
”Kaunein suomen sana on sinä!”
LUKIJOIDEN RUNOJA JA KIRJOITUKSIA

TULOSSA: NÄKÖVAMMAISTEATTERIN 
TANSSIINKUTSU: TANGOA JA BALETTIA

REPE-RYHMÄ ESIINTYI PIMEÄSSÄ
KÖYHIEN KOKOUKSESSA BRYSSELISSÄ

VE
RK
KO
-

VE
RK
KO
-

KA
JA
ST
US

KA
JA
ST
US

1
2015



Sokeat näkevät Miekkail i jan

Eija-Liisa Markkula
Puheenjohtaja
Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry

PÄÄKIRJOITUS

Miekkailija on Klaus Härön ohjaama elo-
kuva, joka saanut ensi-iltansa perjan-
taina 13.3. Sokeiden ja heikkonäköis-
ten kannalta kyseessä on todella kään-
teentekevä tapaus, sillä kaupalliseen 

elokuvaan on ensimmäistä kertaa Suomessa tehty KU-
VAILUTULKKAUS jo tuotantovaiheessa. Kyseessä on 
pilottihanke, jonka Suomen Elokuvasäätiö rahoittaa. 
Nyt sokea voi itsenäisesti seurata tätä elokuvaa missä 
tahansa sen esityksessä teatterista riippumatta. Rat-
kaisevalla tavalla uutta on yhdenvertaisuus muiden 
elokuvan harrastajien kanssa sekä mahdollisuus toi-
mia itsenäisesti. Kuvailutulkkaus kuunnellaan iOS- tai 
Android-laitteella, johon on etukäteen ladattu Movie-
Reading-sovellus. Tavanomainen DVD-tallenne, jonka 
yhdelle raidalle on  tallennettu kuvailutulkkaus, on tu-
lossa syyskauden alussa. 

Kuvailutulkkaus tarkoittaa sitä, että kerrotaan juo-
nen kannalta oleellinen siitä, mitä valkokankaalla 
kulloinkin näkyy. Kerronta kuullaan puheäänitteenä 
omilla kuulokkeilla. Miekkailijan kuvailutulkkauksen 
käsikirjoituksen ovat laatineet Anu Aaltonen ja Cari-
ta Lehtniemi näkövammaiskonsulttinaan Heikki Eko-
la. Anu on lukenut tekstin äänitteelle, hän toimi myös 
hankkeen koordinaattorina. 

Miekkailijassa riittää haastetta näkövammaiselle 
elokuvan seuraajalle, sillä sen kieli ei ole suomi vaan 
viro, mukana on myös venäjää. Niinpä myös repliikit 
oli luettava äänitteelle. Sen teki  Juha-Pekka Mikko-
la. Seuraamista helpottaa se, että kuvailutulkkaus on 
melko eleettömällä naisäänellä ja repliikit näyttelijän 
miesäänellä. Nämä kaksi poikkeavat selkeästi toisis-
taan. Silti seuraaminen vaatii keskittymistä. Ehkä voi-
si todeta, että onneksi elokuvassa on melko vähän pu-
hetta. 

Otimme riskin, koska Miekkailijan tuottaja Kaj 
Nordberg, Making Movies Oy, oli valmis ko-
keilemaan kuvailutulkkauksen mukaan so-
vittamista tuotantovaiheessa, ja rahoitus 

oli selvä. Muussa tapauksessa olisimme saattaneet 
joutua odottelemaan sopivaa suomenkielistä eloku-
vaa pitkänkin aikaa. Toivottavasti seuraava voidaan 
tehdä pelkästään suomenkieliseen filmiin, mikä olisi 
näkövammaiselle huomattavasti helpompi ponnistus.

Elokuvasäätiö järjestää auditoriossaan erityisesti nä-
kövammaisille suunnatun  Miekkailija-näytännön lau-
antaina 28.3. Aiemmin samana päivänä Iiriksessä pi-
dettävän Kulttuuripalvelun vuosikokouksen osanotta-
jat pääsevät yhteiskuljetuksella katsomaan Miekkaili-
jaa. Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita. 

Elokuvien kuvailutulkkaus ei sinänsä ole uutta Suo-
messa; jo vuonna 2005 Yle tuotti Varpuset-nimisen 
pienoiselokuvan, jota sittemmin on seurannut viitisen 
elokuvaa lisää. Kaupallisia kuvailutulkkauksella varus-
tettuja tallenteita on tuotettu kaksi; vuonna 2009 Pos-
tia pappi Jaakobille sekä vuonna 2010 Risto Räppääjä 
ja polkupyörävaras.

Jo vuodesta 1989 Kulttuuripalvelulla on ollut ku-
vailutulkkauslaitteet, joita on käytetty live-ku-
vailuun ryhmille teatteriesityksissä ja myös elo-
kuvia katsottaessa, joko omissa tilaisuuksissa tai 

elokuvateattereissa. Varsinaisen kuvailutulkkikoulu-
tuksen saaneita on maassamme hieman yli 30 henki-
löä.  

Kulttuuripalvelu on tehnyt paljon yhteistyötä kuvai-
lutulkkauksen tunnetuksi tekemisessä  Näkövammais-
ten Keskusliiton kanssa. Liitto on auttanut laitehankin-
noissa ja laitteiden sijoittamisessa alueyhdistyksiinsä. 
Toisaalta olemme voineet hyödyntää sitä arvovaltaa, 
joka suurella keskusjärjestöllä on. Jäsenpalvelupääl-
likkö Markku Möttönen  on ollut tässä avainasemas-
sa. Hän tuntee näkövammaiskentän ja hoitaa Miekkai-
lijankin kohdalla yhteydet alueellisiin tahoihin ja elo-
kuvan levittäjään.     

Yhdistyksemme kuvailutulkkaustoimikunta on jo 
vuosia tehnyt vaikuttamistyötä ja hakenut onnistu-
matta apurahoja kuvailutulkatun elokuvan aikaansaa-
miseksi. Se seuraa aktiivisesti kehitystä myös ulkomail-
la. Monissa Euroopan maissa elokuvien kuvailutulk-
kauksessa ollaan pidemmällä kuin meillä. MovieRea-
ding-sovelluksen kehittäjä ruotsalainen Per Liljeqvist-
kin tuli tutuksemme erään saavutettavuusseminaarin 
yhteydessä. Ruotsissa sovelluksella seurataan mm. Eu-
roviisu-kilpailuja. Sovelluksen löytyminen poisti koko-
naan ongelman, joka liittyi elokuvateattereiden digi-
talisointiin ja hyvin vaihtelevaan varustetasoon.        

Kuvailutulkattu Miekkailija on rohkea hyppy eteen-
päin. Toivomme tämän kokeilun johtavan vakiintu-
vaan käytäntöön. Näkövammaisten Kulttuuripalvelu 
kiittää lämpimästi kaikkia yllä mainittuja ja muita pro-
jektiin osallistuneita. Aivan erityisesti kiitämme Harri 
Ahokasta ja Suomen Elokuvasäätiötä tästä kauaskan-
toisesta, suurenmoisesta yhdenvertaisuus- ja kulttuu-
riteosta. 

   
Helsingissä 3. maaliskuuta 2015
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Teksti: Jaana Argillander
Kuvat: Ali Kinnunen

Wau, tanssiteatteria, tähän pitää ilmoit-
tautua heti.  Näin ajattelin, kun näin 
viime syksynä Näkövammaisten Kult-
tuuripalvelun ilmoituksen tanssiteat-
terista. Olinhan käynyt lavatanssikurs-

seilla ja harrastanut musiikkiliikuntaakin. Tiesin, että 
rytmitajua minulta ainakin löytyy, mutta ne  vuorosa-
nat ovatkin sitten toinen juttu. Uskaltauduin kuiten-
kin mukaan. Olemme tehneet hienoa matkaa rytmien 
ja kehoilmaisun maailmaan kuuden innokkaan harras-
tajan voimalla ja ammattilaisten opastuksella. Hiomis-
ta vielä riittää, mutta huhtikuun 24. päivän ensi-illassa 
Iiriksessä tulemme estradille aikamoisella coctaililla.

Uutena mukaan

Viime syyskuussa ensimmäisissä harjoituksissa istah-
din mukaan tutustumisrinkiin Iiriksen näyttämötilas-
sa innostuneena, vaikka mieleeni hiipi pieni epävar-
muus.  Nimittäin esittelykierroksella sain kuulla, että 
paikalla olivat ne kaikki huipputyypit, jotka esiintyi-
vät viime kevään aivan mahtavassa Mestari ja Marga-
rita-näytelmässä; Riikka Hänninen, Marianne Tenhami, 
Joose Ojala, Jari Gusev ja Jani Kallunki. Epävarmuuteni 
kuitenkin hälveni, kun ohjaajamme Anu Aaltonen toi-
votti lämpimästi minut mukaan ryhmään.

Tanssien pyörteissä

Räntä-tätä-tä-tän-tän-tä ja siitä se alkoi tutustuminen 
afrotanssiin. Afrikkalaissyntyinen Alian rummutti ryt-
miä djemperummullaan ja me heitimme  käsiä taak-
se samalla askeltaen sivulta toiselle ohjaaja Outi Kal-
lisen opastuksella. Taputimme käsiämme ja vastasim-
me rumpalin laulukutsuun. Liikuimme rytmin paulois-
sa ikään kuin keskustellen soittajan kanssa. Djempen 
rytmi innosti reippaaseen menoon.

Nykytanssia

Toisenlaista liikehdintää olikin sitten tiedossa nyky-
tanssitunneilla.  ”Liikkukaa tässä ympäriinsä ikään kuin 
ihostanne käsin, vaihtakaa välillä niin kuin pelkkä luu-

ranko teissä liikkuisi, ihan vapaasti musiikin mukaan”,  
kehotti Outi Yli-Viikari meitä seuraavilla tunneilla. Su-
kelsimme nykytanssin improvisaatioihin.  Kuvittelim-
me makaavamme järven pohjassa, josta annoimme 
veden paineen nostaa raajojamme ja kehoamme koh-
ti pintaa. Luova liikehdintä tuntui ihanan rentouttaval-
ta. Työpäivän asiat häipyivät mielestä ja vapaassa liik-
keessä pääsi hetkeksi irti arjen usein kontrolloidusta 
suorittamisesta.  Alkuun improvisointi ei ollut kuiten-
kaan helppoa lavatanssikurssien säntillisten askelkuvi-
oiden tai aerobictuntien steppauksia opetelleena. 
 
Argentiinalaista tangoa

Säntillisempää ja, ah niin tunteikasta menoa oli tie-
dossa seuraavilla tunneilla.  Argentiinalaisesta tangos-
ta olinkin haaveillut.  ”Kuunnelkaa musiikkia, sen ryt-
miä ja tuokaa sen herättämä tunne tanssiin”, kehotti 
espanjalaissyntyinen tanssiopettaja Hernan Dionysus 
Ohaco. Harjoittelimme askelia, mutta ennen kaikkea 
me naiset seuraamaan miehen vientiä, miesten taas 
opetellessa ottamaan vastuun viennistä. Heittäytymi-
nen miehen ja musiikin vietäväksi ei ollut kovin help-
poa, mutta keskittymällä kuuntelemaan musiikin ryt-
miä saimme kiinni yhteisestä tanssista.  

... ja balettia!

Paritanssi vaihtuikin sitten baletin maailmaan.  Kan-
sallisopperan eläkkeelle jäänyt rehtori Hannele Viika-
ri opetti meille kehon hallintaa, lonkkien ja jalkateri-
en taivutteluja.  Se olikin sitten tarkkaa koordinaatio-
työtä, kun musiikin rytmiä tarkasti seuraten askelsim-
me säntillisesti samalla, kun kädet tekivät omia kuvi-
oitaan. Baletti vaatii kovaa vartalon hallintaa ja samal-
la loppuun asti hiottuja raajojen liikkeitä. Ei mikään ih-
me, että balettitanssijat aloittavat treenaamisen jopa 
kolmevuotiaana.

Yleisö mukaan tanssimaan

Tanssilajien lisäksi olemme tutustuneet kehoviestin-
tään, enkä repliikkien harjoittelultakaan ole vältty-
nyt. Olemme treenanneet muun muassa kehoasento-
ja, jotka ilmentävät erilaisia tunnetiloja. Hämmästyt-
tävää, miten syntymäsokeakin pystyy tunnustelemal-

Liikkeen lumoa, kehon kieltä 

Näkövammaisteatterin 
Tanssi mun kanssa! 
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la toisen kehoa arvaamaan heti, minkälainen tunneti-
la toisella on.  Nyt kaikesta oppimastamme hiomme 
Anun ohjauksessa  tulevan tanssiteatteriesityksem-
me, jonka päätteeksi yleisökin pääsee  mukaan tans-
sin pauloihin. 

Tanssi mun kanssa!

Näkövammaisteatterin tanssiteatteriesitys
Ensi ilta 4.4, muut esitykset 27.4. ja 29.4. klo 18 Iiriksessä
Mahdolliset lisäesitykset, katso www.kulttuuripalvelu.fi 
ja Kalenteri.

Argentiinalaisen tangon taikaa, vasemmalta ylhäältä 
Jaana Argillander ja Jani Kallunki, Marianne Tenhami 
ja Joose Ojala, Jari Gusev ja Riikka Hänninen ja ohjaaja 
Anu Aaltonen ja Jani Kallunki. 

Puolapuilla ylinnä Jani, alhaalla Marianne, Jaana, Riik-
ka, Joose ja Jari.
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HILDA KOZARI - SEIKKAILIJA tuok-
sujen, muistojen ja kosketuksen 
rajattomassa maailmassa. 
Kuvataiteilija Hilda Kozarin työs-
kentelyssä tapahtui merkittä-
vä käännekohta hänen ollessaan 
puolen vuoden taiteilijaresidens-
sissä Pariisissa 2002-03. Aistien 
entistä monipuolisemman tilan 
avautuminen viitoitti hänet kiin-
nostavalle tielle, josta ei ole ollut 
paluuta entiseen. 

Teksti: Erja Tulasalo 
Kuvat: Pirita Torvi 

Moniaistisuuden pohjavirtoja 

- Jo ennen Pariisin aikaa olin ajatellut tehdä moniaisti-
sia teoksia, sillä aistit ovat aina olleet minulle tärkeitä 
yksityishenkilönä. Olin siihen saakka tutkinut taitees-
sani havaitsemista ja sitä, mitä rajoja visuaalisella ha-
vainnolla on. 

Unkarissa syntynyt Hilda Kozari, 50, opiskeli koti-
maassaan kuvataiteilijaksi ja on sen jälkeen hankki-
nut monipuolista koulutusta ja työkokemusta eri pai-
koissa, aina Budapestistä Los Angelesiin. Ensimmäi-
nen kontakti Suomeen oli näyttely 1995 Turussa. Py-
syvästi Suomeen Kozari muutti vuonna 1997 suoma-
laisen miehen myötä. 

- Aloitin kuvataiteilijana silloin tavallaan alusta, sil-
lä näyttö oli annettava täällä uudestaan, toteaa Kozari 
niitä aikoja muistellessaan. 

Nyt, jo monien Suomessa elettyjen vuosien, useiden 
näyttelyiden, projektien, työpajojen, opetustöiden ja 
luentojen jälkeen, on työskentely moniaistisen taiteen 
parissa juurruttanut hänet tähän maahan niin, että 
hän haluaa olla entistä enemmän mukana projekteis-
sa, joiden kautta voi olla tekemässä jotakin hyödyllis-
tä yhteiskunnalle. 

Kozaria kiinnostaa, mitä neurotieteessä ja aistienva-
raisissa tutkimuksissa tapahtuu. Hän haluaa keskustel-
la julkisesti aistikysymyksistä, siitä minkä takia meillä 
on niin vahva aistien hierarkia. 

- Olen tutkinut Platonista ja Aristoteleestä lähtien 
miten aisteista on ajateltu. Länsimainen kulttuuri ra-
kentuu siten, että ”ylimmät” aistit ovat näkö ja kuu-
lo. Ja ne ovat myös perinteisesti taiteen keino. ”Alim-
mat” aistit ovat hyvin fyysisiä, siis tunto-, haju- ja ma-
kuaisti. Mitä fyysisempi, sitä alempana se on hierarki-
assamme. 

Moniaistista 
nykytaidetta

Kozari omakuva.
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- Kuvataiteilijana haluan näyttää, että visuaalisuus on 
muutakin kuin näkeminen silmän kautta. Ihminen toimii 
ja havaitsee kokonaisvaltaisesti moniaistisen prosessin 
avulla. 

”ILMA, Helsingin, Budapestin ja Pariisin tuoksu” 

- Olin tottunut siihen, ettei tuoksuista puhuta, ettei se ei 
ikään kuin kuulu sivistykseen. Ranskassa avautui toisen-
lainen maailma taiteilijaresidenssissä vietetyn ajan myö-
tä. Pariisin erilainen kulttuuri, heidän tuoksuista kiinnos-
tunut asenteensa inspiroi minua toteuttamaan teoksen, 
josta olin haaveillut. 

Teos ”ILMA, Helsingin, Budapestin ja Pariisin tuoksu” 
(2003) koostuu kolmesta tilassa roikkuvasta akryylikup-
lasta, joiden sisään katsoja voi astua. Kuplat edustavat 
Helsingin, Pariisin ja Budapestin kaupunkeja, joihin liittyy 

Kozarin omia muistoja ja kokemuk-
sia. Installaatioon liittyvät videoproji-
soinnit näyttävät kuvaa kaupungeis-
ta, ja kullekin kaupungille ominaiset 
tuoksut ovat kuplan sisälle astuvan 
kokijan aistittavissa. 

Kaupunkikuplien lähtökohta oli 
Helsingin tuoksu. Kozarin tullessa en-
simmäisen kerran Helsinkiin, kesä-
kuun tuoksumaailma oli ollut ihas-
tuttava. Tuuli oli puhaltanut meren, 
metsän ja modernin nykyaikaisen, 
uuden kaupungin tuoksuja. 

- Se oli niin ainutlaatuista ja raikas-
ta Budapestin kuumuuden jälkeen, 
että se jäi muistiini hyvin vahvasti ja 
halusin näyttää sen jollakin tavalla 
myös toisille. Ajattelin sen kuitenkin 
toimivan vain, jos sitä vertailisi mui-
den kaupunkien tuoksuja vasten. 

Näiden muiden paikkojen tuli Ko-
zarin mielestä olla sellaisia, joissa hän 
oli asunut ja jotka hän tunsi hyvin. 
Toiseksi paikaksi valikoitui Budapest, 
hänen Unkarin kaupunkinsa ja kol-
manneksi Pariisi, paikka, josta inspi-
raatio lähteä toteuttamaan teosta sai 
alkunsa. 

- Löysi ystävieni kautta tunne-
tun parfyymisuunnittelija Bertrand 
Duchaufour’n, joka tekee mm. Diorin 
ja Givenchyn tuoksuja. Duchaufour 
ajatteli idean olevan sen verran kum-
mallinen, että lupautui auttamaan 
sen toteuttamisessa, nauraa Kozari. 

Prosessi oli pitkä, sillä tuoksujen ra-
kentaminen oli kolmiulotteinen mat-
ka. Miten saada kuva, visuaalinen il-
me käännettyä tuoksuksi? Kysymys ei 
ollut siis pelkästään tuoksuista, joita 
taiteilija oli tuntenut, vaan myös siitä, 
että kaupungeissa nähdyt asiat kään-

nettiin tuoksuiksi. Millainen on vaikkapa modernin 
arkkitehtuurin tuoksu Helsingissä? 

”ILMA” teos on Kiasman kokoelmissa ja se on kiertä-
nyt näyttelyissä Yhdysvalloissa ja Euroopassa.
 
AistiGraffittien ja Pimeän huoneen annista 

Istumme tapaamisemme ajan Kozarin kodissa olevan 
valkoisen “Domestic Graffiti – Empathy and Care / Ko-
tigraffiti – Empatiaa ja huolenpitoa” (2009) teoksen 
alla, joka valmistui Kozarin "Asunto"-näyttelyyn MUU 
Galleriassa. Teoksessa on pistekirjoitusviestin lisäksi 
myös tuoksuelementti mukana. 

Näkövammaisten nuorten kanssa toteutettu Aisti-
Graffittiprojekti Vantaan taidemuseolla 2006 on ol-
lut Kozarin työskentelylle merkittävä, sillä siitä lähti-
en pistekirjoitukset ovat olleet usein läsnä hänen te-
oksissaan. Hän haluaa ikään kuin leikkiä pistekirjoituk-
sen kanssa ja näyttää, ettei sen tai näkövammaisuu-
den äärellä tarvitse vakavoitua niin kun ihmiset usein 

"ILMA"-teoksen kuva: Esa Vesmanen.

►
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vakavoituvat. 
- Minua kiehtoo pistekirjoituksessa juuri sen este-

tiikka, on kiinnostavaa nähdä miten kirjoitus käyttäy-
tyy eri mittakaavoissa kun toteutan sen veistokselli-
sesti. 

Kozarin perehtyessä ennen AistiGraffitiprojektia nä-
kövammaisuuteen, tuli myös Pimeä huone tutuksi. 
Siellä tulleiden oivallusten myötä hän ajatteli, ettei tä-
mä voi olla vain hänen kokemuksensa, tätä pitää jakaa 
myöhemmin muillekin. Kokemuksellinen oppiminen 
häivytetäänkin hänen mielestään turhan usein. 

- Erään kerran minua pyydettiin museolle puhu-
maan saavutettavuudesta projekteissani, ja siinä tilai-
suudessa kaikkien muiden esitykset tulisivat olemaan 
power point -tyyppisiä. Sanoin, että jos lähden mu-
kaan, teen tilaisuuteen osallistuville Pime’ Cafen. 

- Olen huomannut ihmisten tullessa pimeään tilaan, 
vaikkapa 10 hengen ryhmässä, heistä muodostuvan 
yhteisön, joka alkaa luottamaan ja välittämään toisis-
taan. Ihmiset ovat nykyään melko vieraantuneita ja 
usein myös välinpitämättömiä toisiaan kohtaan. Käyt-
täytymisen muuttuminen pimeässä tilassa kiinnostaa 
minua. 

Kozari saa hyvää palautetta tehdessään tällaisia asi-
oita. Koulumaailmassa lapset ovat tottuneet siihen, 
että jossakin aineessa tai vaikkapa urheilussa joku on 
aina paras. Kozarin työpajoissa ei sitten olekaan mi-
tään hyötyä näistä osaamisista eikä pajoissa kukaan 
voi olla myöskään ”tyhmä” tai osaamaton. Kozarin se-
nioreille järjestämissä muistipajoissa esimerkiksi ter-
vantuoksu avaa toinen toistaan ihmeellisempiä muis-
toja ja tarinoita. 

Pixtaripenkit 

Vantaan Leinelään on rakentumassa hiljalleen uusi, 
mielenkiintoisesti suunniteltu alue, jonne on tulossa 
myös paljon taideteoksia. Taiteilijat ovat olleet alusta 
lähtien mukana alueen suunnittelussa, jo silloin kun 
siellä oli ollut vain metsikköä ja joitakin kuoppia teh-
tynä. 

- Ehdotukseni oli, että teokseni tulisivat puiston-
penkkien yhteyteen. Kun ihmiset tulevat istumaan 
kaunista, kovaa puuta oleville penkille, voi penkissä 
huomata olevan jotakin totutusta poikkeavaa. 

Muutaman penkin selkänojaan tulee isolla piste-
kirjoituksella sanat KAVERI ja SALASEURA. Kozari on 
suunnitellut myös paripenkin, jossa lukee takana pis-
teillä palidromimaisesti: EKI ja ELLI. Myös tervan tuok-
sua on havaittavissa joistakin penkeistä ja yhdelle 
penkille tulee "istumaan" pyöreä, karheapintainen ki-

vi. Se saa nimekseen KIVIKAVERI. 
- Siellä se odottaa yksin puistoon tulevaa ja toivoo 

jonkun silittävän itseään. Ehkä sen pinta muuttuu ajan 
myötä silityksistä sileämmäksi, pohtii Kozari. 

Hän kertoo pitävänsä teoksista, joista lapsetkin pitä-
vät. Kaikki voivat nauttia hänen mukaansa eri tavoilla, 
sillä yhdessä teoksessahan voi runon lailla olla monta 
eri tasoa ja näkökulmaa. 

Yhä syvenevä teema eri materiaalein toteutettuna 

- Nuorempana hypin eri teemoissa, mutta löydettyä-
ni aistien äärelle, on teema, aistilähtökohtaisuus ollut 
koko ajan sama. Tämä teema syvenee eikä se tyhjene, 
sillä tunnen olevani avaamassa koko ajan uutta ovea, 
joka vie edellistä syvemmälle. Nyt hypin materiaaleis-
sa ja niiden maailmassa. 

Kozari ei kuitenkaan pidä materiaalien tuhlauksesta, 
sillä pienellä budjetilla eläminen on hänelle muuten-
kin tärkeää. Hän ei halua tehdä lisää ”krääsää” maail-
maan ja keskeistä hänen työskentelyssään onkin kek-
seliäisyys ja kiinnostus immateriaalisiin asioihin. 

- Teokseni syntyvät sekä pitkän pohdinnan että het-
kellisten ideoiden myötä. Asetan itselleni aina jonkin 
mahdottoman unelman ja sitten täytyy keksiä miten 
sen saisi todeksi. Eikä kaikkea pysty heti toteuttamaan 
vaikka idea olisi ajatuksen tasolla valmis. Välillä käy-
tännön asioiden järjestyminen vaikuttaa ja monta ker-
taa on taloudellinen kysymys, milloin idean toteutu-
minen on mahdollista, kertoo Kozari. 

- Välillä pidän matalaa profiilia ja olen jossain ulkona 
meren rannalla. Uskon siihen, että ihminen tarvitsee 
välillä tyhjää tilaa. Ajatukseni tuntuvat koko ajan tulvi-
van, on välillä vaikea laittaa niitä järjestykseen, sillä ne 
tuntuvat kilpailevan toistensa kanssa. 

Kozari kertoo, että tutkimusten mukaan kolmasosal-
la väestöstä on heikentynyt hajuaisti. Koska sitä ei mi-
tata siten kuin mitataan näkö- ja kuuloaistia, useim-
mat luulevat että hänellä on hyvä  hajuaisti. 

- Käytän välillä vahvojakin tuoksuja installaatiois-
sani, mutta yritän tehdä sen niin, etteivät työni ole 
hyökkääviä. En halua saattaa ihmisiä minkäänlaiseen 
pakokauhuun. Tapani on enemmänkin kutsua ihmisiä 
installaatioihin ja jokainen saa itse päättää miten lä-
helle tulee, miten pitkään oleskelee ja mitä ottaa teok-
sesta itselleen. 

Haasteita materiaalivalinnoille tuo myös valtava 
näyttelyvieraiden määrä, mikä Kiasmassa ja sen kal-
taisissa museoissa on. Kozarin halu tehdä osallista-
via teoksia on määrittänyt materiaalien valintaa sellai-
siksi, joita voi koskettaa ja jotka todella kestävät. Hil-

Kotigraffiti. Pisteet ovat englantia.

►
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jalleen moniaistiset teokset ovat muuttamassa myös 
museon toimintaa. 

- Ajattelen, että kiinnostavaa on myös se, miten ma-
teriaali voi muuttua vuorovaikutuksen kautta. 

Kozarin ”Terve” (2012) teos koostuu pyöreistä kupa-
rilaatoista, joista muodostuu seinälle veistoksellisesti 
pistekirjoituksella sana TERVE. Myös materiaalivalinta 
viittaa terveyteen, sillä kuparihan tunnetaan bakteeri-
en kasvua ehkäisevästä vaikutuksestaan. 

Avajaispäivänä Kiasmassa laatat olivat olleet sei-
nässä häikäisevän kiiltäviä ja Kozari oli kiinnostuksel-
la seurannut miten jo parin päivän kuluttua teos oli 
muuttunut sormenjäljistä erilaiseksi ja mielenkiintoi-
seksi. 

- Teos oli esillä noin vuoden ajan ja jossakin vaihees-
sa, kun useat ihmiset olivat laittaneet kämmenensä 
kuparilaatan päälle, laatan kuva alkoi muistuttaa jon-
kin ison eläimen jälkeä. 

Unelmia ja realiteetteja

 
Kozari työskentelee pienempien töiden kanssa koto-
na, mutta suuremmat ja sotkuisemmat teokset hän 
tekee työhuoneella. Yllättävän paljon kuvataiteilijan 
työaikaa vievät myös näyttelyiden ja projektien suun-
nittelu ja järjesteleminen. Välillä raha sanelee sen, että 
on tehtävä sellaistakin mistä ei niin tykkää. 

- Hetkittäin tulee halu lopettaa taiteen tekeminen 
ja suuntautua johonkin sellaiseen, mikä antaisi vähän 
turvallisemman elämän vähemmällä stressillä, Kozari 
kertoo. 

- Mutta tämä on minun elämäni seikkailu, on vain 
pakko laittaa itsensä aina uudestaan johonkin uuteen 
tehtävään. En koe kuuluvani perinteisesti määritel-
tyyn taiteilijaryhmään, vaan olen omalla tavallani te-
kemässä sitä mitä teen. 

Nuorena Kozari halusi muuttaa maailmaa, mutta ny-
kyään hän ajattelee olevansa ”voiton puolella”, kun 
vaikkapa työpajassa joku nuorista, yksikin heistä, ha-
vahtuu, tekee kysymyksiä ja ehkä jokin muuttuu hä-
nen elämässään. 

Kozarin unelma on tehdä enemmän hyödyllisiä asi-

oita yhteiskunnalle, jotakin sellaista, min-
kä kautta ihmisten arkipäivä voisi tulla pa-
remmaksi. Hänellä olisi paljon ideoita esi-
merkiksi saavutettavuudesta. 

- Miksei ruma ramppi voisi olla hauska, 
sellainen, jota pitkin kaikki haluaisivat kul-
kea? Asenne ”sinä tulet sitä rumaa ramppia 
pitkin, koska sinä et pysty tulemaan näitä 
hienoja portaita”, on kauhea. Entä jos kaik-
ki haluaisivatkin liikkua uutta ramppia pit-
kin, sellaista jonka kerrokset on tehty mä-
kityyppisestä tasosta, koska se on kaupun-
gin paras paikka missä voi vieläpä liikkua 
esteettömästi. 

Kozaria kiinnostaa olla tekemässä myös 
enemmän monialaisia projekteja, joissa 

olisi mukana kaikenlaisia taiteilijoita ja ihmisiä eri ais-
tien osaamisalueilta. Hän näkee, että sitä kautta he 
voisivat tehdä jotakin ihan uutta ja saada viestiä laa-
jemminkin yhteiskuntaan. 

- Työssäni on mukana monen ihmisen elämää, mo-
nen ihmisen tunnesidonnaisuutta ja sitä vien eri paik-
koihin. Ei kiinnostavaa ole pelkästään se mitä minä 
ajattelen, Kozari toteaa. 

Tuoksu kuin kuva 

- Taiteilijalle on tärkeää saada liikkua työn kanssa 
myös maailmalla. Se antaa perspektiiviä ja tunnetta, 
että pärjää muuallakin. 

Taiteilijaresidenssi USA:ssa, Los Angelesissa (The In-
stitute for Art and Olfaction) viime syksynä oli ihanaa 
aikaa Kozarille, koska siellä ei tarvinnut selittää aisti-
lähtöisyydestä mitään, sillä se on paikka, missä taidet-
ta ja tuoksujen maailmaa on käsitelty luontevasti. 

- Rakensimme siellä uudelle projektille tuoksun, jon-
ka idea lähti ”Kadonnutta aikaa etsimässä” -kirjasta. 
On hienoa tehdä välillä myös runollisia teoksia vasta-
painona arjen läheisyyteen sijoittuville töille. 

Juttuhetkemme Hilda Kozarin ja hänen perheensä 
kodissa Helsingissä, Sibeliuspuiston laidalla, alkaa ol-
la lopuillaan. Elämää sykkivä kirjahylly on ollut vierel-
lämme, aarreaitta, jonka sisältö on tärkeä tälle herkän 
rohkealle taiteilijalle, joka menee taiteessaan tiloihin, 
joissa kukaan muu ei ole aikaisemmin käynyt. 

Kozarin tutkimusmatka jatkuu ja me voimme kokea 
tulevana kesänä hänen moniaistisia teoksiaan Män-
tän XX kuvataideviikoilla sekä yksityisnäyttelyssä elo-
syyskuussa Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskuksessa 
Helsingin keskustassa Kaisaniemenkadulla. 

Astellessani pitkin helmikuisia töölöläisiä katuja 
muistissani leijailevat Budapestin helle, unkarilaises-
sa kaupungissa leijuva pakokaasu, paprikan ja kella-
reiden tuoksu sekä tulevan kevään raikkaus. Tuoksu-
näyte on vienyt minut hetkeksi toiseen maailmaan. 

Kohtaamani ainutlaatuisen kuvataiteilijan sanoin: 
Tuoksu on kuin runo, hetken kuva. 

Terve-laatta.
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Näin tehtiin Näkövammaisten 
Kulttuuripalvelun Repe-ryhmän 
Tulivuori-hupaelma.
Teksti: Mira-Maria Kuudanpaiste
Kuvat: Ali Kinnunen

Elokuisena maanantai-iltana kaikki vihdoinkin al-
koi. Näkövammaisten Kulttuuripalvelun Repe-ryh-
mä kokoontui ensitapaamiseensa viettämään iltaa Ii-
rikseen Näkövammaisten Kulttuuripalvelun tiloihin. 
Kuuntelimme Yleisradion tallenteen Tulivuori-hupai-
lusta ja tutustuimme toisiimme. Suurin osa porukas-
ta oli enemmän tai vähemmän tuttuja keskenään. Re-
pe-ryhmään kuuluvat: ohjaaja Anne Huttunen,  säes-
tyksestä ja musiikillisesta ohjauksesta vastaava  Sari 
Karjalainen ja näyttelijöinä Raimo Jääskeläinen, Inke-
ri Kauppinen, Seppo Luusalo, Tarmo Kulmanen, Mar-
ketta Ahonen, Mira-Maria Kuudanpaiste, sekä kertoja-
na Satu Linna.

Saman viikon lauantaina harjoitukset starttasi-
vat käyntiin ja työ alkoi. Hupailupalapeliä rakennet-
tiin aluksi hieman sekalaisessa kohtausjärjestykses-
sä ihan jo siitäkin syystä, että syysflunssilta eivät ryh-
mämme jäsenet säästyneet. Luonnollisesti myös toi-
set kohtaukset vaativat enemmän työtä kuin toiset 
niiden pituuden sekä vastaan tulleiden ”melodiakrii-
sien” vuoksi.

Kun sitten päästiin vaiheeseen, jossa koko hupailu 
käytiin läpi kohtausjärjestyksessä, oli mahtavaa huo-
mata miten aluksi ehdittiin käymään hupailu harjoi-
tusten aikana läpi ensin yhden kerran ja sitten harjoi-
tuskertojen edetessä kolmeen tai neljään kertaan.

Ryhmän ilmapiiri on todella kannustava. Mokiin ei 
jäädä rypemään eikä niitä muistella jälkeenpäin kuin 
ehkä hyväntahtoisesti hihitellen. Esityksissä vasta-
näyttelijät tukevat toisiaan auttaen, jos joku laulurep-
liikki meinaa unohtua. Myös Anne-ohjaaja on mah-
dollisuuksien mukaan kuiskaajana takarivissä.

Saapui sitten marraskuun loppupuolen kenraalihar-
joitusesitys, johon kukin näyttelijä sai kutsua pari ys-
täväänsä. Tämän jälkeen ensi-ilta 1.12. ja seuraava esi-

tys 8.12. Alun perin esityksiä piti olla vain nämä kaksi, 
mutta kuinkas sitten kävikään! Esitykset vetivät Pen-
gersalin täyteen ja uusia esityksiä piti siis järjestää. 
Pengerkadun esityksiä tuli lisää; tammikuulle kak-
si esitystä ja helmikuulle ystävänpäivän esitys. Lisäk-
si olimme Turussa 23. tammikuuta sekä Pakilakodilla 
maanantaina 23. helmikuuta. Keväällä on huhtikuun 
lopulla ainakin yksi esitys Helsingin ja Uudenmaan 
Näkövammaisten Näkyillään-projektin ohjelmassa se-
kä Porin kirjastossa 13.4. klo 16.00. Ei tietenkään sovi 
unohtaa esiintymistä NKL:n järjestöpäivillä Iiriksessä 
6. helmikuuta. Aika siis vain näyttää miten ”tulivuori-
kiipeilyt” jatkuvat.

Joku voisi nyt ajatella, että tällainen saman esityksen 
uudelleen ja uudelleen esittäminen alkaisi jo tym-
päistä ja puuduttaa. Voin kuitenkin kertoa, ettei Re-
pe-ryhmässä kyllästymisen merkkejä ole näkyvissä. 
Innokkaasti olemme lähteneet uusiin esityksiin ja ot-
taneet haasteita vastaan, joita aina tulee, kun esityk-
siä on eri paikoissa ja käytännön tilanteet ovat vähän 
erilaisia. Kahta täysin samanlaista esitystä ei ole, kos-

SÄVELTEN SIIVITTÄMÄÄ 

TULIVUORIKIIPEILYÄ

Tulivuori-hupailun ohjelmalehtinen.
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ka puhutaan kuunnelman live-esityksestä. Niin kuin 
aina keikoilla tulee erilaisia vivahteita ja aina sattuu 
ja tapahtuu. Koska esityksiä on ollut jo monta ryhmä 
uskaltaa enemmän ”iloitella” repliiikeissään ja myös 
esiintymisvarmuus kasvaa.

Voisi siis sanoa, että esitys paranee kuin vanha viini, 
kuten Anne-ohjaajamme asian ilmaisi eräässä Repe-
ryhmän sähköpostilistan viestissään.

Repe-ryhmä esiintyy tämän esiripun takana - pimeässä!

Esiripun takana Näkövammaisten Kulttuuripalvelun Repe-ryhmä vasemmalta Satu Linna, Sari Karjalainen, Inkeri 
Kauppinen, Raimo Jääskeläinen, ohjaaja Anne Huttunen, Seppo Luusalo, Mira-Maria Kuudanpaiste, Tarmo Kulma-
nen ja Marketta Ahonen.

Tervetuloa kiipeilemään kanssam-
me Tulivuorelle tuleviin esityksiin! 
Toivottaa Näkövammaisten 
Kulttuuripalvelun Repe-ryhmä. 
Esitystä voi tilata Näkövammais-
ten Kultturipalvelusta.
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Teksti: Marja-Leena Lahtela

Näkövammaisten Kulttuuripalvelun Repe-
ryhmä saapui vieraaksemme Turkuun 
tammikuun loppupuolella. Esityspaikaksi 
oli valittu Turun historiallinen vanha 
Raatihuone, jonne meitä kulttuurinnälkäisiä 

oli kokoontunut monikymmenpäinen joukko.
Jännärijoutsenten äitihahmona tutuksi tullut Anne 

Huttunen oli jättänyt jännärit hetkeksi ja luotsasi nyt 
taidolla Repe-ryhmää.

Reino Repe Helismaan radiohupailu Tulivuori esitettiin 
pimeässä salissa ja tunnelma oli käsinkosketeltavan tiivis 
tunnin ajan.

Hupailu vei meidät aikamatkalle 1950-luvun Italiaan 
tulivuoren sammuneelle kraaterin rinteelle, jossa kaksi 
naapurusta elää jatkuvasti kärhämöiden ja toinen heistä 
keksii oivan keinon tuhotakseen toisen liiketoiminnan 
kieltämällä kulun maidensa läpi nakkikojulle.

Tilannetta pahentaa myös se, että perheiden nuoret 
rakastuvat tulisesti toisiinsa ja päättävät mennä naimisiin. 
Tulivuori on klassinen tarina kateudesta, ahneudesta 
ja rakkaudesta. Maailmansodasta on kulunut vasta 
reilut kymmenen vuotta ja infl aatio rehottaa niin, että 
nakeistakin saa maksaa 100 liiraa kappaleelta. 

Elämä on hyvin perhekeskeistä ja isällä on päätösvalta 
lähes kaikkeen. 

Nakkikauppias Giuseppe alias Raimo Jääskeläinen 
ja hänen vaimonsa Lazarella alias Inkeri Kauppinen 
koettavat myydä nakkeja tulivuoren rinteillä turisteille 
ja naapurina asusteleva Giovanni näyttelijänä Tarmo 
Kulmanen ja hänen vaimonsa Maruzella eli Marketta 
Ahonen puolestaan koettavat estää kaupanteon.

Perheiden nuoret eli Antonio nakkikauppiaan poika 
alias Seppo Luusalo ja Lollo, hänen rakkaansa eli 
Mira-Maria Kuudanpaiste (entinen Håkansson) eivät 
vanhempien katkerista riidoista välitä lainkaan, vaan 
rakkaus roihuaa tulisesti nuorten rinnoissa ja mikäpä on 
istuskellessa kraaterin reunalla ja haaveillessa yhteisestä 
tulevaisuudesta suukotellen. Konstit on monet, joilla 
naapurukset toisiaan kiusaavat. Giuseppe ja Lazarella 
pudottelevat vuoren rinteeltä kiviä Giovannin ja 
Maruzellan taloa kohti, mutta onneksi kivet vierivät 
ohitse ja talo säilyy ehjänä. 

Tarinan kertoja Satu Linna johdattelee tarinaa 
riemukkain sanakääntein ja musiikista ja pianon soitosta 
pitää ansiokkaasti huolen Sari Karjalainen.
Monet tutut iskelmät vilahtelevat roolitekstien taustalla 
ja tuovat oman tunnelmansa esitykseen.
Hauskoin sanakääntein ilmoille kantautuvat mm. Pieni 
sana aamuin, Lazarella, Iloinen Amsterdam, Maruzella, 

Tulivuori purkautui myös Turussa

Rakas, rakas, Delfi inipoika, Varjot kuutamossa, Tiritomba,  
ja monet monet muut tutut sävelmät vuosien varrelta.

Naapurusten kiista äityy niin suureksi, että rakastavaiset 
Antonio ja Lollo päättävät tehdä asialle jotakin, että 
epäsopu saataisiin loppumaan ja nuoret pääsisivät 
onnellisesti naimisiin.

 Antonio keksii oivan keinon, kun löytää kuopasta 
sodanaikaisia savupommeja ja päättää kokeilla niiden 
tehoa riitaisten naapurusten rauhoittamiseksi.

Niinpä nakkikauppias vaimoineen ja naapuri rouvineen 
lähtevät tulivuoren oletettua purkautumista pakoon 
ja Antonio ja Lollo saavat tilaisuuden solmia rauha 
keräämillään rahoilla ja Antonio ostaa maat itselleen.

Uhkaava tulivuoren purkaus saa Lollon isän 
suosiolliseksi ja niinpä maat vaihtavat omistajaa.

Rakkaus on voittanut ja onnelliset Antonio ja Lollo 
saavat viimein toisensa.

Esitys huipentuu koko ryhmän laulaman Tulivuori- 
tangon koskettaviin sanoihin.
 
Tämä hupailu ei suinkaan ollut Reino Repe Helismaan 
ainut radiolle kirjoittama esitys, vaan hän oli varsin 
tuottelias kirjoittaja. Hänen kynänsä jälki kuuluu mm. 
yli sadassa radiohupaelmassa, yli kolmessakymmenessä 
elokuvan käsikirjoituksessa ja ehtipä mies tehdä 
elinaikanaan myös reilut viisituhatta lauluakin. Siihen 
lisätään vielä lukemattomat revyykäsikirjoitukset 
Punaiseen Myllyyn. Reino Helismaan poika Markku 
Helismaa kertoo, että hänen isänsä oli nopea kirjoittaja ja 
suhtautui hyvin kärsimättömästi toisten hitauteen.

Niukalla 1950-luvulla laajaan tuotantoon ja 
ahkeruuteen oli montakin syytä. "Pieni nälkä pitää 
ihmisen liikkeellä", oli  Reino Helismaan lempisanontoja.

Helismaa oli innokas lukija ja hänelle kelpasivat kaikki 
kirjat Tartsanista Waltariin. Hyvästä kirjasta oppii paljon 
ja huonommasta vielä enemmän. Runous oli oikotie 
sanoituksiin.

Ohjaaja Anne Huttunen.
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Kohokuvien  näyttely Iiriksessä

Näyttelyn teokset ovat kosketeltavia ja välittävät sa-
dunomaista tarinaa kankaalle maalattujen hahmojen 
ja maailmojen kautta. 

Näyttelyn teokset ovat Pirkko Stoltin käsialaa.
Kohokuvat on valmistettu erilaisista materiaaleista: 

kankaasta, narusta, nahkasta ja myrkyttömistä mas-
soista. Näyttely on suunnattu erityisesti lapsille, joilla 
on rajoituksia liikkumisessa, näössä tai muissa aisteis-
sa tai toiminnoissa.

Kosketeltavat teokset ripustetaan lasten korkeudel-
le. Näyttely on sallittu myös kaikille muille lapsille ja 
aikuisille, oli rajoitteita tai ei. Näyttely on pienimuotoi-
nen. Kosketeltavana on 8-10 teosta.

Koskettelun iloa

Näyttelyaika: 1.-31.5.2015 ma-pe klo  10-17
la-su klo 12-15 sopimalla  etukäteen
Paikka: Iiris-keskus, Marjanienentie 74, Helsinki
Näyttelytila on Iiriksen pääkäytävällä 
Näkövammaismuseon läheisyydessä. 
Ota yhteys mielellään etukäteen, jos olet isomman 
ryhmän vetäjä tai vierailusi osuu edellä mainittuihin
aikoihin. 
Pirkko Stolt, puh. 050 595 7222
sähköposti: pirkko.stolt@gmail.com
 

Kuvat ovat Pirkko Stoltin kohokirjoista.
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Minja Survonen (s.1999) elää tär-
keää vuotta. Keväällä peruskou-

lu päättyy ja syksyllä Minja on lu-
kiolainen. Ihan pian alkaa esitys-
rumba, kun Pihlan vuosi  -musi-
kaali saa ensi-iltansa. Sekin ker-

too käännekohdasta. Musikaali on 
alusta loppuun näkövammaisten 

nuorten käsialaa. 

Teksti: Tanja Rantalainen

Minja Survonen nauraa luonnehtiessaan itseään säh-
läksi, joka periaatteessa pyrkii käyttämään järkeä. Ko-
toa hän on saanut mittaamattoman arvokkaan voi-
man, myönteisyyden. Jos jotakin, niin positiivinen 
Minja on – ja toivoo, että se tarttuisi muihinkin. 

- Olen aina saanut tehdä paljon ja pyöriä kaikessa 
mukana. Mamma ja pappa nappasivat jo kaksivuoti-
aana sienimetsään ja kahden isoveljen mukana kuljet-
tiin pitkin pihoja. Hoitoalalla toimiva äiti ja armeijan 
leivissä työskentelevä isä kannustivat ja olivat tukena, 
Minja kertoo. 

Tärkein harrastus on lapsesta asti ollut musiikki. Tä-
nä keväänä takana on 10 vuotta pianonsoittoa kon-
servatoriossa ja edessä tutkinto 3/3. Ukulelen ja kla-
rinetin Minja on opiskellut itsekseen ja laulanut aina, 
kuorossa ja muutenkin. Omia sävellyksiä ja sanoituk-
sia syntyy tasaista tahtia. Räppiä Minja ei kuuntele, 
mutta muuten hän löytää jokaisesta musiikkityylistä 
jotain hienoa. Jazz, iskelmä ja kansanmusiikki ovat lä-
himpänä sydäntä. 

- Ratsastusharrastus jäi taustalle, kun kulttuuri al-
koi haukata yhä isomman osan vapaa-ajasta. Ala-as-
teen loppupuolella aloin kirjoittaa enemmän. Musii-
kin ohella kirjoittaminen ja kirjallisuus ovat harrastuk-
sina yhä tärkeämpiä, Minja sanoo. 

Avustajia ja ystäviä 

Kun Minja aikanaan aloitti koulun, elämänmuutos-
ta pehmensi se, että avustaja säilyi samana kuin päi-
väkodissa ja eskarissa. Myöhemmin henkilökohtainen 
avustaja on pariin otteeseen vaihtunut. 

- On tavallaan hyvä, jos avustaja vaihtuu. Silloin tu-
lee punnittua käytännöt uudestaan, eikä jumiudu 
vanhoihin  malleihin, Minja uskoo. 

Hän  toteaa tyynesti, että koulussa kavereita ei ole 
ollut paljon. Konservatoriostakaan sydänystäviä ei ole 
löytynyt. Ystävät ovat tulleet elämään pääasiassa nä-
kövammaispiireistä. Ihan lapsena niitä sai Jyväskylän 
näkövammaisten koulun järjestämiltä jaksoilta, myö-
hemmin Näkövammaisten Keskusliiton nuorisotoimen 
tapahtumista. 

- Näkövammaisille kavereille ei tarvitse selittää, et-
tä minä teen tämän näin, koska olen näkövammainen. 
Asia on heille päivänselvä. Näkövammaisena kohtaan 
tietynlaista syrjintää, mutta en koe, että se paljoakaan 
vaikuttaa elämääni, Minja sanoo. 

Pihlan vuosi

Pihlan vuosi on musikaali, jonka käsikirjoituksesta, 
tuotannosta, musiikista  ja näyttelijäntyöstä vastaavat 
näkövammaiset nuoret. NKL:n nuorisotoimi antaa pro-
jektille  raamit ja rahoitus on saatu EU:n Youth in Ac-
tion -ohjelmalta. Ohjaaja Heikki Häkkä on Minjan mu-
kaan hypännyt kyytiin tyylikkäästi. 

- Ohjaaja on syönyt hyvin näkövammaishomman. 
Hän ymmärtää, miten tärkeää näkövammaiselle on 
tietää missä joku on ja antaa hyviä neuvoja liikekielen 
kehittämiseen, Minja kertoo. 

Musikaali kertoo lukion ekaluokkalaisesta, joka muu-
toksien keskellä etsii identiteettiään, niin kuin nuoret 
aina ja kaikkialla. Minja näyttelee musikaalissa, on sa-
noittanut siihen useampia kappaleita ja säveltänyt yh-
den. Mitä identiteetin etsiminen Minjalle tarkoittaa?

- Sitä, että pikkuhiljaa saan varmuutta siitä, mitä ha-
luan tehdä ja minkälainen olen ihmisenä. Pitää osata 
katsoa itseään eri näkökulmista. Pyrin hyväksymään 
itseni sellaisena kuin olen, mutta suhtautumaan kui-
tenkin kriittisesti. Sisältäpäin katsoen saattaa olla lii-
ankin kriittinen, kun oppii katsomaan itseään ulkoa-
päin, osaa olla armollinen, Minja sanoo. 

Syksyllä Minja aloittaa uudessa koulussa, kuten mu-
sikaalin Pihla. Ykköstoive on Puolalanmäen lukion mu-
siikkilinja. Kajastuksen toimitus pitää peukkuja pystys-
sä! 

MINJAN VUOSI  
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Pihlan vuosi

Näkkärinuoret esittää: Pihlan vuosi -musikaali 
Pihlan vuosi on tarina siitä, mitä tapahtuu, kun aloit-
taa uudessa koulussa uusien ihmisten ympärillä. Kuin-
ka menneisyys vaikuttaa meihin, kuinka etsitään itseä 
nuoruuden kuohujen keskeltä. Ystävyys, yksinäisyys, eri-
laisuus ja samanlaisuus. Mikä lopulta merkitsee?

Ensi-ilta: Iiris-keskus, 28.3. klo 19.00
Muut esitykset:
Su 29.3. klo 15.00, Iiris-keskus
La 11.4. Tampere 
Su 3.5. Turku 
Lisää esityksiä tulossa!  
Ajantasaisin tieto esityksistä löytyy musikaalin Face-
book -tapahtumasivulta. Lippuvaraukset ja tiedustelut: 
nuorisosihteeri Teemu Ruohonen P. 050 596 5022 /teemu.
ruohonen@nkl.fi
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Opiskeleminen näkövammaisena 
on erittäin haasteellista Namibi-

assa ja Tansaniassa. Opiskelumah-
dollisuuksia parantaisivat huo-

mattavasti tietokoneet toimivine 
ruudunlukuohjelmineen ja apuvä-
lineineen sekä asennemuutos. Ta-
pasimme Suomeen vaihto-oppi-

laaksi tulleen Faridin.

Teksti: Marianne Tenhami
Kuvat: Ali Kinnunen

Helsingin yliopistossa teologiaa opiskele-
va, Vammaiskumppanuus ry:ssä vapaa-
ehtoistyön koordinaattorina työskentele-
vä Tytti Matsinen järjesti Palvelu- ja toi-
mintakeskus Iiriksessä teemaillan, jon-

ka aiheena oli opiskeleminen näkövammaisena Afri-
kassa. Hän vietti viime kesänä kaksi kuukautta Nami-
biassa kouluttaen namibialaisen näkövammaisten lii-
ton työntekijöitä ja luottamushenkilöitä muun muas-
sa oman toiminnan ja omien tapahtumien strategises-
sa suunnittelussa ja tutustuen maan näkövammais-
ten opiskelijoiden elämään. Niinpä hän kertoi teemail-
lassa namibialaisten näkövammaisten opiskelusta ja 
opiskelumahdollisuuksista. Tansanialainen, Dar es Sal-
laamin yliopistossa joukkoviestintää opiskeleva ja Hel-
singin yliopistolla ruotsinkielisessä valtiotieteellisessä 
tiedekunnassa vaihto-opiskelijana yhden lukukauden 
ulkomaan kirjeenvaihtajakoulutusohjelmassa opiskel-
lut Faridi Abdallah Mnakatu puolestaan valotti koti-
maansa näkövammaisten opiskelumahdollisuuksia ja 
kertoi oman tarinansa.

- Vammaiskumppanuus ry:ssä haluaisimme löytää 
kehitysyhteistyöstä kiinnostuneita vammaisia henki-
löitä. Kokemukseni mukaan tietoa ei ole ollut kovin-
kaan paljon saatavana, joten siksi aloin kehitellä ai-
heeseen liittyviä teemailtoja, Tytti selittää. 

Opiskelua käsittelevän teemaillan lisäksi on ollut 

vammaisten tyttöjen ja naisten oikeuksia käsittele-
vä teemailta ja toukokuussa olevaan Maailma kylässä 
-festivaaliin toivotaan niin ikään ihmisiä mukaan.

Menestyneimpien liikemiesten listalle ja naimisiin

Noin kahden miljoonan asukkaan aavikkomaisen, ka-
run, kuivan Namibian pääkaupungissa Windhoekissa 
sijaitsee paikallisen näkövammaisten liiton kattojär-
jestö, jolla on viisi alueyhdistystä eri puolilla maata. 
Maan toinen näkövammaisten koulu sijaitsee Wind-
hoekissa ja toinen, Eloan näkövammaisten koulu Poh-
jois-Namibiassa, missä opiskelee näkövammaisten las-
ten lisäksi kuulovammaisia lapsia. Koillis-Namibiassa 
sijaitsevassa Rundussa on näkevien koulussa integroi-
tuna luokka, jolla opiskelee näkövammaisia lapsia.

- Namibian kyläyhteisöissä saattaa olla ala-aste, min-
kä jälkeen näkevät lapset lähtevät muualle maahan 
yläasteelle ja sen jälkeen erilaisiin korkea-asteen kou-
lutuksiin. Siksi ei ole mitenkään ennenkuulumatonta, 
että näkövammaistenkin lasten on lähdettävä nuorina 
opiskelemaan kauas kotoa. Kaikki Namibian näkövam-
maiset lapset eivät kuitenkaan pääse opiskelemaan, 
Tytti sanoo rehellisesti. Hän kertoo esimerkin kahdek-
sanvuotiaana sokeutuneesta Kisco Inambaosta, jo-
ka sokeutumiseensa asti oli käynyt muutaman vuo-
den ala-astetta. Sokeutumisen jälkeen pienellä pojal-
la ei enää ollut pääsyä kotipaikkansa ala-asteelle, ei-
kä hän päässyt Namibian näkövammaisten kouluihin. 
Kolmikymppinen Kisco oli kuitenkin löytänyt paikkan-
sa: hän viljelee vihanneksia puutarhassaan ja hänellä 
on kova halu oppia uusia asioita. Nuorella miehellä on 
kaksi unelmaa: päästä Namibian menestyneimpien lii-
kemiesten listalle ja naimisiin.

24-vuotiaalla, älykkäällä Justine Uugwangalla on pa-
rempi kohtalo, vaikka kahdeksanvuotiaana sokeutu-
neen nuoren naisen lähtökohdat eivät olleet parhaat 
mahdolliset. Sokeutumisen jälkeen hänen äitinsä hyl-
käsi tyttärensä ajatellen, ettei tuolla lapsella ole enää 
mitään käyttöä tässä elämässä. Justine päätyi serkku-
jen hoiviin, mutta pääsi kuitenkin Pohjois-Namibiaan 
Eloan näkövammaisten kouluun opiskelemaan. Hän 
kävi peruskoulun ja lukion ensimmäisen luokan Eloas-
sa, minkä jälkeen opiskeli kaksi viimeistä lukioluokkaa 
inklusiivisessa opetuksessa näkevien koulussa.

- Se meni hyvin, mutta opiskelu oli täynnä haastei-
ta, Justine kuvailee.

 

Vaihto-oppilas 
Afrikasta

16                                                                                                                                                                                                      



Asennemuutosta ja it-taitoja tarvitaan

Tytin mukaan namibialaisten näkövammaisten suu-
rin haaste opiskelulle on it-taitojen sekä tietokonei-
den ja niiden ruudunlukuohjelmien ja apuvälineiden 
puute niin näkövammaisten koulujen opettajilla kuin 
kouluista inklusiiviseen opiskeluun (tavallisiin koului-
hin) siirtyvillä oppilailla. Opiskelijat vastaavat tenttei-
hin lukiossa ja yliopistossa kovaäänisellä Perkins-pis-
tekirjoituskoneella, vaikka tenttivastaukset ja muut 
opiskeluun liittyvät työt pitäisi palauttaa sähköisinä. 
Minkäänlaisia muistiinpanoja ei juurikaan luennoilla 
tehdä. Suurin osa opitusta perustuu kuuntelemiseen 
ja siihen mitä ehtii Perkinsillä kirjoittaa. Todella paljon 
opittua muistetaan ulkoa. Opiskelumateriaaleja ei ole, 
eikä suurimmalla osalla opiskelijoista ole varaa tulos-

tuttaa materiaaleja pistekirjoitukselle Namibian näkö-
vammaisten liitossa. 

Tytti kertoo, että erityiskouluissa opiskelleiden nä-
kövammaisten perustiedot ovat usein puutteellisia. 
Päättötodistuksen arvosanojen perusteella jaetaan 
yliopistopaikat ja niiden, joiden arvosanat eivät riitä 
yliopistopaikkaan, on suoritettava täydentäviä lisätut-
kintoja. Alhaisista arvosanoista sekä osittain puutteel-
lisista it-taidoista johtuen suurin osa Namibian näkö-
vammaisista ei pääse suoraan yliopistoon, vaan hei-
dän on suoritettava täydentäviä välitutkintoja. Nami-
bian valtio tukee yliopistoon päässeiden, tutkinto-oh-
jelmissa opiskelevien vammaisten opiskelua talou-
dellisesti, mutta täydentäviä väliopintoja suorittavat 
opiskelijat eivät saa taloudellista tukea, mistä johtuen 
heidän opiskelunsa voi kariutua. 

Faridi Abdallah Mnakatu Suomessa.

►
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Windhoekin yliopistossa opiskelee 13-14 näkövam-
maista opiskelijaa, joiden opiskelua tukee vammaisyk-
sikkö kahden työntekijän voimin. Vammaisyksikös-
sä pyritään tukemaan noin 40 vammaisen opiskelijan 
opiskelua, mikä on haasteellista paitsi resurssien puut-
teen, myös sen vuoksi, etteivät vammaiset opiskelijat 
pidä yksikköön yhteyttä paitsi ongelmien ilmestyessä.

- Näkövammainen opiskelija saattaa tulla vasta tent-
tiaamuna pyytämään tenttikysymyksiä hänelle saa-
vutettavaan muotoon kuten pistekirjoitukselle. Vam-
maisyksikön johtajan on myös kirjoitettava Perkinsillä 
kirjoitetut pistekirjoitustenttivastaukset tietokoneel-
le ja lähetettävä ne sähköpostilla opettajille. Hänellä 
voi olla kaikkien 13-14 näkövammaisen tenttivastauk-
set yhtäaikaa kirjoitettavana.

Valitettavasti näkövammaiset opiskelijat eivät ole 
valmiita tekemään asioita kovinkaan itsenäisesti, saati 
että pitäisi opetella tietokoneen, ruudunlukuohjelman 
ja apuvälineiden käyttöä. Silti nämä opiskelijat kaipaa-
vat tukea opiskeluun, opiskelijaelämään ja muuhun 
vapaa-aikaan. He eivät halua käyttää valkoista kep-
piä, mutta valittavat etteivät löydä paikasta toiseen. 
Positiivinen poikkeus on HIV-tukihenkilöksi opiskele-
va Harry Rheeder, joka oli omatoimisesti opiskellut il-
maisen, tietokoneelle saatavan NVDA-ruudunukuoh-
jelman käytön ja oli innokas opettamaan myös mui-
ta näkövammaisia opiskelijoita tietokoneen ja apuvä-
lineiden käytössä – tosin maksua vastaan. Haasteista 

huolimatta näkövammaisten opiskelu edistyy hitaas-
ti mutta varmasti ja varsinkin julkiselle sektorille työl-
listytään. Näkövammaisten kouluissa on sokeita opet-
tajia, Namibian tieto- ja viestintäministeriössä on nä-
kövammainen työntekijä ja oikeustieteitä opiskelleel-
la Tiofelus Ndakolutella on valmistuttuaan työpaikois-
ta jopa valinnanvaraa. 

Faridi, yksi onnekkaista

Vuonna 1964 itsenäistynyt Tansania on yksi viides-
tä Itä-Afrikan maasta. Maan asukasluku on 44 miljoo-
naa ihmistä, joista lukutaitoisia on 75 prosenttia. On 
arvioitu, että kolme miljoonaa ihmistä maan väestös-
tä on vammaisia, joista 48 prosenttia on lukutaidot-
tomia. Näkövammaisia on noin 450 000. Suurin osa 
vammaisten lasten perheistä on köyhiä, eikä heillä ole 
mahdollisuuksia rahoittaa vammaisen lapsensa kou-
lunkäyntiä ja opiskelua. Tansanian yhteiskunnassa ei 
myöskään olla tietoisia vammaisten mahdollisuuksista 
opiskella ja työllistyä, eikä uskota vammaisten voivan 
toimia itsenäisesti yhteiskunnassa. Ihmiset ovat tai-
kauskoisia luullen vammaisuuden johtuvan kiroukses-
ta. Heikkonäköinen Faridi Abdallah Mnakatu on kui-
tenkin onnekas. 

- Isäni matkusteli paljon työnsä puolesta ennen syn-
tymääni. Hänen ystävänsä kertoivat myös hänelle nä-
kövammaisten mahdollisuuksista opiskella ja työllis-
tyä. Aloitin koulunkäynnin viisivuotiaana, kertoo Fari-
di, jonka näkövamman syy on kaihi. Hänen mukaan-
sa näkövammaisten opiskelijoiden tilanne Tansanias-

Avustaja, Faridi ja Tytti Iiriksessä.

►
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sa on kovin samanlainen namibialaisten opiskelijoi-
den kanssa. Suurin osa Tansanian näkövammaisista on 
köyhiä ja heidän tiedonsaantimahdollisuutensa ovat 
kovin huonot. Vain alle kymmenen prosenttia Tansa-
nian näkövammaisista pääsee kouluun ja peruskoulun 
ja lukion keskeyttäminen on yleistä. 

Vuonna 1963 Taboran kaupungissa sijaitsevan ylä-
asteen vammaiset opiskelijat halusivat yhdistyä puo-
lustamaan vammaisten oikeuksia kiusaamista ja huo-
noa kohtelua vastaan. Erityisesti näkövammaiset oli-
vat aktiivisia ja niinpä vuonna 1964 perustettiin Tan-
sanian näkövammaisten liitto. Ensimmäiset näkövam-
maisten koulut perustettiin jo Saksan ja Iso-Britanni-
an kolonialismin aikana kirkkojen ylläpitäminä. Tällä 
hetkellä Tansanian pääkaupungissa Dodomassa sijait-
see näkövammaisten koulu ja joissakin kirkkojen yllä-
pitämissä kouluissa opiskelee edelleen näkövammai-
sia. Tansaniassa halutaan nimellisesti panostaa inklu-
siiviseen opetukseen. Kuitenkaan kaikki koulut ja yli-
opistot eivät suostu ottamaan näkövammaisia opiske-
lijoita. Faridi on opiskellut näkevien kouluissa. Esikou-
lussa käytettiin vain mustavalkoista tekstiä, eikä vam-
maisia ollut otettu mitenkään muutenkaan huomioon. 
Sen sijaan seuraavana vuonna alkaneella ala-asteella 
näkövammaisten tarpeet oli huomioitu hyvin. Koulus-
sa opiskeli muitakin vammaisia kuten kuurosokeita, 
mykkiä ja kehitysvammaisia. Lisäksi oppilaina oli vam-
mattomia lapsia.

- Se oli hyvä ympäristö opiskella ja meitä kannustet-

tiin opiskelemaan niin hyvin kuin vain voimme. Meillä 
oli Perkins-pistekirjoituskoneet, pistepaperia ja muita 
näkövammaisten apuvälineitä ja saimme tarvittaessa 
apua, Faridi kuvailee. 

Ala-aste kesti seitsemän vuotta, minkä jälkeen poi-
ka siirtyi Dodomassa sijaitsevalle, neljä vuotta kestä-
neelle yläasteelle. Hän palasi takaisin Dar es Salaamiin 
suorittamaan kaksivuotisen lukion, josta hän valmis-
tui helmikuussa 2012 yhtenä parhaista oppilaista. Ylä-
asteella ja lukiossa hän käytti edelleen Perkins-piste-
kirjoituskonetta opiskeluun ja kokeissa vastaamiseen.

Vaihto-opiskelijaksi Suomeen

Lokakuussa 2012 Faridi hyväksyttiiin Dar es Salaamin 
yliopistoon opiskelemaan joukkoviestintää.

- Olisin halunnut opiskella julkishallintoa ulkomail-
la, mutta en onnistunut siinä. Tansaniassa en halunnut 
opiskella julkishallintoa, koska siinä saa toimia vain 
poliitikkojen juoksupoikana ja mielistellä heitä. Niin-
pä aloin opiskella joukkoviestintää, hän perustelee. 

Toisena opiskeluvuonna hän huomasi mahdollisuu-
den päästä opiskelemaan vaihto-opiskelijana Suo-
meen ulkomaan kirjeenvaihtajan koulutusohjelmaan. 
Suomeen päästäkseen tenteissä oli kuitenkin jälleen 
saatava parhaat arvosanat ja läpäistävä haastattelut. 
Faridi onnistui tässä ollen toinen kahdesta Suomeen 
päässeestä vaihto-opiskelijasta.

- Suomessa näkövammainen opiskelija otetaan  pal-
jon paremmin huomioon kuin Tansaniassa. Minulle 
annettiin sanelin muistiinpanojen tekemistä varten. 
Luennoitsijoille kerrotaan etukäteen näkövammaises-
ta opiskelijasta niin, että he voivat ottaa luennoillaan 
asian huomioon pitäen huolen, että näkövammaisena 
opiskelijana pysyn mukana. Opiskelijat antavat minul-
le tilaa ja pääsen eturiviin istumaan. Saan aina apua, 
kun sitä tarvitsen, Faridi kiittelee. 

Tansaniassa on hänen mukaansa toisin: luennoitsi-
ja voi jopa suuttua, jos näkövammainen opiskelija ei 
pysy luennolla mukana, eikä tietokoneista ruudunlu-
kuohjelmineen ja apuvälineineen ole puhettakaan. 
Tosin kotimaassa ei yliopistolla tenteissä käytetä Per-
kins-pistekirjoituskoneita. Opiskelijat kirjoittavat tent-
tivastauksensa kirjoituskoneella ja luennoilla muistiin-
panot tehdään painamalla kaikki kuuntelemalla muis-
tiin. Jotkut äänittävät luennot ja kirjoittavat muistiin-
panot puhtaiksi pistekirjoituksella. Joillakin on oma 
henkilökohtainen avustaja, joka tekee muistiinpanot 
opiskelijan puolesta.

- Monet näkövammaiset opiskelijat käyttävät avus-
tajaa. Yleensä avustaja opiskelee heidän kanssaan sa-
malla vuosikurssilla. He lukevat luennolla tekemänsä 
muistiinpanot näkövammaiselle kurssikaverilleen, Fa-
ridi havainnollistaa. Useimmat näkövammaiset Tansa-
niassa opiskelevat opettajiksi julkiselle sektorille, kos-
ka yksityissektorille ei palkata vammaisia ja koska nä-
kövammaiset haluavat valita vain ne opiskeluvaihto-
ehdot, joiden perusteella hallitus suostuu työllistä-
mään vammaisia. Yksi tällainen ammatti on opettaja. 
Kouluttamattomat vammaiset työskentelevät valmis-
taen erilaisia tavaroita kuten mattoja.        

Tytti Matsinen tuntee afrikkalaisten näkö-
vammaisten opiskelumahdollisuudet.
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Eläkkeellä olevan kuntoutusjoh-
tajan Teuvo Ruposen odotettu ja 
ehkä vähän pelättykin muistel-
mateos on ilmestynyt kahtena eri 
versiona. Hänen kanssaan mones-
sa mukana ollut rovasti Ari Suutar-
la arvioi.

Teuvo Ruponen: Tietoa ja tasavertaisuutta tavoitte-

lemassa

- Paperikirja kesällä 2014, 352 sivua

- Celian Daisy-kirja, marraskuu 2014, äänikirjan kes-

to 25 tuntia 21 minuuttia, lukija Markku Virtanen

Teksti: Ari Suutarla

Esillä on Suomalainen näkövammaisten nuorten opis-
kelijaliike sekä paperina että sähkötallenteena. Eme-
ritus kuntoutusjohtaja Teuvo Ruposen teos on perus-
teellinen läpileikkaus näkövammaisten opiskelijaliik-
keen nousuun sekä taistelujen ja erilaisten vääntöjen 
tiimellykseen, kerrassaan upea ja harkiten tehty teos. 
Toisin ajoin lukiessa ihan jännittää, kuinka käy. Hen-
keä salpaa lukea sokeainkoulun johtajan tyrmäys, mi-
ten näkövammainen opettaja on työssään epäkelpo ja 
kollegoilleen taakka. Teuvo Ruponen on taustaltaan 
opiskelija ja valtiotieteiden maisteri, ennen kuntou-
tusjohtajuutta Näkövammaisten Keskusliiton entinen 
opintosihteeri, asiantuntija jos kuka. Hän on henkilö-
kohtaisesti omine opintoineen ja sokeainkoulun läh-
tökohtineen vahvasti ja kokemusperäisesti mukana 
tapahtumien kyydissä.

1960-lukulaiset tekemässä muutosta

Näkövammaisten opiskelijaliikkeen syntymisen aikoi-
na valtakunnassa oli meneillään useitakin niin sanot-
tuja murroksia. Kansaa muutti maalta kaupunkeihin ja 
painui työn perässä Ruotsiin. Sodan jälkeen syntynyt 
sukupolvi oli tullut kansakoulua eli nykyistä peruskou-
lua seuranneeseen jatko-opintojen ikään. Helsingin 
ja Kuopion sokeainkoulut sekä Svenska blindskolan i 
Helsingfors olivat sadan vuoden ajan tai melkein suol-
taneet kansakoulun oppimäärän suorittaneita näkö-
vammaisia sisäoppilaitosten suojista. Seassa oli harva 
poikkeus, Eila Jyrhämä tai Pomoellin veljekset olivat 
sinnitelleet ylioppilaslakin ehtimättä sen pidemmäl-
le. Kansakoululaitos kaikkineen oli murenemassa pe-
ruskouluksi. Se merkitsi entisten vähintään nelivuoti-
sen kansakoulun osuuden ja pääsääntöisesti viisivuo-
tisen keskikoulun yhdistymistä. Lukio erottui yliopis-
toon johtavaksi opinahjoksi.

1960-luvun kumouksellisuutta ja uusien tuulien se-
koittumista vanhaan kuvastaa Kuopion ja Helsingin 

sokeainkoulujen yhdistäminen Näkövammaisten kou-
luksi Jyväskylään 1972. Uuden koulun suunnittelijat 
eivät kyenneet näkemään näkövammaisten koululais-
ten sijoittumista kouluun omalla kotipaikkakunnalla 
yhdessä ikätoverien ja naapurin lasten kanssa. Jyväs-
kylän koulu tehtiin 150 oppilaalle. Vielä saman vuosi-
kymmenen aikana oppilasmäärä oli laskenut runsaa-
seen kolmannekseen arvioidusta. Integraatio oli alka-
nut purra. Toisaalla samaan aikaan kahdeksan vuosi-
kymmentä Sokeain Ystävät ry:n suojissa toiminut Nä-
kövammaisten ammattikoulu siirtyi yksityiseltä hallin-
topohjalta valtion laitokseksi muuttaen Helsingin Kal-
lion linjoilta Espoon Leppävaaraan.

Harja- ja korityöntekijät hautaan

Teuvo Ruponen kuvaa hyvin ja perusteellisesti niin sa-
notun integraation hiipimistä koulumaailmaan. Sama 
ilmiö näkyi näkövammaisten työelämässä perinteis-
ten harja- ja koritöiden alkaessa väistyä muiden am-
mattialojen tieltä.

Allekirjoittanutkin lukeutui Ruposen listaamien 
uranuurtajien joukkoon, joka kävi koulunsa yhdessä 
näkevien kanssa ensin niin kutsutussa oppikoulussa 
ja sen jälkeen opiskelijana Helsingin yliopistossa. Val-
mistuttuani aloitin teologin työt nuorisopappina Tam-
pereen Pispalassa Harjun seurakunnassa. Sain kutsun 
Helsinkiin kirkon keskushallinnon palvelukseen val-
takunnallisen sokeidenpapin virkaan, jota hoisin pari 
vuosikymmentä. Helsingissä ryhdyin kohta järjestöak-
tiiviksi. Ajauduin Helsingin ja Uudenmaan Näkövam-
maisten sekä pian Näkövammaisten Keskusliiton joh-
tokuntaan. Löysin itseni myös Näkövammaisten Kult-
tuuripalvelun hallituksesta.

Näiltä vuosilta Teuvo Ruponen kirjaa suuhuni täysin 
totuuden mukaisesti jostakin NKL:n liittokokouksesta 
lupaukseni haudata silloin harja- ja koritöillä kunnial-
lisesti, mutta kituliaasti ja subventioiden varassa itse-
ään elättävät käsityöläiset. Näiden huonosti kannat-
tavien ammattien harjoittajat hoidellaan ja tuetaan 
Sokevan kautta eläkkeelle, mutta uusia harja- ja kori-
maakareita ei enää kouluteta, meikäläinen julisti. Sen 
verran niukka toimeentulo lohkesi näistä töistä ja se-
kin kovalla työllä ja valtion huomattavan rahoitustu-
en turvin. Tämän päivän valossa tämä alasajo-ohjel-
ma näyttää vieneen ainakin puoli vuosisataa, ja mo-
ni on muistanut minua käsityöläisten vihollisena nu-
mero yksi.

Liitto lämpeni hitaasti

Näkövammaisten opiskelijoiden toiminnan aktiivi-
nen huippukausi kesti noin 15 vuotta. Näkövammais-
ten Keskusliittoa ja sen jäsenjärjestöä, nykyistä Näkö-
vammaisten Kulttuuripalvelua, yritettiin saada otta-
maan vastuuta opiskelijoiden tarpeista. Kultturipalve-
lun kanssa yrityksissä jossakin määrässä onnistuttiin, 
mutta opiskelijoiden ja keskusliiton välille ei näyttä-
nyt syntyvän toimivaa yhteyttä. Kun liitto ei vastan-
nut toivotulla tavalla näkövammaisten opiskelijoi-
den odotuksiin, syntyi rekisteröity yhdistys. Sen nok- ►
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kaihmisinä touhusi sellaisia nimiä kuin Eero Vartio, Ar-
vo Karvinen, Teuvo Ruponen, Riitta-Liisa Hietaniemi, 
Vuokko Niemelä, Aatu Moilanen, Raimo Tanskanen ja 
nuoremmasta joukosta Mikko Ojanen ja Hannes Tiira. 
Joukko aloitti epävirallisena opiskelijakomiteana. Re-
kisteröitymisen mukana toiminta terävöityi. Yhdistys 
oli ja eli aikansa, kunnes sen asettamat päätavoitteet 
oli saavutettu ja luotu näkövammaisten opiskelun pe-
rusedellytykset. Oli muun muassa saatu Helsingin yli-
opistolle näkövammaisille opiskelijoille oma huoneti-
la, ylioppilaskirjoitusten kysymykset pistekirjoituksel-
le ja oppikirjojen tuottaminen yhteistyössä Näkövam-
maisten kirjastoyhdistyksen kanssa jonkinlaiselle to-
lalle. Ehdottoman tärkeätä oli niin sanotun opintosih-
teerin toimen saaminen Näkövammaisten Keskusliit-
toon, eikä vailla merkitystä ollut sekään, että toimen 
toiseksi haltijaksi tuli joukon omasta keskuudesta Teu-
vo Ruponen. Samoin Eero Vartio tuli liiton palveluk-
seen avainpaikoille.

Oikeista ihmisistä oikeilla nimillä

Teuvo Ruposen mainiossa teoksessa pitää imua yllä 
muun muassa puhuminen ihmisistä heidän oikeilla ni-
millään. Lopulta oli kysymys lukumääräisesti pienes-
tä joukosta, joka oikeasti teki uranuurtajan työtä. Pa-
rikymmenpäinen joukko tunsi toisensa ja oli kuin per-
hepiiri. Liekö sitten tämän pienen piirin seuraamusta, 
että Ruponen pitkin matkaa käyttää ihmisistä kirjalli-
suudessa harvoin nähtyä tyyliä, jossa sukunimi kulkee 
etunimen edellä: Sorakiven Matti, Moilasen Aatu, Sal-
misen Anna-Maija, Vartion Eero, Jyrhämän Outi ja niin 
edelleen. Kirjan kieli on korrektia ja kielioppi viimeis-
teltyä. Mietin, mahtoiko Teuvo Ruponen luettaa teks-
tiä niin sanotulla kustannustoimittajalla, vaikka onkin 
kysymys omakustanteesta. Ammattinsa taitava toi-
mittaja olisi helposti poistanut päällekkäisyyksiä, jot-
ka suotta pitkittävät tiivistä kerrontaa. Vielä jäin miet-
timään tyttönimien käyttöä ilman nykyisiä sukunimiä.

Kirjoittajana Teuvo Ruponen seurasi aitiopaikalta ja 
sisältä päin opiskelijaliikkeen elämää tehden sitä vie-
lä työurallaan Näkövammaisten Keskusliitossa. Tä-
nään voi vain antaa täyden tunnustuksen ja sanoa, et-
tä kirjoitustyö on asiantuntemuksella ja suurella pa-
neutuvuudella tehty. Opiskelijaliikkeen alkuhämäris-
tä jäin kaipaamaan tarkennusta kohdalle, jossa puhu-
taan Keskusliiton työvaliokunnan kannanotosta jos-
kus vuoden 1965 paikkeilla. Ruponen toteaa, että lii-
tossa on ollut opintotoimikunta jo runsaan vuoden 
ajan. Miten liiton opintotoimikunta oli syntynyt, mitä 
se teki ja keitä siinä oli mukana? Itseni muistan aina-
kin, mutta mitä muuta?

Tilaa vaikka pappistarinalle

Opiskelun kysymyksiä kirjassa rinnastetaan sopivasti 
työelämään. Itse olisin voinut antaa kirjoittajalle tark-
kaa tietoa niistä väännöistä, mitä teologina ja tien rai-
vaajana pappisvirkaan kävin piispojen ja tuomiokapi-
tulien kanssa pappisvihkimyksen saamiseksi nimen 
omaan seurakuntavirkaan vuosimallia 1964. Kun seu-

raava ”porras” oli vuorossa, arkkipiispa Mikko Juva 
pyysi saada luokseni audienssin. Pelästyin, mistä hän 
tulee minua puhuttelemaan. Kuvio menikin toisin. 
Arkkipiispa halusi selvittää itselleen, millä tavalla so-
kea pappi hoitaa seurakuntavirkaa, vihkimisiä, kastei-
ta ja hautauksia, sekä osallistuu väestörekisterin hoi-
toon eli virkatodistusten tekoon lakien edellyttämäl-
lä tavalla. Tämän tiedon arkkipiispa jakoi johtaessaan 
piispainkokousta muun muassa Kuopion Paavo Korte-
kankaalle ja Mikkelin Kalevi Toiviaiselle, jotka painis-
kelivat, Kortekangas Hannes Tiiran ja Toiviainen Mikko 
Ojasen pappisvihkimyksen kimpussa. Juva sovelsi itse 
saamiaan tietoja käytäntöön vihkiessään Jorma Vilkon 
Salo-Uskelan seurakunnan papiksi 1981.

Kirkon tietä ei ole vielä kuljettu loppuun. Nuorem-
man polven papin työtä tekevät Matti Laurila ja Han-
nele Juutinen, ja teologinen tiedekunta kasvattaa par-
haillaan pappiskokelaita lisää. Näkövammaisten dia-
konien ja diakonissojen opinnot ja tie työelämään 
ovat oma lukunsa. Nyt Ruponen kuittaa aihepiirin al-
kumetrit lainaamalla neljä vuotta minun pappisvihki-
mykseni jälkeen tehtyä lehtijuttua, vaikka elävää ma-
teriaalia olisi ollut vielä käytettävissä. Ehkäpä kirkolli-
sesta porukasta syntyy vielä ihan oma historiansa, jo-
ka sisältää muutakin kuin pappiskaskuja.

Kynnysläisen vammaisliikkeen esiaste

Tosi mielenkiintoinen on Teuvo Ruposen kirjan viitta-
us näkövammaisten opiskelijatoiminnan ennakointiin 
Kynnys ry:n synnyssä 1973. Suomalaisen vammaisliik-
keen ja Kynnyksen piirissä tätä ei ole noteerattu lain-
kaan – ei ainakaan 2013 Kynnyksen 40-vuotisen toi-
minnan kirjauksissa.

Kynnysläisten pulmat näyttävät kiteytyneen yliopis-
tojen ja muiden oppilaitosten tilojen kuljettavuuteen 
pyörätuolilla. Näkövammaisten opiskelijoiden kysy-
mysten painopiste oli taas oppimateriaalien sujuva 
saanti sopivassa muodossa. Tiivis yhteistyö olisi saat-
tanut palvella nykyistä paremmin kaikkia vammais-
ryhmiä.

Tässä vaiheessa Teuvo Ruposelle parhaat kiitokset ja 
näkövammaistyön lähihistoriasta kiinnostuneille vil-
pittömät lukusuositukset! Daisy-kirjaa saa Celiasta ja 
kauniisti sidottua, kovakantista paperikirjaa Teuvo Ru-
poselta, teuvo.ruponen@elisanet.fi. Kirja kuuluu esi-
merkiksi kaikkien näkövammaisjärjestöjen käsikirjas-
toon.

Lämpimästi adventtina 2014

Ari Suutarla, 
vanha pappi
 
 

►
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SOKEAT SUOSIVAT 
SANAILUA

Hannes Tiiran 
sanaseppoiluun 
voitte tutustua
 tämän lehden
 sivulla 40.

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 60 vuotta siitä, kun 

ensimmäiset kuvaristikot ilmestyivät suomalaisis-

sa lehdissä. Piilosanoja päästiin ratkomaan tasan 

40 vuotta sitten. Molemmissa, kuten tietysti sana-

ristikoissakin, on kysymys verbaalisesta leikistä, sa-

naseppoilusta.

 
Teksti: Hannes Tiira

Ei enää radiossa

 
Ristikoita ratkoo maassamme peräti 1,5 miljoonaa ih-
mistä. Vaikka sudokut ovat viime aikoina nousseet 
haastajaksi,  on ristikoiden ratkonta yhä yleisin älyteh-
tävien laji. Se saavutti suosionsa tähänastisen lakipis-
teen, kun ensin Radio Mafia, sitten Radio Suomi vuosi-
tuhannen taitteessa lähetti ohjelmaa nimeltä Sanase-
pot. Antti Skytän, Erkki Vuokilan ja Heli Mattssonin 
tähdittämä ohjelma pysyi koko olemassaolonsa ajan 
radion kolmanneksi kuunnelluimpana. Enimmillään 
400 000 korvaparia kuuli sen joka sunnuntai. Yhä tä-
nään, kymmenen ajastaikaa ohjelman alasajon jälkeen 
kuulee kysyttävän, miksei sanaseppoja tule enää ra-
diosta.
 
Kesäpäivät Onnelassa

 
Sanaseppoiluharrastusta vaalii vuonna 1981 perus-
tettu yhdistys, Sanaristikkoseura Sanasepot ry. Seu-
raan kuuluu ristikoiden laatijoita ja ratkojia. Se järjes-
tää joka toinen vuosi ristikon- ja joka toinen piilosa-
nan ratkonnan SM-kisat. Minä olin yhdistyksen neljäs 

puheenjohtaja kuuden vuoden ajan 2000-luvun alus-
sa. Piilosanan ratkonnan SM-kisat potkaistiin kesäpäi-
vien ohjelmaan pariskunta H. ja P. Tiiran aloitteesta ja 
minä sainkin sitten kymmenen suvea laatia tehtävät. 
Tyyli muuttui vasta viime vuonna, kun Suomen kuva-
lehti otti kisan siipiensä suojaan, mutta silloinpa lop-
pukilpailuun osallistuikin 130 neroa.

Vuotuiset kesäpäivät pidetään aina eri paikkakun-
nalla. Heinäkuun viimeisenä viikonvaihteena on vuo-
rossa Majatalo Onnela. Tuusulanjärven rantamille 
odotetaan kuutta kymmentäsanan taitajaa.
 
Kulttuuripalvelun kurssi

 
Sanatehtävät eivät aina edellytä ristikkoa. Pistekir-
joituksella on kyllä ristikkoja jonkin verran olemas-
sa, mutta niitä suositumpaa on sokeiden keskuudessa 
suullinen sana-arvuuttelu. Alaa  opiskeltiin postirobo-
tin sähköpostikurssilla viime syksynä. Kurssiin osallis-
tui 14 toinen toistaan sanavalmiimpaa näkövammais-
ta. Opittiin anagrammit, sanakätköt, palindromit, nire-
pakat, sutkaukset sun muut. Seppoilun lajeja on kym-
meniä. Kurssilaiset janosivat lisää niin, että Kulttuuri-
palvelu suostui ensi syksynä pidettävään jatkokurs-
siin. Siihen otetaan myös vasta-alkajia.
 
Jos haluatte tietää, mitä nämä anagrammit ym. tehtä-
vät ovat, rohkenen suositella kahta suomeksi kirjoitettua 
piilosanakirjaa. Lukekaa jompikumpi, vaikka molemmat 
ovat minun kirjoittamiani. Kirjojen nimet ovat Tuhat sa-
naa piilossa ja Senat sakaisin – sanatehtävien ja –leik-
kien käsikirja. Toisaalla tässä lehdessä on piilosanateh-
täviä. 
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ARMI ELÄÄ!

Kuka oli Armi Ratia - 
ja millainen hän oli? 

Jörn Donnerin elokuva 
Armi elää! on saanut 

ensi-iltansa 20.3.
 

Teksti: Pilvi Meriläinen
Kuvat: Lasse Lecklin, (c) Bufo 2014

F
iktioelokuva on tarina yhdestä maamme 

kaikkien aikojen tunnetuimmasta yritys-

johtajasta. Se kertoo naisesta, joka loi Ma-

rimekon ja sen puhdaslinjaisen tyylin, ja 

jota pidetään modernin suomalaisen muo-

toilun synonyyminä. Niin johtajana kuin yksityis-

henkilönäkin Armi Ratia oli rohkea ja rajaton, koh-

tuuton ja kaikkensa antava.

   -Tutustuin Armi Ratiaan vuonna 1967 kun aloitin 

Marimekon hallituksessa. Meillä oli läheinen suhde. 

Minua on pitkään kiehtonut hänen kohtalonsa, Jörn 

Donner kertoo.  

-Tämä ei ole perinteinen elämäkertaelokuva. Ha-

lusin luoda hänestä toisenlaisen kuvan monine puo-

lineen.

Suorasanaisella Armilla ei ollut tapana säästellä 

sanojaan: esimerkiksi ”Minä inhoan kunniaan ver-

houtunutta kunniattomuutta ja muutamien mies-

ten hajuakin. Eniten klo 15 iltapäivällä.” Tai ”Nyt mi-

nulta loppui nystyrät.” 

Elokuva kysyy, kuka oli Armi Ratia?

Armin tarina kerrotaan teatteriseurueen kautta, jo-

ka valmistelee näytelmää hänestä. Armia esittävän 

Maria-näyttelijän johdolla he pohtivat, kuka tämä 

merkillinen nainen todella on. Elokuva keskittyy Ar-

min elämässä vuosiin 1949-68, jolloin Armi luo Ma-

rimekon ja sen puhdaslinjaisen tyylin, johdattaa 

yrityksen kansainväliseen menestykseen ja lopulta 

joutuu pohtimaan omaa suhdettaan tuotokseensa: 

tarvitseeko Marimekko häntä vai hän Marimekkoa? 

Harjoitusprosessin aikana Maria kamppailee Armin 

ristiriitaisuuksien välillä ja etsii totuutta, kokonais-

ta ihmistä legendan takaa.

Armi elää! ei ole tuhkimotarina.

-Armin tarina on vielä synkempi, mutta sitä en ha-

luaisi kertoa, Donner sanoo.

Tutut näyttelijät

Elokuvan pääosassa nähdään Minna Haapkylä. Ar-

min miehen, Viljon roolissa on Hannu-Pekka Björk-

man. Armin palkkaamaa Marimekon suunnittelijaa 

Leenaa esittää Laura Birn. Muissa rooleissa nähdään 

muun muassa Rea Mauranen, Outi Mäenpää, Jukka 

Puotila, Tiina Lymi, Antti Holma ja Eero Ritala.

Armi elää! on elokuvaohjaajana ja -tuottajana, kir-

jailijana ja poliitikkona ansioituneen Jörn Donnerin 

viidestoista pitkän elokuvan ohjaustyö. Elokuvan 

on käsikirjoittanut Karoliina Lindgren. Se sai maail-

man ensi-iltansa Göteborgin kansainvälisillä eloku-

vajuhlilla 31. tammikuuta.

Mitä seuraavaksi?

   -Tällaiset historian vaiheet kiinnostavat minua, ja 

Armikin kiinnostaa yhä. Seuraava elokuva on pääs-

säni...

Ohjaaja Jörn Donner, kuva Kim Öhrling.





Teksti: Tuula Paasivirta
Suomen delegaation jäsen  EAPN:n PeP-tapaaminen

Kunkin eurooppalaisen maan paikallinen EAPN valit-
see edustajat maansa delegaatioon. Suomen delegaa-
tiossa oli tällä kertaa edustus kolmesta eri tahosta: Ku-
ka kuuntelee köyhää? -verkostosta, Vailla Vakinaista 
asuntoa ry:stä ja Helsingin Diakonissalaitoksen Työ-
kaapelista.

Vammaiskokemuksia lentokentillä 

Punainen taksi saapuu kotikadulleni aamulla, viedäk-
seen minut Helsinki-Vantaan lentokentälle, jossa ta-
paan Suomen delegaation jäsenet, matkanjohtaja Ar-
ja Tyynelän, Jouni Kylmälän ja Reijo Pipisen sekä avus-
tajani Minnan. Olemme matkalla Euroopan sydämeen 
EU-parlamentin vieraaksi. Seminaarissa tapaam-
me myös Sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehen 
Jaakko Ellisaaren.

Helsinki - Vantaalla vammaisten lentokenttäpalvelut 
ja kutsupisteet toimivat kohtuullisesti. Saan käyttöö-
ni pyörätuolin, jolla ystävällinen virkailija minua työn-
tää kohti lähtöhallia. Turvatarkastus toimii loistavasti 
ja pääsen helposti koneeseen, jossa jo muutama suo-
malainen euroedustaja istuu itseoikeutetusti ykkös-

luokassa. Brysselin päähän saapuessamme kaikki ei 
enää olekaan niin sujuvaa. Ensin vaikuttaa siltä, että 
homma ei pelitä ollenkaan. Heti sisään astuessani kä-
teni jää yhden pleksioven väliin. Tämän jälkeen saa-
puu paikalle ranskaa puhuva nuori lentokenttävirkaili-
ja, jolla on kiire tyttöystävän luo. Hän kuitenkin kuljet-
taa minua lentokentän vaunuilla käytäviä pitkin lähel-
le ulko-ovia. Sieltä taksi vie meidät Brysselin hotelliin.

Paluumatka sujuu huomattavasti paremmin Brysse-
lin ruuhkista huolimatta. Tilataksimme koukkailee pit-
kin kauniita asuinalueita. Lentokenttäalueella ystäväl-
linen ja ammattitaitoinen kuljettaja pysähtyy omalla 
riskillään sakkopaikalle tuodakseen meidät mahdol-
lisimman lähelle sopivia sisäänkäyntiovia. Tästä seu-
rueen herrat lähtivät kentälle viettämään aikaansa 
eli pistelivät edellä, kun taas me naiset lähdimme et-
simään minun liikkumiseeni sopivia reittejä. Lopulta 
saatiin minulle ns. omatoimituoli, jota matkanjohtaja 
kutsuu potkukelkaksi. Matkanjohtajamme kommen-
toi tilannetta tuoreeltaan: -Pastori istuu kuin kirkon-
penkissä. Pohdimme sitä, että ehkä potkukelkkamme 
täyttää EU-jäsenvaltioiden lentokenttien vastuun lii-
kuntarajoitteisten ja vammaisten matkustajien lento-
kenttäpalveluista. Brysselin turvatarkastus olikin sit-
ten jo luku sinänsä, kun kenkäni, kyynärsauvani, vyö-
ni ja laukkuni syynättiin erityisellä läpivalaisulaitteel-
la. Edellä mainitussa tuolissa istuessani, ensi jännityk-
sen jälkeen olen jo kuin vanha konkari ja menemme 
pitkin pitkiä käytäviä kerroksesta toiseen ja löydäm-
me Finnairin tiskin ja minut työnnetään ystävällises-
ti koneeseen. Helsinki-Vantaalla pääsen ensimmäisten 
joukossa avustajani kera ulos koneesta ja leppoisa vir-

Euroopan köyhien 
tapaamisessa

Brysselissä toteutui viime syksynä 13. Euroopan 

köyhien kuuleminen. Kerran vuodessa EAPN (Euroo-

pan syrjäytymisen ja köyhyyden vastainen verkos-

to) Euroopan toimisto järjestää köyhien kuulemista-

paamisen. Se myös kustantaa köyhät paikalle. Olim-

me mukana.

26                                                                                                                                                                                                     



kailija jutustelee samalla kansamme, kun kurvaamme 
kohti taksia.

Yhteiskuntapoliittiset turistit

Maanantaina iltapäivällä saavumme EU:n keskusra-
kennusten, niiden tv:stä tuttujen, nurkille Brysselis-
sä. Kuten Jouni matkaraportissaan totesi, osa meistä 
kumartaa Robert Schumanin (1886-1963) – Euroopan, 
tai ainakin Euroopan unionin isänä pidetyn  – muisto-
kiveä. Me olemme siis kuin yhteiskuntapoliittiset tu-
ristit etsimässä Euroopan köyhyyden vastaisen ver-
koston (EAPN) vuotuistapaamista komission raken-
nuskomplekseissa. Hetken kuluttua purjehdimme si-

sään viereiseen lasitettuun rakennukseen, jonka nimi 
(Charlemagne) viittaa toiseen Euroopan rakentajaan, 
Kaarle Suureen (742-814). Yhtenä päivänä kokouspaik-
kamme on läheinen iso automuseo (Autoworld Brus-
sels), jonka hisseistä voisi kirjoittaa pitkän tarinan. Tä-
mä tiistaipäivä oli aikamoinen seikkailu päättyen il-
lalliseen autojen lomassa. Valokuvaan museon autoja 
erityisesti rakkaita kummipoikiani ajatellen.

Markkinapaikka

Tiistai-iltapäivänä automuseon yläkerran aulassa on 
delegaatioiden ja muiden vieraiden välinen vapaa-
muotoinen kohtaamismahdollisuus. Kullakin delegaa-
tiolla on puolikas pöytä. Meidän ständillämme on mm. 
tarjolla Marianne-karkkeja, Köyhyys-verkoston eri kie-
lisiä esitteitä, sosiaali- ja terveysministeriön joitakin 
julkaisuja sekä THL:n julkaisema kirja Uskalla olla, us-
kalla puhua: Vammainen nainen ja väkivalta (olen ol-
lut kirjan taustaryhmässä ja olen sen yksi artikkelikir-
joittaja). Ständillä tapaan mm. skotlantilaisen sokean 
miehen, jonka kanssa juttelemme näkövammaisten 
kirjastopalveluista. Tätä tilaisuutta edelsi workshop, 
jossa sain keskustella muiden osallistujien kanssa ta-
sa-arvosta ja epätasa-arvosta.

PeP- seminaari ja rakennerahastot 

Seminaari alkaa mannermaisesti delegaatioiden luo-
vasti toteutetuilla tervehdyksillä. Seuraavassa lainaan 
taas Jouni Kylmälän matkaraporttia, jossa hän osu-
vasti kuvaa maiden esittelyjä: "Mukanaolijoista tšekit 
aloittavat: Köyhyys ei ole minun syyni. Ranskalaiset 
pistävät paremmaksi siteeraamalla Voltairea: Köyhyys 
ei ole syytämme, mutta vallassamme on taistella si-
tä vastaan. Tanskalaiset vahvistavat: Asunnottomuus 
ei koskaan ole oma valinta. Puolalaiset täsmentävät 
vielä tätäkin: Asunnottomuus johtuu työttömyydes-
tä, työmarkkinoiden toimimattomuudesta. Portuga-
lin porukka terävöittää: Köyhyys syö kansalaisuutta ja 
demokratiaa." Maiden tervehdyskavalkadiin käytettä-
vä aika päättyy liian varhain. Tämä minua harmittaa, 
vaikka meidän suomaisten luova tervehdyksemme on 
vielä luovassa vaiheessa. Koen hieman epäoikeuden-

Kirjoittaja Tuula Paasivirta.
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mukaiseksi, kun muutama maa ei pääse esittäytymään 
ollenkaan. Toki pääsemme monessakin kohden esitte-
lemään suomalaista innovaatioitamme Kuka kuunte-
lee köyhää? -verkostoa. 

Kokoontumisemme teema, köyhyyden vastaisen tais-
telun rahoittaminen, Funding the Fight against Po-
verty, pohtii EU:n rakennerahastojen mahdollisuuk-
sia köyhyyden vastaisessa taistelussa. Lainaan tähän 
jälleen hieman ensi vuoden 2015 todennäköisen Suo-
men delegaation koordinaattorin Jounin matkara-
porttia, hän kirjoittaa: "Kuulemme, että Euroopan so-
siaalirahaston, ESR:n volyymistä 20 % merkitään tätä 
tarkoitusta varten, siis köyhyyden torjuntaa varten." 
Jouni jatkaa pohdintaansa: "Mietin, miksei myös ESR:n 
rahoittamaa innovaatiopolitiikan tai PK -yritysten tu-
kemisen tai työmarkkinoiden tai elinikäisen oppimi-
sen kehittämisen rahoituslinjoja voisi nähdä osana 
köyhyyden vastaista politiikkaa." Näitä Jounin ajatuk-
sia me pohdimme vielä koti-Suomessakin, lähinnä siltä 
kantilta, ketkä pääsevät osalliseksi tuosta TEM:n (Työ- 
ja elinkeinoministeriö) hallinnoimasta 20 prosentista.

EU:n puheenjohtajamaan näkökulmia

Kokouksen kuluessa alivaltiosihteeri Franca Biondel-
li käyttää puheenvuoron. Hän tulee Italian työ- ja so-
siaaliministeriöstä (Italiahan oli vuonna 2014 EU:n pu-
heenjohtajamaa) Italiassa tuetaan heikoimmassa ase-
massa olevia perheitä tarjoamalla näiden perheiden 
lapsille koulussa ateria. Tämä ateria ei ole tarjolla kai-
kille koululaisille. Biondellin puhetta kuunnellessani 
palaa mieleeni muistumia omasta lapsuudestani. Olen 
kerännyt 1960 -luvulla puolukoita kansakoulun keitto-
laan. Suureksi häpeäkseni jouduin luokan edestä ha-
kemaan monot ja toisena vuonna sain köyhille lapsil-
le tarkoitetut valkoiset Hai-saappaat. Ikätoveri, matka-
kumppani Jouni muistelee samaa asiaa matkarapor-
tissaan: "1960-luvun alussa minulle ei osunut kunnan 
köyhimmille lahjoittamia kumisaappaita."

Köyhyyden häpeä

Jään pohtimaan köyhyyden hä-
peää ja sen merkitystä tänään. 
Nykyään koetaan toimeentulo-
tuesta tai seurakunnista jaetta-
vien ostolappujen osoittelevan 
köyhiä kaupan kassalla. Marras-
kuun lopulla olleessa Vähim-
mäistuloillassa (Kuka kuunte-
lee köyhää? -ilta) köyhyysakti-
visti, panelisti Juha Nieminen 
esitti kiinnostavan innovaati-
on. Voisiko maksuosoituslapun 
sijasta olla käytössä prepaid-
luottokortti, kertakäyttöluotto-
kortti? Tällöin köyhä ei leimau-
du kaupan kassalla. Tosin ehdo-
tus ei ole aivan uunituore, sil-
lä Kuka Kuuntelee köyhää -akti-

visti, Kalliolan asukasvastaavaa Veikko Väisänen esitti 
tämän saman idean jo vuosi sitten 2013 PeP -tapaami-
sessa Brysselissä.  

Osallisuus ja osallistaminen

Omaankin työhöni nyt juuri liittyvät teemat osalli-
suus ja osallistaminen pulpahtelivat esiin keskusteluis-
sa tuon tuosta. Tiistain workshopissa kertoessani suo-
malaisten eläkeläisten taitetusta indeksistä, se herät-
ti muiden maiden edustajissa kummeksuntaa. Yleis-
keskustelussa toin esille vammaisten elämäntilanteita, 
niin työelämässä kuin muutoinkin. PeP-tapaamisessa 
virallisten tahojen puheenvuoroissa korostettiin työn 
merkitystä köyhyyden vähentäjänä. Eri maiden dele-
gaatioiden jäsenistä äärimmäisen pieni osa oli vam-
maisia edustajia, hyvä, jos edes yksi prosentti. Järjes-
täjätaho tukee kyllä vammaisten mahdollisuuksia olla 
delegaatioiden jäseniä, tosin tilaratkaisut hotellissa ja 
kokouspaikoilla eivät mahdollista pyörätuolin käyttä-
jän osallistumista seminaariin. 

Matkamme taloudellisesti mahdollisti EAPN-FIN. Se 
on tänä vuonna viettänyt 20-vuotisjuhlaansa. Vuotui-
siin PeP-tapaamisiin liittyy olennaisesti vuodenvarrel-
la tapahtuva valmistelu. Tämän tapaamisen ansiok-
kaana koordinaattorina toimi Kari Lehtonen. Hän kävi 
Brysselissä etukäteen, johti etukäteistapaamisemme 
ja oli meihin matkan aikana Suomesta käsin yhteyksis-
sä. Käytännössä matkan sujuvuuden takasivat avusta-
jani, kanssamatkustajani ja erittäin organisaatiokykyi-
nen matkanjohtajamme Arja Tyynelä.

Faktalaatikko:
ESR on Euroopan sosiaalirahasto.
Lisätietoja saat:
http://www.eapn.fi/
http://voicesofpoverty-eu.net/
Jouni Kylmälän matkaraportti: http://www.eapn.fi/an-
kan-matkassa-brysselissa-22-24-9-2014-kokemuksia-
pep-tapaamisesta/
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Kokemusasiantuntijat ovat 
keskiössä Kuka kuuntelee 

köyhää? -verkostossa. Näin 
verkosto syntyi ja näin se 

toimii.

Teksti: Tuula Paasivirta

Kuka kuuntelee köy-
hää? -verkosto syn-
tyi Stakesissa (nykyi-
sin THL) huhtikuus-
sa 2008 pidetyn Ku-

ka kuuntelee köyhää? -semi-
naarin jälkeen. Joukkom-
me halusi nostaa keskuste-
luun köyhien asioita eri nä-
kökulmista ja erityisesti an-

taa äänen köyhille itselleen. 
Tämä on leimallinen piirre 
koko verkoston toiminnalle. 
Ilman kokemusasiantunti-
joita koko verkostoa ei olisi 
olemassa. Artikkelin lopussa 
on kerrottu esimerkinomai-
sesti kahdesta tilaisuudes-
ta, josta myös kuvat tämän 
jutun yhteydessä ovat. 

Kokemusasiantuntijuus 

keskiössä  

Järjestämissämme tilaisuuk-
sissa ja Facebook-ryhmämme 
kautta on tullut hyvin selväk-

si, että myös köyhälle ihmiselle on 
hyvin tärkeää, että hän tulee kuulluksi ja et-
tä häntä ei ohiteta. Jatkuva taistelu elämän 

erilaisten realiteettien kanssa on haastavaa ja 
vaikeaa, kun ihmisellä ei ole ruokaa tai asun-
toa eikä tarjota edes lapsille parempaa tule-
vaisuutta. Kun ihminen ei tule kuulluksi ja ym-
märretyksi, se lisää katkeruutta ja syrjäytymis-
tä. Kuulluksi tuleminen voimaannuttaa. Toki 
asioille pitää myös oikeasti tapahtua jotain. 

Verkoston painoarvoa lisää nimenomaan se, 
että tilaisuuksissa keskiössä ovat kokemus-
asiantuntijat sen varsinaisessa merkitykses-
sä, jolloin eri tavoin köyhien ääni pääsee ai-
dosti kuuluviin ja näkyviin. Uskon sen olevan 
meidän verkostomme erityinen voimavara. 
On merkityksellistä, että voidaan nostaa esil-
le monenlaisia hankaliakin kysymyksiä, ja he, 
joita ei normaalisti kuulla oikein missään, saa-
vat äänensä kuuluviin. 

Tilaisuuksiin tulevan kokemusasiantunti-
jan ei tarvitse olla koulutettu kokemusasian-
tuntija, mutta täytyy olla rohkeutta sanoa asi-
ansa, kun esim. paneelin puheenjohtaja ky-
syy jotain kyseisen tilaisuuden aiheeseen liit-
tyvää asiaa. Useimmiten tilaisuudet valmis-
tellaan etukäteen yhdessä panelistien kans-
sa. Puhumista helpottaa yleensä tämä käytän-
nön asiantuntijuus, vaikka joskus on kyse ki-
peästäkin asiasta. 

Köyhyys ja selviytyminen

Monet köyhät ovat tarkkoja ja taitavia sentin 
venyttäjiä. Heitä oikeasti kannattaisi kuunnel-
la etsittäessä erilaisia ratkaisuja yhteiskuntam-
me tämän hetkisiin ongelmiin. Köyhiä ihmisiä 
on hyvin erilaisissa elämäntilanteissa, niin pit-
käaikaistyöttömissä kuin pitkäaikaissairaissa, 
omaishoitajissa, toisinaan elämä syöksee mo-
nien syiden vuoksi ihmisen ahdinkoon.

Tämän vuoksi verkostossa on paljon kes-
kusteltu muun muassa perustulosta sekä esi-
merkiksi ehdotettu, että sarjahoitomaksuista 
terveydenhuollossa luovuttaisiin. Sarjahoito-
maksuja maksavat eniten syöpähoidoissa käy-
vät sekä vammaiset kuntoutujat. Tärkeä tavoi-
te on, että yhteiskunnallisissa saatavissa ja pe-

Kuunteleeko kukaan 
köyhiä?

Kokemus
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tä häntä ei ohitet

Köyhyystutkija Jouko Karjalainen. ►
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rimisissä vähitellen luovutaan maksamattomien mak-
sujen perijöinä toimivista voittoa tuottavista yrityk-
sistä.  Tämän toiminnan Kuka kuuntelee köyhää? -ver-
kosto on sekä puoluepoliittisesti että aatteellisesti 
riippumaton yhden asian liike. Verkosto pyrkii synnyt-
tämään keskustelua köyhyydestä ja erityisen tärkeää 
verkostolle on esittää konkreettisia toimenpide-ehdo-
tuksia köyhyyden vähentämiseksi Suomessa.

Tällä hetkellä verkostossa ovat mukana muun mu-
assa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Suomen 
evankelisluterilaisen kirkon diakonia ja sielunhoito, In-
validiliitto ry sekä sosiaalitoimen edustus ja Kalliolan 
setlementti sekä Diakonissalaitoksen kohta päätty-
vä työllisyysprojekti Diadome Oy:n TyöKaapeli -han-
ke. Iso osa verkoston jäsenistä on mukana yksityishen-
kilöinä. Toimintaryhmä ja koko verkosto on avoin kai-
kille. Edellisen lisäksi käytännöksi näyttää muodostu-
neen, että verkostoon tulee mukaan kulloisenkin tilai-
suuden teeman mukana tilapäisesti erilaisia järjestä-
jätahoja. 

Vaikka olemme puoluepoliittisesti sitoutumaton yh-
den asian liike, olemme saaneet vuorotteluperiaat-
teella kunkin eduskuntaryhmän isännöimänä pitää ti-
laisuutemme pääasiassa eduskunnan kansalaisinfossa. 
Kansalaisinfoon pääsee kokoontumaan vain puoluei-
den kautta. Näin köyhien ihmisten köyhä verkosto on 
voinut järjestää pääosan tilaisuuksistaan keskeisellä 
paikalla ja ennen muuta olemme päässeet hedelmäl-
liseen yhteistyöhön päättäjien kanssa. Kansanedusta-
jien on helppo tulla tilaisuuksiimme. Toiminnassam-
me olemme päässeet vaikuttamaan edellisen hallituk-
sen hallitusohjelmaan ja toimimme toisinaan yhdessä 
myös eduskunnan köyhyystyöryhmän kanssa. 

Erilainen taidetapahtuma

Perinteisten Kuka kuuntelee köyhää? -tilaisuuksien li-
säksi kesällä 2014 Kuka kuuntelee köyhää? -verkosto 
järjesti yhdessä Pirjon kahvilan ja Helsingin seurakun-
tayhtymän yhteisen diakoniatyön kanssa Balderin ta-
lon pihalla erilaisen taidenäyttelyn nimellä ”Taiteen-
tekijät pihalla.”

Tämän tilaisuuden tausta juontui EU:n köyhyyden 
ja syrjäytymisen vastaiseen teemavuoteen 2010. Tuol-
loin järjestettiin Kuka kuuntelee köyhää? -keskustelu-
tilaisuus taiteentekijöiden taloudellisista vaikeuksis-
ta ja suoranaisesta köyhyydestä. Monien taiteilijoiden 
on vaikea löytää edullisia näyttelypaikkoja. Näyttelyt 
ovat kuitenkin taiteilijoille tärkeitä ammatissa kehitty-
misen sekä toimeentulon kannalta. 

Tämä asia oli ollut vireillä verkostossa pitkään ja ke-

väällä 2014 löytyi ratkaisu, jolla saatiin toteutettua tiis-
taista lauantaihin avoinna ollut näyttely. Tämä näyt-
telyviikko oli myös hyvin monimuotoinen, sillä taitei-
lijoille tarjottiin yhtenä päivänä koko päivän ajan eri 
asiantuntijoiden apua arvonlisävero-, työvakuutus-, 
sosiaaliturva ja terveydenhoitoasioissa. Tässä apuna 
olivat muun muassa EAPN-Fin-sosiaalineuvojat ja Hel-
singin seurakuntayhtymän diakoniatyö. 

Tähänkin näyttelyviikkoon liittyi avajaispäivänä klo 
16-18 Balderin talon pihalla järjestetty Kuka kuuntelee 
köyhää? -paneelikeskustelu itsensä työllistävien luo-
van työn tekijöiden ongelmista ja mahdollisuuksista. 
Tapahtuma ei ollut vain kuvataidenäyttely vaan näyt-
telytiloissa oli myös erilaisia käsityöntekijöitä esittele-
mässä taitojaan. Vastaava näyttely järjestetään kulu-
vana vuonna 15-18.5.2015 Kalliolan Setlementin tilois-
sa. 

Mihin vähimmäisturva riittää?

Marraskuussa 2014 järjestettiin Kirkon talossa Helsin-
gissä vähimmäisturvaa käsittelevä ilta yhdessä EMIN 
-hanke EAPN:n ja Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän 
kanssa. Tilaisuudessa keskusteltiin suomalaisen pe-
rusturvan riittävyydestä otsikolla ”Mihin vähimmäis-
turva riittää?”.

 Tilaisuus perustui Eurooppalaisen vähimmäisturvan 
kehittämisen verkoston (European Minimum Income 
Network, EMIN) kokemuksiin. Kyseessä on Euroopan 
komission rahoittama kaksivuotinen hanke. EMIN-

►
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hanke toimii EAPN:n (European Anti Poverty Network) 
alaisuudessa eikä se edusta komission virallista kan-
taa.

Hanke on nostanut esille mm. toimeentulotukeen 
liittyviä ongelmia kuten tuen alikäytön: tutkimusten 
mukaan jopa 25–50 prosenttia toimeentulotukeen oi-
keutetuista jättää sen hakematta. EMIN-hankkeessa 
tehtyjen haastattelujen perusteella Suomen erityisi-
nä haasteina nousevat esille vähimmäistoimeentulon 
riittävyys, osallisuuden lisääminen ja työmarkkinoi-
den kehittäminen.

Tilaisuuden avasi kansanedustaja Anna Kontula. 
Hän painotti vähimmäisturvaan liittyen seuraavia nä-
kökulmia: ”Yhteiskunnan toimintojen siirtyessä vähi-
tellen vaihtosuhteisiin, tulee rahattomuudesta eri ta-
valla syrjäyttävä elementti kuin aikaisemmin. Tätä ke-
hitystä vastaan voidaan toimia kahdella tavoin, kaven-
tamalla tuloeroja (esimerkiksi verotuksen ja tulonsiir-
tojen avulla) sekä puolustamalla sellaisia yhteiskun-

nallisia tiloja, joihin pääsy ei ole rahasta kiinni.”
Kokemusasiantuntija Juha Keltti sanoi tilaisuudessa: 

”Perusturvalla ei elä ihmisarvoisesti, vielä vähemmän 
pelkällä toimeentulotuella. Perusturvaetuuksia on ko-
rotettava ja yhtenäistettävä kohti perustuloa. Yksi 
osauudistus olisi etuuksien yhteen sovitettu ja porras-
tettu suojaosuus. Perustuslain syrjintäkielto on otetta-
va vakavasti myös asuinpaikan osalta.”

Lisätietoja verkostostamme ja tilaisuuksistamme 
saat www.kukakuunteleekoyhaa.fi. Voit tulla mukaan 
keskustelemaan Facebook-sivuillemme. Voit myös ot-
taa yhteyttä joko Jouko Karjalaiseen jouko.karjalai-
nen@thl.fi tai Tuula Paasivirtaan tuula.paasivirta@
pp.inet.fi.

Me löydymme myös Twitteristä. 

Kirjoittaja on pääkaupunkiseudulla pappina toimiva 
3K -verkoston tiedotusvastaava Tuula Paasivirta.

Taulujen kuvat ovat viime kesän näyttelystä Kuka kuuntelee köyhää?
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HELMIKKO                                               

Riitta-Kaisa Voipio                                             

On tämä maailma sentään kehittynyt

Kypsemmällä iällä ihmistä rupeaa kummasti 
kiinnostamaan omat juuret. Perehtyessään 
aiempien sukupolvien elämään sitä hauk-
koo henkeä, niin syvä ja jyrkkä kuilu am-
mottaa nykyhetken ja isovanhempien aika-

kauden välillä. Paitsi että se on mielenkiintoista, saat-
taa menneisyydestä löytää kosolti oivalluksia ja ih-
meellisiä tarinoita.

Oma isoisäni syntyi vuonna 1880 piikatytön lehto-
lapsena. Kun tuohon aikaan sellaista ei hyvällä katsot-
tu, oli nuoren äidin häivyttävä oululaisesta palvelus-
paikastaan.

Hän kulki kävellen Suomussalmelle kotiinsa vetäen 
vastasyntynyttä vesikelkassa. Nyt itse isoäitinä voin 
vain aavistaa, miltä hänestä on mahtanut tuntua mar-
raskuisessa pimeydessä. Sydämestä puristaa.

Isoisäni äiti eli vaatimattoman, pitkähkön elämän 
Kainuussa, ja poika lähti pohjoisen tukkityömaille lei-
vän perään toissa vuosisadan vaihteessa, kuten niin 
monet silloin. Isoisäni isästä ei ole mitään tietoa.

Selviääköhän koskaan sen miehen henkilöllisyys, jo-
ka saattoi nuoren aran tytön siunattuun tilaan. Hän-
hän voi olla ihan kuka tahansa, ökytalon isäntä, ranta-
rosvo, kulkukauppias, talon renki, virkamies, ihan ku-
ka vain. Ja ketkä ovat sukulaisiani isoisän isän kautta?

1800-luvulla keskenkasvuiset palvelustytöt ja muut 
naispuoliset palkolliset olivat vapaata riistaa, eivätkä 
he varmasti aina edes tienneet, mistä oikein oli kysy-
mys joutuessaan vastatusten miesten kanssa.

Isoisäni päätyi Kemijärvelle, perusti perheen ja me-
nestyvän suutarinliikkeen ja koulutti seitsemän lasta. 
Heistä kaksi sääti monta kautta lakeja eduskunnassa 
ja hoiti sisäministerin postia kahdella vuosikymmenel-
lä. Yksi kuului puolestaan Helsingin kaupunginjohta-
jien joukkoon. Voiko se olla sattumaa, vai onko peri-
mässä jotakin eteenpäin pyrkimyksen hinkua; sitäkin 
olen pohtinut.

Kansalaissodan kurimuksessa isoisä tuomittiin kuo-
lemaan ja koska Kemijärvellä ei sattunut olemaan te-

loituskomppania paikalla, määrättiin kolme tuomittua 
kävelemään Rovaniemelle ammuttavaksi.

Kolmikko tarpoikin keskenään noin 80 kilometrin 
matkan kuullakseen, että heidät on armahdettu. Oli 
käskykuuliaisuus silloin kunniassaan! Ja palattuaan 
isoisä löysi kotipirtistä iloisesti yllättyneen perheen, 
hän kun ei lähettänyt takaisin tallustellessaan teksta-
ria tulostaan.

Vaikka en kiistäkään tämän päivän ongelmia 
ja suorastaan hirveyksiä kotimaassa, on jos-
kus terveellistä hiukan suhteuttaa 2010-luvun 
vaikeuksia. Historia, jossa vuosisatain ajan re-

hotti mielivalta ja väkivalta, on hyvä opettaja.
Aivan valtavasti on yhteiskunta kehittynyt joka 

kantilla. Ruokaa on tarpeeksi, kaikki pääsevät kou-
luun, turvallisuus ja asunnot ja hygienia on kohentu-
nut, naisten ja lasten asema parantunut niin perhees-
sä kuin yhteiskunnassakin, monet aiemmin tappaneet 
taudit hoidetaan rutiinileikkauksella tai pilleripak-
kauksella. Luetteloa voisi jatkaa - huipputekniikasta 
puhumattakaan.

Meidän vanhempiemme ja oma sukupolvemme on 
uurastanut suomalaisesta yhteiskunnasta sangen ta-
sa-arvoisen ja vapaan hyvinvointivaltion. Nyt sitä kui-
tenkin on ruvettu nakertamaan rakentamisen sijaan.

Murheellisesti näyttää siltä, että viimeinen puoli-
vuosisadan jakso saattaa jäädä historiaan varsinaisena 
kultakautena, kerrassaan onnelana. Toivottavasti olen 
perusteellisen väärässä. Niin olin myös silloin, kun pel-
käsin käsityötaidon menevän hautaan meidän suku-
polvemme mukana; toisin kävi, ja nyt nuoret värkkää-
vät innokkaasti kaikenlaista vaikka mistä materiaaleis-
ta.
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KULTTUURIN TUULAHDUKSIA
Kulttuurisihteeri Tanja Rantalainen, puhelin 040 964 9288, sähköposti: 
tanja.rantalainen@kulttuuripalvelu.fi , kotisivu: www.kulttuuripalvelu.fi 

Lämpimästi tervetuloa Kamarikuoro Kontra-
punktin juhlakonserttiin 16.5.2015! 
40 vuotta sitten musiikkileirillä Lomakoti 
Onnelassa virisi ajatus näkövammaisten se-
kakuorosta ja ajatus oli hyvä. Silloin vuon-

na 1975 sai alkunsa kuoro, joka nykyään tunnetaan ni-
mellä Kamarikuoro Kontrapunkti. Kuoronjohtajan vii-
tan on juuri sopivasti juhlavuoden alkaessa ottanut 
harteilleen kokenut, taitava ja idearikas Arto Joutsi-
mäki. Kamarikuoro Kontrapunktin juhlakonsertti jär-
jestetään lauantaina 16.5. Kirjan talon juhlasalissa. 
Se on tunnelmallinen kooste näkövammaisten kuo-
ron ohjelmistosta matkan varrelta. Juhlassa nähdään 
myös Karelia-sekakuoro, jonka johtajana  Arto Joutsi-
mäki niin ikään toimii sekä yllätysesiintyjä. Kannattaa 
tulla kauempaakin!

Näkövammaisteatteri on menneen syksyn ja kuluvan 
kevään aikana tanssinut sydämensä kyllyydestä. Kuu-
den sokean tai heikkonäköisen tanssijan joukko on tu-
tustunut afrikkalaiseen tanssiin, nykytanssiin, argen-
tiinalaiseen tangoon ja balettiin huippuammattilais-
ten hyvissä käsissä. Huhtikuun 24., 27. ja 29.4. klo 18 
on tanssiinkutsun aika. Tanssi mun kanssa! - demoesi-
tysten jälkeen yleisö valtaa näyttämön, kun Iiris -kes-
kuksessa järjestetään lavatanssit. 

Kevään aikana hurmaannutaan jälleen innoittavis-
ta kirjailijavieraista. Olli Jalosen maaliskuulle siirtynyt 
vierailu ja Juha Hurmeen huhtikuinen vierailu tallen-
netaan tuttuun tapaan yhdistyksen internet -sivujen 
aarrekammioon, kirjailijavierailut -välilehdelle. 

Tämän Kajastus-lehden ilmestymisen aikaan teemme 
uuden aluevaltauksen, kun Loma- ja kurssikeskus Koi-
vupuistossa Ylöjärvellä opetetaan osallistujia vitsai-
lemaan. Moneen kertaan palkittu vitsiniekka Arimo 
Mustonen aikoo paljastaa Stand up -komiikan laina-
laisuudet.  Uusia ovia auotaan myös blogikirjoittami-
sen verkkokurssilla, joka alkoi jo helmikuussa. Somen 
saloihin näkövammaisia kirjoittajia opastaa Veera Vir-
masalo. Niin ikään uusi aluevaltaus on luonto- ja kult-
tuurihistoriallinen leiri Kaarinassa. Toukokuussa järjes-
tettävän leirin järjestelyjä johtaa tietokirjailija ja lintu-
mies Hannes Tiira.  

Kaksi mainiota kuunnelmakäsikirjoitusta, Sari Kekko-
sen Tähtitaivaan alla ja Ilkka Väisäsen Lasikatse, on 
aloittanut matkansa kuunnelmatallenteeksi. Anne 
Huttunen on ottanut monitahoiset kuunnelmat kas-
vattaakseen ja hedelmät poimitaan tämän vuoden 
puolella. 

Kevään iloja Kajastuksen lukijoille  toivottaa 
kulttuurisihteeri 

Kontrapunkti 40 vuotta
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OPASKOIRA PEKKO                                              

Kirjannut  Marianne Tenhami                                       

Tie poikki

Helmikuu on ollut emännälleni ja minulle 
kiireistä aikaa. Emännälläni on ollut ko-
vin paljon töitä ja muita menoja ja niin-
pä olemme kiirehtineet paikasta toiseen 
kieli vyön alla.

Niin jälleen yhtenä aamuna. Ennen töihin lähtöä 
teemme aina lenkin, mikä on reipas ja piristävä päivän 
aloitus. Lähdimme nytkin emäntäni käskystä tutulle 
Poliisienmajan lenkille, joka on minulle ihan helppo 
nakki: olemmehan tallanneet sitä pian jo neljä ja puo-
li vuotta yhdessä.

Alku meni hyvin: hölkkäsimme rantatietä ja tuttua 
jyrkkää mäkeä ylös Poliiisien majalle päin. Edestämme 
kuului työkoneiden ääntä ja näin niiden häämöttävän 
mutkan takana.

”Eipä hätää”, ajattelin. ”Nuo koneet ovat olleet tuos-
sa jo pari viikkoa ja aina olen päässyt opastamaan 
emäntäni niiden ohi hienosti. Sitten järkytyin neuvot-
tomaksi: reittimme oli poikki, kerta kaikkiaan katkais-
tu puomeilla!

Näytin pysähtymällä emännälleni reittimme sulke-
van esteen ja hänkin totesi, ettei sitä mitenkään pääse 
kiertämään. Yritin opastaa emäntääni puomien ulko-
puolella, jäisiä lumihankia pitkin rämpien, mutta siel-
läkin oli puomeja tukkimassa reittimme. Työkone jy-
risi taustalla hirvittävällä melulla, eikä emäntäni saa-
nut herätettyä sillä töitä tekevän työmiehen huomiota 
lukuisista yrityksistä huolimatta. Viimein ystävällinen, 
paikalle tullut nainen onnistui emäntääni paremmin ja 
virolaisittain korostava mies tuli luoksemme. Emäntä-
ni ja hän kävivät hyvin napakan sananvaihdon, min-
kä jälkeen virolaismies siirsi reittimme tukkivat puo-
mit pois ja retuutti emäntääni käsivarresta minun yrit-
täessäni parhaani mukaan seurata remmissä. Lopulta 
olimme jälleen vakioreitillämme.

”Pidä huoli, että tämä on viimeinen kerta kun tä-
mä reitti on tukittu. Tämä on opaskoirani ja minun va-
kioreitti”, napautti emäntäni hänelle. Mies lupasi nöy-
rästi. Tämän episodin jälkeen olemmekin päässeet 
kiertämään tietyön suhteellisen hyvin: hurjasti jyrise-
viä koneita siellä kyllä on, mutta minä poika opastan 
rauhallisenpäättäväisesti niiden ohi. 

Loppu hyvin, kaikki hyvin siis. Vai onko sittenkään? 
Mistä tiedämme, onko kyseinen reitti tai jokin muu va-
kioreittimme jälleen yhtenä kauniina päivänä tukittu? 
Reittien tukkimisesta kun ei ilmoiteta näkövammaisil-
le etukäteen mitenkään. Entä jos meidän sijastamme 
lenkillä olisi ollut se sähköpyörätuolilla kulkeva nainen 
avustajakoirineen, jotka silloin tällöin tapaamme len-
keillämme? Tai vanhus rollaattorin kanssa? Sähköpyö-
rätuolilla tai rollaattorilla ei olisi päässyt työmaan ohi, 
vaikka työmies siirsikin puomit pois. Ja niin, ne py-
hät autot! Niidenkin olisi pitänyt päästä työmaan ohi, 
mutta eivätpä olisi päässeet. Työmaa sijaitsee nimit-
täin tiellä, jolla autot saavat ajaa ja jossa meidän jalan-
kulkijoiden on paettava tien reunoille hurisevan, jyri-
sevän peltihirviön ohittaessa meidät.

Mutta ei auta. Emäntäni ja minun on vain jatkettava 
liikkumistamme täällä erilaisten työmaiden luvatussa 
kaupunginosassa. Olen kyllä monesti miettinyt opas-
koiran päässäni, miksi meidän elämäämme vaikeute-
taan. Ei tietenkään tahallaan, mutta vaikeutetaan kui-
tenkin. No, eipähän tämä elämä ainakaan ole tylsää. 
Eteenpäin siis kohti uusia esteitä, vetomars!

Marianne ja Pekko selkkauksen jälkeen.
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P I S T E I T Ä                                               
Jouko Lehtonen                                           

Elämyksiä ja sisäistä paloa

Tiedottamista ammatikseen seurannut Mika-
el Jungner väittää, että massamedia heikentää, 
pistemedia vahvistaa. Mitä hän tarkoittaa? 
   ”Vain ketteryydellä pärjää”, hän kirjoittaa HS-
teemalehdessä 4/14. Jokaisen oma kokemus on 

tärkeintä: oma näkemys, oma tieto, oma uteliaisuus. Kun 
jaamme kasvokkain tai netissä mitä itse olemme löytä-
neet, se on tärkeampää kuin massamedian luomat yleis-
kuvat ja valmiiksi paketoitu informaatio. ”Pistemedia on 
sitä, että yksittäinen juttu kantaa.”
   Nuorten lukuharrastusta on pohtinut Klaukkalan lasten 
ja nuorten kirjastonhoitaja Anu Kalliola (Kleio-lehti, julkai-

sija Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto ry). 
Tällä hetkellä kauhuromantiikka on suosittua, erityi-
sesti tyttöjen keskuudessa, hän toteaa. Monista kau-
hukirjoista on tehty myös näyttäviä elokuvia ja tv-sar-
joja voimakkaine tehosteineen. Ja poikia kiinnostavat 
vahvat efektit. Pojat lukevat huomattavasti tyttöjä vä-
hemmän. He pelaavat netissä ja erilaisilla koneilla.
    Kevään ensimmäisessä Pisteposti-lehdessä esitel-
lään myös taidelasin olemusta. Asiantuntijana on la-
siesineitä ja -veistoksia neljännesvuosisadan keräil-
lyt antiikkikauppias Jukka Pulakka Viialasta (Antiikki ja 
taide 4/14).
   ”Kaunis lasinen esine luo mielenrauhaa... Voin vain 
ihailla ja hakea siitä erilaisia hienoja muotoja. Siinä 
syntyy jonkinlainen sisäinen palo tai polte esinettä, 
sen muotoja ja värejä kohtaan.”  Pulakka toimii huuto-
kauppameklarina. Hänen omasta kodistaan löytyy mit-
tava kokoelma niin suomalaisen lasitaiteen kulta-ajan 
(mm. Oiva Toikka, Tapio Wirkkala, Timo Sarpaneva, Kai 
Franck) kuin myös tämän päivän taiteilijoiden töitä.
    Mika Honkalinna on ammatimainen luonnonkuvaa-
ja ja kirjoittaja Limingasta. ”Pohjoinen  sijainti tuo va-
loisat kesäyöt ja talven kaamoksen revontulineen, sen 
kuuluisan pohjoisen valon. Kaikesta tästä syntyy ku-
vaajalle hengästyttävä ja loputon olosuhteiden kirjo.... 
Asuu sitten missä päin Suomea tahansa, niin 50 km:n 
säteeltä kotipaikasta löytyy kuvattavaa yhdelle ihmi-
siälle.” (Luontokuva 3/14)
     Herttoniemen polut ja ladut kuuluvat muusikko 
Tommy Lindgrenin arkeen. (Ympäristö 4/14) ”Juoksu-
lenkillä pää tyhjenee, mutta toisaalta ajatus lähtee len-
toon. Sanoituksia alkaa syntyä”, hän kuvaa. Lenkit jat-
kuvat Viikin Arboretumille ja laitumille. ”Minusta on 
hienoa, että Helsingissä lehmät laiduntavat kuuden ki-
lometrin päässä keskustasta.”
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VINOKAS                                               

Aavikkorotta

Sokea mies Vinokas lomaili ulkomailla. Hän 
saapui uuteen kaupunkiin. Hotellihuone oli 
kodikas, suihku toimiva, hilpeitä matkaili-
joita pihalla ja hotellissa vilkas ravintola. Vi-
nokas astui terassille ja veti huoneen oven 

kiinni perässään. Nyt ravintolaan syömään. Ovi kiin-
ni, pam, ja harmistus. Hän oli jättänyt valkoisen kepin 
huoneeseen. Avainkaan ei ollut matkassa. Oli jäänyt 
katkaisijaan joka laittaa tuulettimen pyörimään ja va-
lot palamaan. No, ruokailun jälkeen joku vastaanotos-
ta lähtisi avaamaan huoneen oven.

Kilpikonnan vauhdilla selvisi hän ravintolaan. Hän 
tilasi annoksen. Hän söi. Viereisessä pöydässä tarinoi 
muutama turisti. Vinokas kysyi voiko liittyä seuraan. 
Voi toki, mutta he olivat juuri lähdössä rock baariin. 
Vinokas kysyi voiko lähteä mukaan. Totta kai, tartu 
käteen vaan. Niin he lähtivät ja menivät johonkin sa-
luunaan. Siellä he viipyivät tuopin aikaa ja jatkoivat 
toiseen samanlaiseen paikkaan. Musiikki soi niin ko-
vaa, että asiansa joutui huutamaan. Oikeastaan oli 
ihan hauskaa huutaa juttunsa.

Vinokas könysi tarjoilijan avustuksella vessaan. Ves-
sapoika kuivasi hänen kätensä hierojan ottein. -Tämä 
on kuin hierontaa, Vinokas totesi. - Haluatko hieron-
taa? poika kysyi. - Mikäpä ettei, Vinokas vastasi ja poi-
ka niksautteli hänen sormensa, käsivartensa ja nis-
kansa. - Tämä oli kiropraktiaa, Vinokas myhäili. - Mitä? 
vessapoika kysyi. - Erittäin hyvää hierontaa, Vinokas 
vastasi ja antoi kelpo tipin.

Baarin puolella Vinokas ei löytänyt enää ystäviään. 
Ei se mitään. Ei tuolla kuullut niiden juttujakaan. Va-
rovaisesti hän haahuili ulos baarista ja ojensi hotellin-
sa käyntikortin englantia puhuvalle turistille. - Tiedät-
tekö missä tämä on? Turisti ei tiennyt ja antoi käynti-
kortin vieressään istuvalle paikalliselle ukolle. Tämä 
puhui murisemalla. Kortti ei palautunut Vinokkaan 
käteen enää koskaan. Paikallinen repi käyntikortin ja 
viskasi palaset pöydän alle. Ei vissiin ymmärtänyt län-
simaisia kirjaimia. Joku tarttui Vinokkaan käsivarteen. 
- Lähetääs käymään pankkiautomaatilla, tyyppi sanoi. 
Vinokas riuhtaisi kätensä irti. Tuon kanssa hän ei läh-
tisi mihinkään, vaikka pankkikortti oli hotellihuonees-
sa. Vinokkaalla oli niin paha mieli. Hän oli vieraassa 
paikassa. Ei tietoa omasta hotellista, ei keppiä, paikal-

lista rahaa taskussa noin viisikymmentä centtiä ja ym-
pärillä vihamielisiksi muuttuneita ihmisiä.

Vinokas kuuli tutun äänen kadun toisella puolella. 
Diung doing diun doing, ympäri vuorokauden avoin-
na olevan kaupan ovi soi aina auetessaan ja sulkeu-
tuessaan. Teki taatusti myyjät hulluiksi, mutta auttoi 
kaupan löytämisessä. Kun öinen liikenne hiljeni, Vi-
nokas laahusti kadun yli kauppaan. Hän kuvaili myy-
jille hotelliaan. Koska hänellä ei ollut valkoista kep-
piä, kesti noin kymmenen minuuttia ennen kuin myy-
jät ymmärsivät hänen olevan sokea. Vinokas selit-
ti niin pirusti, mutta myyjät eivät keksineet missä hä-
nen hotellinsa sijaitsi. He eivät puhuneet ihan täydel-
listä englantia eikä Vinokas ollut koskaan nähnyt ho-
telliaan. 

Vinokas jäi kaupan eteen odottamaan. Hän polt-
ti savukkeen joka maistui pahalle ja kuivatti hänen 
kurkkunsa. Köh, köh, hän yski, aavikkorottahan se täs-
sä. Oli aamuyö. Englantia puhuvia ei ollut liikkeel-
lä. Vinokasta väsytti eikä hän löytänyt tuolia. Kaupan 
edessä näytti olevan pöytä, jossa istui ihmisiä. Vino-
kas kysyi, onko paikkaa vapaana. Kukaan suoraryhti-
sistä ihmisistä ei vastannut. Vinokas tökötti pöydän 
vieressä. Hän oli juonut loppuun vetensä jonka oli os-
tanut viimeisillä kolikoillaan. Kukaan ei puhunut. Ih-
miset tarkkailivat häntä. Vinokkaan kurkkua kuivasi ja 
hänen teki mieli istua. Hän lähestyi pöytää. Hän tör-
mäsi skootteriin. Kaupan ikkunan edessä ei ollut pöy-
tää vaan parkkeerattuja skoottereita. Hän ei kehdan-
nut mennä kysymään myyjiltä tuolia. Tuntui että hän 
ei kehtaisi puhua enää yhtään mitään.

Vinokas kuuli leveää englannin murretta. Hän kom-
puroi miehen perään ja tavoitti tämän kaupassa. Hän 
selitti miehelle olevansa lähes täysin sokea, unohta-
neensa avaimensa hotellihuoneeseen ja että hän ei 
muista hotellin nimeä. Mies seisoi hänen edessään 
hiljaa ehkä viisi minuuttia. Siltä se ainakin tuntui. Sit-
ten mies työnsi avaimen Vinokkaan käteen. - Tuntuu-
ko tutulta? 

Avain todellakin tuntui tutulta. Siinä oli samanlai-
nen, erikoinen avaimenperä kuin Vinokkaan omas-
sa avaimessa. Hotelli oli löytynyt. Vinokas ja Melbour-
nesta kotoisin oleva Ding nauroivat. He nauroivat ta-
paukselle vielä monta kertaa tämän jälkeen.      
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Written selfi e -kurssi 

Nykyisin liiankin moni ottaa selfieitä, kuvia it-
sestään sosiaaliseen mediaan. Katri Syväri-
nen loi vastaiskun pinnalliselle kuvakulttuu-
rille ja tykkäysten kerjäämiselle. Ihminen voi 

myös kirjoittaa omakuvansa, ja samalla eheyttää itse-
ään. 

- Written selfie syntyi, kun valmentajana sekä kirjoit-
tamishaasteiden yhteydessä, että muussa valmennus-
työssäni jatkuvasti törmäsin siihen, että hyvin monien 
henkisten haasteiden taustalta löytyi sama ydinongel-
ma: omat riittämättömyyden ja arvottomuuden tun-
teet ja kykenemättömyys hyväksyä itseään sellaisena 
kuin on, Syvärinen kertoo. 

-  Itsekin olen käynyt  läpi nuo samat tunteet ja usko-
musten muuttamisprosessin. Siksi halusin luoda kurs-
sin, jossa nimenomaan työstetään tätä teemaa.

Written selfie -kurssi on toteutunut  nyt ensimmäi-
sen kerran. Kurssin osallistuja sai joka toinen päivä 
sähköpostiinsa muutamia kysymyksiä, joita virikkeenä 
käyttäen tavoitteena oli siirtyä intuitiiviseen kirjoitta-
miseen.

Intuitiivinen kirjoittaminen tarkoittaa sitä, että ihmi-
nen antautuu kirjoittamiselle kontrolloimatta ajatuk-
siaan ja tunteitaan.  

-  Olen kirjoittanut päiväkirjoja aina, mutta nuorem-
pana kirjoittaminen oli usein ”täydellisten päiväkirjo-
jen” kirjoittamista. Perfektionistina olin aina huolissa-
ni siitä, että miltä teksti näyttää ulospäin ja mitä jos 
joku lukee tätä. Kolme vuotta sitten,  kun aloin toipua 
uupumuksesta ja avioerosta, aloin käyttää kirjoitta-
mista uudella tavalla, huomattavasti vapaammin ja in-
tuitiivisemmin, tunteiden ja ajatusten rehelliseen pur-
kamiseen, Syvärinen kertoo omasta taustastaan. 

-  Kymmenen vuotta toimittajan työtä tehneenä ja 
sittemmin henkisen hyvinvoinnin valmentajaksi siirty-
neenä aloin oman kirjoittamisen myötä kiinnostua sii-
tä, miten kirjoittaminen vaikuttaa ihmisen hyvinvoin-
tiin, ja aloin lukea aiheesta lisää. Mm. Julia Cameronin, 
Janet Connerin ja James Pennebakerin inspiroimana 
syntyi oma tapani opettaa intuitiivista kirjoittamista.

Yritin osallistua Written Selfie -kurssille, mutta 
keskellä kiireitä ja  monia tehtäviä huomasin 
aika pian, että aloin pudota kelkasta, kun teh-
täviä tuli joka toinen päivä.

Ihmiselle, jolla on aikaa, joka toinen päivä tulevat 
kysymykset varmaankin pitävät kirjoittamisvireen yl-
lä ja jatkuvana.

Kurssilaiset tekivät tehtäviään itsenäisesti, mutta 
kurssi mahdollisti ajatusten vaihtamisen. Aika monet 
pääsivät nopeastikin sisälle intuitiiviseen kirjoittami-
seen, itse en päässyt. Epäilemättä se, että työkseni kir-
joitan, on luonut kirjoittamisen tavan, joka on haas-
teellisempi vaihtaa erilaiseen.

Syvärisen mukaan on myös täysin normaalia, että 
kirjoittamiseen heittäytyminen vie aikansa, joillakin 
viikkoja tai kuukausia, toisilla kaksi minuuttia. Omalle 
itselleen ja tunteilleen avautuminen vaatii rohkeutta, 
eikä se ole välttämättä helppoa. 

Itse olen usein uuden alussa muutosvastarintainen. 

Ensimmäisiä kysymyksiä oli: ”Mitä ajattelet itsestä-
si?”  "Kysymys pelottaa, pelkään omia kielteisiä aja-
tuksia itsestäni", aloitin vastaukseni tähän kysymyk-
seen, mutta pikku hiljaa pääsin kuitenkin kirjoittami-
sen vauhtiin.

Jotkut kurssin kysymykset  olivat hyvin kohtaavia, ja 
aloin miettiä niitä itsekseni. Esimerkiksi kysymys: ”Jos 
minun esimerkkini ohjaisi muita, miten alkaisin koh-
della itseäni”. 

Syvärisen mukaan kirjoittaminen kuitenkin antaa 
enemmän kuin pelkkä asian ajattelu. 

-  Kirjoittamisella on sellaisenaan hyvin monia vaiku-
tuksia aivojen toimintaan, joten pelkkä asian ajattele-
minen ei ole ihan sama asia.  Käsin kirjoittamisella on 
monia hyödyllisiä vaikutuksia aivojen toiminnan kan-
nalta, se esimerkiksi helpottaa kirjoitetun asian muis-
tamista ja lisää luovuutta. Käsin kirjoittaminen yhdis-
tää monien eri aistikanavien käyttöä yhtä aikaa. Kir-
joittaja näkee tekstin ja mahdollisesti mielikuvia, kuu-
lee ehkä mielessään sanat joita kirjoittaa, tuntee ky-
nän, paperin ja liikuttaa kättään, jolloin sen arvellaan 
auttavan asioiden jäsentämisessä uudella tavalla. 

- Ajatellessa helposti jää tietoisen mielen käytön ta-
solle, kirjoittaessa Antaa mennä -kokemuksen myötä 
pääsee helpommin käsiksi tiedostamattoman mielen 
syvyyksiin. 

Kurssin tavoitteen on jatkua osallistujan elä-
mässä. 

- Nykyään kirjoitan itse tarpeen mukaan. 
Silloin kun olo tuntuu helpolta ja tasaiselta, 

ei välttämättä ole erityisesti tarvetta kirjoittaa niin 
usein. Sitten taas kun elämässä ja mielessä  sattuu ja 
tapahtuu, tartun hyvinkin herkästi muistikirjaan – vii-
meksi reilut viikko sitten, kun koirani kuoli yllättäen 
ja tapahtuma sai mielessäni liikkeelle tosi monenlai-
sia prosesseja. 

- Kirjoitan silloin, kun mielessäni on kysymyksiä, joi-
hin kaipaan vastauksia, ja kirjoitan silloin, kun tunteet 
etsivät ulospääsyreittiä, Syvärinen kertoo omasta elä-
mästään.

Tuula-Maria Ahonen 
Kuva: Matti Lehtinen
www.kirjoittamishaaste.fi 

Kirjoita 
omakuvasi  

Katri Syvärinen.
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Gyöngyi Pere-Antikainen                                           

Sain sen toimimaan, minkähän?

HEIJASTUKSIA                                               

Kyläpaikka, iltamyöhä, alakerran isossa tak-
kahuoneessa vieraina minä ja sokkoystä-
väni. Hän etsii pistokerasiaa kännykän la-
turille, minä loikoilen sohvalla puoliunessa. 
Kaikki töpselipaikat ovat täynnä, hän tutkis-

kelee, minkä laitteen voisi turvallisesti irroittaa.
Yhtäkkiä kuuluu suriseva ääni ja hän huudahtaa säi-

kähtäneenä. Mikä ihmeen laite se on, joka hurisee ja 
kohoaa oudosti? Verenpainemittari, minä veikkaan. 
Mutta se ei tietenkään ole. Vääntäydyn lähemmäs 
kopeloimaan laitetta, tutkimme sitä molemmat yhä 
hämmentyneempinä.

Se on kärjellään seisova, joka sivultaan parikym-
mensenttinen neliö, tai kaksi neliötä vastakkain, nii-
den välissä parin sentin rako. Levyjen pinta on tasai-
sen sileä, toisen levyn alakulmassa on pyöreä upotet-
tu nappi. Kun sitä painaa, raosta nousee kolmas levy, 
se kohoaa melkein kahden reunimmaisen levyn ylä-
kärkeen asti omituista surinaa päästäen. Sanooko tä-
mä kuvaus mitään?

Emme ole ikinä moista laitetta nähneet. Käsikope-
lolla siitä ei yksinkertaisesti saa enempää irti. Aivoje-
ni raksuttavat vimmatusti, tuo saamattomuus tekee 
jo melkein kipeää. Pohdimme valokuvakehyskojetta, 
pelkäämme säteilyä, nauramme hysteerisesti kaikille 
uskomattomille vaihtoehdoille.

Kutsun tekniikan apuun. Älykäs kännykkäni tarjoaa 
monenlaisia näkövammaisia auttavia sovelluksia, eräs 
sovellus tulkitsee ja kuvailee kirjallisesti kännykällä ot-
tamiani valokuvia. Siis kuvaamaan laitetta! Ensimmäi-
sen kuvan tulkinta: ”Musta ja valkoinen neliö, sisus-
tus”. Ei auta, uusi kuva siis. ”Teslan kirkas digitaalinen 
3D-laatta”. Yhä hämärämpi juttu. Nauruuni sekoittuu 
jo epätoivon kyyneleitä, olen lapsi, joka ei saa lahja-
rasiaansa auki.

Lopulta talon emäntä kertoo ratkaisun: kyseessä on 
kirkasvalolla ja linnunlaululla toimiva herätyskello. 
Soimaan pettyneenä aivojani: olisihan minun pitänyt 
keksiä tuo!

Näinä päivinä näkövammaisten keskustelupalstoilla 
on taas noussut ajoittain toistuva debatti keinonäös-
tä tai näköä palauttavista leikkauksista. Tunteet käy-
vät kuumina, argumentteja sinkoilee eri leirien välillä. 
Mitä uudet teknologiat voisivat saada aikaan nyt, en-
täs lähitulevaisuudessa? Kenen on järkevä odottaa jo-
tain hyötyvänsä uusista teknologioista? Minkä verran 
ne hyödyttäisivät, minkä tason näköä antaisivat? Sai-
siko nykysokko niiden myötä heittää turvallisen elä-

keläiskorttinsa nurkaan? Korvaisiko keinonäkö nykyi-
siä apuvälineitä, henkilökohtaisia avustajia, taksikort-
teja, opaskoiria?

Ja se suurin kysymys, joka lyö taas kiilaa synty-
mäsokeiden ja myöhemmin sokeutuneiden välil-
le: pystyisivätkö syntymäsokean aivot oppimaan nä-
kemään? Kehittyisivätkö aivot vastaanottamaan ja 
omaksumaan aikuisena jotain niin perusteellista lap-
sesta saakka olematonta? Miten valtava tuo työtaakka 
olisi? Ja miten ihmisen psyyke sen kestäisi?

Aiheesta on käsittääkseni vähänlaisesti tutkimustie-
toa, mutta sitäkin enemmän mutu-mielipiteitä ja ur-
baanilegendoja. Eivät omatkaan mielipiteeni ole sen 
varteenotettavampia kuin kenen tahansa toisen aikui-
sena näkönsä menettäneen yksilölliset kokemukset. 
Ne perustuvat jatkuviin tuntemuksiini, joskus riemuk-
kaisiin ja joskus puolestaan tuskallisiin.

Näen silmieni takana ulkomaailmaa koko ajan entis-
tä näköaistimusta muistuttavan kaltaisena. Tai ei: syn-
tymästä saakka sokean toisen silmäni takana on pelk-
kää mustaa, kuvaa, värejä ja liikettä on vain nähneen 
silmän takana. Ja valitettavasti on todettava, että vii-
dentoista pimeän vuoden aikana kuvat ovat hieman 
haalistuneet ja vääristyneet, menettäneet tarkkuuut-
taan. Pidän niistä kynsinhampain kiinni ja eron enti-
seen huomaankin selvimmin ajatellessani television 
ruudun näkymiä: esimerkiksi elokuvan liikkuvien hah-
mojen taustoja on yhä vaikeampi saada todentuntui-
sena kuvana aivojeni valkokankaalle, vaikka itse hen-
kilöt ovat vielä teräviä. Ystävillä on monesti hauskaa, 
kun useasti puhutusta huolimattakin olen näkevinäni 
vaikkapa heidän sohvansa vihreänä ruskean sijaan. Pi-
meinä talvikausina tai matalapaineella silmieni eteen 
laskeutuu musta usva, aurinkoisten tai muuten erityi-
sen energisten päivien jälkeen taas silmien edessä kel-
taisina, valkoisina ja kirkkaina vilisevät kuviot häiritse-
vät jopa unen saantia. Ihmeellistä tämä aivojen kyky 
luoda valenäkemistä! Ja sydäntä särkevän ihmeellis-
tä on aivojen sammumaton jano ennen nähtyihin. Se 
koskee tietenkin kuvia, ihmiskasvoja, luontoa, liiket-
tä, taidetta, mutta ehkä niitä janoaa pikemminkin sie-
lu kuin silmät. Mutta joskus herään öisin fyysiseen ki-
puun: silmissäni on muisto jostain väristä, esimerkik-
si viime yönä taivaan sinen tietystä, imelien postikort-
tien tarjoamasta sävystä, jota en päivisin ajattele, jos-
ta en edes erityisemmin pitänyt, mutta nyt janoan sitä 
tuskallisesti silmin nähtäväkseni.
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kumistaidon ohjaajan aikoinaan kertoma tapaus nuo-
resta naisesta, joka sai leikkauksella takaisin pikkulap-
sena menettämänsä näön. Vaikkei näkeminen ollut 
hänen aivoilleen aivan tuntematonta, se kyky vaurioi-
tui niin varhaisessa vaiheessa, että aivot ehtivät sel-
västi unohtaa enimmän ja hän joutui opettelemaan 
yhdistämään näkemäänsä mielessään eläviin kuviin lä-
hes alusta asti. Esimerkiksi hänen nähdessään opiske-
lijapojan istumassa sylissään musta neliskantinen esi-
ne, ei hän millään osannut hoksata esinettä salkuksi. 
Ihmekö, etten minä keksinyt kirkasvaloherätintä?

Useasti kerrotut tarinat näön saaneista sokeista, jot-
ka sittemmin tekivät itsemurhan taikka vaativat so-
keutensa takaisin valtavan visuaalisen hyökkäyksen 
paineen alla, saattavat olla totta tai liioittelua, totuu-
den siemenen ne ainakin varmasti sisältävät. Me myö-
häissokot pärjäisimme taatusti korjausleikkauksen jäl-
keen. Syntymäsokoista taas suurin osa tuntuu olevan 
sillä kannalla, etteivät ottaisi näköä edes sen tullessa 
mahdolliseksi; heidän asenteensa taitaa olla lähempä-
nä realiteetteja kuin kokematta jääneen näön perään 
haikaileminen.

Mietin huvittuneena Finlandia-tason keinonäköfik-
tiota: Jussi Valtosen Finlandia-voittajana olleessa ro-
maanissa He eivät tiedä mitä tekevät esitellään lähi-
tulevaisuuden huippulaitetta, joka on yhtäaikaa kän-
nykkä ja henkilökohtainen multimediakeskus, ns. ko-

kemusmoduuli, joka heijastaa omistajansa aivotoimin-
nan ja pitkäaikaisen profiloinnin avulla valikoituvaa 
kirjallista ja audiovisuaalista materiaalia suoraan aivo-
kuoreen, kiertämällä kaikki silmien miljardit sauva- ja 
tappisolut, välttäen kuvaruudut ja muut välittäjäma-
teriaalit. Tämä laite nimeltään I-am pystyisi varmasti 
tuottamaan kuvaa reaaliaikaisesti myös sokeille ilman 
näitä nykyisin niin tuikitarpeellisia silmiä, suoraan ai-
vosoluihin vaikuttamalla, tosin niitä myös manipuloi-
malla. Oi, haluaisin! Tai ei, en sittenkään haluaisi... Tai...

Jospa turvaudun tositilanteissa mielikuvitukseni li-
säksi nykyiseen ja tuloillaan olevaan tekniikkaan! Esi-
merkiksi uusimpaan sovellukseen, jonka nimi on suo-
mennettuna ”ole minun silmäni” ja joka ottaa videopu-
helinyhteyden eri puolille maailmaa rekisteröityneisiin 
tuhansiin vapaaehtoisiin henkilöihin, jotka auttavat 
kännykän sokeaa käyttäjää kertomalla, mitä kännykän 
kameran kuvassa näkevät: lukemalla etikettejä tai pie-
niä tekstejä, kuvailemalla esineitä, värejä, paikkoja... 
Rajana vain mielikuvitus! Uudenlaista yhteisöllisyyden 
alkua parhaimmillaan ja auttajien joukossa pian ehkä 
myös tuttuja! Kunhan ylitän ensimmäisen kerran avun 
pyytämisen aina niin korkean kynnyksen, saattaa seu-
raavan arvoituksellisen esineen selvittäminen olla hel-
pompaa. Seuraavaksi sitten arvoitukselliset kasvot... 
Mikä sovellus katseiden saloja meille selvittäisi?
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RUUDUKON RATKAISU                HANSKIN SANAVISA                                    

 
 
 

ONNEA VOITTAJILLE! Jouluruudukon arvonnassa 
voittivat: 17 euroa Kaarina Halminen, Oulu,  10 eu-
roa Hanna Saari, Tampere ja 7 euroa Jussi Heik-
kinen, Helsinki. Voit vastata kahdella tavalla: irro-
ta täytetty ruudukko tai kirjoita paperiin keltaisil-
le riveille muodostuvat sanat,  lisää nimi-, osoite- 
ja pankkitietosi ja laita vastauksesi  15.5.2015 men-
nessä osoitteella  Kajastus, Marjaniementie 74, 00930 
HELSINKI.  Kirjoita kuoreen lisäksi  sana "Kevätruu-
dukko”. Oikein vastanneiden kesken arvomme kak-
si Kajastuksen vuosikertaa. 

OIKEAT VASTAUKSET

1. Onnela 2 . Majatalo 3. Jukola 4. Impivaara 5. 
Aleksis 6. Unto Karri 7. Eino Leino 8. Erkkola 9. 
Pekka Halonen 10. Ainola 11. Ahola 12. Tuusu-
lan rantatie

HANSKIN SANAVISA
 

Sanaristikkoseura Sanaseppojen kesäpäivät 

pidetään heinäkuun viimeisenä viikonvaihteena 

Majatalo Onnelassa. Niissä merkeissä laadin 

Kajastukseen kysymyssarjan. Itse kesäpäivillä 

sitten lisää tällaista, joten tervetuloa 

osallistumaan niihinkin.

1. Tämä on paikka, jonne laatijat ja ratkojat ko-
koontuvat kesällä 2015. 6 kirjainta

2. Kun sinulla on loma, ajat tietysti Onnelaan. 8

3. Käänny vasemmalle niin huomaat, että talo ku-
jan päässä on Onnelan vanhin. 6

4. Moni kirjailija Onnelassa kävi, mutta neito Elina 
ei näin metsäiseen paikkaan suostunut. 9

5. Ehkäpä Onnelan onneton naapuri maleksi suvi-
yönä näilläkin rannoilla. 7

6. Vakioasukkaan alaa olivat romaanit ja arkirunot. 
4 + 5

7. Usein täällä vieraili myös runoniekka, joka kielsi 
kahdesti olevansa itsensä suurennos. 4 + 5

8. Poikamiesrunoilijan kalaverkko laskettiin jär-
veen hänen mökkinsä edustalla. 7

9. Oletko seonnut? Eihän Hannele Pokka isännöi-
nyt Halosenniemeä. 5 + 7

10. Janne pyöräilijälle: "Ohi taloni ajat, jos Tuusu-
lan suuntaan käännyt." 6

11. Ainakin hänellä oli lastuja asunnossaan. 5

12. Kuuluu vielä tarinaan
Suutelut jos parin saan
kanssain kujaa kulkemaan 8 + 8

UUTTA! PALKINNOKSI 
KAJASTUKSEN VUOSIKERTOJA!

Ruudukon palkinnot muuttuvat. 
Arvomme jatkossa kaikkien oi-
kean vastauksen lähettäneiden 
kesken kaksi Kajastuksen vuosi-
kertaa jokaisessa numerossa. 
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Vastaaja:   .................................................................................................................

Osoite:      .................................................................................................................
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Text: Annikki Skogster 

Isländska Sigrun Bessadóttir bor i dag i Nordsjö i Hel-
singfors tillsammans med sin man Iiro och deras sö-
ta, två och ett halvt år gamla son Emil. Hon har bott i 
Finland i femton år. Hon sköter en halvdagstjänst vid 
Islands ambassad som sekreterare och översättare. 
Sigrun är positiv, hjälpsam och ansvarskännande.

Barndomstiden

När Sigrun föddes bodde familjen i Köpenhamn, där 
hennes far studerade. 

Sigrun var två år gammal vid familjens flytt tillba-
ka till Islands huvudstad Reykjavik, där 75 procent av 
Islands hela befolkning är bosatt. Sigruns far är ut-
bildad provisorsfarmaceut och hennes mor tjänstgör 
som lärare i isländska vid ett gymnasium. De är fort-
farande båda med i arbetslivet trots att pensionerin-
gen hägrar. Till familjen hör fyra barn av vilka den äld-
ste är en pojke. Nästäldsta är två tvillingssystrar, av vil-
ka Sigrun är den ena. Båda flickorna föddes som pre-
maturer i vecka 28. Båda konstaterades ha en syns-
kada. Sigrun ser läsa tydlig text medan hennes sys-
ter helt saknar syn. Hon har också en ytterligare funk-
tionsnedsättning. Hon bor i egen bostad, i ett hus 
med personal som vid behov kan ge assistans åt dem 
som önskar. Tvillingsystern är sysselsatt vid en arbets-
central för synskadade. 

Sigruns skolgång, gymnasie- och 

universitetsstudier

Sigrun inledde sin skolgång vid en vanlig folkskola i 
Reykjavik. Skolan hade också en avdelning för syns-
kadade som vid behov kunde ge stödundervisning i 
storstil, punktskrift, förflyttningsteknik samt ADL. I 
dag går alla synskadade barn inkluderade i närskolan 
och får all den synskadeservice de behöver från ser-
vice- och verksamhetscentret till skolan. Sigrun säger 
att hon gick i skola längre bort hemifrån och att hon 
därför inte blev bekant med jämnåriga som bodde i 
hemmets närhet. Det här ledde till att hon inte hade 
tillfälle att knyta sociala kontakter i hemmets omgiv-
ning.     

Efter grundskolan fortsatte Sigrun i gymnasiet, som 
på Island är fyraårigt.I gymnasiet läste hon danska och 
engelska som obligatoriska språk och dessutom tys-
ka och spanska. Efter att hon tagit studenten ville hon 
fortsätta sina studier i tyska i Tyskland som volontär, 
men hon fick inte jobbet hon sökt där på grund av sin 
synskada. Men snart efter det att hon fått nekande 

svar från Tyskland öppnade det sig en möjlighet för 
henne till jobb och språkstudier i Schweiz. ”Schweiz 
är ett speciellt land i Europa och det var intressant att 
arbeta där. Min arbetsplats var ett boende för perso-
ner med flerfunktionshinder”. Sigrun jobbade där ett 
år. Hon tycker att hennes arbete där upplevdes bety-
delsefullt bland personalen och boarna på hemmet 
därför att hon själv hade en funktionsnedsättning. 
Sigrun var inneboende hos en familj med två barn och 
mycket vänliga föräldrar. De såg till att hon fick till-
gång till en läs-tV och andra hjälpmedel. Sigrun minns 
fortfarande med värme familjen som hon bodde hos i 
Schweiz. ”Vi har hållit kontakt och jag har besökt dem 
två gånger. Vi har tänkt att jag ännu någon gång till-
sammans med Emil reser och besöker familjen”. 

När Sigrun hade återvänt från Schweiz visste hon 
fortfarande inte riktigt vad hon skulle börja ägna sig 
åt. Hon reste därför till Spanien för att förkovra sig i 
spanska. Därefter studerade hon engelska i england, 
där hon jobbade inom en organisation som drev bis-
tåndsverksamhet bland synskadade i u-länder. När 

SIGRUN BESSADÓTTIR
Mod, fördomsfrihet och accepterande av egna begränsningar.

Sigrun och Emil.
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hon sedan återvänt till Island ställde hon upp som 
ledare vid ett nordiskt läger för synskadade. Och på 
lägret träffade hon Iiro från Finland och det nya livet 
började. 

Sigrun kom till Finland år 2000. Hon inledde sin vis-
telse här med några månaders studier i svenska i Bor-
gå. Efter studierna där flyttade hon till Helsingfors.     

Därefter inledde hon sina studier vid Helsingfors 
universitet med nordiska språk och översättning som 
huvudämnen. Studierna tog fem år i anspråk och re-
sulterade i en magistersexamen. 

Under slutet av studietiden vid universitetet 
praktiserade Sigrun vid Islands ambassad. 
Och efter någon tid blev hon uppringd 
från ambassaden och tillfrågad om hon 
var villig att komma och börja arbeta där. 
”Jag tror att jag nog inte hade fått jobbet 
om universitetet inte hade ordnat med 
praktikplatsen vid ambassaden för mig. 
Som tur var så hade en av de anställda sagt 
upp sig. Som synskadad och utlänning är det 
svårt att hitta ett jobb. På Island är det också svårt 
för synskadade att få arbete” 

Sigrund har nu arbetat vid ambassaden i tio år. Hon 
tycker att hennes arbetskamrater är förståelsefulla. 
”Vi har ett gott arbets-team. De hjälper mig om det är 
någonting på jobbet som jag på grund av min synska-
da  har problem med. Och jag utför sådana arbetsup-
pgifter som jag klarar av och som mina arbetskamra-
ter kanske inte skulle gå i land med”. 

Vid Islands ambassad i Helsingfors arbetar förutom 
ambassadören två finländska och två isländska ar-
betstagare. ”Vi islänningar jobbar deltid och det är en 
bra sak eftersom vi båda har barn. Islands ambassad 
sköter förutom ärenden i Finland även frågor gällan-
de Baltikum och Ukraina”. Till Sigruns arbetsuppgifter 
hör bl.a. översättningar från finska till isländska, in-
samling av olika slag av information och att assistera i 
konsulära ärenden.          

Hem och fritid

Sigruns kanske främsta upp-
gift på fritiden är att sköta och 
handleda emil. När hon hin-
ner, läser hon deckare, främst 
på isländska. Ett par morgnar 
i veckan besöker hon Nord-
sjö simhall och motionsrundor 
blir det också då och då. 
”Vi reste mycket innan Emil 
föddes. Mina förtroendeup-
pdrag innebar också ofta 
utomlandsresor”.   

Sigrun säger att hon trivs 
gott med sin nuvarande situ-
ation i livet och har inga spe-
ciella önskemål om förändrin-
gar. ”Jag har min familj. En li-
ten son och ett arbete som jag 
är mycket glad över. Vårt barn 

har en bra dagisplats och en bra omgivning här. Jag 
har också fått en personlig assistent som underlättar 
det dagliga livet. På Island får man personlig assistans 
bara för några timmar och det räcker inte till för en 
synskadad som arbetar. 

Ibland längtar jag efter mina syskon och föräldrar, 
men till all lycka så brukar de komma och hälsa på oss. 
Ja, och så har vi ju nog också varit på besök på Island. 
senaste jul var vi två och en halv vecka på Island. Det 
gjorde gått åt Emils isländska. Jag talar isländska med 
honom men hans ”modersmål” är finska som iiro talar 
med honom. Dagiset är också finskspråkigt”.

Frivilligarbete

Sigrun har gjort frivilligarbete hela sitt 
vuxna liv. På Island deltog hon bland 
annat i styrelsearbetet i den isländska 
synskadeorganisationen. I Finland var 
hon ledamot i styrelsen för  Förbun-

det Finlands svenska synskadade i sex 
år innan Emil föddes. Och från början av 

detta år är hon med i samma styrelse för en 
ny treårs period. Dessutom har hon medverkat 

i Synskadades Centralförbunds utskott för internatio-
nellt samarbete och en period fungerat som Finlands 
representant i Europeiska blindunionens styrelse. När 
den isländska synskadeorganisationen handhade ord-
förandeskapet i synskadeorganisationernas nordiska 
samarbetskommitté så fungerade Sigrun som sekre-
terare. I styrelsen för Synskadades biblioteksförening 
har hon nu sin tredje mandatperiod på gång.

”Att vara med som förtroendevald i olika föreningar 
blir med tiden litet som en livsstil. När jag skötte Emil 
som baby kändes det tidvis som litet ensamt. Och jag 
började känna ett behov av att delta i verksamheten, 
framförallt att tillsammans med andra vuxnaverka för 
det gemensamma bästa”.

Alkuperäinen suomenkielinen teksti löytyy netistä www.
kulttuuripalvelu.fi ja Kajastus

etet 
. 

t 
det

Friv

å
det

Drangey.
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Teksti: Pasi Päivinen
Kuvat: Johanna Turunen 

Suomen todellisen kulttuuri-
heimon, karjalaisten, pääkau-
pungissa Joensuussa on luo-
tu jälleen erilaista, uutta ja 
rajoja rikkovaa vammaiskult-

tuuria. Seitsemän eri tavoin vammai-
sen, kahden avustajan, sirkustaiteili-
jan ja Maikki-koiran luovuutta pursua-
va ryhmä on harjoitellut tiiviisti tehden 
mahdottomana pidetystä mahdollisen. 
Jokaisen teoksessa esiintyvän henki-
lön tarina on mukana pieninä palasina, 
heijastuksina Gridlock & Flood (umpi-
kuja & tulva) –kulkueessa ja kaikilla on 
oma erityinen osansa ryhmässä. Näyt-
tävän lopputuloksen kruunaavat valo- ja äänisuunnit-
telijat sekä skenografiasta vastaava kuvataiteilija. 

Teoksen punainen lanka on ympäristönsuojelu. Sii-
nä käsitellään ilmastonmuutosta yhdistäen liikekieltä, 
äänimaailmaa ja visuaalisia kokemuksia. Muodoltaan 
tanssiteatteriteos on runollinen ylistäen luonnonkau-
neutta. Loistavan teoksen näyttävin osuus on sirkus-
taiteilijan ilma-akrobatia kohtaus. Gridlock & Flood 
ensi-ilta on 24. huhtikuuta Reijolan yhteisösalissa Jo-
ensuussa. Ennen sitä Able Art Group esiintyi vajaal-
la kokoonpanolla maaliskuun alussa kansainvälisessä 
Accessable Arts & Culture -konferenssissa Tampere-ta-
lolla.

Able Art Groupin ensiaskeleet

Able Art Groupin perusti runsas vuosi sitten tanssija, 
koreografi, käsikirjoittaja ja tanssinopettaja Miss Ka-
tastrofi –nimelläkin esiintymiskeikkoja freelancena te-
kevä Minni Hirvonen. Hän on ihmisenä ennakkoluulo-
ton ja uutta luova, joka tarttuu hetkeen kun siltä tun-
tuu. 

-Olen aikaisemmin opettanut/ohjannut vain paria 

pyörätuolitanssijaa ja muutamaa kehitysvammaista 
vähän. Ne ovat olleet kokemuksena niin hienoja, et-
tä jo vuosia sitten annoin itselleni ”määräyksen” teh-
dä joskus prokkiksen eri tavoin vammaisten henkilöi-
den kanssa. Nyt saan tehdä sen, ihan huippua, Minni 
Hirvonen hehkuttaa.

Ensimmäinen kokemukseni vammaisen tanssijan 
koreografian laatimisessa oli joensuulaisen pyörätuo-
litanssija Risto Långin vuonna 2012 toteuttama tans-
siteos. Kävimme pyörähtämässä ”Pyörteitä” teoksella 
myös Soulissa Etelä-Koreassa. Näin siellä upeita näyt-
tämöteoksia niin pysty- kuin pyörätuolitanssijoiden 
tekemänä. Tästä kokemuksestani minulle aukeni aivan 
uusi visuaalinen ja dramaturginen palo tehdä teoksia 
erilaisille kehoille, Minni Hirvonen kertoo.

Minni päätti toteuttaa projektin yhteistyössä vam-
maisten ja vammattomien tanssijoiden kanssa, joten 
hän lähestyi runsas vuosi sitten joensuulaisia vam-
maisjärjestöjä sähköpostiviestillä kutsuen tanssista 
kiinnostuneita koolle. Viesti välittyi paikallisten vam-
maisjärjestöjen kautta tehokkaasti heidän jäsenistöl-
leen ja jo tammikuun 31. päivänä 2014 ideasta innos-
tuneet saapuivat tapaamiseen, josta homma lähti he-
ti käyntiin.

TANSSITEATTERI 
Able Art Group
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Eloa, iloa ja yhteishenkeä

Able Art Groupin tanssijat ovat motivoituneita, kun-
nianhimoisia ja projektiin sitoutuneita. Porukan voi-
ma on erilaisuus ja vahva yhteishenki. Kaikki tehdään 
intensiivisesti ja läsnäolon suurella voimalla. Harjoi-
tuksissa on voimakastunnelmainen karjalainen teke-
misen meininki, esteet on raivattu tieltä ja liikkeet on 
hiottu huippuunsa, joka näkyy jo nyt, vaikka ensi-il-
taan on vielä muutama viikko. 

Gridlock & Flood on monimutkainen teos ja kaikki-
en palasten yhteen sovittaminen on vaatinut tekijöil-
tään paljon työtä. Ryhmällä on yhteisharjoitukset per-
jantaisin, johon käytetään aikaa 3-4 tuntia. Sen lisäksi 
harjoitellaan pienryhmissä 1-3 tuntia viikossa. 

-Toimintatapani on yhteisölähtöinen ohjaaminen. 
Pyrin antamaan harjoitteet niin, että jokainen voi teh-
dä ne omalla tavallaan, soveltaen liikkeet omalle ke-
holleen toimivaksi impulsiivisesti improvisaatiota 
käyttäen. Se vaatii jokaiselta joustavan mielen ja ha-
lun kokeilla jotain, mitä ennen ei ehkä ole tehnytkään. 
Kokeilemme myös yhdessä erilaisia tapoja liikkua. Au-
tamme toisiamme ja jaamme vinkkejä, jos siltä tuntuu, 
Minni Hirvonen selittää.

Erilaisten ihmisten muodostamassa ryhmän ohjaa-
misessa on aina omat haasteensa. 

Ohjaajan täytyy osata antaa jokaiselle ihmiselle tar-
peeksi aikaa työstää annettua harjoitusta. Haastavaa 

on myös luoda dramaturgiaa ja viedä sitä ryhmälle 
pieninä paloina harjoituksiin. 

Muusikko tanssijana

Tanssi perustuu vahvasti visuaalisuuteen. Näkövam-
maisen tanssijan on välillä haastavaa pysyä mukana 
monimutkaisissa vaativissa liikesarjoissa, mutta har-
joittelulla ja yhteistyöllä homma toimii. 

-Minulla on onni saada työskennellä kokeneen teki-
jän kanssa. Suurinpiirtein se menee niin, että Iiris ker-
too minulle, mitä minun tarvitsee muistaa sanoa tai 
vinkata. Olemme myös yhdessä löytäneet tietyt koo-
dit tietyille liikkeille tai harjoitteille. Välillä tehdään 
niin, että minä teen liikettä ja Iiris tunnustelee kä-
sin minua, mitä ajan takaa. Välillä työpari vie ja toisin 
päin, Minni Hirvonen kuvailee.

Muusikko Iiris Brocke on mukana tanssiryhmässä 
kahdessakin roolissa, tanssijana ja säveltäjänä. Iiris on 
liikkunut taiteen kentällä laajalti ja aikaisempaa koke-
musta on kahdesta tanssiteoksesta. 

 -Olen ollut mukana yksityisen teatterikoulun tans-
siteoksessa ja Kynnys ry:n organisoimassa integroidun 
tanssin ryhmässä Helsingissä. Teimme Euroopan vam-
maisten vuoden 2003 avajaisiin Finlandiatalolle Hei-
jastuksia -nimisen teoksen.

Iiris on innostunut päästessään toteuttamaan uutta 
tanssiteosta monen vuoden tauon jälkeen. ►
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-Alussa jännitin huomattuani, ettei ohjaajalla ollut 
aiempaa kokemusta näkövammaisten kanssa työs-
kentelystä. Harjoitusten myötä löysimme Minnin 
kanssa yhteisen koodikielen ja yhteistyö alkoi sujua 
luontevasti. 

-Toki välillä on tilanteita, joissa minun on muistutet-
tava, että selitit liikkeen vain näkeville ja Minni paik-
kaa unohduksensa demostroiden liikkeen minulle, 
jolloin olen taas mukana, Iiris Brocke kertoo.

Teoksessa on myös musiikillinen osuus. Iiris pääsee-
kin tanssin ohella omimmalleen taiteen alueelle lau-
luimprovisaatio-osuudessaan. 

-Olen myös säveltänyt musiikkia tähän teokseen ja 
koen rikkovani rajoja kun saan mennä mukavuusrajo-
jeni ulkopuolelle saadessani tehdä musiikkia tanssite-
atteriesitykseen, Iiris iloitsee.

Tanssiva tulevaisuus

Able Art Groupin tanssi jatkuu Gridlock & Flood teok-
sen esitysten jälkeenkin. Ryhmä tähtää kansainvälisil-
le estradeille, ja Tampere-talon Accessable Arts & Cul-
ture esiintymisen jälkeen kutsuja odotellaan aasialai-
sille kulttuurifestivaaleille. Ryhmän ydin koostuu jo-
ensuulaisista vammaisjärjestöjen aktiivihenkilöistä, 
jotka ovat harrastaneet yhdessä jonkin aikaa pyörä-
tuolitanssia kansalaisopiston ryhmässä. Pohjois-Kar-
jalan cp-yhdistys toimii veturina pyrkien kehittämään 
tanssiharrastusta edelleen ja tavoitteena on toteut-
taa työpajatoimintaa, kursseja, leirejä, taideprojekte-
ja ja uusia teoksia yhdessä ammattitaiteilijoiden kans-
sa. Lisäksi tavoitteena on  integroidun tanssin pilotti-
hankkeen myötä saada näkyvyyttä uudelle taidehar-
rastukselle ja houkutella kaikkien vammaisjärjestöjen 
jäseniä mukaan taidetoimintaan.

Minni Hirvonen integroi tanssia monenlaisiin yhtei-
söihin. Hän tekee suurella sydämellä työtä vammais-
ten ja vanhusten parissa. 

-Toiveenani olisi, että projekteilla saataisiin jatkos-
sa lisää vaikuttavuutta ja pystyttäisin myös paranta-
maan taiteilijoiden työllisyyttä. Erityisesti haluaisin 
lisätä tanssilla ihmisten hyvinvointia ja jalkauttaa in-

tegroitua taidetta menetelmineen myös sote-palvelui-
den piiriin, Minni Hirvonen summaa.

Able Arts Group

Esiintyjät: Iiris Brocke, Lidia Catalano, Mika Kinnunen, Elsa 
Laakkonen, Arja Pappinen, Riitta Pesonen, Raimo Ruttonen, 
Minna Sinkkonen, Ilona Suojama, Karoliina Turkka, Annika 
Väisänen sekä Maikki-koira.  
Koreografi / ohjaaja: Minni Hirvonen
Skenografi ja valokuvaaja: Johanna Turunen
Skenografin ja ohjaajan assistentti: Ilona Suojama
Valosuunnittelija: Tatu Vuori
Äänisuunnittelija: Juho Ärmänen
Video- ja tallennevastaava: Eelis Pulkkinen
Gridlock & Flood ensi-ilta on 24. huhtikuuta 
Reijolan yhteisösalissa Joensuussa

►
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