, ke-pe 10–20.30, la 10–18, su 10–17
ma suljettu, liput 12/8 euroa 

Poppy, 1988
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Teksti: Ali Kinnunen

MÄNTÄN KUVATAIDEVIIKOT

Mäntän kuvataideviikkojen historiassa ensimmäistä ker-
taa kuraattoriksi on valittu taiteilijapari. Mäntän kuvatai-
teen ystävät ry on kutsunut vuoden 2015 kuraattoreik-
si Kalle Hammin (s. 1969) ja Dzamil Kamangerin (s. 1948).
Yhteisötaidetta edustaa muun muassa  Tellervo Kallei-
sen  ja  Oliver Kochta-Kalleisenprojekti, jossa he haastat-
televat ja kuvaavat ihmisiä, jotka muodostavat tilastol-
lisen poikkileikkauksen Suomen väestöstä. Pekilon nel-
jäs kerros kokee muodonmuutosta  Meri Linnan  teos-
ta varten. Myös Pekilon kattoterassi on jälleen vallattu-
na, tällä kertaa tekijänä on taiteilijaduo  Harrie Liveart.
Näyttelyssä on mukana kahdeksan taiteilijaparia ja kolme 
työryhmää. Maantieteellisesti tekijät ovat eri puolilta maa-
ilmaa, kuten Pakistanista, Meksikosta, Virosta, Yhdysval-
loista, Japanista ja Iranista. Suurin osa taiteilijoista asuu Ete-
lä-Suomessa tai työskentelee Suomessa vain osan vuotta.
Pekilo on XX Mäntän kuvataideviikkojen pääpaikka, mut-
ta tapahtuma näkyy jälleen myös Mäntän katukuvassa. 
Tänä vuonna ollaan läsnä muun muassa kaupungintalol-
la  Martta Tuomaalan  monikanavaisella videoteoksella.
Myös yhteistyö Serlachius-museoiden kanssa jatkuu. 
Göstan Paviljongin vieressä sijaitsevassa Taavetinsaares-
sa nähdään  William Dennisukin,  Mark Mitchellin  ja  Pira 
Cousinin teokset. Mäntän Musiikkijuhlien aikaan elokuus-
sa pitävät konserttinsa Ray Langenbach ja Shinji Kanki.
  Mäntän kuvataideviikot on kansainvälisempi kuin kos-
kaan. Nettisivuilla pääsee  kohdasta Vuoden taiteilijat 
melkein kaikkien taiteilijoiden koti- tai facebooksivuille 
katselemaan töitä etukäteen.

Vuoden 2015 taiteilijat ovat Panos Balomenos, Sezgin 
Boynik & Minna L. Henriksson, Diego Bruno, Pira Cousin, 
William Dennisuk, Michiko Erkola, Edwina Goldstone, 
Sylvia Grace Borda (CAN), Ana Gutieszca, Minna Hauk-
ka & Paulina Egle Pukyte (LI), Sasha Huber & Petri Saarik-

ko, Jon Irigoyen,   Jakob Johannsen,  Tellervo Kalleinen & 
Oliver Kochta-Kalleinen, Shinji Kanki, Hilda Kozári, Karo-
lina Kucia,  Ray Langenbach (yhteistyössä Dave A. R. Ros-
sin & Yar Habnegnalin kanssa), Nea Lindgrén, Meri Linna,  
Harrie Liveart, Christelle Mas, Ahsan Masood (PK), Mark 
Mitchell,David Muoz, Fatmir Mustafa-Karllo, NÆS, Na-
na & Felix, Tero Nauha, Jyri Pitkänen, Egle Oddo,    Ore.e 
Jalostamot (Hevoslinja), Sepide Rahaa, Minna Rainio & 
Mark Roberts, Bita Razavi, Yvapurü Samaniego (yhteis-
työssä Frank Schoepgensin kanssa), Jaanus Samma (EST) 
& Alo Paistik (EST), Carolina Sandell, Dwi Setianto, Suoh-
panterror, Martta Tuomaala, Sándor Vály
  Vuoden 2015 näyttely on esillä 14.6.-31.8 ja se on avoin-
na joka päivä (myös juhannuksena) klo 10-18. Yhteystie-
dot: Mäntän kuvataideviikot, puhelin 044 259 9194,  säh-
köposti kuvataideviikot@gmail.com, www.mantankuva-
taideviikot.fi

TAIDEKESKUS SALMELA

Taidekeskus Salmelan vuoden 2015 anti on tutuinta ja 
turvallisinta suomalaista kuvataidetta eri alueilta. Salme-
laan kannattaa ilman muuta mennä. Lisäksi Salmelassa 
on elävää musiikkia, Hannu Hautalan luontokuvia ja vaik-
ka mitä.

Salmelan kesän 2015 kuvataiteilijat ovat Asta Caplan, 
Hannu Hyrske, Tiina Kivinen, Hannele Kylänpää, Piia Leh-
ti, Marika Mäkelä, Jan Neva, Arvo Siikamäki, Kia Taegen, 
Marjatta Tapiola, Tiina Torkkeli ja Helena Vaari.

Salmelan näyttelyt ovat avoinna 6.6.– 9.8.2015  päivittäin 
klo 11–18. Yhteystiedot:  Taidekeskus Salmela, puhelin: 050 
3388 114, sähköposti: info@taidekeskussalmela.fi,
facebook: www.facebook.com/taidekeskussalmela, www.
taidekeskussalmela.fi. 

TAIDEKESKUS PURNU

Taidekeskus Purnun  kesän 2015 näyttelyn nimi on ”KU-
VAN TÄYDELTÄ. Sen kuraattori on Pessi Rautio .  
  Purnun taiteilijat ovat Antti Arkoma, Enoch Bergsten, 
Anna Estarriola, Marjatta Hanhijoki, Emma Helle, Samp-
sa Indrén, Hanna Kanto, Jouna Karsi, Tuomo Laakso, Vir-
ve Lilja, Erica Nyholm, Kaija Poijula, Tuomo Rainio, Cari-
ta Savolainen, Veikko Saarivaara ja Hanna Westerberg.
    Purnun näyttely on  avoinna 14.6.– 9.8.2015. Yhteystie-
dot: 040 9678 820, sähköposti: purnutaidekeskus@gmail, 
www.purnu.fi, osoite: Mustasaari 63, 35100 Orivesi. 

TAIDEKESÄ 
KUTSUU!

Nyt on aika nauttia kesästä ja 
kesän kuvataiteesta. Kajastuksen 

perinteisestä oppaasta löydät 
parhaat kesänäyttelyt.
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Marika Mäkelä: Knights Templar, alla
Arvo Siikamäki: Pronssiveistoksia.

Tiina Torkkeli: Onnenpotku, oikealla Jan 
Neva: Eeva. Kaikki sivut kuvat: Taidekes-
kus Salmela.

►
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FISKARSIN RUUKKI

Fiskarsin käsityöläisten, muotoilijoiden ja taiteilijoiden 
osuuskunta, ONOMA, järjestää WE LOVE WOOD(s)! - kesä-
näyttelyn 2015 Fiskarsissa. Valitut muotoilija & puuseppä 
-työparit saivat vuoden 2015 alussa tehtäväkseen ideoi-
da suomalaisesta puusta käyttöesineitä vientiin. Käyttö-
esineitä on syntymässä mm. saarnesta, koivusta, haavas-
ta, männystä ja lappilaisesta punahongasta. Puu on Suo-
messa lokaali, ekologinen ja luonnonmukainen materiaa-
li. Metsäteollisuuden vienti oli 2014 n. 11,3 miljardia, josta 
puutuoteteollisuuden osuus oli vain n. 22 % (Tulli). Vien-
tiin haetaan nyt uutta potkua muotoilun ja korkealuok-
kaisen käsityöosaamisen keinoin. Lopputulos on yleisön 
arvioitavissa Fiskarsin Kuparipajassa. Uudet tuotteet ovat 
samanaikaisesti myös myynnissä, tiedustelut näyttelystä 
ja Onoman Shopista. 

WE LOVE WOOD(s)! -näyttelyn etenemistä voi seurata 
myös osoitteessa Facebook.com/We love woods, touko-
kuussa on avautunut www.welovewoods.com. 

Vahvistuneet suunnittelija/toteuttaja -parit ovat: Timo 
Mikkonen ja Heikki Aska, Linda Bergroth ja Antrei Harti-
kainen, Mia Cullin ja Petri Koivusipilä, Susan Elo ja Rudi 
Merz, Saara Renvall ja Marco Escartin, Kristian Gullich-
sen ja Heikki Aska, Simo Heikkilä ja Arto Salminen, Pekka 
Helin ja Hannu Raatikainen, Mari Isopahkala ja Kari Vir-
tanen ja Matti Söderkultalahti, Manthey Kula ja Kari Vir-
tanen, Laura Mattila ja Mikko Merz, Tuula Pöyhönen ja 
Rudi Merz, Karola Sahi ja Markku Soinio, Ben af Schultén 
ja Kari Virtanen, Petri Vainio ja Heikki Aska. Mukana on 
myös puuseppiä, jotka vastaavat omien töidensä muo-
toilusta: Minja Kolehmainen, Rudi Merz, Tuulia Penttilä, 
Matti Söderkultalahti ja Kari Virtanen.

 WE LOVE WOOD(s)! 24.5.–20.9.2015, avoinna päivit-
täin 11–18, puhelin 019 277 75 00, facebook.com/We love 
woods, www.onoma.org.

HAIHATUS
Joutsalaisen Taidelaitos Haihatuksen vuosittaisen kesä-
näyttelyn on tällä kertaa kuratoinut neljän kuvataiteilijan 
kuraryhmä; Pauliina ja Kalle Turakka Purhonen, Pasi Mäl-
kiä ja Tiia Matikainen. 

Haihatuksen taiteilijat 2015 ovat Ulu Braun, Mi Duncker 
& Jukka Rusanen, Tom Engblom, Fredrik Lindberg, Jari 
Haanperä, Teuri Haarla, Kaisaleena Halinen, Paavo Halo-
nen, Päivi Häkkinen, Mikko Kallio, Sakari Kannosto, Kai-
su Koivisto, Kari Niskanen , Erkka Nissinen, Henrik Ohls-
son, Konsta Ojala, Risto Puurunen, Maija Saxman,  Son-
ja Salomäki, Hildegard Skowasch, Milla Toivanen, Teemu 
Tuonela jaSampsa Virkajärvi.

Haihatus, avoinna 7.6. - 16.8.2015 päivittäin klo 11-
18, myös juhannuksena, puhelin Merja Metsänen, 040 
5161703, haihatus@haihatus.fi Jousitie 68- 70, Joutsa, 
www.haihatus.fi

MUSEOITA

Monissa perinteisissä museossa on toimintaa koko kesän.
Kannattaa tutustua – esimerkiksi etsimällä netistä haku-
sanalla kesänäyttelyt 2015.

Museoiden näyttelykalenteri löytyy osoitteesta
http://www.museot.fi/nayttelykalenteri/
Kaikki museot löytyvät museohaulla 
http://www.museot.fi/museohaku/
PS. Eva Ryynäsen juhlanäyttely on auki koko kesän Liek-
sassa Pielisen museossa.  Hyvä käyntikohde on myös Paa-
teri Lieksan Vuonislahdessa. Eva Ryynäsen syntymästä 
tulee kesäkuussa kuluneeksi 100-vuotta.

Päivi Hakkarainen: Toipilas. Kaikki sivun kuvat: Haihatus.

Hildegard Skowasch: Mash up. Alla Fredrik Lindberg: Nattåget.

►
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Laulaos oi, satakieli!
Saammehan kevään 

vain kerran vuodessa

Teksti: Hannes Tiira
 

ämä japanilaisen Okikat-
sen säkeet ovat uusim-
man kirjani motto. Kirjan 
niin ikään runollinen ala-
otsikko: lehdon ja lem-
men laulaja, viittaa yön 
muusikon kahteen mer-

kitykseen mielessämme. Ajattelem-
me linnun laulavan kauniilla paikoil-
la ja soittavan suviyön romanssia su-
losävelin.
  Kirjassa käsittelen sekä oikeaa et-
tä mielikuvien satakieltä. Vattu- tai 
nokkospuskasta käsin kevään kiihkoa 
kuuluttava lintu on eri olento kuin 
runojen rakastaja. Satakielen laulu-
maat eivät usein silmää hivele. Vatu-
kot, pajukot, ryteiköt ja hoitamatto-
mat puutarhat ovat varmimpia ym-
päristöjä kohdata kuulu laulutähti. 
Vaatimaton on sen oma ulkonäkökin. 
Ruskeankirjavaa pikkulintua pääsee 
näkemään harvoin.

 Yöllä ei värillä ole väliä. Mutta ää-
nen pitää kantaa. Moni-ilmeinen lau-
lu nousee hätkähdyttävän korkeisiin 
desibeleihin. On mitattu jopa 95:n lu-
kemia. Sillä ylittää jo valtatien liiken-
nemelun ja työsuojelija vaatisi ret-
keilijää käyttämään kuulosuojaimia, 
jos retkeily olisi työtä. Ihmisen lähel-
lä viihtyvänä lajina satakieli tarvit-
see äänivoimaa. Laulua ei tosin ole 
tarkoitettu meille. Kohteita ovat toi-
set satakielet. Koiraille kuuluu viesti: 
"Pysykää poissa reviiriltäni", naarail-
le: "tulkaa tänne, minä olen tämän 
seudun salskein soittoniekka." Vain 
herrat laulavat; neidot sen kuin valit-
sevat.

Kirjani lajista on laulettu ja runoil-
tu paljon. Kaunisäänisiä ihmisiä on 
sanottu satakieliksi. Jenny Lind, Mi-
liza Korjus, Yma Sumac, Anna Muta-

nen ja Veikko Tuomi saavat nyt sijan-
sa kansien väliin. Säveltäjistä Strauss, 
Brahms, Respichi ja monet iskel-
mänikkarit ovat tarttuneet aihee-
seen. Oscar Wilde, Aaro Hellaakoski, 
Viljo Kajava ja P. Mustapää helkyttä-
vät lyyraa satakielen tahdissa. Heille 
lintu on tuo mielikuviemme roman-
tikko: Lehdon ja lemmen laulaja.

Minun suveni alkaa, kun satakie-
li saapuu. Nyt on Kukan päivä 13. 5. 
Avaan ikkunan ja kas: siellä hän so-
nettia soi. Ei laulanut vielä eilen eh-
toolla.  

SUVEA SOITTAA 
SATAKIELI

N

Huhtikuussa Sokeain kuunnelmaraati valitsi taas parhaan kuunnelman Yleis-
radion vuoden 2014 kotimaisista ensiesityksistä. Voittaja on neliosainen las-
tenkuunnelma Kuinka-Kum-Maa on kaikkialla. Sen on Marjatta Kurenniemen 
romaanista dramatisoinut Melina Voipio. Kuunnelman on ohjannut Anne 
Rautiainen. Äänisuunnittelusta vastaa Ari Mursula. Keskeisissä rooleissa ovat 
Ulla Raitio (Pau-tyttö) ja Emilia Sinisalo (prinsessa Lilaloo).

Raati mielistyi tähän valopilkkuun, joka toi hyvää tuulta kuunnelmavuoden 
melko väkivaltaisiin ja synkkiin teemoihin. Raati kiitteli Yleisradiota siitä, että 
lastenkuunnelmia vielä tehdään. 

Toinen kiitos tuli dramaturgille: Kun Kuinka-Kum-Maa on kaikkialla -kirja il-
mestyi vuonna 1954, kustantaja Tammi vaati Kurenniemeä muuttamaan kir-
jan päähenkilön Paun tytöstä pojaksi, koska ei kuulemma ollut soveliasta, et-
tä vaarallisissa seikkailuissa olisi peräti kaksi tyttöä; toisen heistä pitäisi sen-
tään olla poika. Kuunnelman dramaturgi Melina Voipio, joka kertoo tunte-
neensa Marjatta Kurenniemen, halusi kunnioittaa kirjailijan omaa näkemystä, 
ja niinpä kuunnelmassa seikkailevat prinsessa Lilaloo ja Pau-tyttö.

Kuunnelmassa Pitkään vuoteessa sairastanut Pau pääsee unen ja valveen 
rajalla kurkistamaan Kuinka-Kum-Maahan, jossa arkiset asiat vääntyvät kum-
miksi. Tapetin kukkasista muodostuu paperinohut ja lättänä prinsessa Lilaloo 
ja seinässä oleva yskänlääketahra muuttuu rosvopäällikkö Krumpukseksi. Yh-
dessä tytöt seikkailevat Kuinka-Kum-maassa vaaroja täpärästi vältellen. 

Kuinka-Kum-
Maa

Paras kuunnelma

Teksti: Riikka Hänninen
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seen ja tunteeseen sekä löydettävä kaikki tarpeelliset 
materiaalit.

- Jälkimmäinen ei ole helppoa minulle. Innostuessani 
tavarat ja värit eivät millään meinaa pysyä järjestykses-
sä. Olen oppinut tarpeen tullen käyttämään erilaisia yk-
sinkertaisia niksejä, joilla voi esimerkiksi merkitä tiettyjä 
kohtia maalauksessa ikään kuin maamerkkeinä. Sinitarra 
ja maalarinteippi ovat aina lähettyvillä, jos haluan laittaa 
muistiin jonkin kohdan.

Erilaisten karhenteiden, vaikkapa hiekan, käyttäminen 
värien seassa voi auttaa maalauksen muodon hahmot-
tamisessa. Hän toivoo jonain päivänä löytävänsä teknii-
kan, jonka avulla voi maalata teoksia, jotka hahmottuisi-
vat selkeämmin myös täysin sokeille maalauksellisuuden 
kärsimättä.

Hedmanille maalaus ei koskaan ole vain kuva värei-
neen ja muotoineen, vaan sen merkitys on aina syvempi 
ja moniselitteisempi.

Teosten tuominen esille näyttelyissä on tärkeää.
- Uskon, että taulut nostavat esiin myös katsojissa mo-

nenlaisia tunteita ja ajatuksia, joita voi peilata ja heijas-
tella maalauksen synnyttämään tunnetilaan, pohtii Hed-
man.
 
Toisenlaista näkökulmaa
 
Erja Tulasalo toivoi teostensa kertovan ihmisille jotakin 
siitä, mitä itse on oivaltanut ja tutkinut. Motivaatio oli ja-
kaa erilaista näkökulmaa maailmasta.
   - Veistoksieni keskeiseksi muodoksi kohosi linna kuin 
kuvaksi ihmismielen erilaisista näyttämöistä. Toisin silmin 
-näyttelyyn valikoituneet työt kantavat omaa tarinaansa 
sadun ja toden rajapinnoilta, viestiä yhdestä, kenties hie-
man erilaisesta tavasta kokea maailmaa, katsoa itseään ja 
toisia, selittää Tulasalo. 

Ihmismielen muurit ja mahdollisuuksien kentät sekä 
toivo ja toivottomuus, ja minkälaisia muutoksia niiden 
kautta voi avautua meille tänne elämän aikana, ovat se 
ydin, jota hän haluaa taiteessa tutkia.

- Erityisesti minua kiinnosti se kohta, missä toivo ja toi-
vottomuus syntyvät, sanoo veistostaiteilija. 

Ihminen itse rakentaa usein ympärilleen esteitä rajoit-
tamaan elämäänsä.

- Mielestäni on paljon enemmän mahdollisuuksia, kuin 
mitä uskallamme toteuttaa. Elämässä tulee tilanteita, 
joissa muureja voi ylittää ja rikkoa, ja joissa toivo ja toi-
vottomuus näyttäytyvät vuorotellen.

Kolmen näkörajoitteisen taiteilijan 
teoksia nähtiin Espoon Kulttuurikes-

kuksessa. Jokainen heistä on heik-
konäköisenä oppinut uuden tavan 
tehdä taidetta. Toisin silmin -näyt-
telyssä kaikki työstivät teoksissaan 

Kasvamisen ja kukkimisen teemoja.
 

Teksti: Rauni Laihonen

uvataiteilija Maarit Hedman, 47, veistostaiteili-
ja Erja Tulasalo, 41, ja valokuvaaja Ismo Tilanto, 
63, olivat sommitelleet seinille ja pöydille teok-
siaan ihmisten katseltaviksi, tunnusteltaviksi ja 
ihailtaviksi.    
Ensimmäisen kerran Suomessa kolmella näkö-

vammaisella taiteilijalla oli yhteisnäyttely. Se veti puo-
leensa kolme ja puolituhatta vierasta.

Avajaisissa Tulasalon veli, Pekka Torvi lauloi Pekka St-
rengin herkän laulun, joka noudatteli samoja linjoja te-
osten kanssa: ”Sisältäni portin löysin melkein huomaamat-
toman. Kun sen läpi hiljaa nousin, näin toisin maailman.” 
Näyttelyssä taustalla soi hyvin aiheisiin sopiva Tilannon 
mökillään äänittämä konsertti aamuöisistä lintujen lau-
luista.

 Näön romahdettua kuvataiteilija Maarit Hedman löysi 
uuden tavan työskennellä sormillaan.

- Minulla on hyvä värimuisti ja olen oppinut sekoitta-
maan värejä näppituntumalla. Olen saanut maalata pit-
kään näkevänä ja siitä on tietysti ollut korvaamaton apu, 
Hedman kertoo.

Hänen työskentelynsä voi lähteä liikkeelle jostain muis-
tumasta, tapahtumasta, tunteesta ja niihin liittyvistä ais-
tielämyksistä, kosketuksista, äänistä ja tuoksuista, jotka 
antavat siinä hetkessä sysäyksen jollekin muistoa ilmen-
tävälle värille tai muodolle.

- Yritän pitää itseni mahdollisimman auki erilaisten tun-
teiden ja ajatusten vapaalle virtaamiselle työskentelypro-
sessin aikana.

- Sisäisen impulssin ohjauksessa annan tilaa kaikelle sil-
le, mitä on sisälläni. Jokin hankala tunne tai tilanne, vaik-
kapa ihmissuhteessa, voi siirtyä kankaalle, selittää Hed-
man.

Hän sanoo, että tällainen työstäminen tapahtuu usein 
hyvin alitajuisesti, tiedostamatta. Maalaaminen näkö-
vammaisena vaatii suurta keskittymistä kaikin tavoin. On 
pidettävä kiinni sisäisestä mielikuvasta väreineen, valoi-
neen ja muotoineen. On keskityttävä ilmaisun liikkee-

TOISIN SILMIN

K

Ylhäällä Maarit Hedmanin Portti (kuva Markku Hedman), 
alhaalla vasemmalla Erja Tulasalon Kasvualusta 

(kuva Kirsi Nevalainen) ja Ismo Tilannon Sarah ja
Bianca -kukkakuvat.
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Uusi visuaalinen ilmaisu
 
Ismo Tilanto halusi kertoa katsojille lempikohteistaan, 
luonnosta ja sen maisemista ja ilmiöistä. Kun syntyy hy-
viä kuvia ja kuvasarjoja, tulee halu näyttää niitä muillekin 
ja tuoda esiin omaa maailmaansa. Lapsesta saakka hänel-
lä ilmeni visuaalisen ilmaisun tarve hyvin voimakkaana.

 - Huomatessani, että kuvistani pidetään, se antoi li-
sää intoa ja voimaa. Kuvauskohteiden ei aina tarvitse olla 
kauniita, joskus rumuuskin innostaa, kertoo kameramies.  

Valokuvaus nousi vasta sitten, kun hän menetti näös-
tään suuren osan.

- Lempityötäni en pystynyt enää tekemään. Olin ratkai-
sun edessä: jäänkö työkyvyttömyyseläkkeelle vai menen-
kö uudelleenkoulutukseen noin 45-vuotiaana. Jäin eläk-
keelle ja kokeilin valokuvausta, joka alkoi kiinnostaa ai-
na enemmän ja enemmän huomatessani, että näen vie-
lä kurkata etsimen läpi. Se oli se ratkaisevin tekijä, muis-
telee Tilanto. 
 
Ei kuvia keskipäivällä
 
Ismo Tilannon mielestä keskipäivällä ei kannata ottaa ku-
via, aamu- tai iltapäivä ovat parempia, jolloin valo tulee 
alempaa ja kuvaan syntyy varjoja. Keskipäivällä, kun au-
rinko tulee korkealta ylhäältä, kaikki kuvat ovat mitäänsa-
nomattomia.

 Tilanto sanoo, että heikkonäköinen tai sokeakin pystyy 
tekemään melkein mitä tahansa, jos on halu ja kiinnostus 
asiaan. Peräänantamattomuutta tarvitaan myös, ettei he-
ti luovuta ensimmäisen ongelman edessä.

- Opettelin ahkerasti kuvaamista yrityksen ja erehdyk-
sen kautta. Tärkeää oli tuntea kamerani kuin omat tasku-
ni, sanoo valokuvaaja. Suurin etu tuli hänen hankittuaan 
digikameran, josta siirsi valokuvat tietokoneelle. Pystyes-
sään ruudulta katsomaan kuvia kunnolla, hänen silmän-
sä aukenivat.  

- Kerran otin kuvan valkoisen liljan kukinnosta, joka 
suurennoksen johdosta taittui hieman harmaaseen. Sa-
tuin huomaamaan terälehdellä jotain tummaa. Tarkkaan 
en erottanut sitä. Kun näin tietokoneelta kuvan, tunnistin 
sen ampiaiseksi, hymyilee valokuvaaja. 
 
Ismo Tilanto
 
Helsinkiläinen yo-merkonomi, MKT, Markkinointitutkinto 
Markkinointi-instituutissa. Valokuvaaja Tilanto ehti puur-
taa 25 vuotta erilaisissa huonekalu- ja sisustusalan teh-
tävissä myyjänä, myymäläpäällikkönä ja myyntijohtajana 
sekä sisustussuunnittelijana, ennen kuin tuli näköongel-
mia. Eläkkeelle jäätyään hän löysi uuden harrastuksen.

- Valokuvauksessa tarvittavia tietoja ja taitoja olen kar-
tuttanut itseopiskelulla. Luin paljon valokuvausalan kir-
jallisuutta ja opettelin perusasioita sekä tutustuin kame-
raani kunnolla. Tutut ammattivalokuvaajat opettivat ja 
neuvoivat.

Oppimiaan tietoja hän jakaa eteen päin järjestämäl-
lä ja ohjaamalla valokuvauksen kursseja näkövammaisil-
le ja näkeville. Tilanto toimii Näkövammaiset Kulttuurin 
Ystävät, Näky ry:ssä puheenjohtajana ja on sen perusta-
jajäsen. Hänellä pyörii YouTubessa musiikilla taustoitettu-

ja videoita valokuvistaan. Näyttelyssä katsojat saivat tu-
tustua neljääntoista valokuvatauluun.
 
Erja Tulasalo
 
Helsinkiläinen veistostaiteilija Tulasalo valmistui 21-vuo-
tiaana sairaanhoitajaksi. Hän syntyi Kalajoella ja opiske-
li Kokkolassa, jossa työskenteli sairaanhoitajana kuten 
myös Helsingissä.

- Jo nuorena haaveilin mahdollisuudesta suuntautua 
taidepuolelle, mutta se ei ollut eri syistä mahdollista nii-
hin aikoihin. Tein sairaanhoitajan töitä noin seitsemän 
vuotta, kunnes heikon näön vuoksi jouduin lopettamaan. 
Tulasalo kävi taidekursseja Pohjoismaisessa Taidekoulus-
sa sekä Valkealan kansanopiston Kädentaito- ja taidelin-
jalla, opiskeli ekspressiivistä taideterapiaa Helsingissä ja 
hankki lisää pätevyyttä yksilöllisellä keramiikka- ja ku-
vanveisto-opiskelulla.

Tällä hetkellä hän opiskelee luovan kirjoittamisen ja kir-
jallisuustieteen perusopintoja kirjoittajalinjalla Työväen 
Akatemiassa ja on Suomen Taiteilijat ry:n taiteilijajäsen.
Näyttelyssä nähtiin hänen seitsemän veistostaan.
 
Maarit Hedman
 
Espoolainen kuvataiteilija ja kuvaamataidon opettaja 
Maarit Hedman valmistui vuonna 1994 Taideteollisesta 
Korkeakoulusta taiteen maisteriksi ja ehti olla neljä vuot-
ta ammatissa kunnes sokeutui.

-Tällä hetkellä näen toisella silmällä sumun läpi valoa 
ja voimakkaita kontrasteja pystyn erottamaan läheltä, 
sanoo kuvataiteilija. Hän opiskeli aikoinaan syventäviä 
opintoja Taideteollisessa korkeakoulussa. Hedman pitää 
säännöllisesti Pengertuvalla näkövammaisille maalaus-
kerhoa ja toimii taidemuseoissa kouluttajana erityisalu-
eenaan moniaistisuus sekä taiteen saavutettavuus. Vii-
meksi saivat Kiasman, Ateneumin ja Sinebrykoffin henki-
lökunta tietopaketin häneltä.
  Maarit on Taidemaalariliiton jäsen. Näyttelyyn kuvatai-
teilija toi 24 teosta.

Ismo, Erja ja Maarit näyttelyn avajaisissa. Kuva Katja Tilanto.

Toisin silmin -näyttelystä on kuvia ja kuvien selityksiä
osoitteessa www.kajastuslehti.fi ja EXTRA - NÄYTTE-
LYT JNE

►
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letko koskaan nähnyt tai tunnustellut ökköä? 
Tai lohikäärmeen hampaita, sieraimia tai pit-
kiä ja teräviä kynsiä? Satuolentojahan liikkuu 
keskuudessamme pilvin pimein. Jokaisella on 
oma mielikuvansa siitä, miltä ne näyttävät. 
Toukokuun ajan saattoi Iiris-keskuksessa Hel-

singissä tehdä tuttavuutta Pirkko Stoltin luomien satu-
hahmojen kanssa Koskettelun iloa -näyttelyssä, sekä kat-
sellen, tunnustellen että lukien. 

Kohokuvat ja tarinat täydensivät toisiaan 

Näyttelyyn kuului kahdeksan isoa kohokuvaa, joissa seik-
kailivat muun muassa peikot, avaruusprinsessat, eriro-
tuiset enkelit sekä lentokyvytön, rollaattoria ja valkoista 
keppiä käyttävä keijumummo. 

Taulut olivat värikkäitä ja voimakkaan kolmiulotteisia 
kohokuvia, niitä sai kosketella ja ne suorastaan houkutti-
vat siihen. Kuvat oli valmistettu erilaisista materiaaleista: 
kankaasta, narusta, nahkasta ja myrkyttömistä massoista.

Erilaisia satuolentoja istui myös usein hauskasti taulu-
jen yläreunojen päällä. 

Eikä tässä vielä kaikki! Jokaiseen tauluun liittyi pieni sa-
tu tai ainakin välähdyksenomainen sanallinen tuokioku-
va sadusta. Nämä tarinat olivat saatavilla pistekirjoituk-
sella ja isokirjoituksella. Kuvat ja tarinat yhdessä hou-
kuttelivat kävijän herättelemään omaa sisäistä lastaan ja 
mielikuvitustaan ja miettimään, miten sadut jatkuisivat...

Näyttely oli tarkoitettu ihan kaikille, mutta erityises-
ti lapsille, joilla on rajoituksia liikkumisessa, näössä tai 
muissa aisteissa tai toiminnoissa. Teokset oli ripustettu 
lasten korkeudelle.

Ensin syntyy kuva, sitten tarina  
 
Pirkko Stoltin oma näkö huononi vuonna 2011. Nyt hän 
näkee enää näkökentän reunoilla, joten liikkumisnäköä 
on hiukan tallella. Sen sijaan tarkkaa näköä ei ole, jo-
ten kohokuvien maalaaminen sujuu paljolti kosketuksen 
avulla.

Pirkko kertoo, miten taulut ja sadut syntyvät: 

- Ensin mulle tulee kuvat mieleen, ihan itsestään. Tulee 
vaikka inspis jääkarhusta, joka on menettänyt äitinsä tai 
isänsä. Alitajunnasta ne kumpuaa. 

- Olentojen suhteet on saduissa tärkeällä sijalla, niitä 
voi peilata ihmiselämään, voi verrata juttuja siihen maa-
ilmaan, joka on mulle tärkeää. Olen vähän sellainen huu-
haa-tyyppi, Pirkko nauraa.

Miksi teet satuja erityisesti lapsille? 

- Tykkään lapsista ja heidän aitoudestaan, ovat pieniä 
totuuden torvia, hellyttäviä ja viisaita. He ovat parhaita 
kuuntelijoita. Heiltä on tullut hyvää palautetta, mutta he 
sanovat myös suoraan, jos itse olen muuttanut satua, kun 
olen unohtanut jonkin yksityiskohdan. 

Pirkon kokemuksen mukaan kaikki aikuiset eivät ole ol-
leet kiinnostuneita  kiertämään näyttelyä, mutta yllätyk-
siä on sattunut toiseenkin suuntaan. Esimerkiksi jäyhä ja 
asiallinen perusmieskin on saattanut innostua kuvista. 
Minäkin vakuutuin Pirkon näyttelyn kierrettyäni, että itse 
kullekin aikuiselle tekee pelkästään hyvää päästä välillä 
oma mielikuvitus valloilleen, arkipäivän keskellä. 

Kuka Pirkko? 

Pirkko Stolt on aiemmin tehnyt yhden neliosaisen kosket-
telukirjan Satutäti ja Pirpana, ja sillä saralla saattaa vielä 
lisää olla tulossa. Lisäksi hän on ollut mukana yhden ”ta-
vallisen” kirjan teossa nimeltä Tuhman Taavin elämää ru-
noin ja kuvin. 

Hän on myös tehnyt useita haastatteluja Helsingin ja 
Uudenmaan Näkövammaiset ry:n äänilehtiin. Tällä het-
kellä hän on yhdistyksessä vertaistukihenkilönä näkö-
vammaisille. 

Nykyisellään Pirkko on eläkkeellä ja asuu kerrostalos-
sa Helsingissä. Haaveena on kyllä jossain vaiheessa hank-
kia omakotitalo. Harrastuksina ovat mm. liikunta ja kera-
miikka. Työkseen Pirkko on aikanaan mm. ajanut raitio-
vaunua ja myymäläautoa, kirjoittanut lehtijuttuja ja kier-
tänyt Suomea kuvaterapeutti-yrittäjänä. Erityisesti autol-
la liikkuminen on ollut ihanaa. 
 

Pirkon taulujen kuvat ovat nähtävissä www.kajastuslehti.fi ja EXTRA - NÄYTTELYT JNE

Keijumummo 
Keijumummo ökköjen ja lohikäärmeiden maassa. 
Pirkko Stoltin satutaulut kosketeltavina. Teksti: Ilkka Väisänen

o
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lettuani äänittää sanomalehtiä Tampereen seu-
dun Näkövammaiset ry:ssä silloinen projekti-
vastaava Terttu kysyi kerran, voisinko ryhtyä 
pitämään kirjallisuuspiiriä, jota oli usein toi-
vottu. Koska kirjallisuus on aina ollut itselleni 

tärkeää, suostuin mieluusti.
   Ensimmäinen kerta oli 16.2.2010, jolloin pieni joukko ko-
koontui Näkövammaisten kerhohuoneella. Aloitin lukemal-
la suosikkinovellini Tsehovin Hevosenkaltainen sukunimi 
(sitä uskallan suositella kaikille, jotka eivät sitä vielä tun-
ne). 

Päätettiin jatkaa  kirjaesittelyllä, jolloin halukkaat voisi-
vat kertoa kirjasuosikeistaan.

Kokoontumispäiväksi vakiintui kuukauden kolmas 
tiistai, ko-ti, kuten yksi jäsenistä ehdotti. Koska nimi 
Näkövammaisten kirjallisuuspiiri tuntui liian pitkältä, 
kysyin, miltä Näköpiiri tuntuisi. Se on nyt vakiintunut 
nimeksemme. 

Osallistujien toivomuksesta kokoonnumme myös jou-
lu- ja kesäkuussa; heinäkuussa on ”epävirallinen” ta-
paaminen Laukontorin kahvilassa.

Toki silloinkin puhumme myös kirjoista! Aihepiirim-
me on laaja, ikärakenne samoin. Kun kerran sanoin, et-
tä samat teokset eivät varmasti kuulu vaikkapa Arton ja 
minun - ikäeromme on kymmeniä vuosia - kirjasuosik-
keihin, Arto totesi: ”Onneksi.” Ehkä juuri tämän takia 
ohjelmistomme on ollut varsin kirjava: on uutta ja van-
haa kirjallisuutta, koti- ja ulkomaista, proosaa ja runo-
utta, mieluisia vierailijoita unohtamatta.

Vierailijoistamme mainittakoon vaikkapa Finlandia-pal-
kittu Johanna Sinisalo, kirjoittaja ja tietokirjailija Mai-
jaliisa Mattila, lehtori Virpi Kaartinen, kääntäjä Donald 
Adamson...

 Johanna kertoi kirjoistaan, Maijaliisa valaisi Nobel-
palkitun Tomas Tranströmerin tuotantoa ja puhui suo-
mennoksistaan, Virpi kuvaili kirjoittamaansa sukunsa 
vaiheita käsittelevää mikrohistoriaa, Donald Adamson 
Riika-vaimoineen puhui Donaldin Eeva Kilpi -kään-
nöksestä. 

Helsinkiläisystäväni Irja, joka on tullut näköpiiriläi-

Kirja elää ja kirjallisuudesta keskus-
tellaan ainakin näkövammaisten 

kesken. Pääsimme mukaan Tampe-
reen seudun Näkövammaisten 

Näköpiiriin.  

Näköpiirin värikästä kirjallisuuskeskustelua. 

Teksti: Elina Kujanpää
Kuvat: Eeva Piiparinen 

A
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N Ä K Ö P I I R I
- KIRJALLINEN KOHTAUSPAIKKA

sille tutuksi lähettämiensä lehtijuttujen ansiosta, on käynyt keskuste-
lemassa niin Pauliina Rauhalan Taivaslaulusta kuin Tommi Kinnusen   
Neljäntienristeyksestä.

Kaikki ovat luvanneet tulla toistekin.
Myös muita kirjoja on esitelty - ja niistä keskusteltu, kuten juhla-
vuottaan viettäneiden  Kirsi Kunnaksen ja Tove Janssonin tuotanto, 
Rosa Liksom: Hytti numero 6, Anja Snellman: Parvekejumalat, Tol-
kien: Taru sormusten herrasta, runoja, novelleja...
Jäsentiedotteessa lukee, että Näköpiiri on kaikille avoin. Siitä olem-
mekin saaneet mukavia kokemuksia: valokuvaajamme, äänilehtivas-
taava Eva totesi kuultuaan maaliskuun aiheestamme - Kissa kirjalli-
suudessa - että hänkin haluaisi tulla mukaan, ja toimistosihteeri Soi-
le, jonka työhuone on kokoontumispaikkamme vieressä, on kertonut 
kuuntelevansa mieluusti alustuksiamme ja keskustelujamme, vaik-
ka työnsä takia ei mukaan pääsekään.  Osallistujiin ovat kuuluneet 
myös Opas Ape ja Opas Kimi, jotka eivät ole Näköpiirin toimintaa 
juurikaan haukkuneet!
   Näköpiirissä on myös kirjoittajia, joten liitetäänpä loppuun Sannan 
runo kissasta ja lukemisesta:

 
Täyskuu ei yötään nuku,
on monella kesken
kirjan luku.
 
Jossain naukuu kissa
aivan pistoksissa
dekkarihan sen
on saamassa päätöksen:
 
Kun hiiri jostain säntää
on pörhistettävä häntää
ja valmiina saalistukseen
on silmä keltainen, 
- siis ei hiiren,
vaan rivien ja kirjainten.
 
 
 
 

Sanna tulkitsee toiverunojaan.
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Teksti: Kirsti Reijonen

Esteettömät tanssit -projektilla pyrittiin lisäämään eri-
laisten ihmisten yhdessäoloa ja poistamaan ennakko-
käsityksiä ja pelkoja. Toteutuksessa otettiin huomioon 
erilaiset tarpeet. Kukin tanssahteli tyylillään.

erjantaina 24.4.2015 tanssittiin Sodankylän 
Kunnantalon Valtuustosalissa. Järjestökeskus 
Kitinen ry sekä Sodankylän potilas- ja vam-
maisjärjestöt ideoivat esteettömät tanssit.
Lähes sata osallistujaa saapui paikalle seuraa-
maan lasten tanssiesityksiä ja liikkumaan pai-
kallisen Elixir-yhtyeen tahdittamina.

Rohkaisua kohdata ihminen

Yleisavustajille järjestettiin koulutuspäivä, johon paikal-
liset lähihoitajaopiskelijat osallistuivat. Luennot käsit-
telivät mielenterveyskuntoutumista sekä näkö- ja kehi-
tysvammoja. Lisäksi opiskelijat harjoittelivat käytännös-
sä näkövammaisen opastamista ja kokeilivat opastetta-
vana olemista. Moneen kertaan tuli esiin, että tärkeintä 
on kohdata ihminen eikä hänen vammaansa. Koulutus-
päivään osallistuneita kannustettiin heittäytymään tans-
seissa pitämään hauskaa. Kun itse viihtyy, se tarttuu. 

Lasten iloiset esitykset

Tapahtuma alkoi nuorisoseura Jutarinki ry:n pienten tyt-
töjen kansantanssilla, jolloin yleisö sai osallistua tan-
huun tömistelemällä jalkojaan sovituissa kohdissa. Näin 

saatiin mukavat alkulämmit-
telyt. Tämän jälkeen Sodan-
kylän Tanssin lapset ihastut-
tivat itse suunnitelmillaan 
koreografioilla. Esiintyjät lii-
telivät värikkäissä asuissaan 
ja saivat raikuvat aplodit.

Liikettä ja hyvää mieltä

Keväinen aurinko loi kirkkai-
ta valoraitojaan huoneeseen 
Järjestökeskus Kitisen sih-
teerin Kaisa Kulmalan pääs-
täessä Elixir-orkesterin vauh-
tiin. Musiikki tempaisi välit-
tömästi tanssijoita lattialle: 
näkyi yksintanssijoita, paris-
kuntia, naispareja ja milloin 
mitenkin. Pyörätuolissa istu-
jaa tanssitti parhaillaan kak-

sikin opiskelijaa. Entiset ja nykyiset parkettien partaveit-
set pääsivät pyörittämään daameja.

- Opiskelijat olivat tosi hyviä, kehui Annele Halmekoski, 
Sodankylän Tanssin varapuheenjohtaja.

- Tunnelma oli niin harmoninen, mietiskeli Anja Maija-
la.

 - Yhdelle herralle piti hakea kotiin unohtunut nitro-
purkki, jotta uskaltautui tanssii, kertoi puolestaan sattu-
muksesta Terttu Saarijärvi.

Ensi vuonna uusiksi

Ehkä ensi vuonna mukaan uskaltautuvat myös kunnan 
päättäjät ja vammaispuolen virkamiehet. Tänä vuon-
na heitä joutui edustamaan yksin kunnanvaltuuston pu-
heenjohtaja Elsi Poikela. Kutsu oli käyty antamassa kun-
nanvaltuuston kokouksessa, eikä enää lähempänä päät-
täjien työpaikkaa tilaisuutta voida järjestää.

Yleisöltä saatu positiivinen palaute kannustaa. Tällai-
sia tilaisuuksia tarvitaan. Esteettömyyden huomioiminen 
monipuolisesti ja erilaisten ihmisten kohtaaminen luo 
positiivista ilmapiiriä koko yhteisöön. 

Katsotaan millainen ryntäys on seuraavien esteettömien 
tanssien suunnittelukokoukseen. Yhdessä syntyy yhteinen 
juttu!

ESTEETTÖMÄT TANSSIT

Tutut ja tuntemattomat pyörähtelemässä Esteettömien 
tanssien merkeissä Valtuustosalin parketilla. Kuva: Kaisa 
Kulmala.

Pienten jalkojen vilskettä ja hameenhelmojen 
heilahtelua   Jutaringin tyttöjen näyttäessä mallia 

kansantanssiesityksellään. Kuva: Kirsti Reijonen.

p
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15-vuotias  Roska päivässä -liike he-
rättää paljon myönteisiä tunteita ja 
tekoja – miksi ei vielä  kaikissa?  

Teksti: Tuula-Maria Ahonen
Kuva: Jari Peltoranta

uhlavuonna Roskaliikkeeseen on liittynyt 
useita  korkeakulttuurin edustajia, esimerkik-
si Kansallisteatterin pääjohtaja Mika Myllyaho 
ja Kansallisoopperan taiteellinen johtaja Lil-
li Paasikivi. Samaan aikaan moni työtön ja elä-

keläinen löytää elämäänsä innostavaa sisältöä Roskaliik-
keestä. Palkkatyöhönsä uupuneet saavat virkistystä ja 
voimia kerätessään roskia ulkoilman raikkaudessa. Mutta 
myös kielteisiä  ihmettelijöitä riittää. 

Kun aloitimme Roska päivässä- liikkeen vuonna 2000, 
meitä oli vain  kolme: äiti ja kaksi koululaistytärtä. Kulu-
neen 15 vuoden aikana todellisuus  on yllättänyt erittäin 
myönteisesti. 

Kotisivumme löytyvät nykyisin 22 kielellä, suomenkie-
liselle facebook-sivulle tulee jatkuvasti uusia jäseniä, vil-
kas valtakunnallinen keskustelu on jokapäiväistä. Äsket-
täin englanninkieliselle sivullemme löysi tiensä innokas  
etelä-afrikkalainen uusi jäsen.

Miksi  liike innostaa suurta osaa ihmisistä?  Minkälaiset 
ihmiset innostuvat liikkeestä, ja minkälaiset eivät, mikä 
erottaa nämä kaksi ryhmää? 

-Hyi, kuinka sinä viitsit kerätä toisten ihmisten heittä-
miä likaisia roskia?  yhdeltä Roskaliikkeen jäseneltä ky-
syttiin. Pohditaanpa hiukan kysymyksen lähtökohtaa. 

Kysyjällä on ennakkoluulo ja uskomus, että kaikki ros-
kat ovat likaisia. Hän ei ole testannut ennakkoluuloaan. 
Lukuisat Roskaliikkeen jäsenet sitä vastoin tietävät oman 
kokemuksensa pohjalta, että on paljon täysin siistejä 
roskia. 

Kysyjä puhuu ”viitsimisestä”, uskoen tietävänsä, et-
tä roskan kerääminen on ikävää puuhaa, mitä ”normaa-
lin”  laiska ihminen ei viitsi  tehdä. Roskaliikkeessä tiede-
tään, että roskan keräämisestä tulee hyvä mieli. Ärtymys, 
masennus ja  paha mieli väistyvät, kun tekee hyvää sekä 
ympäristölle että itselleen. 

Totta on se, että roskat ovat toisten heittämiä. Kysyjä 
ei esitä itselleen kahta olennaista kysymystä: tulevatko 
roskien heittäjät niitä keräämään, jos omassa mielessään 
heitä paheksuu? Jos oikeasti haluaa muuttaa todellisuut-
ta, miten todellisuutta muutetaan? Mikä on todellisuutta 
muuttava voima? 

”Esimerkki on pääasiallinen tapa vaikuttaa toisiin ihmi-
siin. Itse asiassa se on ainoa tapa, sanoi Albert Schweizer,  
suuresti arvostettu vaikuttaja viime vuosituhannelta.

Siksi lukuisat vaikuttaja-asemassa olevat ihmiset tule-
vat mukaan Roskaliikkeeeseen. He haluavat omalla esi-

merkillään kutsua muita mukaan.
Roskaliikkeen sivun   www.roskapaivassa.net   ajankoh-

taisosiosta voi lukea monia innostavia sitaatteja, miksi 
arvostetut ihmiset haluavat liittyä kaikille yhteiseen liik-
keeseen. 

Kukaan ei ole liian hieno eikä liian huono liittyäkseen 
liikkeeseen. Kysymys on yhteisestä kodistamme, maapal-
losta. 

 Jotkut Roskaliikkeen jäsenet opettavat koiriaan kerää-
mään roskia. Videoissa olemme nähneet  myös norsun ja 
variksen keräävän roskia. 

”Ympäristö on yhteinen olohuoneemme, pidetään siitä 
huolta yhdessä”, sanoo presidentti Sauli Niinistö. 

”Kuin olisi kotiin tullut!” 

Nykyisin Roskaliikkeessä myös ennaltaehkäistään roskia 
erilaisin uusin ja luovin tavoin. Tervetuloa mukaan keksi-
mään niitäkin!  Roskaliikkeessä ei ole jäsenrekisteriä, mu-
kaan pääsee,  kun kerää  päivittäin (tai aina kun muis-
taa) ainakin yhden roskan ja kutsuu ainakin yhden ihmi-
sen mukaan.

Hyvin monet ihmiset kertovat saavansa henkistä tukea 
facebook-sivultamme.

- Tuntui, kuin olisi kotiin tullut, kertoi liittymiskoke-
muksestaan eräs uusi jäsen.

Yhdessä muiden kanssa voi tehdä yhteisiä piristäviä 
Roskakävelyjä ja keksiä uusia ideoita. Liikkeessä järjeste-
tään myös Laulavia Roskakävelyjä.
Tuula-Maria Ahonen 
ta@welho.com 
www.roskapaivassa.net

ROSKALIIKE 15 VUOTTA 

Roskaliikkeen sielu Tuula-Maria Ahonen.

J
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Kähkönen sepitti 
Schjerfbeckistä näytelmän

Riitta-Kaisa
Voipio

HELMIKKO

uopion kaupunginteat-
terissa nähtiin kuluneella 
kaudella hieno tarina 
taiteilija Helene Schjerf-
beckistä. Sen on kirjoitta-

nut Sirpa Kähkönen. 
Kävin katsomassa kevään viimei-

sen esityksen ja olin aivan myyty. 
Ylt’ympäriinsä remontoitu teatterita-
lo teki myös vaikutuksen, kappale 
meni pienellä Maria-näyttämöllä.

Kiihkeän intiimin näytelmän nimi 
on HELENE S. - RAKKAUDELLA. Tun-
tui kerrassaan mahtavalta seurata 
vanhanaikaista kunnon puheteatte-
ria, jossa sana on pääasia. Tunnelma 
välittyi tiheänä ja väliin henkeä sal-
paavana rautaisten ammattinäytteli-
jöiden ansiosta, pääosassa Annukka 
Blomberg.

Kähkönen kuuluu mielikirjailijoihi-
ni. Olen lukenut kaikki Kuopio-sarjan 
romaanit, mutta Vihan ja rakkauden 
liekit olen jättänyt syrjään; en kestä 
sitä kauheutta, mitä kansalaissodan 
jälkeisinä vuosikymmeninä tapah-
tui. Varsinkin punavankileirit pursui-
vat hirmutöitä, ja siksi rähjääntynyt-
tä sydäntä on vähän säästettävä.

Alun perin Kähkösen piti laatia juuri 
Vihan ja rakkauden liekeistä 
näyttämösovitus. Dramaturgi Ritva 
Holmberg ja ohjaaja Lasse Lindeman 
kuuluivat tekijäkolmikkoon. Projek-
tista ei kuitenkaan tullut mitään, 
sillä Holmberg sairastui ja kuoli, ja 
Kähkönen joutui aloittamaan aivan 
alusta.

Vaikka en olekaan lukenut Vihan ja 
rakkauden liekkejä, olen lukenut sii-
tä arvioita ja kuunnellut Kähkösen 
haastatteluja kirjan ilmestymisen ai-
koihin. Sen perusteella tuntuukin, 
että asiaa olisi ollut vallan valtavas-
ti ja se vielä hirvittävän raskasta. On-
neksi Lasse Lindeman keksi ehdot-

taa Kähköselle näytelmää Schjerf-
beckistä ja tämän Tammisaari-ajas-
ta. Se on omistettu Ritva Holmber-
gin muistolle.

Tapahtumat alkavat heinäkuulta 
1929, jolloin taiteilija on jo vanhuu-
den kynnyksellä, eikä intohimo eikä 
työtarmo enää pulppua. Hänen Al-
ma-niminen palvelijansa yrittää kai-
kin keinoin valaa uskoa ja innostus-
ta emäntäänsä. Suunnitellaan nimi-
päiväjuhlia, jonne valmistetaan Lou-
hisaaren simaa, Mannerheimin mie-
lijuomaa.

Yllättäen kekkereille tulee 
myös nuori näyttelijä Mat-
ti Kiianlinna, hiukan salape-
räinen mies. Hän ja Alma saa-
vat lopulta Helenen herää-
mään elolle, ja niin juhliin tu-
levat myös maalarisisko Hele-
na Westermark ja taidekaup-
pias Gösta Stenman. Iloinen ja 
välitön ilmapiiri rohkaisee ja 
elvyttää Heleneä.

Taiteilijanaiset muistelevat nuoruu-
tensa Pariisia, missä jopa Helenen 
lonkkavamma hukkui suurkaupun-
gin sykkeeseen. 1880-luvulla he oli-
vat eläneet väkevästi, oppineet ja 
saaneet paljon aikaan. He eivät hai-
kaile, vaan muistot auttavat pysy-
mään tässä hetkessä.

”Kun sydän särkyy, kädet korjaa-
vat” on maalarisiskojen filosofiaa. 

Kaikkien koettelemusten jälkeen 
he tarttuvat aina työhön, ja samaa 
Almakin Helenelle vakuuttaa.

Helene kertoo ystävilleen Alman 
käyvän joka sunnuntai kirkossa, 
mutta lopulta paljastuu, että nuo-
ri nainen on hankkiutunut palvelus-
paikkaan ollakseen lähempänä sul-
hastaan. Mies on tuomittu puolen-
toista vuoden vankeuteen Tammi-

saaren Dragsvikin pakkotyölaitok-
seen. Siellä on virunut myös Sirpa 
Kähkösen ukki Lauri Tuomainen, ja 
tästä syntyy linkki Vihan ja rakkau-
den liekkeihin.

Näytelmän lopussa Alma vuodattaa 
Helenelle murhettaan ja sitä, miten 
kamalaa on nähdä sunnuntaiaamu-
jen pakettienvientimatkoilla vankien 
kärsimyksiä ja Helenen luona pelätä, 
että jokainen ovikellon soitto saat-
taa merkitä itsellekin mustaa autoa 
ja muilutusta metsään. Helene sa-
noo, että hän ei ole punainen eikä 
valkoinen, hän on ihminen.

Matti Kiianlinnan isä on pakkotyö-
laitoksen johtaja, eikä poika kerro si-
tä mielellään. Asia selviää kuitenkin 
Helenelle ja Almalle. Tunnelma on 
käsinkosketeltava ja riipaisevuudes-
saan melkoinen.

Helene saa Matin innostumaan 
matkasta Pariisiin, hän kannustaa tä-
tä imemään siellä kaiken mahdolli-
sen ja iloitsee ystävänsä lähtöpää-
töksestä. Suruviesti kuitenkin ta-
voittaa Helenen seuraavana kesänä; 
Matti on menehtynyt keuhkokuu-
meeseen. Kun sydän särkyy, kädet 
korjaavat.

Niin vanha nainen innostuu 
jälleen maalaamaan, hän te-
kee omakuvia, kun ei löydä 
enää malleja. Ja Alman sulha-
nen pääsee vapaaksi, he suun-
nittelevat telttakesää ja miet-
tivät tulevaisuutta vasta syk-
syllä.

Savon Sanomien kriitikko Teppo 
Kulmala luonnehti Sirpa Kähkösen 
kappaletta kirjalliseksi kuvataiteeksi; 
oiva määritelmä upeasta puhenäy-
telmästä.
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VINOKAS Oikeuksiensa puolustaja

okea mies Vinokas kuunte-
li äänikirjaa. Tarinan pää-
henkilö oli räväkkäottei-
nen rikosetsivä. Erittäin 
makee tyyppi. Toimi jatku-

vasti lain ja rikoksen rajamailla. Kir-
jaa kuunnellessaan Vinokas oival-
si että pitää toimia niin kuin oikealta 
tuntuu. Olla omalakinen. Taistella oi-
keuden puolesta, vaikka lähellä lain 
reunaa. Näkövammaisten keskuslii-
tolta oltiin parina viime vuonna vä-
hennetty rajusti määrärahoja. Näkö-
vammaisten mahdollisuuksia oltiin 
kaventamassa. Vinokas voisi taistel-
la näkövammaisten oikeuksien puo-
lesta. 

Vinokas alkoi tehdä valmisteluja. En-
simmäiseksi hän päätti tehdä oikeut-
ta matkapalvelukeskuksen invatak-
sissa. Vielä viime vuonna näkövam-
maiset saivat ilmaiset kimppakyy-
dit invatakseilla ja niistä veloitet-
tiin vain puolikas matka. Nykyisin jo-
kaikisestä yhdistellystäkin matkasta 
meni täysi hinta ja yksi kokonainen 
matka. Näkövammaisia oltiin puijat-
tu, jotta heidät saatiin kylmiin, täri-
seviin ja koliseviin koppiautoihin. Ei 
tosiaan tasavertaista. 

Vinokas astui kadulle. - 
Hyvää päivää, täällä päin 
on ovi, invataksin kuljet-
taja huhuili. Vinokas ei 
vastannut. - Tarvitsetteko 
apua? Vinokas ei vastan-
nut. Tuimana hän lomp-
si kuljettajan ohi autoon. 
Autossa toinen matkusta-
ja sanoi, minä istun täällä 
reunassa. - Selvän teki ka-
veri, minä istun oven vie-
reen, Vinokas vastasi. Hän 
oli ystävällinen. He kuu-
luivat samaan ryhmään, 
vammaisiin. 

Tavaratalon edessä kuljettaja ky-
syi: jätänkö invapysäköintiruutuun 
vai vienkö oven eteen? Vinokas al-
koi huutaa: - Kyllä invataksin kuljet-
tajan pitää tiedää! - Vien sitten oven 
eteen, kuljettaja mumisi. Kun pää-
määrä koitti automaattiovi aukesi 

ja Vinokas könysi ulos. Hän suuntasi 
kulkunsa kohti tavarataloa. Kuljetta-
ja kosketti Vinokkaan olkapäätä kä-
dellään. - Saisinko omavastuun? 

Vinokas kaatui maahan. - Apua! 
Avuksi ei heti rientänyt ihmisiä, jo-
ten hän toisti: - Apuaaa! - Mikä teillä 
on hätänä? kuljettaja kysyi. Vinokas 
alkoi pidellä kyynärpäätään. - Kaa-
doit mut. - Olen pahoillani. - Kyynär-
päähän sattuu. - Vienkö teidät terve-
ysasemalle?  - Poliisi! Paikalle saapui 
ihmisiä. - Hän on loukannut itsensä, 
joku sanoi. Vinokas irvisteli ja puristi 
kyynärpäätään. - Oikeusjuttu. - Kos-
ka tämä auto lähtee? toinen matkus-
taja huhuili invataksista. Ei auta itku 
markkinoilla, Vinokas tuumi. Näkö-
vammaisten oikeuksien puolustami-
nen vaatii veronsa. -Tuolta tulee po-
liisiauto, joku sanoi. - Minkäslainen 
tilanne täällä on? poliisi kysyi. - Kul-
jettaja kaatoi minut maahan ja ha-
jotin kyynärpääni, Vinokas sanoi. - 
Kosketin häntä olkapäähän, kun hän 
ei muistanut maksaa omavastuuta, 
kuljettaja sanoi. - Invataksin kuljetta-
ja pahoinpiteli sokean, Vinokas muri-
si. - Näyttäkääpäs sitä olkapäätä, po-
liisi sanoi. Vinokas kääri hihan. - Ei-
hän tuossa ole mitään jälkeä. Ei nir-
haumaa, ei turvotusta. - Ai jaa, Vino-
kas totesi. Poliisit poistuivat paikalta.
  
Vinokas astui kauppakeskukseen. 
Ensimmäiseksi tuli vastaan vaate-
osasto. Vinokas tarvitsi paremmat 
henkselit. Hän pujotteli valkoinen 
keppi näkyvästi edessään vaateteli-
neiden keskellä. Minuutin haahuile-
misen jälkeen Vinokasta alkoi keit-
tää. Ketään ei tullut auttamaan. Nä-
kevien mielivaltaa. Kiusaamista. Vi-
nokas kaatoi vaatetelineen. Oho, 
hän tunnusteli maassa makaavaa te-
linettä. Iso teline, paljon paitoja. Vi-
nokas nousi pystyyn. Ketään ei tul-
lut vieläkään auttamaan. Vinokas ry-
sähti keppi heilahtaen kumoon. Kol-
me vaatetelinettä kaatui hänen mu-
kanaan. Alkoi kuulua huutoa. - Hei, 
täällä tarvitaan apua! Paikalle juoksi 
myyjä.  - Onko täällä jokin ongelma, 
myyjä kysyi. Vinokas piti keppiä nä-
kyvästi edessään. - Ei mitään ongel-

maa, hän sanoi. -Tarvitsetteko apua? 
- Henkselit, Vinokas vastasi. 

Myyjä vei hänet henkseleiden luo. - 
Meillä on kaksi mallia. Leveä ja ka-
pea. Vinokas tutki henkseleitä. Mo-
lemmat muovikuoren sisällä. - En voi 
tunnustella. Myyjä oli hetken hiljaa 
ja sanoi. -Haluatteko että avaan pak-
kaukset? Vinokas nyökkäsi kireästi. - 
Tässä kapeampi henkseli ja tässä le-
veämpi. Vinokas tutki. Ei pystynyt te-
kemään valintaa. Hän pudotti henk-
selit maahan ja jatkoi matkaa.

Myyjä kiiruhti hänen pe-
räänsä. - Minne olette me-
nossa? - Ruokaosastol-
le. - Tarvitsetteko apua? 
Vinokas jatkoi matkaa. - 
Te tarvitsette apua, myy-
jä parahti ja tarttui Vinok-
kaan käsivarteen. - Minä 
vien teidät ruokaosastolle. 
Vinokas mietti sanaa plii-
su. Sana pliisu tulee eng-
lanninkielisestä sanasta 
pliis. Jos on yli ystävälli-
nen, niin on pliisu tyyppi. 
Myyjä oli pliisu tyyppi. Nä-
kevä lapanen.  

- Mitä haluatte? myyjä kysyi. - Juus-
toa. Myyjä vei Vinokkaan juustohyl-
lyn eteen. - Tässä olisi Valion edam 
juustoa. Vinokas ei sanonut mitään. 
- Tässä olisi Arlan Adam kevytjuus-
toa. Vinokas ei sanonut mitään. - 
Tässä olisi Juustoportin leipäjuus-
toa. Vinokas ei sanonut mitään. - Mi-
tä juustoa te haluatte? - Kuvaile, Vi-
nokas murahti. - On edam, emmen-
tal, sinileima, mustaleima, kerma, 
home, cheddar, brie, Camembert, 
kevyt, kaikenlaisia juustoja. Mitä te 
haluatte? Vinokas löi keppinsä maa-
han myyjän eteen. - Onko tämä mil-
jonäärin sauva? Myyjä oli hetken hil-
jaa. - Aivan, haluatte kuulla tarjous-
tuotteista. Valion arkijuusto on tar-
jouksessa, neljä euroa kilo. Vinokas 
Tuijotti myyjää tympeänä. Myyjä ky-
syi: - Onko jotain kysyttävää? - Päi-
vämäärä! - Viimeinen käyttöpäivä on 
30.8.2015. Vinokas ojensi kätensä. 

►
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Vinokas kääntyi lähteäkseen. Myy-
jä talutti Vinokkaan kassajonoon. - 
Pärjäättekö tästä eteenpäin? Vino-
kas ei sanonut mitään. - Minulla on 
niin paljon töitä, että täytyy mennä, 
myyjä sanoi ja poistui. Jono liikahti 
ja Vinokas yritti pysyä perässä. Hän 
tunnusteli kepittömällä kädellään. 
Käsi osui ihmiseen. Salamannopeas-
ti Vinokas nosti molemmat kätensä 
ihmisen naamaan ja alkoi puristella. 
-Aaa, mitä te teette! Vinokas irrotti ja 
nosti kepin eteensä. - Ai te olette so-
kea, ihminen sanoi. Vinokas myhäili. 
Suomalaiset olivat ujoa ja kilttiä po-
rukkaa. Näkövammaisten oikeuksien 
puolustaminen eteni loistavasti.
 
Vinokas jatkoi matkaa. Muutaman 
metrin jälkeen hänen eteensä tu-
li este. Auto. Jalkakäytävälle park-
keerattu auto. Vinokkaalla oli kepis-
sään suuri ja kova pisarakärki. Hän 
kulki auton sivulle ja viuhtaisi no-
pealla liikkeellä kepillä kuin ruoskal-
la. Kuului voimakas pam. Kylkeen tuli 
iso klommo. Kyllä näkövammainen-
kin saa nauttia autoilusta muutenkin 
kuin autoja väistelemällä tai invatak-
sin pimeässä kopissa istumalla. 

Vinokas kiristi vauhtia. Keppi ei ollut 
vaurioitunut kolauksesta vaan hei-
lui rytmikkäästi asfaltilla. Joku ohit-
ti Vinokkaan ja jäi kävelemään hä-
nen eteensä. Öykkäri. Vinokas oli 
teroittanut keppinsä reunan. Suih 
suih suih, hän sivalsi kepillään mie-
hen housuja. - Mitä hemmettiä, mies 
karjaisi. Siinähän kimität. Ei kannat-
taisi ostaa niin makeita housuja, et-
tä pitää mennä suoraan eteen kä-
velemään. Vinokas kääntyi ovisy-
vennykseen, josta kuului musiik-
kia. Hän saapui kauppaan. Mies ka-
dulta seurasi perässä. - Tyyppi tuho-
si mun housut. Vinokas ei kommen-
toinut mitenkään. - Pilasit mun hou-
sut, tyyppi toisti. Oho oho, jätkä al-
kaa lämmetä. Kato kato, et kai sä ha-
luu lyödä sokeeta. -Osta uudet kal-
sarit, Vinokas sanoi. Sitten hän lensi 
istuvilteen kaupan lattialle. 

Vinokas tunsi veren valuvan nenäs-
tään. Hän muisti ettei ollut omalaki-
nen romaanihenkilö, vaan tavallinen 
näkövammainen. Yllättävän pitkälle 
hän olikin päässyt.

Gyöngyi 
Pere-Antikainen                                           

Minä itse!

HEIJASTUKSIA

äkövammaisille järjes-
tetty blogikirjoittami-
sen verkkokurssi: loista-
va ohjaaja, taitava, pe-
rusteellinen ja omis-

tautuva. Kurssilaisista suurempi osa 
heikkonäköisiä, muutama täyssokko. 
Pitkiä kirjallisia luentoja  blogin tar-
koituksesta, tyylistä, etiikasta, mark-
kinoinnista, vaikka mitä kiinnosta-
vaa ja jokaisen luennon päälle tehtä-
viä, päämääränä runsain eväin maa-
ilmalle lähetettyjä blogeja jokaiselta 
kurssilaiselta.

Lähden mukaan lähinnä mielenkiin-
nosta. Alunperin en suunnittele kir-
joittavani blogia, mutta arvelen voi-
vani piilottaa luomukseni netin syö-
väreihin kuin salaisen pöytälaatikon 
ja herätellä sen henkiin milloin ta-
hansa tarvittaessa. Tietojen karttu-
essa ohjaajan innokkuus tarttuu mi-
nuun ja alan sittenkin kaavailla sään-
nöllisiä blogikirjoituksia.

Sitten törmään siihen ai-
niaiseen kompastuski-
veen. Tällä kertaa kom-
pastuskivenä on tieto-
tekniikka. Blogialusta, eli 
nettisivu, johon blogi pe-
rustetaan, on melkein 
saavutettava, mutta vain 
melkein. 

Tärkeiltä painikkeilta puuttuu nii-
hin liitettävä kuvaus, joka tekee niis-
tä ”näkyvän” sokean atk-apuvälineil-
le, monet tärkeät painikkeet eivät 
toimi näppäinkomennolla, muotoilu-
työkaluihin ei päästä ruudunlukuoh-
jelmalla - mitäs selittää yksityiskoh-
tia lisää, ongelmia on liikaakin. Halu-
an osoittaa olevani etevä, tiedän joi-
denkin sokkojen käyttävän kyseistä 
blogialustaa, haluan siis itsekin sel-
viytyä sivuston palikkaviidakosta. Se 
ei voi olla, ei ole mahdollista, etten 

pääse esteiden yli, kunhan riittävän 
sinnikkäästi yritän.

Lopulta saan aikaan jonkinmoisen 
kokonaisuuden, joka kuulostaa pu-
hesyntikalta luettuna kelvolliselta. 
Lähetän sen ylpeänä ohjaajalle, mut-
ta palaute onkin kuin kylmää suih-
kua niskaan: näkevälle blogisivuni 
on yhtä sekasotkua, kaikki on vää-
rässä paikassa, ei mistään saa kun-
non kuvaa ja tekstitkin näyttävät sil-
min järjettömiltä klönteiltä sikinso-
kin heiteltyjä lauseita.

Periaatteessa tiedän, mitä minun oli-
si tehtävä, mitä klikattava ja siirret-
tävä  ja kohdistettava, mutta käytän-
nössä en pysty sitä näön puutteessa 
tekemään. Lopulta, useiden päivien 
yrityksistä turhautuneena, minun on 
luovutettava ja ohjaaja asettaa kaik-
ki paikoilleen, ilmeisesti muutamas-
sa minuutissa. Samalla saan kuul-
la, että alustaa käyttävät sokeat ovat 
kaikki muutkin tarvinneet näkevän 
apua. Turhaan siis yritin. Ja vaikka 
perustamisvaiheen jälkeen postauk-
sien lisääminen toimii jo kelvollises-
ti myös apuvälineillä, innokkuuteni 
on kokenut melkoisen inflaation. In-
to palannee, mutta blogista en näil-
lä eväillä vielä saa läheistä , tuttua ja 
turvallista majaa kirjoitelmilleni.

Minä itse, tekisi joskus mieleni huu-
taa. 

Meillä on avustajia, oppaita ja saat-
tajia, meillä on apuvälineitä, sok-
kosovelluksia ja yhä uudempia ja uu-
dempia älykkäitä teknisiä ratkaisuja. 
Kaksijakoinen tunne: heistä ja niis-
tä on suunnattomasti hyötyä, mutta 
joskus väsyn kokiessani olevani kuin 
hovinsa ympäröimä kuninkaallinen, 
jolla on kovin vähän yksityisyyttä ja 
omaa päätäntävaltaa näiden avusta-
vien ihmisten ja tekniikan puristuk-
sessa. 

►
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Miten kaipaankaan jos-
kus sitä, että saisin teh-
dä asioita suunnittele-
matta, ex tempore, läh-
teä kauniiksi kehutul-
le merenrantapolulle tai 
näyttelyyn, vaateostok-
sille verkkokauppaan tai 
kirppputorille, uimaan 
aamuvarhaisella, jos en 
saa unta... Minä itse!

Näkövammaisten keskustelupalstoil-
la on taas väitelty siitä, onko näkö-
vammainen lukemisesteinen ja toi-
saalta onko sokea, joka ei pysty lu-
kemaan kirjoja pistekirjoituksella, lu-
kutaidoton. Tunteet käyvät yllättä-
vän kuumina kahden viattoman ter-
min ympärillä.

Mietin: itse olen ehdottomasti si-
tä mieltä, että koska lukeminen on 
pohjimmiltaan haltuunotetun teks-
tin ymmärtämistä ja käsittelyä ja se 
tapahtuu lukevan ihmisen aivoissa, 
pistekirjoitus, printti, äänikirja taik-
ka elektroninen julkaisu ovat vain 
mekaanisen lukemisen eri kohtei-
ta, eri tapoja lukea. Näin ollen ei ää-
nikirjojen tai elektronisten julkaisu-
jenkaan lukijaa voi sanoa lukutaidot-
tomaksi! Kun ihminen sokeutuu, ei 
hän menetä näön mukana lukutaito-
aan, menettää vain yhden tietyn ta-
van lukea!

Pistekirjoitusta täydellisesti hallitse-
vien sokeiden joukossa ajatukseni 
herättävät ehdotonta ja minulle ou-
toa vastustusta. Heillä vain omin sor-
min toteutettu pistelukeminen tar-
joaa todellisen lukutaidon ilmenty-
mää. Ja vaikken edelleenkään hy-
väksy ajatusta kokonaisuudessaan, 
vaikken suostu luopumaan oikeu-
destani tietää olevani lukutaitoinen, 
saan kiinni heidän perustelun kanta-
vasta ajatuksesta, se on tietenkin se 
sama: Minä itse!

Mikä vapauden riemu 
se onkaan, kun ylittää 
jonkun kynnyksen, eh-
kä vain kerran, ehkä har-
voin, ehkä aina uusia ja 
taas uusia kynnyksiä! Se, 
mikä saattaa olla yhdel-
le itsestäänselvyys, voi 
muodostua toiselle lä-
hestulkoon ylitsepääse-
mättömäksi kynnykseksi. 

Vertaistukea on myös näiden kyn-
nysten, kompastumisten ja tyylikkäi-
den ylitseliitelyiden vertaileminen. 
Vertaistukea, vaikka joskus sisältäen 
myös kateuden tai rehentelyn sie-
meniä. Useimmiten kuitenkin silkkaa 
onnistumisen iloa, tunnekuohun ja-
kamista: minä tein sen, minä itse!

En ole sokeana ollut erityisen liikun-
nallinen, tuskin ennenkään. Ikä, kun-
toni salakavala rappeutuminen, pie-
ni turhamaisuus ja liikunnan harvi-
naisen ilon muistaminen ovat kui-
tenkin saaneet minut kaipaamaan 
tehokkaampia ja monipuolisempia 
kuntoilun muotoja. Kuljen opaskoi-
rani kanssa aika leppoisaa vauhtia ja 
vaikka uinti on intohimoni, uimahal-
liin en pääse riittävän säännöllisesti. 
Ratkaisuksi löytyi pieni, rauhallinen 
ja edullinen kuntosali läheltä kotiani.

Miten vaikealta alkuun kaikki tuntui 
siellä! Avustajani taisi hikoilla minua 
paljon enemmän ohjatessaan, kun 
yritimme opetella liikkumista ah-
taassa tilassa monien eri kuntolait-
teiden seassa. Pitkälle ulottuvat jal-
kaosat, ulkonevat kahvat, pään kor-
keudessa törröttävät putket, aina yl-
lättäviin paikkoihin jätetyt liikutelta-
vat laitteet, tyynyt, painot, pallot ja 
tasapainoilulaudat - loukkaantumis-
riski ei ole millään eliminoitavissa, 
vaikka kepin kanssa liikkuisin varo-
vaisesti. Toisessa kokeilemassamme 
salissa olisi tilaa enemmän, mutta 
myös ihmisiä enemmän, jumpatessa 
ja joogatessa lattialla keskellä kulku-
väylää; ujosta ihmisestä on sietämät-
tömän noloa törmäillä heihin, tökkiä 
vahingossa heitä kepillä, yrittää kier-
tää kömpelösti, noin kiusalliset ti-
lanteet vievät ilon liikkumisesta. Sa-
masta syystä tuntuu mahdottomalta 
mennä yksin uimahalliin, vaikka liik-
kuminen siellä ei olisikaan sinänsä 
vaikeaa, mutta kopelointi ja törmäily 
alasti  suihkuosastolla on kuin paina-
jaisuni pahimmillaan.  On siis tyydyt-

tävä ensimmäiseen vaatimattomaan 
saliin. Mutta kunhan kunto alkaa ko-
hentua pian...

Sitten tuli se viikko, jolloin avustaja-
ni sairastui. Kurja olo: en päässyt ui-
mahalliin, en kuntosalille, ulkona sa-
toi päivät pitkät kaatamalla, mis-
tä siis fyysistä piristystä kehoon? Ja 
eräänä päivänä ajatus kypsyi päätök-
seksi ja suuntasin jännityksestä vapi-
sevat askeleeni kohti kuntosalia. Koi-
ranihan osasi jo reitin, sille löytyi hy-
vä loikkoilupaikka ja pehmeä pyy-
he alle salin varastohuoneesta. Ovel-
ta olin melkein kääntyä takaisin tör-
mättyäni heti ensimmäisenä soutu-
laitteen penkkiin, jonka olisi pitänyt 
olla ihan muualla. Onneksi en kui-
tenkaan kääntynyt takaisin satee-
seen.

Pieni askel ja sittenkin 
niin valtavan suuri mi-
nulle! Nyt pääsen kunto-
salille vaikka kolme ker-
taa viikossa, vain aika-
taulut rajana, olen tasan 
niin pitkään kuin ehdin 
ja haluan, teen haluama-
ni sarjoja oman miele-
ni mukaan, kaikessa hil-
jaisuudessa, keskittyen, 
kuunnellen samalla mu-
siikkia tai kirjaa. 

Käymme joskus edelleen avustajan 
kanssa, yhdessä on toisella tavalla 
mukavaa, mutta parasta on voitto it-
sestäni, peloistani, ujoudestani. Kyn-
nyksen ylittäminen, pieni vapauden 
hetki, se riemukas tunne, etten tässä 
harvinaisessa asiassa ole enää tois-
ten armoilla. Minä itse!

Joskus naurahdan hämilläni tajutes-
sani tämän minä-itse-ajattelun kum-
puavan syvältä lapsuudesta. Vaan 
miksipä ei: kuten askel askeleelta it-
senäistyvä lapsi, tarvitsee myös it-
senäisyytensä vamman tai muun ra-
joitteen takia menettänyt ihminen 
takaisin edes osan itsenäisyydestään 
ja miltei koko päätäntävaltansa voi-
dakseen luoda omat uudet rajansa ja 
hahmonsa.
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Uusia harjoittelupaikkoja, 
uusia opaskoiria

OPASKOIRA
PEKKO

Marianne
Tenhami

aas on se aika vuodesta, 
jolloin Näkövammaisteat-
teri esiintyy eri paikoissa 
ja minä opastelen muka-
na. Harjoituspaikkamme 

ovat tässä proggiksessa kovasti vaih-
delleet. Iloisena kerron, että teatte-
rimme opaskoiravahvuus on kasva-
nut kahdella kollegalla.

Näkövammaisten Palvelu- ja Toimin-
takeskus Iiriksen tilapulasta johtu-
en Näkövammaisteatterin tanssip-
roggiksen harjoittelupaikat vaihteli-
vat tällä kaudella melkoisesti. Välil-
lä oltiin jossain Outa-nimisessä, ah-
taassa, likaisessa tilassa, jossa teat-
terilaiset harjoittelivat afroa, nyky-
tanssia ja argentiinalaista tangoa se-
kä menivät läpäreitä. Outan hyvä 
puoli oli, että olin siellä kovin lähellä 
emäntääni, muita näyttelijöitä ja oh-
jaajaa. Myös toinen teatterimme uu-
sista opaskoiratulokkaista oli siellä 
ja pitihän meidän vähän riehua. Yri-
tin hyppiä ihastuttavan nartun sel-
kään, mutta isovillakoiran ja labra-
dorinnoutajan sekoitus teki narttu-
maiseen tapaan minulle heti selväk-
si, ettei se todellakaan käy.

Onneksi teatterilaiset pääsivät sen-
tään aina välillä tanssimaan tutul-
le näyttämöllemme Braille-saliin ja 
sen vieressä olevaan liikuntasaliin. 
Kun ihmiset harjoittelivat balettia lii-
kuntasalissa, tunsin oloni kulisseis-
sa kovin yksinäiseksi. Pitihän minun 
vinkua emäntäni perään, kun se ja 
muut näyttelijät olivat niin kaukana 
minusta. Sitä paitsi ei kukaan minua 
edes breikeillä huomannut kuten en-
nen: näyttelijöiden oli nimittäin kir-
joitettava fiiliksiään eri tanssilajeis-
ta ja yksi jos toinenkin naputteli jo-

tain laitetta tai raapusti jotain kynäl-
lä, eikä käsiä riittänyt minun rapsut-
tamiseen.

Tilanne parani kannaltani huomatta-
vasti, kun vahvuuteemme liittyi mu-
siikkien ajaja. Hän istui ylhäisessä yk-
sinäisyydessään katsomon takana 
äänitarkkaamossa huolehtien, että 
tanssiesityksen ja lavatanssien mu-
siikit kuuluivat ajallaan. Pitihän hä-
nelle saada seuraa, joten emäntä-
ni keksi että minähän voisin mennä 
äänitarkkaamoon hänen kanssaan. 
Olemmehan ennestään tuttuja. 

Musiikkien ajajalla ei ol-
lut kerrassaan mitään tätä 
järjestelyä vastaan ja niin-
pä siirryin pölyisistä kulis-
seista käskyllä ”koppiin” 
äänitarkkaamoon tarkkai-
lemaan, että musiikit tuli-
vat oikealla ajallaan aje-
tuiksi. Sainpa siinä sivussa 
silityksiä ja rapsutuksia-
kin, kun musiikkien ajajan 
kädet olivat vapaina. Mi-
nun piti myös aina välil-
lä kertoa hänelle, jos me-
no lavalla meni mielestä-
ni liian hurjaksi. Olenhan 
jo muutaman Näkövam-
maisteatterin proggiksen 
nähneenä tosin menoon 
tottunut, mutta kun välil-
lä huudettiin ja emäntä-
ni liikkui, katsoin asiakse-
ni kertoa siitä.

Tyytyväisenä olen nyt ollut kolme 
esitystä ja muutamat treenit ääni-
tarkkaamossa, mutta nyt näyttäisi 
siltä, että joudun viimeisen Iiriksen 
esityksen ja sen lämmittelytreeni-

en ajaksi jälleen pölyisiin kulisseihin. 
Musiikkien ajaja on nimittäin saanut 
uuden opaskoiran, joka tietysti on 
nyt tarkkaamossa hänen kanssaan. 
Sekin on kovin houkutteleva narttu 
ja olemme jo hiukan tutustuneetkin. 
Eilen matkustaessamme Riihimäelle 
nuuskuttelimme farmariauton taka-
tilassa, mutta emme vielä ole pääs-
seet kunnolla riehumaan. Toivotta-
vasti sekin aika tulisi nopeasti.

Eilinen Riihimäen esitys meni teat-
terilaisilta hyvin ja minulta rutiinil-
la. Opastin tottuneesti emäntäni po-
rukan mukana autosta esiintymis-
paikalle ja pukuhuoneeseen. Sin-
ne jäinkin siksi ajaksi, kun he meni-
vät tutustumaan uuteen lavaan. Esi-
tystä sain sentään seurata katsomos-
sa emäntäni äidin kanssa, mutta ker-
roin heti hänelle kun lavalla tapah-
tui jotain tai kun emäntäni liikkui tai 
huusi siellä. Katsomona toimivan sa-
lin lattialla oli houkuttelevan paljon 
popcorneja, mutta enhän minä nii-
tä saanut useista yrityksistäni huo-
limatta. Ja pukuhuoneessa tuoksui 
pizza, mutta sekin minulta kiellet-
tiin. Töihinhän minä tosin olin tul-
lut ja kyllä se emäntäni minua noil-
la esiintymisreissuilla aina muistaa 
ruokkia.

Näkövammaisteatteri esiintyy kesä-
kuussa Cross Over -festivaaleilla Kaa-
pelitehtaalla ja sinne osaan opastaa 
emäntäni kotoamme Lauttasaares-
ta. Se on minulle jo tuttu paikka. Jo-
ensuuhunkin pääsen teatterilaisten 
kanssa, kun elokuussa menemme 
parafesteille. Muistan, kun pari vuot-
ta sitten kävin vilvoittelemassa siellä 
joessa ja houkuttelin opaskoirakol-
leganikin mukaan. Pitäisiköhän taas 
käydä pulahtamassa...  

T
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Historiaa tehdään sielussamme,
välimatkat ja syvyys vain vaihtelevat

Jouko 
Lehtonen

PISTEITÄ

un on pieni maa, on syytä huolehtia omasta his-
toriastaan. Muut eivät siitä välttämättä oikeassa 
valossa huolehdi.

Suomalaiset kirjailijat tuovat  teoksillaan kan-
samme vaiheita elävästi esille. Kaunokirjallisuus 

poikkeaa historiankirjoituksesta mm. siinä, että kirjailija 
kuvaa yksityisten ihmisten arkista työtä ja kamppailua. Ih-
minen ei ole vain aatteen tiellä liputtava symboli, vaan hi-
koileva ja naurava yksilö, yskivä ja hurmaantuva käsipari, 
kompastuva ja loikkaava uskalikko. Historiaa tehdään sie-
lussamme ja ihmissuhteissamme – välimatkat ja syvyys 
vain vaihtelevat.     

Näkövammaisille suunnattu pistekirjoituslehti ”Piste-
posti” välittää lukijoilleen artikkeleita monista kulttuu-
rilehdistä. Tänä keväänä kirjailijat Katja Kettu, Sirpa Käh-
könen, Raija Oranen ja Asko Sahlberg vastaavat kysy-
myksiin:  miten itse tutkit, miten romaani rakentuu, miksi 
meillä luetaan niin paljon historiallisia romaaneja? 

Monet Helsingin seudulla asuvat tekevät retken Tar-
vaspäähän, tuohon keskiaikaisen linnan tai luostarikir-
kon näköiseen taloon. Sen suunnitteli ja rakennutti tai-
teilija Akseli Gallen-Kallela ystävänsä Eliel  Saarisen aut-
tamana.  Tarvaspää oli Gallenin koti ja ateljee. Siellä koh-
taavat mestarin töissä karelianismi ja Afrikan kulttuuri, 
öljyvärit, metalli, puu ja kankaat.  Onneksi paikka on ol-
lut yleisölle avoin museo. Pihapiirin mäellä on kahvila-
ravintola, josta avautuu maisema merelliseen Laajalah-
teen. (Antiikki ja taide 2)

Puu innostaa monia kädentaitajia. Yksi puunveiston 
taitajista on riihimäkeläinen Viljo Sivula. Puun työstö on 
hänen käsissään taidetta. Millimetrin tarkka osaaminen 
ja puun perinpohjainen tuntemus tekevät mestarin. Kun 
asetehdas Sako täytti 50 vuotta, se suunnitteli huippu-
luodikon, jota valmistettiin vain 1000 kpl. Aseiden puu-
osien viimeistely tehtiin käsin, jotta huippulaatu tuli-
si varmistetuksi. Osa aseista päätyi presidentti Kekkosen 
tuliaisina eripuolille maailmaa. Asetta ostivat mm. ara-
bisheikit ja amerikkalaiset raharikkaat. Viljo Sivula teki 
mallikappaleet  ja kaiversi luodikkojen tukkiin tammen-
lehvät kohokuviona. Muita hänen tuotteittaan ovat  kä-
sintehdyt tuhkauurnat, komeimpana kirsikkapuinen am-
fora. Ruusupuu, kirsikka ja kotimainen visakoivu antavat 
kauniin ja kestävän pinnan.

Olet varmaan matkannut maitse ja ve-
sitse, olet jatkanut Tampereitse ja Kuopi-
oitse, mutta oletko vielä pitänyt yhteyttä 
twitteritse tai facebookitse? 

Sekin on mahdollista. Näin todistaa virallinen kielen-
huoltomme. Miten ja milloin reklaamista tuli mainos, tip-
pauksesta veikkaus ja syväjäädytystuotteesta pakas-
te?  Kielikello-lehti kertoo näistä (no 1). Tunnetko histori-
aa: Onko Sveitsi ikinä sotinut? Miten saippuaa valmistet-
tiin? Mikä on hääkakun historia? Mikä on juutalaisten py-
hin paikka? Missä olivat maailman ensimmäiset liikenne-
valot? Vastauksia antaa Historia-lehti (no  7).       

      

K
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KULTTUURIN
TUULAHDUKSIA

Tanja
Rantalainen

– ja muuta kesän toimintaa

Ihanaa kesää, linnunlaulua ja lentokorkeutta! 
toivottaa kulttuurisihteeri Y

Aukeaman kuvat ovat Näkövammaisteatterin 
esityksestä Tanssi mun kanssa!, 

kuvat Juha Seppälä.

Yllä ja alla vasemmalla Jaana Argillander, Joose Oja-
la, Marianne Tenhami ja Riikka Hänninen.

hdistyksen keramiikkaryhmä osallistuu Jo-
ensuun Parafest- festivaalin Kulttuuri kuuluu 
kaikille 2015 -taidenäyttelyyn. Keramiikka-
näyttely Sanasta lintu, savesta lintu on esil-
lä Taidekeskus Ahjon tiloissa 13.8. - 6.9.2015. 

Keramiikkaryhmä on toiminut 1980-luvulta lähtien ja 
pitänyt toistakymmentä omaa näyttelyä sekä osallis-
tunut lukuisiin yhteisnäyttelyihin ja tapahtumiin Suo-
messa ja ulkomailla. Ryhmän vetäjänä toimii keraamik-
ko Soile Paasonen. 

”Ilmassa leijaileva lintu on kuin runo jo itsessään. Tari-
nat linnuista tulevat aikojen takaa ja koskettavat mei-
tä syvältä. Viisaat linnut, voimalinnut tai turvaa hake-
vat pikkulinnut ovat sisäisiä omakuviamme” kuvataan 
näyttelyn lehdistötiedotteessa. Teksti on Sari Kekko-
sen kynästä. 

Parafesteilla koemme tällä tietoa myös Näkövammais-
teatterin Tanssi mun kanssa! -esityksen. Huhtikuus-
sa se keräsi ennätysyleisöjä Iiris-keskuksessa ja on Ka-
jastuksen ilmestyessä ehtinyt keikkailla jo mm. Cross 
Over- festivaaleilla. Tanssi mun kanssa! on hulvaton 
ja älykäs esitys tanssista. Työryhmän kolme synty-
mäsokeaa ja kolme heikkonäköistä jäsentä tutkivat mi-
tä tanssi on ja miten siitä voi kertoa sellaiselle, joka ei 
ole koskaan nähnyt tanssia. Kevyensyvän, hauskan esi-
tyksen – joka ei ole tanssiesitys – on ohjannut Anu Aal-
tonen. 

Näkövammaisteatterin rinnalla Kulttuuripalvelun suo-
jissa toimii toinenkin huippulaatuinen esiintyjäjoukko. 
Anne Huttusen Reperyhmän Tulivuori -livekuunnelma 
jatkaa voittokulkuaan vielä syyspuolella ja samalla uu-
den Reino Helismaan käsikirjoittaman hupailun harjoi-
tukset alkavat. Ryhmä toteuttaa esityksensä pimeässä 
ja on naurattanut yleisönsä tärviölle jo mm. Turussa ja 
Porissa. 

Anne Huttunen luotsaa myös Lasitähti-työryhmää, jo-
ka parhaillaan harjoittelee Sari Kekkosen Tähtitaivaan 
alla ja Ilkka Väisäsen Lasikatse-kuunnelmia äänitys-
kuntoon. Studioaika on varattu kesäkuun alkuun. Yh-
distyksen oma kuunnelmatallenne valmistuu syys-
markkinoille. Syksyn Kajastuksesta pääsette lukemaan 
lisää! 

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

Sanasta lintu, savesta lintu! 
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Näkövammaisteatterin Jaana Argillander, Jari Gusev, Jani Kallunki ja Riikka Hänninen.
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ONNEA VOITTAJILLE! Jouluruudukon arvonnas-
sa voittivat Kajastuksen vuosikerran Paula Lepis-
tö, Pori ja Toive Mustonen, Enonkoski.Voit vasta-
ta kahdella tavalla: irrota täytetty ruudukko tai kir-
joita paperiin keltaisille riveille muodostuvat sa-
nat,  lisää nimi- ja osoitetietosi ja laita vastauksesi  
15.8.2015 mennessä osoitteella  Kajastus, Marjanie-
mentie 74, 00930 HELSINKI.  Kirjoita kuoreen lisäksi  
sana "Kevätruudukko”. Oikein vastanneiden kesken 
arvomme kaksi Kajastuksen vuosikertaa. HUOM!
Voit vastata myös sähköpostitse lähettämällä
keltaisille riveille muodostuvat sanat ja osoitetieto-
si osoitteella: palaute@kajastuslehti.fi

 

HANSKIN SANAVISA
 
Tehtävät ovat tällä kertaa siltoja sanasta toi-
seen. Ensin mainittavan yhdyssanan loppuosa 
olkoon sama kuin jälkimmäisen alkuosa. Sinun 
tulee löytää tuo yhteinen tekijä  eli korvata ta-
vuviivat sanalla. Esim.: Aamu- -kahvi = päivä, sil-
lä aamupäivä ja päiväkahvi ovat olemassa. Joi-
hinkin kohtiin saatat löytää muun sanan kuin 
vastausluettelossa. Jos löydät, onnittelen.
 
1. Kesä- -kiikari
 
2. Nuotti- -romaani
 
3. Filmi- -sukset
 
4. Taide- -lehtori
 
5. Kirja- -kone
 
6. Tanssi- -säteily
 
7. Ooppera- -kakku
 
8. Nukke- -palvelu
 
9.  Ala- -lautakunta
 
10. Tuhkimo- -tuokio
 
11. Kuunnelma- -kaappi
 
12. Ateljee- -palaveri
 
13. Valssi- -kalastaja
 
14. Öljy- -televisio
 
15. Kirjasto- -kauppias
 
16. Musiikki- -istunto
 

RUUDUKON VOITTAJAT

HANSKIN SANAVISA                                    RUUDUKON RATKAISU                         

KAJASTUS SYYSKUUSSA

1. Teatteri 2. Avain 3. Rulla 4. museo 5. Paino 
6. Lava 7. Voileipä 8. Koti (Ibsen) 9. Kulttuuri 
10. Tarina 11. Palkinto 12. Kritiikki 13. Kuningas 
(Strauss) 14. Väri 15. Auto 16. Terapia

OIKEAT VASTAUKSET

"Viimeinen tulisielu", kirjailija Juha 
Hurme puhui vierailullaan meidät kaikki
melkein pyörryksiin!

Esittelyssä Kiasman uusi johtaja
Leevi Haapala.

Taiteilija Eeva Ryynäsen syntymästä
100 vuotta.

Väitös: Ovatko vammaiset kuljetuksessa
kuin postipakettaja?
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                      KESÄRUUDUKKO

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

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

  ..............................................................................................................................
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rangsnesin pieni kalastajakylä kyyhöttää Islan-
nin länsivuonoilla Steingrímsfjörður-vuonon 
kupeessa. Kaksikymmenvuotias Sandra Dögg 
Guðmundsdóttir on viettänyt siellä suurimman 
osan elämästään. Peruskoulun päätyttyä tie vei 

lähimpään lukioon Pohjois-Islannin pääkaupunkiin, Aku-
reyriin. Ylioppilaaksi päästyään Sandra Dögg päätti palata 
kotiin ja hankkiutui töihin kylän tärkeimpään työpaikkaan, 
kalanjalostamo Fiskivinnsla Dranguriin. 

Työpaikka järjestyi käden käänteessä, kun Sandra Dögg ta-
pasi kyläkaupan kassajonossa kalanjalostamon johtajan ja 
pyysi päästä töihin. Sinänsä kalatehtaan tytöksi pääsemi-
nen ei ole islantilaiselle temppu eikä mikään, mutta Sandra 
Dögg on vaikeasti näkövammainen. Hän syntyi terveenä ja 
kävi kylän pientä peruskoulua. Kaksitoistavuotiaana näkö 
heikkeni, kun verkkokalvo irtosi ensin oikeasta ja sitten va-
semmasta silmästä. Lukion aloitettuaan hän käytti jo keppiä 
ja opetteli pistekirjoituksen.   

Kalanjalostamo työllistää vakituisesti 10-15 henkeä. Siel-
lä työstetään turskaa, koljaa, rasvakalaa ja uusimpana tulok-
kaana makrillia, joka on vasta viimeisen kymmenen vuoden 
aikana siirtynyt Islannin vesille meren lämpötilan noustes-
sa. Sandra Dögg kertoo osallistuvansa kaikkiin töihin kalan 
perkausta, fi leointia ja siistimistä lukuun ottamatta. "Pakas-
tan, suolaan ja pakkaan siinä missä muutkin. Jos tarvitaan 
laatikoita, taittelen laatikoita. En tykkää siitä, että minul-
le tuputetaan apua. Pyydän sitä, jos tarvitsen", Sandra Dögg 
sanoo topakasti. 

Kylässä on Sandra Döggin mukaan talvisaikaan viisi kalas-
tusalusta, jotka pyytävät kalaa päiväseltään. Niistä suurin 
tuo hyvänä päivänä 10 tonnin saaliin, pienemmät 4-6 ton-
nia. Ne pyytävät 50 koukun pitkälläsiimalla ja suurimmalla 
on 38 siimaa, pienemmillä 16-20.  Kesäisin kylän satamas-
sa on enemmänkin aluksia, jotka harjoittavat silloin ns. ran-
takalastusta, koska niillä ei ole omia kalastuskiintiöitä.

Syksyn ja talven aikana saalis on enimmäkseen turskaa ja 
koljaa. Kolja pakastetaan aina tuoreena, kun taas osa turs-
kasta myydään kevyesti suolattuna pakasteena tai suolat-
tuna. Perkauksen, fi leoinnin ja siistimisen jälkeen turska 
upotetaan ensin muutamaksi päiväksi suolaliuokseen, min-
kä jälkeen se joko pakastetaan tai siirretään suolaliuokses-
ta sammioihin, jotka täytetään vuorotellen kala- ja suola-
kerroksin. 

Sandra Dögg kertoo, että työhön tuo vaihtelua kalastus-
kauden vaihtuminen. Maaliskuun puolivälin jälkeen alkaa 
rasvakalakausi. Rasvakalaa pyydetään lähinnä sen mädin 
vuoksi. Kala perataan ja mäti suolataan tynnyreihin. Puh-
distettu kala lähetetään kokonaisena Kiinan markkinoille. 
Juuri muualla rasvakalaa ei enää syödä.

Sandra Dögg viihtyy kalatehtaalla hyvin. Hänellä ei ole mi-
tään erityistä lempitehtävää. "Kaikki työt tuntuvat mukavil-
ta, vaihtelu virkistää ja sekin on mukavaa, että työtoveritkin 
vaihtelevat." Makrillikausi käynnistyy alkukesästä ja kestää 
heinä-elokuun vaihteeseen. "Silloin tehtaalla on hauskinta. 
Kiirettä piisaa ja töitä paiskitaan olan takaa. Kaikki kynnel-
le kykenevät tulevat apuun, myös yläasteen oppilaat. Mu-
siikki soi ja tunnelma on korkealla." Tunnelmaa voisi eh-
kä verrata 1960-luvun hurjiin sillivuosiin, jolloin islantilai-
set ammensivat merestä loputtomasti meren hopeaa. San-
dra Dögg kertoo, että makrilli vain perataan ja  pakastetaan 
kokonaisena lähinnä Etelä-Euroopan markkinoille. Vuonna 
2012 Islannissa pyydettiin runsaat 152 tuhatta tonnia ma-
krillia, kun määrä vuonna 2006 oli vaivaiset 4200 tonnia. 
Saaliiden valtavasta kasvusta huolimatta makrillia ei löydä 
paikallisen kalakaupan tiskistä.
Sandra Dögg kertoo syövänsä kalaa muutaman kerran vii-
kossa. "Punakampela on lempikalani ja se on herkullisin-
ta sitruunalla ja vakosipulilla marinoituna ja grillattuna. Si-
tä eksyy tosin vain ani harvoin tehtaalle tulevaan saaliiseen. 

KALATEHTAAN 
TYTTÖ
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Joskus mukaan sattuu merikrottia ja kissakalaa, ja ne mene-
vät suoraan kotimaan markkinoille myyntiin. ".

Sandra Dögg on tyytyväinen elämäänsä kotikylässään eikä 
hänellä ole aikomustakaan muuttaa muualle. "Minulle elä-
mä täällä on helpompaa kuin vaikkapa Reykjavikissa. Tääl-
lä osaan liikkua itsenäisesti ja kaikki tuntevat minut ja mi-
nä tunnen kylän jokaisen asukkaan äänestä." Puolipäiväisen 
työnsä ohessa Sandra opiskelee etäopiskeluna terveyden-
hoitoalaa tavoitteenaan valmistua hierojaksi. "Jossain vai-
heessa joudun tietenkin muuttamaan Reykjavikiin ja suorit-
tamaan käytännön opinnot siellä. Silti minusta tuntuu, et-

tä  palaan takaisin Drangsnesiin. Täällä olisi työtila ja var-
maan asiakkaitakin," Sandra aprikoi. "Ystäväni ja perhee-
ni ovat täällä ja pidän rauhallisesta maalaiselämästä. En ole 
varma, että harrastaisin Reykjavikissa jotain, mihin täällä 
ei ole mahdollisuutta. Ainakaan tällä hetkellä minulla ei ole 
kiire minnekään muualle", Sandra toteaa.

"Kotikyläni Drangsnes on täällä", Sanda näyttää sormellaan. Sinne hän halusi palata ja myös palasi.

inulla e
ra toteaa.
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Teksti: Kirsti-Sisko Salonen

uoden alussa uutisoitiin 
näyttävästi, kun Meksi-
kossa oli julkaistu maa-
ilman ensimmäinen sar-
jakuvakirja pistekirjoi-
tuksella. Kyseessä saat-

toi olla maailman ensimmäinen kau-
pallinen sarjakuvakirja, mutta sarja-
kuvia on toki tuotettu näkövammai-
sille Saavutettavassa muodossa jo ai-
emmin meillä suomessa.

Celia-kirjaston kokoelmista löy-
tyy kaksi sarjakuvakirjaa pistekirjoi-
tuksella. Kirjoissa ei ole kuvia. Henki-
löt on kuvailtu alkulehdillä. Tarinassa 
ruudut on erotettu toisistaan tyhjällä 
rivivälillä, mikä helpottaa sarjakuvan 
seuraamista. Ruuduissa kerrotaan 
tapahtumista vain tarinan kannalta 
olennainen sekä puhekuplan teksti.

Aku ankka sekä veljenpojat Tupu, 
Hupu ja Lupu ovat seikkailleet suo-
malaisena sarjakuvana jo kuutisen-
kymmentä vuotta. Aku Ankka on 
vuodesta toiseen säilyttänyt ase-
mansa Suomen luetuimpana viikko-
lehtenä.

Celia-kirjastoon on valittu kokoel-
ma nimeltä Selville vesille. Siinä Aku 
Ankka veljenpoikineen lähtee Kat-
manduun aarretta etsimään. Tämän 
tarinan lisäksi kirjassa on kymmenen 
tarinaa. Pistekirjoitusvihkoja on kol-
me. Vaihtoehtona on ”tiheää harval-

la”. Kun teksti on pai-
nettu joka toiselle ri-
ville, se helpottaa 
esimerkiksi vasta-
alkajan lukemista. 
Pistekirjoitusvih-
koja on tässä tapauksessa 
seitsemän.

Tintin seikkailut ovat ilmestyneet 
alun perin ranskaksi Belgiassa. Hérge 
piirsi ensimmäiset sarjakuvat Tintistä 
jo 1930-luvulla. Suomessa Tintti saa-
vutti suosiota vasta 1970-luvulla, kun 
Otava alkoi julkaista niitä.  Sarjakuva-
albumeja on yhteensä 24. Suosituim-
mista on otettu kahdeksan painosta.

Celian kokoelmissa julkaistu Yksis-
arvisen salaisuus on alun perin ilmes-
tynyt sota-aikana. Siinä nuori lehti-
mies Tintti ostaa kirpputorilta laivan 
pienoismallin antaakseen sen lahjak-
si ystävälleen kapteeni Haddockil-
le. Kun hän on maksamassa pienois-
mallia, paikalle ilmestyy myös mui-
ta kiinnostuneita. Kapteeni Haddock 
tietää laivan nimen. Se on Yksisarvi-
nen. Pistekirjassa on neljä vihkoa.  

Kuvailutulkattuja sarjakuvia 
Kulttuuripalvelun verkkosivuilla

Sarjakuvien arvostus on viime vuosi-
na noussut. Suomessa ilmestyy usei-
ta sarjakuva-albumeja vuosittain. 
Kuvailutulkki Raisa Jäntti on kuvail-
lut esimerkinomaisesti yksittäisiä ta-
rinoita eri albumeista. Hän kuvailee 
henkilöiden lisäksi sen, mitä ruudus-
sa näkyy sekä lukee puhekuplien si-
sällöt. Kuvailut ovat sekä äänittei-
nä että teksteinä Kulttuuripalvelun 
verkkosivuilla.

Siellä seikkailevat muun muassa 

Saavutettavia 
SARJA-
KUVIA

Bill Wattersonin luomat Lasse ja Lee-
vi sekä Pertti Jarlan Fingerbori-sarja-
kuvien Heimo Vesa.

Sarjakuvia ilmestyy nykyään myös 
verkkosivuilla. Esimerkkinä niistä on 
Tea Tauriaisen helmikuussa 2012 Mad 
Teaparty –blogissa ilmestynyt Mutta 
se on totta.

Sarjakuvien tuotolla silmälaseja 
meksikolaisille lapsille

Meksikolaistekijöiden mukaan Sen-
sus: Universumi silmissä on ensim-
mäinen teos, jossa yhdistetään pe-
rinteistä sarjakuvataidetta ja dialogia 
pistekirjoituksella. 

Sarjakuvassa astronautti rysähtää 
aluksellaan vieraalle planeetalle, jon-
ka asukkailla ei ole lainkaan silmiä. 
Myös astronautti menettää näkönsä 
onnettomuudessa. Hän saa apua pla-
neetan asukkailta, jotka opettavat 
hänet käyttämään muita aisteja.

Meksikossa on yli 1,2 miljoonaa nä-
kövammaista ihmistä. Taiteilijoiden 
mukaan he jäävät liian vähälle huo-
miolle. Niinpä he lahjoittavat jokai-
sesta myydystä kirjasta silmälasit 
heikkonäköiselle lapselle.

Muun muassa Yksisarvisen salaisuus 
löytyy Celiasta pisteillä.

v

Mikä olikaan maailman 
ensimmäinen pisteillä 
julkaistu sarjakuva - ja 
missä se ilmestyi?
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