VERKKOKAJASTUS  ̶  NÄYTENUMERO
Kannessa kirjailija, kulttuurineuvos Veijo Baltzar

SISÄLTÖ:

1. PÄÄKIRJOITUS 
– Eija-Liisa Markkula
Pääkirjoituksessa iloitaan Kamarikuoro Kontrapunktin uudesta levystä, Kiurun tuvasta, ja siitä, että Kajastus alkaa ilmestyä verkossa.
2. VIIMEINEN KULKIJAMUSTALAINEN 
– Ali Kinnunen
"Viimeinen kulkijamustalainen" Veijo Baltzar on elämänsä vedossa, menossa on Miranda-näyttely, mustalaisten holokaustista kertova näyttely ja tulossa on mm. monikulttuurisia keskuksia, Baltzar-teatteri ja vaikka mitä.
3. TAIDETAPAHTUMA ITALIAN TOSCANASSA
– Ismo Tilanto
Kolme suomalaista näkövammaista taiteilijaa, Ismo Tilanto, Johanna Röholm ja Jukka Penttilä saivat töitään esille Italiaan – ja miten kävikään, Jukka voitti kolmannen palkinnon.
4. TAAS KAIKKI KAUNIIT MUISTOT 
– Mikko Ojanen
Joulunajan voi nähdä kertomuksen myös elokuvana kuten rovasti Mikko Ojanen.
5. MIES JA HÄNEN KIRKKONSA
–Ilkka Väisänen
HUNin puheenjohtaja Timo Lehtonen harrastaa ortodoksikirkkoja. Hän on teettänyt jo kuuluisaksi tulleen 3D-mallin Hyryn hävitetystä varuskuntakirkosta.
6. ANNI TOTEUTTI UNELMANSA
 – Pasi Päivinen
Sain lahjaksi laulun on Anni Väänäsen levy, jonka julkistustilaisuudessa vierailimme.
7. HOPEA TAIPUU OSAAVISSA KÄSISSÄ 
–Sari Kekkonen
Näkövammaisten Kulttuuripalvelun kokoama ryhmä pääsi takomaan taidekoruja mestarin johdolla.
8. USKALLA OLLA, USKALLA PUHUA 
– Tuula Paasivirta
Nyt puhutaan ongelmasta, jota ei aina myönnetä, mutta joka silti on olemassa! Aiheesta on ilmestynyt tärkeä kirja.
9. SENSAATIO! 
– Gyöngyi Pere-Antikainen
Näkövammaisteatteri harjoittelee uutta hienoa vanhaa näytelmää, joka esitetään ensi keväänä. Kajastus oli harjoituksissa!
10. OPASKOIRA KONSERTTILAVALLA
 – Riikka Hänninen
Riikka Hännisen opaskoira Kessu paljastui suureksi laulajaksi melkein sattumalta, mutta konsertoi nyt melko säännöllisesti mieluiten pianon säestyksellä.
11. VIELÄKÖ MUISTAT - JARI HUHTASALO LAULAA YHÄ 
– Sari Karjalainen
Suomalaiset laululla Äideistä parhain hurmannut Jari Huhtasalo laulaa edelleen harrastuksekseen ja häneltä on juuri ilmestynyt levy yhteistyössä äänittäjävelho Ossi Särkisen kanssa.
12. PERILLE MENI 
– Ali Kinnunen
Kajastus oli mukana kun Perille meni -työryhmä sai kunniakirjan esteettömyyden hyväksi tekemästään työstä eli sanakartoista.
13. PARIISILAISTA ESTEETTÖMYYTTÄ 
– Eija-Liisa Markkula
Pariisin näkövammaisilla on pieni laite, joka kertoo missä ollaan ja milloin pääsee turvallisesti kadun yli.
14. KAMARIKUORO KONTRAPUNKTIN KAUAN ODOTETTU JA KAIVATTU LEVY NYT SAATAVANA 
Kauan unelmoitu päivä on tullut, Kamarikuoro Kontrapunkti on laulanut levylle Raimo Tanskasen rakkaimpia lauluja. 
15. KONTRAPUNKTIN KONSERTISSA 
– Tarja Jaakola
Olimme mukana myös Kontrapunktin konsertissa Hämeenlinnassa.
16. "ENSIMMÄINEN VERTAISTENSA JOUKOSSA"
– Aatu Moilanen
Kaikkien tuntema ja kaikkien ystävä Arvo Karvinen on poissa. Arvon kanssa monissa harrastuksissa, opiskeluissa ja töissä kouluvuosista asti yhdessä kulkenut Aatu Moilanen muistelee ystäväänsä, jonka vertaista ei ole toista.
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25. SADUN LUMOA
– Aila Martikainen
Näkövammaisten Kulttuuripalvelun Keramiikkaryhmä on ahkeroinut kaksi näyttelyä, joista toinen on nähtävissä tammikuussa. 
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1. PÄÄKIRJOITUS 
Teksti: Eija-Liisa Markkula
KIURUN TUPA – säveltänyt Raimo Tanskanen

On marraskuun 22. päivä, perjantai, kello 10. Kulttuuripalvelun toimiston ovipieleen on juuri saapunut odotettu kuljetus; kärryillä on 1000 cd-levyä otsikolla Kiurun tupa – Raimo Tanskasen lauluja! Tuhat kertaa 15 laulua Kamarikuoro Kontrapunktin esittäminä! Mieleeni tulevat Lauri Viidan Luominen-nimisen runon sanat: ”Tuhat kertaa tuhat vuotta, mitään ei voi tehdä suotta!” Ihanaa, uskomatonta!

Tanskasen laulujen levyttämistä on suunniteltu jo ainakin 10 vuotta. Nyt työhön tartuttiin toden teolla, apurahoja haettiin kaikista mahdollisista lähteistä. Yhteinen ponnistus onnistui niin, ettei hankkeeseen juurikaan tarvittu yhdistyksen varoja. Onneksi useimmat laulut olivat kuorolle tuttuja. Mutta harjoiteltiin ja harjoiteltiin, uudestaan ja uudestaan.

Useimmat laulut kertovat keväästä tai alkukesästä. Tunnelma on kaunis ja herkkä. Levyn kannessa viipyilee kesäaamun hämy ja utu. Laulut on sävelletty 1900-luvun alkupuolen parhaiden runoilijoiden teksteihin; mukana ovat Eino Leino, Einari Vuorela, Helvi Juvonen, Ilmari Pimiä, Ester Ahokainen. mutta mukana on myös Vexi Salmi! Levyn sisällön taiteellisesta puolesta vastaa kuoroa johtava Tapani Saarinen.

Kiurun tupa -levyllä Kamarikuoro Kontrapunkti kunnioittaa perustajajäsenensä Raimo Tanskasen merkittävää elämäntyötä. Levyllä olevista lauluista noin puolet on ilmestynyt painettuina nuotteina, mutta Tanskasen laulutuotannosta suuri osa  on julkaisematta. Näkövammaisten Kulttuuripalvelun haaveena onkin ryhtyä kartoittamaan ja hakemaan rahoitusta painattamiselle.

Kiurun tupa on lähdössä myyntiin, suorastaan kaikkialle maailmaan. Sitä voi ostaa yli 30 verkkokaupasta. Se on myynnissä useissa musiikkiliikkeissä ja tietenkin Kulttuuripalvelun toimistolla.

Yhdistyksellä on toinenkin suuri ilonaihe; juuri tämä Kajastuksen numero on ensimmäinen verkossa julkaistava numero. Joulukuun 18. päivästä lähtien se on luettavissa osoitteessa www.kajastuslehti.fi.  Kaikki kiinnostuneet voivat lukea kyseisen numeron ilmaiseksi. Paperiversion tilaajienkin kannattaa käydä lukaisemassa verkkolehteä, siksi että sen aineisto on laajempi, mikä taas johtuu siitä, että paperiversion painos on rajattu tiettyyn sivumäärään. Julkaisualustalla on myös näkövammaisten apuvälineillä avautuva linkki.

Maaliskuussa 2014 ilmestyvästä Kajastuksesta alkaen lehti aukeaa netissä vain tilaajatunnuksilla, jotka jaetaan kaikille verkkoversion tilaajille. Uudet Kajastuksen tilaushinnat ilmoitetaan toisaalla tässä lehdessä.

Molempien edellä mainittujen hankkeiden eteen on tehty valtavasti töitä. Nyt työ kiittää tekijöitään. Mieleeni tulevat väkisinkin erään levyllä olevan laulun sanat:

”Mieli  on  kevyt  kuin  valkoinen  huivi ylistuvan ikkunalla.” (Onnellinen vaeltaja, sanat Einari Vuorela)

Voimme tyytyväisin mielin rauhoittua joulun tunnelmiin.

Toivotan myös sinulle, lukijani, oikein rauhaisaa ja virkistävää joulunaikaa sekä monia iloisia asioita uuteen vuoteesi.

2. VIIMEINEN KULKIJAMUSTALAINEN
Teksti: Ali Kinnunen

Kirjailija ja kuvataiteilija, kulttuurineuvos Veijo Baltzar saa nyt puheenvuoron. Hän on ”viimeinen kulkijamustalainen” – ja ylpeä taustastaan. Sen vuoksi valtakulttuuri ei ole yrityksistä huolimatta pystynyt häntä murtamaan, eikä syöttämään hänen suuhunsa valmiita sanoja. Hän on hän, täynnä virtaa ja energiaa, aina uuden kimpussa. 

Monilla henkinenkin energia alkaa hiipua kun askel vähän lyhenee. Yli 60-vuotiaita pidetään jo melkein menetettynä mahdollisuutena. Veijolla on käynyt päinvastoin: kierrokset vain nousevat kun ikää karttuu. Hän on nyt 71-vuotias, mutta luovuus jatkuu vireänä ja suunnitelmat sen kun suurenevat.
  Suomen kansallismuseossa on esillä pitkälti Veijon luovuuteen perustuva näyttely Miranda – mustalaisten holokausti. Kuka pelkää valkolaista? joka jatkuu vielä 23.3.2014 asti. 
  Toisessa maailmansodassa mustalaiset joutuivat natsien systemaattisen tuhon kohteeksi. Arviolta neljäsosa tai peräti puolet Euroopan mustalaisista sai surmansa holokaustissa. Romanien kansanmurhasta vaiettiin, ja se on edelleen enemmistölle tuntematon tosiasia. Drom ry:n  tuottama  mustalaisten  holokaustista  kertova  näyttely  "Miranda"  on  euroopanlaajuisesti ainutlaatuinen kokonaisuus. Näyttely esittelee eurooppalaista historiaa romanien näkökulmasta, mustalaisten kulttuuria ja nykyolosuhteita. "Miranda"-näyttely nostaa romanien vaietun holokaustin esille sellaisena, kuin se todellisuudessa oli.
  Näyttelyn tavoitteena on kertoa kansalaisille ja erityisesti nuorille holokaustin tapahtumista, jottei historia pääsisi koskaan toistamaan itseään. Annamme anteeksi, mutta emme unohda.
  Näyttely sisältää kirjallista ja visuaalista historiallista aineistoa sekä mustalaiskansan selviytymiskertomuksen.  Näyttelyä  kuljettaa tositarina  Mirandasta,   slovakialaisen romaniperheen tyttärestä, joka joutui omaisineen keskitysleirille. Näyttely seuraa Mirandan kasvua tytöstä naiseksi sodan varjossa.
      
Polttavalla tiellä

Veijo Baltzarin nimen edessä komeilee nykyisin titteli kulttuurineuvos. Hän sai tunnuksen presidentti Tarja Haloselta vuonna 2011.
   - Arvonimi ei koske yksin minua vaan kaikkia mustalaisia ja vähemmistöjä ja maahanmuuttajia. Vähemmistöt tarvitsevat statusta. Jos me emme saa tunnustusta, meitä on helpompi pitää marginaalissa.
  Kun Veijon ensimmäinen romaani Polttava tie ilmestyi vuonna 1968, useampikin toimittaja arvuutteli, kuka kirjan on oikeasti kirjoittanut  ja vielä useampi oli varma, että jatkoa ei tule.
   Tekisi mieli kysyä, miten kävi, mutta suurin osa silloisista nuorista vihaisista toimittajista on jo mullan alla. Veijolle  tämän jutun kertominen tuottaa pientä tyydytystä. Hän elää ja porskuttaa.
   Veijo Baltzarin cv riittäisi täyttämään tämän jutun tilan. Siitä saa pientä osviittaa, kuinka tuottelias mies on ollut ja on yhä. Kirjallisuuspainotteisena kulttuurilehtenä olemme koonneet jutun loppuun lyhyen luettelon Baltzarin tärkeimmistä kirjoista ja saavutuksista.
  
Valtaväestö suojelee työpaikkojaan  
  
Suomessa kymmenet tuhannet vähemmistöihin kuuluvat elävät marginaalissa eli jollakin tavalla syrjässä, Euroopassa miljoonat. Semmoista on markkinatalous ja valtaväestön valta. Kun osa porukasta on marginaalissa, muilla on paremmin töitä, eivätkä syrjäytyneet osaa vaatia itselleen samanlaisia oikeuksia kuin hyvissä asemissa olevilla on.
   Veijon mielestä myös median edustajien pitäisi ryhdistäytyä. Aina kun haastatellaan vähemmistöön kuuluvaa, haastateltavaksi valitaan joku kurjassa asemassa oleva, joka valittaa osaansa. Veijo itse ei vingu  eikä mangu. Hänellä on haastatteluissa aina asiat hyvin ja hän puolustaa marginaalissa eläviä sydänverellään.
   Kun häntä oli tarkoitus haastatella televisioon, sihteeri tuli tuomaan hänelle sanoja suuhun, mutta Veijopa panikin jarrut päälle. Noin hän ei missään tapauksessa sano,  kun ei kerran niin ajattele.
  - Vastustan ajatusta että valtaväestö muka tietää paremmin marginaalissa elävien asiat. Se on sortoa ja väärinkäyttämistä, rahastusta vähemmistöjen kustannuksella. Pitää antaa marginaalissa elävien itse puhua!
  Valtaväestö pyrkii ratkaisemaan esimerkiksi mustalaisten ongelmat omalla ja itselleen suotuisalla tavalla. Yhdessä vaiheessa mustalaismiehiä innostuttiin lähes pakkokouluttamaan bussikuskeiksi ja naiset pantiin postiin tai muualle yleisöpalvelutehtäviin harjoittelijoiksi.
   - Mustalaisten pitäisi itse saada päättää, mihin he haluaisivat kouluttautua, hehän ovat koko elämänsä luovuushakuisia ja viihtyisivät paljon paremmin jossakin sellaisessa ammatissa, jossa luovuutta saa käyttää. Valtaväestön hyväksi kokema koulutus vain pakottaa ihmiset marginaaleihin ja syrjäytymään.
   - Valtaväestöä johtavat keski-ikäiset, joille on tärkeää vain materia, työnteko, raha ja omistaminen. Se johtaa lopulta massadiktatuuriin, jossa luovuutta ei suvaita. Kansa ei ole aina oikeassa, vaikka poliitikot haluavatkin niin uskotella. Mielistelykulttuuri nuoleskelee valtaväestöä ja monet romanitkin haluaisivat itsekin kuulua valtaväestöön ja mielistelevät sitä sen tähden. He saavat palkkioksi kuihtuneita ruusuja, joista he sitten iloitsevat, mutta eivät yhdenvertaisuutta.
  - Yhteiskunta lyö ja murtaa vähemmistöjä ja yrittää pakottaa heidät nöyriksi niin että heille ei jää minkäänlaista omaa identiteettiä eikä kulttuuria. Kasvatetaan anonyymiporukkaa, joka antaa alusta asti periksi ja sopeutuu kaikkiin sääntöihin.

Olimme köyhiä mutta vapaita

Kun Veijo tuli Helsinkiin, hän oli ikäpolvensa ainoa, joka oli saanut elää oikeata mustalaiselämää. Useimmilla muilla oli lastenkotitausta. Vain Veijo osasi puhua mustalaiskieltä, mitä monet pitivät ihmeenä. Nyt kieltä on yritetty elvyttää, mutta ei kovinkaan hyvin tuloksin.
  - Minun vanhempani olivat ylpeitä omasta mustalaisuudestaan, vaikka he olivat köyhiä. He elivät vuorovaikutuksessa valtaväestön kanssa ja heitä myös arvostettiin. 
  Lainaan Veijon kotisivuilta Mustalaisen tarinaa:
   ”Olen mustalainen. Ajalla ei ole merkitystä. Olen syntynyt Kuopiossa, Haminalahden kartanon saunassa. Oli kesä - kaunis ja lämmin päivä. Sellaisena päivänä mustalaisen oli hyvä syntyä. Isäni oli hevoskasvattaja, joka möi talonisännille hevosia maataloustöihin. Äitini oli käsityöläinen. Toisinaan asuimme kuukausia Haminalahden kartanon väentuvassa. Kartanon oli Liisa Peura ostanut von Wrightin taiteilijaveljeksiltä. Liisa Peura, Savon rikkain nainen ja äitini, Savon köyhin nainen, olivat ystäviä. He pitivät Haminalahden kartanossa runoilija Yrjö Kaijärven kanssa 1950-luvulla matineoita, joihin saapuivat limusiinit Helsingistä asti.”
  ”Kiertävänä mustalaisena koin vainot henkilökohtaisesti. Karavaaniin saattoi kuulua 10 valjakkoa. Meitä saatettiin ampua perään ja osua, haavoittuneet nostettiin rekeen, eikä kulkijamustalaisella ollut asiaa lääkäriin. Pahimpia oli metsäkämpät, joissa miehet joivat itsensä viikonloppuisin humalaan ja lähtivät 10 hevosen voimalla ajamaan takaa, mukanaan kirveitä ja halkoja. Maaseudulla oli isontalonantteja ja rannanjärviä ja useimmiten mustalaiset olivat uhreja. Meillä oli onni, että setä ja isä olivat raavaita miehiä ja äitiä kunnioitettiin. Hän istui korkean heinäpaalin päällä ja joka 20 metrin päästä ilmoitti: ”Ison-Valtin ja Oskarin-Kallen kuormue tulee” - näin karavaani sai jatkaa matkaansa”.
   Veijo on aina tuntenut olevansa vapaa. Hänelle ei ole saatu suitsia millään ilveellä.    Mikään maailman mahti ei ole pystynyt häntä murentamaan eivätkä vastoinkäymiset ole murtaneet hänen itsetuntoaan. Hän sanoo, että elämään kuuluu kaikenlaisia hetkiä, myös niitä mustia päiviä.

Kirjallisuuden ja kuvataiteen ero

Vaikka olisi tuntevinaan toisen ja tietävinään  monia asioita hänestä, yllätyksiäkin tulee. Kun kysyn Veijolta, mistä ihmeestä hän sai päähänsä ruveta tekemään kuvataidetta, hän sanoo tehneensä kuvataidetta aina. Jo 1960-luvulla hänen työnsä hyväksyttiin Ateneumin nuorten näyttelyyn. Muutaman välivuoden jälkeen hän on purkanut tuntojaan kuvataiteeseen hyvinkin tarmokkaasti, Miranda-näyttelyssä on edustava otos Veijon töitä. 
  - Kuvataidetta tehdessä ihminen on tekemisissä oman sielunsa kanssa, kirjoittaminen taas on omien tuntojen selvittämistä. Talon rakentaminen on suurimpia taideteoksia, koska talossa asuu ihmisiä.
   Veijo on aina ollut kiinnostunut myös arkkitehtuurista ja harrastaa sitä vieläkin. Hän on rakentanut kaksi ateljeetaloa, yhden Rautalammille, toisen Mustioon ja on niistä ylpeä. 
  Veijo on varmaan lähempänä ikiliikkujaa kuin moni muu. Tuntuu että surut ja huolet eivät häntä paina ja mikäpä on ollessa: mies on terve eikä höperö, antaa mennä täysillä!
   - Jos kasvualusta on heikko, identiteetti on sitäkin tärkeämpi samoin kuin oma kulttuuri, muuten ei kestä elämän iskuja ja lyöntejä.
  Veijolla on kolme lasta, joista hän on ylpeä. Kasimir on näyttelijä, Dimitri laulaa ja on kuvataiteilija, tytär Carmen opiskelee Lontoossa psykologiaa. He eivät elä marginaalissa.

Euroopan omatunto

Drom ry tuottaa vuosina 2014 - 2015 Euroopan monikulttuurisuuspolitiikan uudistamiselle omistetun tapahtumakokonaisuuden ”Euroopan omatunto”, joka koostuu kansainvälisestä konferenssista, Miranda-näyttelyn kiertueesta sekä näytelmästä ”Seitsemän kielen kitaralla”.  Hankkeen suojelija on presidentti Tarja Halonen.
   Euroopan omatunto -hankkeen päätapahtuma on 18.-19.3.2014 Suomen Eduskunnassa järjestettävä kaksipäiväinen kansainvälinen konferenssi ”Euroopan omatunto”. Konferenssin puhujat koostuvat arvovaltaisista kansainvälisistä ja kotimaisista päättäjistä, kulttuurivaikuttajista ja tieteen edustajista. Konferenssin osallistujamäärä on noin 120 henkilöä.
  Konferenssissa Veijo Baltzar julkistaa aloitteensa Euroopan Unionin monikulttuurisuuspolitiikan uudistamiseksi. Konferenssi painottaa sivistykseen ja kulttuuriin pohjautuvien toimenpiteiden kehittämisen ja lisäämisen tärkeyttä.
   Konferenssin suunnittelussa ja toteutuksessa vaikuttavat Drom ry:n strategisen ohjausryhmän jäsenet – kulttuurineuvos Veijo Baltzar, entinen pääministeri Paavo Lipponen, ministeri Pekka Haavisto, kansanedustajat Ilkka Kanerva ja Kimmo Tiilikainen, nuorisoasiainneuvos Olli Saarela sekä Aleksanterin teatterin johtaja Reima Jokinen.
   Veijoa itseäänkin kiinnosti kerran, miten eri puolueiden edustajat lämpenevät niin kovasti hänen hankkeilleen. Vastaus tuli keskustapuoleen puheenjohtajan suusta:
  - Sinä olet kosmopoliittinen ihminen ja  puhut niin avoimesti ja rehellisesti vaikeistakin ajoista ja asioista, että sinä kelpaat kaikille puolueille!

Ja päälle kabareeta!

”Euroopan omatunto” -konferenssi huipentuu kabareehen Seitsemän kielen kitaralla. Se on luovan mustalaiskulttuurin yhdistys Drom ry:n tuottama kabareenäytelmä,  joka  saa  ensi-iltansa  Aleksanterin  teatterissa  19.3.2014.  Harjoitukset käynnistyivät syyskuussa 2013. Näytelmä on lähtölaukaus ja pohjustava näyttö monikulttuurisen teatteri Baltzarin toiminnan käynnistämiselle. Näin esitteessä:
   ”Kirjailija,   kulttuurineuvos   Veijo  Baltzarin   kabareenäytelmä   on  modernin   ajan  kuvauksellinen episodi  vähemmistöistä.  Seitsemän  kielen  kitaralla  on  narsistinen  parodia  elämän  keilahallissa, jossa roolihenkilöt käyvät vuoropuhelua kadotetusta kauneudesta rumuutta vastaan.
  Kabareenäytelmä toteutetaan 20 nuoren laulajan ja tanssijan voimin (osallistujat 13–50 -vuotiaita). Musiikista vastaa ammattiorkesteri, uuden mustalaismusiikin yhtye Drom. Kabareen musiikin on säveltänyt Kiureli Sammallahti".
   
Ilmaisutaiteen keskuksia

En tiedä, onko oikein sanoa, että Veijo elää elämänsä tuotteliainta aikaa, mutta siltä se ainakin tuntuu. Sain luettavakseni muistion uusista suunnitelmista ja sekin täyttäisi puolet tästä lehdestä. Veijon tarkoitus on muun muassa perustaa alueellisia koulutuskeskuksia eri puolille Suomea ja toteuttaa niissä omaa opetustyyliään, jossa luovuus, monikulttuurisuus ja ihminen ovat pääosassa.
  Ensimmäinen  Kansainvälisen Ilmaisutaiteen keskuksen aluekeskus on tulossa Rautalammille kauniisiin järvimaisemiin, suunnitellun kansallispuiston kupeeseen.
  Tulevissa aluekeskuksissa, kuten ensimmäisenä Rautalammella, yhdistyvät kaikki tähänastiset kokemukset Drom ry:stä, teatterista, ilmaisutaidosta, koko elämästä. Luvassa on teatteria, tanssia, iltamia, kulttuuria, monenlaisia esityksiä ja vaikka mitä. Siellä tuetaan ja lisätään    itsetuntemusta, sisäistä kasvua, henkistä   hyvinvointia,   itsensä   löytämistä  sekä  vuorovaikutuksellista   ilmaisua. Osallistujille rakennetaan hyvää itsetuntoa ja siten ehkäistään syrjäytymistä –  ihminen itsessään on arvokas. Jokainen ihminen on arvokas!  

Veijon salaisuus

Kun kokoan joukkoja valokuvaan, sanon että harva tietää mikä on Veijon salaisuus,  mutta minä tiedän. Kuulijat valpastuvat ja tahtovat tietää mikä se on. Sen näkee, Veijon silmiin syttyy tuike välittömästi, kun hän pääsee nuorten naisten keskelle. Hän on onnellisimmillaan ja ehkä tuotteliaimmillaankin naisten keskellä.
   Veijo itsekin naurahtaa ajatukselle hyväksyvästi, naiset nauravat ääneen.    
   Alun perin meidän piti puhua myös joulusta, mitä se on Veijolle merkinnyt ja miten hän on sitä viettänyt. Näin hän kirjoittaa joulusta jutun korjausvaiheessa:
  "Joulu on kokemuspohjainen taideteos, mitä on olla lapsi: en tiedä kaikkea, haluan oppia."

Näillä sivuilla kannattaa käydä: 
www.veijobaltzar.fi
www.drom.fi
www.kansallismuseo.fi ja Miranda

VEIJO BALTZAR
Romaanit
Polttava tie (1968)
Verikihlat (1969)
Mari (1970)
Mustan Saaran kristallipallo (1978)
Käärmeenkäräjäkivi (1988)
Musta tango (1990)
Phuro (2000)
Sodassa ja rakkaudessa (2008)

Kokemuspohjainen filosofia (2012)

Näytelmät
Musta ruoska (1981)
Nälkäkurjet (1982)
Taon kivestä hevosen (1983)
Rautayöt (1984)
Rautaratsut (1986)
Jumala on suuri (1991)
Jumalten paratiisi (1993)
Kaveria ei jätetä (1993)
Naisten metsä (1996)
Rakkauteni Maria (1997)
Orli (1995)
Botox (2009)
Jumala on suuri moderni versio (2011)

Tunnustukset
Vuoden teatteriteko -palkinto (1981)
Kuopion läänin taidetoimikunnan palkinto (1992)
Rautalammin kunnan kulttuuripalkinto (1992)
Tunnustuspalkinto kansainvälisessä mustalaistaiteen kilpailussa "Amico Rom" (1999)
Arvo Turtiainen -palkinto (2002)
Mikael Agricola -mitali (2008)
Kulttuurineuvos (2011) (Tasavallan presidentin myöntämä arvonimi)

3. TAIDETAPAHTUMA ITALIAN TOSCANASSA
Teksti: Ismo Tilanto

Näkövammaisille taiteen tekijöille suunnattu kansainvälinen Art Senses 2013 näyttelytapahtuma järjestettiin Italian Toscanan alueella loka-joulukuussa. Jo vuodesta 2010 tapahtuman järjestäjänä on toiminut kulttuuriyhdistys associazione Art@Tro.

Näkövammaisille taiteen tekijöille suunnattu kansainvälinen Art Senses 2013 näyttelytapahtuma järjestettiin Italian Toscanan alueella loka-joulukuussa. Jo vuodesta 2010 tapahtuman järjestäjänä on toiminut kulttuuriyhdistys associazione Art@Tro.


Tiedon tapahtumasta ja hakumenettelystä saimme Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:n Tanja Rantalaisen tiedotteen välityksellä elokuun alkupuolella.
Näyttelyyn valittiin hakemusten perusteella 28 näkövammaisen taiteilijan töitä, joista kolme Suomesta. Muita  osallistujia oli Britanniasta, Virosta, Sloveniasta, Israelista ja tietysti suurin osa Italiasta. Näyttelykutsuna oli myös näkevien osuus erilaisten taidetta ja vammaisuutta kuvaavien  lausahdusten ja mietelmien muodossa.
Meitä suomalaisia taiteen tekijöitä kutsuttiin mukaan siis kolme,   Johanna Röholm Espoosta,  Jukka Penttilä Hyvinkäältä sekä minä, Ismo Tilanto Helsingistä.
Johannalta ja Jukalta esillä oli maalauksia ja grafiikkaa, minulla valokuva- ja videotaidetta.
Me kaikki valitsimme työmme jo olemassa olevasta tuotannostamme, koska aikataulu oli varsin tiukka.  Ehdotusten piti nimittäin olla perillä jo syyskuun loppuun mennessä.
Taidetapahtuman järjestäjänä toimi vapaaehtoistyötä tekevä kulttuuriyhdistys Art@Tro, joka on perustettu vuonna 2003. Tapahtuman taloudellisena tukena toimivat Italian Blind Union, Toscanan Blind Union, Grosseton maakunnan kulttuurirahasto sekä European Blind Union.
Tämänvuotinen Art Senses avattiin Massa Marittiman kaupungissa lokakuun 26. päivänä.  Esiteltävien taideteosten lisäksi lukuisten näkevien henkilöiden sanontoja oli painettu julisteisiin, joita myös luettiin äänitteinä.
Näyttely siirtyi Massa Marittimasta Grosseton kaupunkiin,  jossa pidettiin isot avajaiset 16. marraskuuta.   Samassa tilaisuudessa julkaistiin myös raadin valitsemana 10 parasta työtä.   Raha- ja esinepalkintoja sekä kunniamainintoja.
Meille suomalaisille iloisimpana oli Jukka Penttilälle myönnetty 3. palkinto.  
Tapahtuma päättyi 3. joulukuuta Grossetossa pidettyyn seminaariin, joka ajankohtana sattui myös kansainväliseen vammaisten päivään. Järjestäjillä oli suunnitelmissa siirtää näyttely Firenzeen vuoden 2014 keväällä.

Kutsu matkalle

Syyskuun aikana kulttuuriyhdistys Art@Tro ja sen puheenjohtaja Costanza Soprana lähestyivät minua ja edustamaani yhdistystä Näkövammaiset Kulttuurin Ystävät, NÄKY ry:tä mahdollisten yhteistyökuvioiden muodossa.   He toivoivat tietoa ja näkemyksiäni suomalaisesta kulttuuri- ja taidetyöstä näkövammaisten parissa.
Costanza Soprana kertoi myös omasta, Italian ja Toscanan alueen näkövammaistyöstä.   Päädyimme siihen, että yhteisiä näkemyksiämme kannattaisi vaihtaa ja kehittää edelleenkin myös vastavuoroisten tapaamisten myötä.
Niinpä he toivoivatkin, että voisin tulla vierailemaan tämän vuoden tapahtumaan.
Taloudellista tukea he eivät voineet tarjota, koska tapahtuman budjetissa ei oltu otettu huomioon näitä kuluja.

Matka Grossetoon

Mietin pitkään, onko minulla mahdollisuutta lähteä käymään ja tutustumaan tähän taidetapahtumaan.   Tarvitsisin kuitenkin avustajan mukaan, eikä oma taloudellinen tilanteeni ollut kovin hyvä.
Rahoja laskettiin yhteen ja onnekseni sain viime hetkellä ulkopuolista tukea  Kulttuuriyhdistys Suomen Eucrea ry:ltä matkani toteuttamiseksi, joten ”ei kun matkaan”.
Finnairin lakon uhan varjossa pääsin vaimoni kanssa livahtamaan suoralla lennolla Roomaan. Pelkonamme oli, pääsemmekö takaisin, miten ja milloin.
Lauantaisena päivänä, 16. marraskuuta, lähdimme junalla noin 130 km:n   junamatkalle Grosetoon.   Mielenkiintoinen seikkailu jo Rooman Terminin aseman lippuluukkujen ja laitureiden infon tulviessa aisteihimme.  Oikea laituri ja juna löytyi kuitenkin ja pääsimme matkaan.
Juna eteni Toscanan kauniiden maisemien halki ja me ihailimme oliivi- ja viinitarhojen tunnelmaa.   ”Kunpa voisi asua ja elää täällä!”
Puolentoista tunnin junamatkan jälkeen saavuimme pieneen, arviolta Hämeenlinnan kokoiseen kaupunkiin.
”Voi kuinka idyllistä ja siistiä joka paikassa”, huudahdimme.  Parin kilometrin taksimatka asemalta näyttelypaikalle olikin kuin kaupunkikierros.
Ihmettelimme, miten tyhjiä kadut olivat ja kaikki kaupatkin kiinni lauantaisena alkuiltapäivänä. Harmittelimme tuota ja menimme erääseen pieneen ravintolaan lounaalle.   
Lounaaksi nautitun maukkaan pasta-annoksen jälkeen siirryimme ulos ja yllätykseksemme kaikki kadut olivat täynnä ihmisiä ja kaikki kaupatkin olivat auki.
Vanha kunnon siesta oli yllättänyt meidät.  Ilmiö, johon emme olleet tottuneet edes Roomassa.
Näyttelypaikka sijaitsi pienellä aukiolla, Grosseton kauppakamarin omistamassa galleriassa.   Osa töistä,  kuten veistokset, oli siirretty aukion toisella laidalla sijaitsevaan pieneen, idylliseen ”Bigi”-nimiseen kirkkoon.
Samalla aukiolla sijaitsi myös alueen arkeologinen museo.
Saavuimme näyttelytilaan hyvissä ajoin ja meidät otettiin lämpimästi vastaan.
Italialaiseen tapaan järjestäjillä näytti olevan täysi tohina päällä ja me saatoimme käydä esillä olevat työt rauhassa läpi.
Esillepano oli perinteinen yhteisnäyttelyn moninaisuus.   Taideteosten vieressä oli taiteilijan ja työn nimi sekä mustavalkoisena tekstinä että pistekirjoituksella.
Johanna Röholmin kaksi maalausta, sekä Jukka Penttilän neljä teosta, olivat hyvin esillä samoin kuin minun  kolme A3-kokoista sekä kolme 15x20 kokoista valokuvaani.   Videoelokuvaani esitettiin pienen kirkon näyttelytilassa. Kaikki kirkon tiloissa olevat veistokset olivat kosketeltavia.

Kiitospuhe Jukan puolesta

Näyttely julistettiin avatuksi klo 17:00 lukuisin juhlapuhein Grosseton, Toscanan ja Italian näkövammaisyhdistysten edustajien sekä muiden kulttuurivaikuttajien suulla.
Italian kielen tulva oli valtava.  Onneksi osa puheista ja tärkeimmät asiat kerrottiin myös englannin kielellä.   
Avajaispuheiden jälkeen julistettiin parhaat taiteilijat.   Kuuntelimme kunniamainintoja, jotka useimmat menivät italialaisille.   Kolmannen palkinnon kohdalla yllätyksemme oli suuri,  kun Jukka Penttilän nimi kuulutettiin.
Minua pyydettiin satapäisen yleisön eteen ottamaan vastaan Jukan kunniakirja sekä palkinto.
Jukan neljästä työstä nostettiin erityisesti esille serigrafiatekniikalla tehty ”Three Minds”.
Palkintona hänelle myönnettiin puujalustalle kiinnitetty pronssiveistos.   Paino oli niin suuri ettemme voineet ottaa sitä mukaamme, vaan se luvattiin lähettää Jukalle kuriiripostin kautta.
Pidin kiitospuheen Jukan puolesta.  Minua pyydettiin vielä videohaastatteluun, jossa kerroin Jukan ja minun tuttavuudesta sekä Jukan taiteellisesta taustasta.
Olimme tietysti onnellisia!
Toinen palkinto meni Italiaan  sekä ykkössija Israeliin.   Kaksi parasta saivat rahapalkinnon.
Koko tilaisuus oli lämminhenkinen  kieliongelmista huolimatta.   Useimmat italialaiset eivät puhuneet englantia emmekä me italiaa.   Kansainväliset eleet ja ilmeet auttoivat selviytymään monista tilanteista.
Tutustuimme moniin paikallisiin vaikuttajiin ja me suomalaiset näkövammaiset saimme tunnustusta hyvistä taiteellisista kyvyistämme.

Takaisin ikuiseen Roomaan

Palasimme samana iltana junalla Roomaan, jossa olimme päättäneet viettää  vielä aikaa tutustumalla moniin kulttuuri- ja taidenähtävyyksiin.
Asuimme aivan Fontana di Trevin lähistöllä, josta oli helppo suunnistaa joka puolelle.
Vatikaanin, Pyhän Pietarin kirkon sekä Colosseumin historia ja taide mykistivät meidät lähes ”taidehurmion” valtaan.
Vatikaanin Sikstuksen kappelin Michelangelon maalaukset sekä lukuisat patsaat olivat sanoinkuvaamattoman vaikuttavia.   Olimme juuri käsitelleet näitä NÄKY ry:n ja taidehistorioitsija Emmi Jäkön luennoilla.
Pyhän Pietarin kirkon mahtavuus mykisti.   Michelangelon veistos ”Pieta”  puhutteli herkkyydellään.
Colosseumin valtavaa kokoa en ollut koskaan voinut kuvitella kuvien tai kuvausten perusteella.   
Vierailimme myös lukuisissa taidenäyttelyissä, kävelimme ”espanjalaiset portaat”, ylitimme ”enkelten sillan”, istuimme puistoissa ja nautimme italialaisesta pastasta sekä pizzasta.
Merkillepantavaa on, että vammaisten kohtelu eri valtiollisissa museoissa ja julkisissa tiloissa on loistavan hyvää, unohtamatta monia muitakaan paikkoja.
Vatikaanissa sekä Colosseumilla vammainen ja hänen avustajansa pääsevät sisään maksutta.   Meille on omat lippuluukut ja ohitustiet jonojen vierestä.
Virkailijat  auttoivat mielellään joka paikassa  niin, että tunsin itseni erityisen tärkeäksi vieraaksi.
Tässä suhteessa meillä suomalaisilla on vielä paljon tekemistä saavutettavuuden saralla.   Kaupungilla liikkuminen tuotti tosin ongelmia katujen epätasaisuuden sekä liikenteen sekamelskan vuoksi.

Johtopäätelmiä

Eri tahoilla ja tavoilla tehtävä kansainvälinen yhteistyö kaikkien vammaisten hyvinvoinnin parantamiseksi on tärkeää.  Tämäkin taidetapahtuma ja -matka osoitti,  että me kaikki olemme samaa suurta perhettä,  jonka hyvinvointi riippuu keskinäisestä vuorovaikutuksesta.   Sen kautta opimme tuntemaan toisemme, kaventamaan kuilua vammaisten ja vammattomien ihmisten välillä.
Kulttuuri ja taide ovat olennainen osa yhteisen hyvinvoinnin ylläpitäjinä.
Art@Tro ja Näkövammaiset Kulttuurin Ystävät, NÄKY ry ovat osoitus  paikallisen  vapaaehtoistyön tärkeydestä kansallisten keskusjärjestöjen ja -yhdistysten tukena ja yhteistyökumppanina.

Kiitokseni saamastani tuesta menevät:
Kulttuuriyhdistys Suomen Eucrea ry, Näkövammaissäätiö, Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry, Associazione Art@Tro ja kaikki muut hanketta tukeneet henkilöt sekä tahot.

Jukka Penttilä kertoo kolmanneksi tulleesta työstään Three minds: ”Valkoisella kepillä varustettu henkilö seisoo maisemassa ja luo kaksi varjoa. Värejä kuvassa on kolme. Taustan valkoisen paperin lisäksi musta, oranssi ja punainen. Toisella varjolla on kädessään maalauspaletti ja sivellin. Toisella varjokuvalla taas kirja ja kynä. Ehkä teoksessa on jotakin omakohtaista. Serigrafia syntyy yksinkertaistettuna niin, että luodaan piirustus piirtäen, maalaten tai muulla tavoin. Tässä tapauksessa savella. Kopioidaan kuva filmille, joka valotetaan valoherkäksi käsitellylle seulakankaalle kuviksi, joiden läpi värit lastalla painetaan paperille.”

Three minds (Kolme mieltä) on kiinnitetty 50 x 40 cm kokoiselle paspartu-kehykselle. Teoksen mitat ovat 30 cm ja leveys 20 cm. (Kuvan kehys on rajattu kapeammaksi).
Jukka Penttilä on kirjoittanut Kajastukseen taiteen tekemisestä. Tähän mennessä ovat ilmestyneet: 
- Kahden kritiikin välillä (1 2012)
- Linoleikkaus ja puupiirros (2 2012)
- Metalligrafiikan keinoin (3 2012)
- Näkymätän näkyväksi serigrafialla (1 2013)
- Savella ja kipsillä (Kajastus 3-4 2013)
Tulossa on mm.
- Siveltimellä kuvaksi (1 2014)
Siveltimellä kuvaksi -jutun voit lukea 18.12 alkaen VerkkoKajastuksesta osoitteessa www.kajastuslehti.fi

KAJASTUS NYT MYÖS VERKOSSA – TUTUSTU OSOITTEESSA www.kajastuslehti.fi

Kajastus uudistuu ja alkaa ilmestyä verkossa. Jo tämä numero on nähtävissä osoitteessa www.kajastuslehti.fi  viimeistään 18.12. VerkkoKajastus on entistä ajankohtaisempi, nopeampi ja monipuolisempi. Uudessa VerkkoKajastuksessa on 26 sivua enemmän kuin paperilehdessä. Osa jutuista julkaistaan myöhemmin painetussa lehdessä 1 2014. VerkkoKajastuksen tilaajat ja lukijat saavat juttunsa tuoreempina ja voivat selailla lehteää milloin vain missä vain kaikilla laitteilla.

4. TAAS KAIKKI KAUNIIT MUISTOT
Teksti: Mikko Ojanen

Vai sittenkin jotakin uutta – joulukertomus kuin elokuva

”Ja tapahtui niinä päivinä” ovat syvälle sydämeen syöpyneet evankelista Luukkaan lausumat sanat,  jotka ovat tuttuakin tutummat kaikille vanhemman polven joulunviettäjille. Kun vuodesta 1992 opeteltiin sanomaan vain kuinka - ”siihen aikaan” - tuntui se pienen nikottelun jälkeen kovin luontevalta ja selkeältä sanavalinnalta.
Vuosia sitten, kun luin täpötäydessä kirkossa Joosefin ja Marian monivaiheisesta matkasta, oivalsin, että tämä jouluevankeliumihan on kuin elokuvan käsikirjoitusta. Sen voi kuvitella valkokankaalle.
”Filmi” alkaa joukkokohtauksella, jossa kaikki kansa saa kuulla viranomaisten omituisesta päähänpistosta; ja eipä aikaakaan kun jo ollaan nuoren parin matkavalmistelujen äärellä.
Seuraavassa kohtauksessa nuoren vaimon supistukset ovat alkamassa eikä majapaikkaa missään. Epätoivoista etsintää suunnattomassa tungoksessa. Viimein päästään eläinten suojaan. Eläinten hajun ja lämmön voi suorastaan aistia.
Synnytystä ei kuvata, vaan lapsen kapaloiminen ja asettaminen syöttökaukaloon, ovat äärimmäisen herkän sanattoman kohtauksen aiheena.
Nyt olemme öisellä kedolla, parrakkaiden paimenten seurassa. Kamera viipyy hetken maisemassa ja miehissä, kunnes enkelinäky muuttaa tunnelman täysin. Lumoutuneina miehet seuraavat tuota spektaakkelia.
Seuraava kohtaus: Ollaan jo sisällä tallissa, paljon ihmisiä, puhetta toinen toistensa suuhun; ”Messias on syntynyt, tottakai on, sillä näimme enkelinäyn!”

Tunnelma muuttuu. Kuvassa Maria mietteliäänä, yksin kaiken hämmästyttävän keskellä. Mitä hänen kasvonsa kertovatkaan meille?
Paimenten riemukulkue palaa työpaikalleen. Elokuva päättyy.
Jouluna Jumala syntyi ihmiseksi! Jumala luopui näin kaikesta vallastaan. Entäpä, jos jouluevankeliumi ei välitykään meille sanoina, vaan kuvina, joita sanoilla maalataan. Katsoja voi samaistua eri henkilöihin ja myös sijoittaa itsensä eri kohtauksiin. Jouluevankeliumia on syytä lukea juuri tässä hetkessä, ei pohtien vaan eläytyen.
”Ja mieleen hiljaiseen taas Jeesus-lapsi syntyy uudelleen!”

5. MIES JA HÄNEN KIRKKONSA
Teksti: Ilkka Väisänen

Timo Lehtosen harrastus ovat autonomian ajan venäläiset varuskuntakirkot Suomessa. Hänen kädessään näette kirkon, jota ei enää ole olemassa.

Timo Lehtosen valtasi innostus vuonna 1983. Hän ryhtyi tiedonjanon ajamana tutkimaan venäläisten ortodoksisten varuskuntakirkkojen historiaa. Kirkkoja oli aikoinaan ollut nykyisen Suomen maantieteellisellä alueella jopa 85. Ne olivat sijainneet rannikolla aina Torniosta Turkuun ja edelleen Viipuriin, sekä radanvarsilla, kuten Hangossa, Tammisaaressa, Riihimäellä, Lahdessa, Kouvolassa, Mikkelissä, Tampereella, Lappeenrannassa ja Kuopiossa. Ensimmäiset ortodoksiset kirkot olivat jo 1700-luvulla ns. Vanhan Suomen alueella. Näitä olivat mm. Hamina, Kotka, Käkisalmi, Viipuri ja Taavetin linnoitus. 
- Kirkkoja käytettiin vuoteen 1918 asti. Kun Suomi itsenäistyi, kirkot jäivät oman onnensa nojaan eikä niille juuri annettu arvoa. Tuolloin Suomessa ortodokseja oli vähän ja Suomen ortodoksikirkkokin perustettaisiin vasta 1923. Tätä ennen ortodoksit kuuluivat Pietarin hiippakunnan alaisuuteen ja olivat venäjänkielisiä. Kirkot siirtyivät Suomen valtiolle sotasaaliina ja ne tyhjennettiin tai purettiin ja omaisuus myytiin, Lehtonen kertoo. 
-Ortodoksina minua kiinnostaa tämä menneisyys, nimenomaan se, mitä kirkoille ja niiden omaisuudelle tapahtui. Kaikki hopeat ja kynttilänjalat myytiin Neuvosto-Venäjälle Tarton rauhan sopimuksen perusteella. Kirkkojen omaisuus hajosi lopullisesti talvisodan jälkeen. Valtio lahjoitti ja myi sitä Karjalaan köyhille ortodoksiseurakunnille. Kirkkojen asiakirjat säilyivät vain osittain ja niitä sijoitettiin Mikkelin maakunta-arkistoon sekä Kansallisarkistoon, joiden uumenista ne kaivoin, Lehtonen sanoo hiven haikeutta äänessään.

Ei yhtään kirkkoa jäljellä
 
Yksikään tutkituista kirkoista ei ole enää alkuperäisessä käytössä. Lehtonen kävi tutkimustensa aikana jokaisen kirkon sijaintipaikalla, josta saattoi löytyä joskus vain risti tai pelkkä tontti tai sitten uusi rakennus. Joskus rakennus oli muutettu luterilaiseksi kirkoksi tai se oli muussa käytössä.  
Tunnetuimmat kirkoista olivat Helsingin Suomenlinnassa, Hämeenlinnassa ja Tuusulan Hyrylässä. Suomenlinnan kirkko muutettiin luterilaiseksi 1923. Hämeenlinnan kirkko on Tampereen yliopiston koulutuskeskuksena, aiemmin Hämeen maakunta-arkistona ja kirjastona. 
Varuskuntakirkoissa Timo Lehtosta kiinnostaa niiden yhtenäinen arkkitehtuuri. Kirkot tehtiin systeemillä, joka perustui Venäjän sotaministeriön suunnitelmaan. Kaikkiin varuskuntiin tehtiin kirkot tiilestä, kuten koko varuskuntakin, ja samoilla koristeilla ja listoilla. 1900-luvun alussa perustettiin paljon uusia venäläisiä varuskuntia, kun Suomen sotajoukot lakkautettiin 1901. 
Tiilimateriaalin lisäksi kirkkojen sisäinteriöörit oli sisustettu, niihin sijoitettiin paljon ikoneja, osa tunnettujen venäläisten taidemaalarien tekemiä tai Pietarin taideakatemian tuottamia. Samoin arkkitehdit olivat tunnettuja, esimerkkinä Carl Ludvig Engel. 
-Tietoja kirkoista etsiessäni pengoin kaikki arkistot: Kansallisarkiston, Museoviraston, Moskovan sotahistoriallisen keskusarkiston ja eri kaupunkien arkistot, Lehtonen kertoo. 

Luultiin vakoojaksi rajalla

Timon ilonpäivä koitti, kun Hyrylän kirkon tarkat ku-vaukset ja piirustukset löytyivät. Kirkko oli rakennettu ensimmäisen kerran silloisen puisen kasarmin yhteyteen jo 1855-56, Krimin sodan aikaan. Alueelle rakennettiin uudet punatiiliset kasarmit 1890-1900. Kaunis punatiilikirkko valmistui Hyrylään 1900, ja se purettiin 1958. 
- Hyrylän kirkon venäjänkielisistä tiedoista löytyivät mm. silloisen seurakunnan papistomatrikkelit ja väestökirjat. Näistä saatiin selville pappien nimet sekä montako henkeä oli kuollut ja haudattu. Hyrylän kirkko alkoi kiinnostaa minua yhä enemmän. Silloin vielä näin omin silmin, että piirustukset olivat upeita vesiväritöitä, kuin taideteoksia, Lehtonen muistelee. 
- Erityisen hienoa oli, kun pääsin 1989 Moskovan arkistoon. Sieltä sain paljon materiaalia, kuten tosi upeat piirustukset. Ne olivat mikrofilmillä, ja ”jäinkin kiinni” Neuvostoliiton epäluuloisessa tullissa. Siellä tarkistivat minut. Kaikki luvat olivat kyllä kunnossa, mutta materiaali piti silti palauttaa Moskovaan. Mutta se palautui myöhemmin ulkoministeriön kuriiripostina minulle Suomeen. Moskova osasi tosin pyytää kunnon maksun aineistosta.
- Hyrylästä löytyi lisäksi paikallista muistitietoa vielä 1990-luvulla. Laitoin lehteen ilmoituksen perimätiedon keruusta. Papiston elämä on nyt parhaiten kuvattu: se missä he syntyivät, mistä he muuttivat Hyrylään, millainen heidän kotinsa oli ja mitä tapahtui 1918. Samoin tietoja on säilynyt upseereista, kanttoreista ja muusta kirkon henkilökunnasta. Pappi Arseni Rasumoff esimerkiksi vietti vapaa-aikaansa pihansa lehtimajassa lukemalla sanomalehteä. Papeilta löytyy usein ansioluettelo, tietoja perheestä, ansiomerkeistä ja heidän kirjoituksistaan. Papit olivat aina naimisissa.  Tavallisista ihmisistä ei ole juuri tietoja säilynyt. Kirkon kalustoluetteloon oli merkitty lahjoittajan nimi, ja miksi jokin kirkollinen esine oli haluttu lahjoittaa juuri tähän kirkkoon.  

Viisi kirjaa

Lehtosen tutkimusta jatkui aina vuoteen 1995 asti, ja sen jälkeen alkoi niiden julkaisu. Tähän mennessä on ilmestynyt viisi kirjaa: Hangon, Hyrylän, Hämeenlinnan ja Suomenlinnan kirkoista sekä oma kirja Helsingin kirkoista. Kirjat ovat noin 100-sivuisia ja sisältävät myös kuvia ja piirustuksia. Kustantaja on kirjoille aina löytynyt, yleensä jokin museo tai seura. Kirjoja on yhä saatavana Lehtoselta. Tuusula-seura myy Hyrylän kirkon historiaa. Se on myös äänikirjana näkövammaisille ja muille lukemisesteisille Celia-kirjastossa. 
Tietojen keruu omien silmien varassa tuli vaikeaksi lopulta 2000-luvun puolella, kun Lehtosen näkövamma eteni. 
- En ole käynyt arkistossa sen jälkeen, mutta kaikki materiaali on suurin piirtein minulla jo tallessa. 
 Lehtosen löytämä materiaali on ollut 90-prosenttisesti venäjäksi. Hän on käännättänyt sitä suomeksi Suomen kulttuurirahaston, ortodoksisen kirkkokunnan ja seurakunnan sekä venäläisen hyväntekeväisyysyhdistyksen tuella.

Se kuuluisa pienoismalli
 
Uusi tekniikka on myös yllättäen tuonut lisätietoa näkövammaisen tiedonkerääjän näppeihin. Lehtonen teetti tänä vuonna Hyrylän kirkosta pienoismallin 3D-tulosteena. Malli on samaa muovia kuin legot, ja sen mitat ovat 25 x 25 x 20 senttimetriä. Pienoismallin kupolit hohtavat kullanvärisinä, ja väritys on seinienkin osalta kohdallaan. Muutkin näkövammaiset ovat voineet kokeilla, minkä muotoinen kirkko oikeasti oli. Mallin teettäminen maksoi noin 200 euroa, mutta Lehtonen sai siihen apurahan Näkövammaisten Kulttuuripalvelulta. Malli on tulossa näytteille Hyrylän kirjastoon. Myöhemmin sille pyritään löytämään vakituinen näyttelypaikka. 
Lehtosen oma ortodoksisuus näkyy tavallisessa elämässä esimerkiksi ristinmerkin tekemisenä aamuisin ja nukkumaan mennessä. Hän käy aktiivisesti sunnuntaisin kirkossa. Ortodoksina hän viettää vain nimipäiväjuhlaa, apostoli Timoteuksen  suojeluspyhän mukaan 22. tammikuuta. Pääsiäinen on iso juhla, silloin hän tekee itse pääsiäisherkut, kuten pashan ja kulitsan. Yöllä herkutellaan lampaalla. 
Nykyisin Lehtonen on seurakuntansa valtuuston jäsen. Valtuuston materiaalin hän saa tietokoneelle saavutettavassa Word-muodossa. Hänen opaskoiransa on otettu seurakunnassa myös hyvin vastaan. 
Timo Lehtosella on vielä 35 kansiollista materiaalia, joista osa on onneksi tietokoneella. Hän haluaa saada ne vielä yhteen kirjaan. 
 
Timo Lehtonen 
- syntynyt 1951 
- aloitti alttaripalvelijana Helsingin ortodoksisessa seurakunnassa 1983 
- vihittiin alidiakoniksi  1989, toimi hiippakunnan metropoliitan avustajana Jumalanpalveluksissa ja hoiti piispan jumalanpalveluspuvustoa 
- nimitettiin Liisankadun pappilatalon kotikirkon isännöitsijäksi 1992 
- työt seurakunnassa loppuivat 2008
- seurakunnan valtuuston jäsen 2011 alkaen 
- useita luottamustoimia näkövammaisyhdistyksissä 
 
6. ANNI TOTEUTTI UNELMANSA
Teksti: Pasi Päivinen

Ruokolahtelainen iloluonteinen 25-vuotias sokea Anni Väänänen toteutti pitkäaikaisen unelmansa tekemällä oman levyn. Sain lahjaksi laulun nimeä kantava levy julkistettiin upeassa tunnelmassa hyväntekeväisyyskonsertissa täpötäydessä Ruokolahden kauniissa puukirkossa sokeain viikon 
kynnyksellä 9. marraskuuta.

Levy on harvinaisuus, sillä se on ensimmäisiä cd-levyjä Suomessa, joka sisältää näkövammaisen arkeen kuuluvia asioita, kuten pistekirjoitustekstiä kannessa.     

Laulu osa Annin elämää

Laulaminen on kuulunut Anni Väänäsen elämää varhaislapsuudesta saakka. 
- Perheessämme laulettiin automatkoilla, ja sitä kautta opin puhumaan. Kouluun mentyäni liityin heti kuoroon ja 9-vuotiaana musiikkiteatteriin.
Anni Väänäsen musiikillinen matka on suuntautunut viime vuosina iskelmän pariin. Iskelmien esittämisestä ja lavatansseista nauttiva Anni on myös sopivasti kilpailuhenkinen, ja hän on osallistunut muun muassa iskelmä karaoke-laulukilpailun Kaakkois-Suomen karsintaan, josta hän selviytyi finaaliin Kiuruvedelle. 

Läheisten kannustus vaikutti levyn syntyyn

Ajatus omasta levystä pyöri Annin unelmissa yli kymmenen vuotta.  
- Sen toteuttamiseen minua kannusti erityisesti edesmennyt enoni, joka oli minulle hyvin tärkeä ihminen. Hänen naisystävänsä sanoittaa lauluja ja innosti esimerkillään minua kirjoittamaan. Heidän kannustuksensa on ollut erityisen voimaannuttavaa ja vaikuttanut levyn syntymiseen. 
- Tykkään kirjoittaa ajatuksiani ylös hetken mielijohteesta ja niistä syntyy lauluja. Lisäksi käsiini tuotiin lauluja, joita ei ole aiemmin äänitetty. Ne oli ehdottomasti saatava talteen levylle. Halusin  tuoda ne ihmisten kuultaviksi ja säilyttää ne näin tuleville polville. 

Elinvoimaa laulamisesta

Anni Väänänen laulaa sydämestä sydämeen. Monet koskettavat laulut liittyvät aikaan, jolloin hän sokeutui. Annin näkö meni noin seitsemän vuotta sitten aivokalvokasvaimen seurauksena nopeasti. Se muutti Annin elämän polun reittiä, sillä Anni opiskeli tuolloin paperiprosessin hoitajaksi ja kirjoitti samanaikaisesti ylioppilaaksi. Näön menettämisestä seuranneet vaikeudet Anni voitti ja suoritti kaksoistutkinnon loppuun, mutta paperikoneen hoitajan tehtävään Anni ei näön mentyä voinut ryhtyä. Näön menettäminen ei vienyt Annin elinvoimaa, vaan päinvastoin se on tehnyt hänestä entistä vahvemman ihmisen. 
Annin elämä jatkui toista reittiä eteenpäin hänen kouluttauduttua uuteen ammattiin Arla-Instituutissa Espoossa. Anni toimii nykyisin Ruokolahdella yksityisyrittäjänä tarjoten monipuolisia hierontapalveluja ja kauppaa aloevera-tuotteita omistamassaan Tunto-nimisessä yrityksessä. Viime vuonna Annin firmaan tuli uusi ja erittäin toivottu ”osakas”, opaskoira Robis, joka on lisännyt entisestään aktiivisen ja positiivisen karjalaisnaisen elämäniloa. 

Lauluissa soi elämä

Anni Väänäsen koskettava levy luotaa elämää mielenkiintoisella tavalla. 
- Laulan iloista, suruista ja elämässä kasvamisesta. Ne ovat herätteleviä tositarinoita, jo osin historiaan vaipuneita, mutta ihmisille voimaa antaneita lauluja. 
Anni ei nosta levyltä esiin yhtään hänelle erityisen merkityksellistä laulua. Levy on harmoninen kokonaisuus, josta riittää ammennettavaa.      
-Äänittämisen aikana kaikista lauluista tuli entisestään koskettavampia, ja ne liimautuivat tiiviimmin muistoihini. Lauluista löytyy miulle aina joku mieleinen sattuen jokaiseen mielialaani.
Ruokolahdella Pepe Kovasen tallistudiossa äänitetty levy on synnytetty etelä-karjalaisin voimin. Annia säestää pianolla Sanna Kurronen, viululla Sani Saloranta ja kitaralla Eero Nykänen. Levyn on äänittänyt ja miksannut tallistudion isäntä Pepe Kovanen.
Annille levyttämisprosessi oli opettava kokemus ja hän on erittäin tyytyväinen lopputulokseen. 
-Ymmärsin äänitysten jälkeen paljon enemmän laulamisesta, artikulaatiosta ja soittamisesta. Halusin antaa nuorille soittajille myös mahdollisuuden kasvuun. Onnistuimme ja mielestäni lopputulos on tasapainoinen kokonaisuus.

Elämän poluilla

Anni Väänäsen levyllä pääsee kurkistamaan yhdenlaiseen elämän polkuun, joka avautui täydessä laajuudessa runsaan 500 läsnäolijalle levyn julkistamiskonsertissa Ruokolahden kirkossa lauantaina marraskuun 9. päivänä 2013. 
-Kaikilla meillä kuitenkin on samanlainen pohja elämän polulla karikkoineen. Jokainen vain itse päättää, millaisille poluille jää vai haluaako kasvaa ja rikastuttaa elämäänsä tutkimalla itseään sekä kokemuksiaan, Anni Väänänen toteaa keskustelumme päätteeksi. 
Anni Väänäsen harvinaisen ja musiikillisesti mielenkiintoisen levyn, Sain lahjaksi laulun, voi hankkia suoraan Annilta lähettämällä tilauksen osoitteella:
anni.vaananen@pp.nkl.fi
Levyn hinta on 18 euroa.

7. HOPEA TAIPUU OSAAVISSA KÄSISSÄ
Teksti: Sari Kekkonen

Ota käteesi pieni, neliönmuotoinen paperinpala. Taivuta kaksi vastakkaista kulmaa yhteen ja olet muuttanut kaksiulotteisen pinnan kolmiulotteiseksi muodoksi. Kultaseppä ja korumuotoilija Juha Koskela tekee samaa metalleille, kuten hopealle ja messingille. Hän ottaa käsittelyyn ohuen metallilevyn, lämmittää sen ja takoo sitten muotorautaa vasten. Juha käyttää tätä vastakaariin perustuvaa Anticlastic Raising -tekniikkaa sormusten, rannekorujen ja kaulakäätyjen muotoiluun. Opit ovat peräisin Amerikasta ja tekniikan taitajia on Suomessa harvassa.

Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry kutsui yhdessä korugalleria Union Designin kanssa ryhmän näkövammaisia tutustumaan koruihin ja niissä käytettäviin kiviin. Carita Lehtniemi kuvailutulkkasi työn vaiheita ja kultaseppien työtilaa Helsingin Etelärannassa. Omakohtainen tunnustelu antoi selkeän käsityksen siitä, miten työstettävä kappale muotoutui vaihe vaiheelta metallilevystä sormukseksi. Myös työvälineet herättivät suurta mielenkiintoa, erilaiset muotoraudat ja vasarat antoivat tunnusteltuina mielikuvan metallin työstämisestä. Innokkaimmat saivat itsekin osallistua taonnan alkuvaiheeseen.

Toimitusjohtaja Jyrki Rinne nostatti tunnelmaa tarjoamalla kuohuviiniä ja kertomalla gallerian toimintatavoista. Myymälän yhteydessä on kultaseppien työpiste, johon mahtuu kerralla useita muotoilijoita. He ovat osaksi gallerian omia taideseppiä, osaksi työtilat vuokranneita yrittäjiä. Asiakkaiden on mahdollista nähdä työskentelyä ja keskustella tekijöiden kanssa asioidessaan myymälässä. Korutuotannon lisäksi Union Designissä on mahdollista korjauttaa vanhoja koruja tai esimerkiksi silmälasien metallisankoja.

Valkoisen kepin päivän aattona järjestetty tutustumiskäynti venyi yli arvioidun ajan, sillä monet kysymykset jalometalleista ja korukivistä täyttivät tilan. Hopeaseppä Eero Taskisen jännittävät tarinat kivien hankintamatkoista Afrikassa ja Kaukoidässä vetivät kuulijat tiukasti raakakivikokoelman ympärille. Vielä työstämättömät safiirit, rubiinit ja spinellit kulkivat kädestä käteen herättäen värikkäitä mielikuvia. Sokeus ei estä sisäistämästä kauniiden esineiden ja materiaalien säihkettä oikealla tavalla esiteltynä.

8. USKALLA OLLA, USKALLA PUHUA
- vammainen nainen ja väkivalta

Teksti: Tuula Paasivirta

Lokakuussa 2013 julkaistiin THL:n kustantama opas Uskalla olla, uskalla puhua – vammainen nainen ja väkivalta (toim. Minna Piispa). Kirja on kymmenettä vuottaan juhlivan Vammaisjärjestöjen naisverkoston juhlajulkaisu.  Kirjan motto on ”Vammaisiin naisiin kohdistuva väkivalta on ongelma, ei naisten vammaisuus” (Jennings 2003).
Oppaassa paneudutaan rohkeasti osin tabunakin pidettyyn aiheeseen, ja se on kirjoitettu käytännönläheisesti. Se sisältää aiheeseen liittyviä taustatietoja sekä käytännön ohjeita, tapauskertomuksia ja ehdotuksia tutkimus- ja kehittämiskohteiksi. Kirja on kirjoitettu, jotta vammaisiin naisiin kohdistuvaa väkivaltaa voitaisiin oppia tunnistamaan ja siihen puututtaisiin entistä hanakammin. Lukemisesteiset henkilöt voivat lainata kirjan Celia -kirjastosta Daisy-julkaisuna, ja siitä on tulossa syksyn kuluessa e-kirja ja pistekirja. Kirjaa saa ostaa THL:n verkkokaupasta, ja se löytyy myös nettijulkaisuna osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-245-915-2.

Kirjan taustaa

Aikanaan päätimme juhlistaa Vammaisjärjestöjen naisverkoston kymmenvuotista taivalta. Näin ollen meistä osa lähti suunnittelemaan seminaaria syksylle 2013 teemana Vammainen nainen ja väkivalta. Seminaari toteutuikin 17.10.2013 juhlavissa puitteissa Säätytalolla. Halusimme juhlistaa kymmenvuotista taivaltamme myös kirjalla. Erilaisten yhteydenottojen, keskustelujen ja suunnitelmien vaihtuessa saimme yhteistyökumppaniksi THL:stä kehittämispäällikkö Minna Piispan. Kirja sopii heidän ohjelmaansa, jossa he käsittelevät naisiin kohdistuvaa lähisuhdeväkivaltaa. Kyseessä on poikkihallinnollinen Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelma 2010–2015. Aikanaan sovittiin teemat, keitä kirjoittajat ovat ja minkä muotoinen oppaasta tulisi. Kirjoittajat ovat pääasiassa vammaisia naisia.
Tästä oppaasta tekee poikkeuksellisen sekin, että se on ensimmäinen tämän kaltainen opas ja tekstit on kirjoitettu alusta asti uusina. Useinhan oppaat kootaan jo olemassa olevasta aineistosta. Oppaassa käydään läpi eri ikäkaudet ja eri asumismuodot ja mitä erilaisimmat ihmissuhteet ja ennen kaikkea mahdollisimman laajasta näkökulmasta eri väkivallan muotoja ja mahdollisia tilanteita, joissa väkivaltaa voidaan kohdata. Lukijalle kerrotaan, mitä erilainen väkivalta on käytännössä, annetaan ohjeita siitä miten voi välttää mahdollista väkivaltaa ja ennen kaikkea miten tulee toimia, jos on joutunut väkivallan kohteeksi. 

Kuvittajien näkökulmia

Yhteisen kirjamme on kuvittanut hämeenlinnalainen graafikko, Kynnyksen tiedotussihteeri Sari Lehikoinen. Hänellä on hyvin osuvia, aiheeseen liittyviä piirroksia muun muassa siitä, kuinka useampiin turvakoteihin on todella vaikea päästä, koska jo portaat ovat esteenä monelle meistä, samoin kommunikaatiovammat voivat ainakin hidastaa mahdollista avunsaantia.
Oppaan upean kannen on toteuttanut tekstiilitaiteilija Jenni-Juulia Wallinheimo-Heimonen. Kyseessä on osa taiteilijan aikaisemmin toteuttamasta vammaisiin naisiin kohdistuvasta väkivallasta kertovaa installaatiota. Hän on lainannut installaatiolle nimen Helena Anhavan ajatuksesta: ”Et kelpaa, jos et ole kuten haluan. Se on hylkäämistä.”
Taiteilija kertoo edelleen: – Kirjan kansikuvan taideteos, veistos, on nimeltään Kipu ja se käsittelee seksuaalista väkivaltaa. Jenni-Juulia jatkaa: – Teokseni muistuttaa trooppista hedelmää tai kukkaa, joka on juuri aukaissut appelsiinin lohkojen muotoiset, paljetein koristellut terälehtensä. Niiden keskellä on tyllistä ja vaaleanpunaisista helmiäispaljeteista muodostuva emi, jota kehystävät silkkiset ruusunterälehdet ja höyhenet. Helmistä valuu pöydälle konekirjailluilla kukilla ja tuskan huutoon käpristyneellä alastomilla naisen kuvilla koristeltu ohut kuori, joka kulkee hopean värisen kuorimaveitsen läpi. Tämä installaatio kuvittaa myös tätä Kajastuksen artikkelia.

Eihän tämmöistä tapahdu!

Kirjaa työstäessämme ja kirjan julkaisemisen jälkeen olen usein törmännyt kommenttiin ”eihän tällaista tapahdu”. Juuri siksi, koska aihe on vaiettu ja melko paljon piilossa oleva, on tästä aiheesta tärkeä puhua, ja siksi me vammaiset naiset haluamme tuoda tämän tärkeän aiheen yleiseen keskusteluun ja tietoisuuteen. Olin marraskuussa 2013 esittelemässä kirjaa salin täyteiselle yleisölle Porvoossa. Myös siellä törmäsin siihen, että sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, eivätkä myöskään väkivallan virkamiehet, olleet juurikaan törmänneet vammaisiin kohdistuvaan väkivaltaan. Vammaisiin kohdistuvan väkivallan havaitseminen vaatii uudenlaisia silmälaseja tai ainakin vanhojen silmälasien pois ottamista ja oman ajattelutavan muutosta. Väkivaltaa ei ole vain se, että toinen lyö toista, vaan väkivaltaa on myös seksuaalinen väkivalta, taloudellinen väkivalta, henkinen ja hengellinen väkivalta sekä erityisesti vammaisiin kohdistuvasta väkivallasta puhuttaessa rakenteellinen väkivalta.

Näkövammaista lyödään silmille

Tästä väkivalta-teemasta on olemassa uraauurtava Vappu Viemerön selvitys vuodelta 2001: Vammainen nainen ja väkivalta. Siinä käy ilmi, että usein näkövammaista naista lyödään silmille, liikkumiskyvytöntä jaloille, kuuroa korville ja puhetaidotonta suulle.
Koska väkivalta on jossain määrin todellisuutta vammaistenkin elämässä, niin huolenaiheemme ja toiveemme liittyvät puutteisiin, joita myös kirjassamme käsitellään. Tällä hetkellä maassamme on kaksi esteetöntä turvakotia, joista toinen on Porvoossa ja toinen Vaasassa. Oppaan ja asian esilläolon lisäksi tavoitteena on, että saisimme lisää esteettömiä turvakoteja ja muita niin sanottuja matalan kynnyksen palveluita vammaisille tytöille ja naisille.

Tulevaa

Invalidiliitossa on suunnitteilla, että joskus vuoden 2015 alussa meillä olisi käytössä tähän oppaaseen liittyen opintopiiriaineistoa. Lähivuosina on tekeillä aiheesta vammainen nainen ja väkivalta väitöskirja, josta tulette kuulemaan myöhemmin. Sen tiimoilta tullaan ottamaan yhteyttä suoraan vammaisiin naisiin. Verkostomme odottaa tätä väitöskirjaa ilahtuneena. 

Kirjoittaja on Kirkon edustaja Vammaisjärjestöjen naisverkostossa ja hän on kirjoittanut oppaaseen luvun ”Lähisuhde- ja perheväkivalta”.

9. SENSAATIO!
Teksti: Gyöngyi Pere-Antikainen

Historiaa: vanhaa ja ikivanhaa, rakkautta vainojen, salaisuuksien, petosten ja paljastusten aikaan, teatteria, veristä, kepeää ja haudanvakavaa komediaa, hetken sirkushuveja ja iankaikkisuutta!

Tätä ja paljon muuta on odotettavissa ensi toukokuun loppupuolella, kun Näkövammaisteatteri esittää henkeäsalpaavan produktionsa!

Iki-ihana venäläisklassikko, Mihail Bulgakovin Saatana saapuu Moskovaan saa takaisin alkuperäisen nimensä ja samalla varmasti kosolti uusia näkökulmia, kun ohjaaja Anu Aaltonen sovittaa näytelmän 11 näyttelijänsä esitettäväksi.

Mestari ja Margarita -esityksen teemallisessa painopisteessä on rakkaus ja suuressa roolissa musiikki, jota Antti Jaakola säveltää vartavasten tähän produktioon. Teatteriryhmän neljä nuorta muusikkoa, Joose Ojala, Riikka Hänninen, Ronja Oja ja Ella Ahlberg harjoittelevat sävellyksiä tavallisten viikkoharjoitusten ohessa toistenkin viikkoharkkojen voimin. Musisointiin osallistuvat myös muut näyttelijät, rytmi on oleellinen osa esitystä.

Poikkeuksellisen haasteellinen projekti vetoaa selvästi nuoriin näyttelijänalkuihin, heitä on ryhmissä useitakin konkkareiden rinnalla.

Ensi-illan ja Iiris-keskuksessa pidettävien kuuden esityksen jälkeen teatteri esiintyy mielellään eri puolilla Suomea mm. festivaaleilla, kuten elokuun Parafestilla Joensuussa – ja kutsusta vaikkapa alueyhdistyksissä. Iiriksen esityksistä puolet ja muualla järjestettävät esitykset kaikki ovat kuvailutulkattuja.

10. OPASKOIRA KONSERTTILAVALLA
Teksti: Riikka Hänninen

Kessu on kymmenvuotias labradori. Ammatiltaan se on opaskoira, ja sen lisäksi se on intohimoinen laulaja. Tämän laulavan, mustan hurmurin kunniaksi pidettiin 10-vuotis-juhlakonsertti Kanneltalossa  lokakuussa 2013.

Pianon pauloissa

Kessu ei laula milloin tahansa. Lauluhalujen herkistämiseksi tarvitaan piano. Jo pentuna Kessu innostui ulvahtelemaan pianon säestyksellä Karlssonien hoitoperheessä. On suorastaan kohtalon johdatusta, että se päätyi opaskoiraksi minulle, joka olen muusikko ja laulunopettaja. Hämmästykseni oli suunnaton, kun koirakurssilta palattuani istuin tapani mukaan pianon ääreen ja upouusi oppaani vastasi innokkaasti. 
Pian huomasin, että Kessu ei ulvo miten sattuu vaan todella kuuntelee musiikkia. Hiljaisissa kohdissa laulu muuttuu vienoksi vikinäksi ja musiikin voimistuessa kuono nousee kohti taivasta ja ulvonta kajahtaa mahanpohjasta asti. Räväkässä rokissa taiteilija siirtyy hakkaavaan haukkuräppiin. 

Keikkoja moneen lähtöön

Kun Kessun kouluttaja kuuli tästä taiteellisesta harrastuksesta, hän purskahti nauruun ja sanoi, että eikun keikoille vaan. Tuumasta toimeen! Yhteisten vuosien aikana Kessu on kiertänyt kanssani monenlaisilla keikoilla. Monet syntymäpäiväsankarit ovat saaneet lahjaksi ikimuistoisen lauluesityksen. Vielä useammin kuivien juhlapuheiden ryydyttämä konferenssiyleisö on herätelty penkeiltään ravistelevalla laulannalla. 
Parasta keikkailussa on, että Kessu puhuu kaikille yhteistä musiikin ja tunteen kieltä. Kokonainen pohjoismainen konferenssi tuli yllätettyä erikoisella avausnumerolla. Ja yhtä lailla Kessu murtaa kaikki muutkin rajat: se hellyttää niin kehitysvammaiset kuin pankkipamputkin. Yleisimmin musta maestro herättää hilpeyttä, mutta on niitäkin, jotka puhkeavat tämän teeskentelemättömän eläinvoiman edessä kyyneliin.

Mikä ihmeen bändi?

Kessun 10-vuotisjuhlakonserttia varten kokosin Jauhelihaorkesterin. Halusin siihen sekä näkeviä että näkövammaisia soittajia. Hoohetkeen asti jännitimme sitä, miten taiteilija suhtautuisi siihen, että pianon lisäksi mukana olisi myös basso ja rummut. Laulaisiko se lainkaan?
Kun juhlakonsertti sitten koitti, bändi taisi olla hämmentäjistä pienimpiä. Paljon enemmän karvakuonoa kiinnostivat yleisössä monilukuisina kannustavat opaskoirakollegat. Siinä oli emännällä sukkuloimista, kun yritin estää Kessua sotkeentumasta mikrofonijohtoihin ja houkutella sitä laulamaan bändin säestyksellä ja vielä laulaa ja soittaa itsekin. Ja kyllähän se kaikki taisi herraa sen verran hämmentää, että bändin kanssa laulua vähän säästeltiin ja muhkeimmat aariat irtosivat pelkän pianon säestyksellä.

Ainutkertainen Kessu

Laulavia koiria putkahtelee esiin silloin tällöin. Monilla koirilla saattaa olla tietty ääni, joka saa ne vastaamaan. Opaskoirien keskuudessa moinen musikaalisuus lienee harvinaista. Tosin Kessun tapauksessa omena ei putoa kauaksi puusta: Kessun poika Ärri, opaskoira sekin, on perinyt isänsä musikaalisuuden ja laulaa huuliharpun ja saksofonin innoittamana. Isän ja pojan yhteistä duettoakin kokeiltiin, mutta taisi mennä sukurakkaaksi nahisteluksi. 
Vaikka laulavia koiria siis on, ei taida olla todennäköistä, että minulle siunaantuisi toinen tällainen herkistelijä. Yhteinen matkamme alkaa olla loppusuoralla. Jo kahden vuoden päästä kanssani temmeltää uusi, nuori villikko ja Kessu viettää eläkepäiviään. Sitä suuremmalla hartaudella istun ihanan koirani kanssa pianon ääreen ja houkuttelen sen musiikilliseen vuoropuheluun kanssani. Parhaista jutuista on nautittava tässä ja nyt.

11. VIELÄKÖ MUISTAT – JARI HUHTASALO LAULAA YHÄ
Teksti: Sari Karjalainen

Nimi Jari Huhtasalo nostaa moneen mieleen kaunisäänisen pojan, joka laulaa täydestä sydämestään Äideistä parhain sä oot. Nyt 55-vuotias mies laulaa edelleen, ja julkaisi loppukesästä kuudennen 
levynsä Onnen tie.

Jari Huhtasalon lauluääni ei ole enää kirkas, mutta tulkinta on yhtä vahvaa, kuin  1970-luvun alussa, kun käännösiskelmä Äideistä parhain levytettiin. Uutukaisen Onnen tien taustalta löytyvät sellaiset näkövammaiset tekijät kuin Johanna Herranen, Joose Ojala ja Ossi Särkinen. Levy julkaistiin myös digitaalisessa muodossa, ja se on ladattavissa netistä. 
  On kaunis elokuinen perjantai-ilta. Ossi Särkisen kotistudiossa viritellään vimpaimet sille mallille, että veljekset Joose ja Tuukka Ojala voivat tehdä siellä demon. Jari Huhtasalo on kutsuttu paikalle, ja hänelle onkin suuri kunnia tavata levyllään soittava taidokas hanuristi Joose. Samalla pääsen jututtamaan Huhtasaloa Kajastukseen siitä, mitä kaikkea hänelle tapahtuikaan Äideistä parhaimman aikoihin, ja sen jälkeen.

Hanuristin poika

Jari Huhtasalo muistaa, että hänen lapsuuskodissaan soitettiin harmonikkaa lähes päivittäin. Mieleen on jäänyt isä-Matin sävellys Kyröskosken laineilla, joka istuu kauniisti synnyinpaikan, Ikaalisten, maisemaan.
- Isäni oli ammatiltaan kirvesmies, ja rakenteli taloja. Toinen leipäpuu hänellä oli musiikki. Hän, setäni  Ele ja Väinö kuuluivat Ikaalisten harmonikkamiehiin,   Huhtasalo kertoo. - Lapsena pojat olivat saaneet isältään haitarin, ja siitä sitten tapelleet, kuka sitä saa soittaa. Isäni myös sävelsi sekä opetti haitarin soittoa. Hän voitti 2- ja 5-rivisen harmonikan suomenmestaruudet 70-luvulla. Musiikki oli kotonamme vahvasti läsnä.
-Teimme olohuoneäänityksiä kelamankalla, ja olen julkaissut niistä myöhemmin levyn.
Jaria seitsemän vuotta nuorempi Riku-veli on musiikin majuri, ja toiminut pitkään kapellimestarina Niinisalossa Satakunnan sotilassoittokunnassa, josta hän siirtyi Lappeenrannan sotilassoittokuntaan. 
  
Kansanlaulut tärkeitä

- Kilvakkalan kansakoulussa musiikinopettajani Pukkisen Mauno piti sellaisia laulukokeita, että kukin vuorollaan lauloi opettajainhuoneessa mikrofoniin, ja laulu kuului keskusradion kautta koko koululle. Lauloin muunmuassa Finlandiahymnin, Jari muistelee. -  Esiinnyin muutenkin sekä koulussa että erilaisissa juhlissa. Satahäme soi -juhlilla oli ohjelmassa tanhua, ja olin laulamassa sekä yksin että porukassa kansanlauluja erään tanhuryhmän taustalla. Kävin myös ikaalislaisten mukana Kaustisilla laulamassa, ja  mieleen on jäänyt  laulu Jospa oisit kaunokukka.
   
Tähti syttyy

- Enoni Palomäen Kaunon mielestä  minulla oli lapsena erikoisen kaunis ääni. Ollessani 12-vuotias hän houkutteli minut osallistumaan Hämähämähäkki-lastenlaulukilpailuun, jonka Mainos-TV järjesti. Kilpailuun osallistui kaikkiaan 700 lasta kautta Suomen, todella hyviä laulajia suurin osa. Pääsin poikien sarjassa finaaliin ja saavutin toisen sijan. Meitä lapsia laulatti Seinäjoen karsinnassa pianisti  Raimo Roiha, joka lupaili äidilleni, että minusta vielä kuullaan. Pääsin Helsinkiin televisiolähetyksiin laulamaan. Lauloin siinä  finaalissa oikein tunteellisesti On suuri sun rantas autius -laulun. Voittaja, Jari Lindgren lauloi hienosti italialaisen Amarilli-sävelmän. Kyllä tosiaan lapset osasivat laulaa silloin, ja osaavat  vieläkin. Nautin valtavasti seuratessani, miten lapset panevat koko sielunsa laulamiseen.
Toivo Kärki oli seurannut laulukilpailua, ja Finnlevyssä etsittiin samoihin aikoihin kirkasäänistä laulajaa Bill Parkinsonin säveltämälle kappaleelle Mother of mine, jonka Tuula Valkama käänsi suomenkieliseen asuun, ja laulu sai nimen Äideistä parhain.
- Minua kysyttiin levyttämään  kappale, ja olin heti valmis. Studiossa päähäni työnnettiin kuulokkkeet, ja vierastin niitä. Ehdotin, että luurit otettaisiin pois, ja että saisin kuulla ääneni kaiuttimista. Näin tehtiin, ja lauluni onnistui hyvin, esilapsitähdeksikin tituleerattu Jari muistelee.  - Äideistä parhain-singlen b-puolelle lauloin Lapinäidin kehtolaulun. Tein myös toisen singlen, jossa ovat  Natking Colen Liian nuori (too young) ja Paul Ankan Yksin olla saan (Lonely boy). Samoihin aikoihin tehtiin myös muutama lastenlaulu Uhleniuksen Janin kanssa. 
 Jari kertoo saaneensa viettää normaalia lapsuutta, eikä laulukeikkaa ollut riesaksi asti.
- Opiskelin  musiikkiopistossa, ja opettelin itsekseni myös kitaransoittoa sekä tapailin isältä perimälläni Bugari–haitarilla, hän kertoo.

Diakonin ammattiin

Ylioppilaskirjoitusten jälkeen Jari teki seurakunnassa nuorisotyötä, ja lähti opiskelemaan diakoniksi. Myös opintojen aikana hän kävi töissä.  Hän on toiminut diakonin ammatissa eri paikkakunnilla koko ikänsä, ja sai tänä syksynä vakituisen viran Pöytyän seurakunnasta. Hän on iloinen, sillä työttömyyskin on koettu. Hyvänä puolena työttömyysjaksoissa Jari on pitänyt sitä, että silloin on syntynyt paljon omia lauluja.
- Levytin 80-luvulla omista gospel-sävelmistä levyn Lapsi maailman. Niissä lauluissa on nuoren miehen ehdottomuus läsnä. Levyllä soittaa joukko hyviä muusikoita ja kuullaan mainioita kitaroita, Jari sanoo.

Soittava kanttori ja laulava diakoni kohtaavat

- Työskennellessäni Someron seurakunnassa tutustuin Pekka Tyniin. Meillä syntyi heti hyvä yhteys ja esitimme paljon kansanlauluja yhdessä. Jazzpianistinakin tunnettu Tyni on hyvä improvisoimaan ja tuomaan laulujen maailmaa esiin. Hän ei siihen nuotteja tarvitse.  Halusin tallettaa kaikki minulle lapsuudesta rakkaat kansanlaulut, ja Pekka sovitti ne upeasti. Kaksi levyämme äänitettiin Juuso Nordlundin studiolla Tampereella, Jari kertoo.  
- Kotona Kuusjoella koostettiin  Kalevi Kalliomäen runoihin säveltämäni ja itse soittamani laulut levyksi Sydämelläkin sydän on. Se levy voi muusikon korvaan kuulostaa siltä, että voisi tämän tehdä paremminkin, mutta minulla oli siinä tekemisen into, hän  hymyilee. - Kotoisista kelanauhaäänityksistä on myös työstetty levy Pelimannimestari Matti Huhtasalo 1960-1970, jossa on pääasiassa Matti Huhtasalon sävellyksiä.
Näitä edellä mainittuja levyjä saattaa hyvällä tuurilla löytää Helsinkiläisestä Fuga Musiikista  tai sen verkkokaupasta.

Yhteistyö Ossi Särkisen kanssa

2000-luvun puolivälin paikkeilla Salossa oli vapaaehtoisprojekti, jossa Jari työskenteli. Hän sai komennuksen mennä haastattelemaan Ossia, jolle etsittiin vapaaehtoista avuksi.
- Siinä tarinoidessamme kävi ilmi, että mies soittaa, laulaa ja säveltää. Syntyi musiikillinen yhteistyö, Jari kertoo. - Lähetin Ossille sävellyksistäni tekemiäni raakanauhoja, joita hän sitten alkoi työstää. Sen tuloksena teimme Ossin, Johannan ja muutaman muun avustavan muusikon kanssa levyn Kun kone vääntää. Levyn nimi tulee yhdestä sen laulusta, samoin kuin uutukaisellakin on sille nimen antava laulu Onnen tie.   

Musiikki on harrastus

Kysyn Jarilta hänen tulevaisuuden näkymistään, ja hän myhäilee:
- Tämä on tällaista harrastusta vaan, ja pöytälaatikossa on vielä hirveä määrä kaikenlaista. Lauluni syntyvät helposti, ei niihin välttämättä inspiraatiotakaan tarvita. Diakonin työssä on kiva taito osata vähän laulaa ja soittaa. Levytettyjä laulujani en juuri esitä, mitä nyt joitain yksittäisiä joskus. 
Jari Huhtasalo asuu Kuusjoen kappalaisena toimivan vaimonsa Marikan kanssa kahdestaan Kuusjoen vanhassa pappilassa.
Heillä on kaksi aikuista poikaa, joista vanhempi harrastaa kitaransoittoa, on ammatiltaan teologi ja töissä Parkinsson-liitossa. Nuorempi poika opiskelee laivan koneisiin liittyvää alaa.

Onnen tie

Ossi ja Jari toteavat yhteen ääneen levyn tekemisen olevan heille yhteinen, kallis mutta antoisa  harrastus.
Ossi Särkinen vastaa Onnen tie -levyn taiteellisesta tuottamisesta, äänittämisestä  ja levyn nimitangoa lukuun ottamatta kaikista bänditaustoista. Onnen tie –tangon on sovittanut Johanna Herranen, joka myös on säveltänyt ja sanoittanut levyn humoristisempaa puolta esittelevän Meetvurstitangon. Hymyilevä täysikuu, joka istuu moottoripyöräilyäkin harrastavalle Huhtasalolle hyvin, on Särkisen sävellys, ja Jari Pensikkalan sanoitus. He ovat laatineet myös countrahtavan laulun Mennään tanssaamaan. 
Joose ojala on tehnyt haitarisovitukset useimpiin levyn kappaleisiin. 
- Onnen tie oli mieleenpainuva sessio. Sain aika vapaat kädet tehdä sovituksia. Kahteen kappaleeseen sävelsin codat eli loput. Sovitustyö opetti minulle paljon, ja sain itse luoda, kun ei ollutkaan valmiita arreja, paitsi Ossin perinteiseen tyyliin tehdyt bänditaustat. Haimme jokaiseen kappaleeseen vähän erilaisia sävyjä. Valsseihin käytettiin aika paljon studioaikaa, ja soittelin joitain yksittäisiä nuottejakin väliin. Tangot ja foksi vedettiin enempi vaan hyvällä  meiningillä, Joose kuvailee.    
Jo aiemmin levytetyt Matti Huhtasalon säveltämät ja Mirja Raeksen sanoittamat laulut Nuoruuden kujalla vauhdin lavalla, sekä Kulkivat kerran Kaisa ja Kalle, saavat Onnen tiellä Ossin ja Joosen sovituksina uuden ilmeen. Viulumies-laulussa Jari muistelee lapsuusajan kohtaamistaan häneen suuren vaikutuksen tehneen Konsta Jylhän kanssa.
Levyn kotiseutuhenkistä puolta edustaa Kalevi Kalliomäen runo Soi Ikaalinen soi. 
Levyllä on 12 raitaa. Levyä voi kuulla vaikkapa iTunesissa tai Nokian levykaupassa. 
Lisätiedustelut Jarilta 
jari.huhtasalo@ebaana.net 
puh. 040-4191370 

12. PERILLE MENI
Teksti: Ali Kinnunen

Perille meni -työryhmä on saanut kunniamaininnan esteettömyyden edistämisestä. Olimme mukana tunnustusta noutamassa.

Perille meni -työryhmä palkittiin tilaisuudessa, jossa Vuoden 2013 Esteettömyyspalkinto annettiin Kynnys ry:n toiminnanjohtaja Kalle Könkkölälle. ARMI ry:n ja Invalidiliitto ry:n tunnustus luovutettiin Savoy-teatterissa Helsinki Design Weekin yhteydessä Dreaming and Doing -seminaarissa syyskuussa.  
  Perille meni -työryhmä tekee sanakarttoja näkövammaisille. 
  Sen jäsenet ovat monista luottamustoimista tuttuja, mutta tekevät sanakarttoja yksityishenkilöinä. Työryhmän jäsenet ovat Helinä Hirn, Eija-Liisa Markkula ja Timo Lehtonen – sekä opas Pirta.

Kaikki sai alkunsa Pengertalon kohokartasta. Taloon juuri muuttanut Eija-Liisa Markkula paloi halusta saada tuntea sormenpäällään mitä reittiä voisi mennä teatteriin, metroon tai muihin hänelle tärkeisiin kohteisiin. Eija-Liisan liikkumistaidon opettaja Helinä Hirn oli heti valmis lähtemään mukaan hankkeeseen ja kun Sokeain Ystäviltä, Pengertalon hallinnoijalta, saatiin pieni apuraha, kohokartta teetettiin.
  Eija-Liisa tunsi Pengertalon entisen asukkaan Timo Lehtosen monien yhdistysten hallituksista ja järjestötoiminnasta, eikä aikaakaan kun vapaaehtoinen ryhmittymä oli saanut kolmannen jäsenen. Kävi aivan kuten sananlaskussa, ruokahalu kasvoi. Päätettiin, että Kallion alueesta pitäisi saada sanakartta eli suusanallinen kuvaus kaduista, metroasemista, liukuportaista, kaikista näkövammaisen kulkemiseen vaikuttavista seikoista.

Työryhmällä on selkeä työnjako: ryhmän ainoa näkevä, kohokartoista väitellyt Helinä Hirn johtaa, Eija-Liisa edustaa valkoista keppiä käyttävää näkövammaista ja Timo Lehtonen sokeaa koirankäyttäjää. 
   Helinä laatii yrityksille tarjoukset ja kirjoittaa sanakartan käsikirjoituksen, jota Eija-Liisa ja Timo sitten vielä kommentoivat ja viimeistelevät. 
  Kun tarjous on hyväksytty eli työtehtävä saatu, työryhmä käy yhtenä joukkona uuden selvitettävän reitin kimppuun: se kävellään läpi ja kaikki paikat tutkitaan, vaaranpaikat erotellaan ja sama toistetaan useampaan kertaan. Lopuksi vielä joku työryhmän ulkopuolinen näkövammainen henkilö tekee "käytettävyysarvion" kartasta eli tutustuu tilaan tai reittiin sanakarttaa käyttäen ja antaa siihen vielä viimeiset kommentit. Useimmiten tässä on ollut tekijänä Rauni Laihonen.
  Valkoista keppiä ja opaskoiraa vertailemalla on tultu siihen tulokseen, että opaskoira löytää helpommin esteettömiä reittejä, mutta kepin kanssa on mahdollista nähdä tarkemmin eli kauniit kukkaruukut ja muut reittiä vierustavat esineet tulevat paremmin tutuksi – ja joskus myös melkein esteeksi tielle.

Sanakartta on monelle näkövammaisellekin uusi asia suuresta yleisöstä puhumattakaan. Kaikessa yksinkertaisuudessaan se tarkoittaa suusanallisesti kuvailtua reittiä pisteestä A pisteeseen B. Toinen sanakartta syntyykin sitten paluumatkasta eli reitistä pisteestä B pisteeseen A.
   HUNin nettisivuilta on ladattavissa 41 sanakartaa, jotka työryhmä on tehnyt, kuvailtuja kohteita on seitsemän: Helsingin kaupungintalo, Musiikkitalo, Kansallisteatteri, Kallion virastotalo, Pengertalo, Villinki ja Onnela. Jotta niihin osaisi eri puolilta ja pääsisi vielä takaisinkin, tarvitaan nuo kaikki kartat.
  Useimmista kohteista on myös sisäkuvaus eli näkövammaiselle selitetään, miltä esimerkiksi kaupungintalossa tai virastotalossa näyttää. Ja vielä tärkeämpää on tietää wc-tilojen, kahviloiden ja vastaanottotilojen yms. sijainti.
Varpaat hiekkaan!

Satuin kuulemaan Helsinki Design Weekin tilaisuudessa newyorkilaista kaupunkisuunnittelun pioneeria Elena Madisonia, joka on PPS:n (Project for Public Spaces) varapuheenjohtaja ja erityisen innostunut placemakingistä,  yhteisöllisestä kaupunkitilojen suunnittelusta yhdessä ihmisten kanssa.
  Hän esitteli kuvin, miten ihan tavallinen newyorkilainen liikenneristeys on muutettu viihtyisäksi keitaaksi, jossa käy istuksimassa satoja ihmisiä päivässä. Tila on pieni ja autot saartavat sitä, mutta kun se on viihtyisä, siellä myös viihdytään.
   Detroitissa Elenan ryhmä ehti mennä vielä pitemmälle ennen kuin kaupunki meni konkurssiin. Siellä rakennettiin vähän liikenteenjakajaa suuremmalle alueelle hiekkaranta. Aivan oikein: hiekkaranta, jossa on hiekkaa, aurinkotuoleja, aurinkovarjoja ja kaikkea mitä nyt rannalla on, kahvilakin. Ja mitäpä hiekkarannalla muuta tehtäisiin kuin pistettäisiin varpaat hiekkaan!
  Vettä ei ole eikä tule, mutta se ei näytä viihtymistä haittaavan. Suomalaiset eivät ehkä ole valmiita menemään ihan näin pitkälle, mutta kyllä esimerkiksi Kolmen sepän aukion Helsingissä voisi tehdä vielä paljon viihtyisämmäksi.

13. PARIISILAISTA ESTEETTÖMYYTTÄ
Teksti: Eija-Liisa Markkula

Olin Mika Waltari -seuran Pariisiin ja Bretagneen suunnatulla matkalla syys-lokakuun vaihteessa. 
Sokeana, ja erityisesti yhtenä sanakarttoja valmistavan Perille meni -ryhmän  jäsenenä tarkkailin  rakennetun ympäristön esteettömyysratkaisuja näkövammaisten kannalta.

Aivan ensimmäiseksi on todettava kulttuurista johtuva yleinen esteettömyys, jolla tarkoitan kanssaihmisten sosiaalisuutta. Kaikissa julkisissa tiloissa liikkuu paljon muitakin, koko ajan kuulee puhetta, askelia ja monenlaisia ympäristöstä kuuluvia ääniä, jotka sokealle merkitsevät paljon. Hyvin herkästi ihmiset tarjoavat apuaan. Sokean on helppo mennä asioimaan pikkukauppoihin tai poiketa syömään ravintolaan, koska palvelevaa henkilökuntaa on joka paikassa niin paljon, että asiakasta tullaan heti tervehtimään ja palvelemaan. Tervehdys tulee automaattisesti ja reippaalla kuuluvalla äänellä. On ilo olla asiakas!  
Minulla oli avustaja mukana, mutta silti esimerkiksi täyteen metroon noustessani heti tarjottiin paikkaa, jopa useammalta taholta. Ja se tapahtui ystävällisesti hihaan tarttumisella ja samalla vain ”Madame!” Joka tilanteessa ranskalaiset sanovat jotakin. Jos kuitenkin jouduin vähänkin aikaa seisomaan, ja vaunun vauhdissa vähänkin horjahdin, oli heti monia käsiä tukemassa.

Ranskalaiset ovat varmaan puheliain ja sosiaalisin kansa, ja ehdottomasti käytöstavoiltaan parasta laatua Euroopassa! Heillä on mielenkiintoinen kyky tarkkailla ympäristöään koko ajan, samalla, kun itse pälättävät puhua kepeään tyyliinsä. Yleinen tunnelma on valoisa. Valoisuus tarttuu, on helppo kysyä tai pyytää apua. Totta kai joukossa on rikollista väkeä, onhan kyseessä monimiljoonainen kaupunki.    
Merkillepantavaa oli se, että valkoisen kepin käyttäjiä näkyi silloin tällöin kaduilla, jopa ihan ilman avustajaa. Näin ei ollut vielä nelisen vuotta sitten. Opaskoiria emme, = avustajani, nähneet kuin kaksi. Myös pariisilaisella tuttavallani Marie-Renéellä on opaskoira, vaalea labbis Miska.
Marie-Renéellä oli tavallisen kännykän kokoinen laite, jonka hän sanoi maksavan n. 640 euroa ja jossa  oli kaksi nappia kannessa, päälle ja pois. Laite ei liittynyt puhelimeen mitenkään. Ylempää nappia painamalla kuuli rakennuksen nimen (tai toiminnan plus aukioloaikoja), jota kohti se oli suunnattu. Sillä saattoi myös löytää liikennevalot ja siis suojatien. 

Kaikkein mielenkiintoisin asia liittyy liikennevaloihin. Pariisissa ei ole piippareilla / nakuttajilla / summereilla varustettuja valoja ollenkaan, vaan liikennevalotolpan luo tultaessa tolpasta löytyy olkapään korkeudelta eräänlainen metallikotelo, jonka päälliosa on kaiutin.
Emme alkuun ymmärtäneet, mistä on kysymys, emmekä löytäneet painonappia ja painoimme vähän joka puolelta. Marie-Renée neuvoi painamaan pohjassa olevasta suuresta ympyrästä. Tällöin kaiuttimesta kuului: Olette Boulevard du Mainella, voitte edetä keskikorokkeelle. (Teitittelyä tietysti!) Sama alkoi uudelleen. Sitten kuului yhtäkkiä muutaman soittimen yhdistelmänä parin tahdin mittainen äänekäs soitto, joka tarkoitti, että valo on vihreä, etene siihen keskikorokkeelle. Erinomainen systeemi myös turisteille ym. Liikennevalot vaihtuvat omaan tahtiinsa, näin otetaan vain tieto vihreän vaihtumisesta, ei ole häiriöksi kenellekään.  Se tässä vain on, että vastapäisen liikennevalotolpan ääntä ei voi käyttää suuntimena.
Pariisissa korttelit eivät ole ollenkaan suorakulmaisia, vaan risteävä katu saattaa olla niinkin pienessä kuin 30 asteen kulmassa. Näin risteäviä katuja voi olla useita joissakin kadunkulmissa. Tällaisissa kulmissa on jo 2000-luvun alusta ollut paksun tolpan näköisiä vähän alle metrin korkuisia puhuvia tolppia, päällä on painonappi. Osa näistä tolpista puhuu koko ajan tietyin väliajoin.

Metroasemille ollaan parhaillaan rakentamassa seinämiä liukuovineen. Kirkas läpinäkyvä pleksiseinämä on noin 160 cm korkea ja asemilla, joilla seinämät jo ovat, laiturin ja junan lattian taso ovat samassa tasossa eikä rakoa ole niin paljoa, että pienikään jalka mahtuisi. Asemilla, joilta seinämät puuttuvat, laiturin ja junan lattian välinen korkeusero on muutaman sentin. Koska Pariisin metroasemat ovat keskeisillä alueilla noin sata vuotta  vanhoja, ei niillä yleensä ole hissejä, ja portaikkoja riittää! Ensimmäinen metrolinja avattiin vuoden 1900 Maailmannäyttelyn osana. Liikkumisvaikeuksista kärsiville bussi on parempi ratkaisu, joskin siinä matka kestää huomattavasti kauemmin.  
Jo silloin 2002-03, kun itse sokeuduin, Ranskassa oli kaikkialla sama varoitussysteemi ilmaisemaan jalankulkijalle varovaisuuden tarpeesta. Nämä ovat suojatielle jalkakäytävältä meno, metron sisäänkäyntiportaille laskeutuminen ja metrolaiturin radan reuna.
Näissä kaikissa paikoissa on sama nastoitus, joka tuntuu jalan alla kuin astuisi harvassa oleville kiville. Kauempana nastat ovat harvemmassa ja reunassa tiheämmin. Tällaiseen yhtenäiseen standardiin pääseminen on todella suuri esteettömyysratkaisu. Lattialistat muuten taisivat olla Pariisissa tuntematon käsite. En muista kertaakaan havainneeni sellaisia. Ehkä se johtui vain omasta avustajan kanssa kulkemisestani. Pistemerkintöjä ei ollut  hisseissä eikä ovipielissä. Uskon tämän kaiken johtuvan ranskalaisesta sosiaalisuudesta; ei oleteta sokeiden kulkevan yksinään. Muutenkin ranskalaisuuteen kuuluu, että aina hakeudutaan toisten seuraan. Taas päädymme elämäntapaan ja kulttuurin perusarvoihin.  

14. KAMARIKUORO KONTRAPUNKTIN KAUAN ODOTETTU JA KAIVATTU LEVY NYT SAATAVISSA
KAMARIKUORO KONTRAPUNKTI
Sopraano: Tarja Jaakola, Liisa Kartjärvi, Satu Linna, Eija-Liisa Markkula, Margit Nilosaari, Teea Peltonen, Sarah Vuu
Altto: Sari Karjalainen, Virpi Yliraudanjoki
Tenori: Pentti Ahonen, Jyri Autio,Markku Känninen, Aatu Moilanen
Basso: Raimo Jääskeläinen, Tarmo Kulmanen, Markku Tenhunen
Solistit
Riikka Hänninen (1980) on syntymäsokea laulupedagogi ja muusikko. Laulajana hän liikkuu varhaisgregoriaanisesta laulusta progressiiviseen rockiin. Laulupedagogina hän opettaa niin aloittelijoita kuin ammattilaisia. Riikalle musiikki on keino ilmaista omaa voimaa ja jakaa tunteita ja tunnelmia.
Tarmo Kulmanen (s. 1947) on harrastanut laulua pikku pojasta lähtien. 1970- ja 80-luvuilla Raimo Tanskanen toimi usein hänen säestäjänään. Tuolloin hän osallistui menestyksekkäästi myös laulukilpailuihin. Tarmon taitoja ovat koulineet sellaiset opettajat kuin Ahti Kuorikoski ja Lasse Myllymaa.  
Avustavat laulajat: Heljä-Maari Manninen, sopraano, Susanna Heinonen ja Riikka Hänninen, altto,
Hannu Ryynänen, tenori, Timo Markkula, basso
Kuoron johtaja Tapani Saarinen (s. 1974) valmistui Sibelius-Akatemiasta Musiikin maisteriksi vuonna 2002. Saarinen on suorittanut sekä kuoronjohdon että pianonsoiton A-tutkinnot. Hän on menestynyt kuoronjohtajana muun muassa Tallinnan kuorokilpailuissa ja johtanut kantaesityksenä useita uusia suomalaisia kuoroteoksia, kuten Mikko Heiniön teoksen Pikavuaro Turkku. Kiurun tupa on Saarisen kuudes levy kuoronjohtajana.
Kiurun tupa on äänitetty Munkkiniemen kirkossa Helsingissä syyskuussa 2013.
Sävellykset ja sovitukset Raimo Tanskanen
Äänitys ja editointi Ossi Särkinen
Tuottaja Jori Männistö
Vastaava tuottaja Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry
Masterointi Oy Z-Trading Ltd / Timo Järvinen
Kannen suunnittelu Katariina Markkula
Tekstien toimitus Eija-Liisa Markkula ja Tanja Rantalainen
Kuvat Ali Kinnunen, Katariina Markkula, Jiří Vojtěšek, Aino Kallion ja Tapani Saarisen yksityiskokoelmat, Petri Volanen/Vastavalo.fi

KUORON SYNTY
Säveltäjä Raimo Tanskanen sai ajatuksen näkövammaisten sekakuoron perustamisesta vuonna 1975 Lomakoti Onnelassa Tuusulassa pidetyllä leirillä, jonka Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry järjesti. Kuoro sai hyvän alun lakkautetun Sokeain Naiskuoron jäsenistä. Kuoroon liittyi lopulta noin 40 näkövammaista laulajaa eri puolilta Suomen. Kuoroon oli helppo tulla kauempaakin, koska ohjelmistoa harjoiteltiin viikonloppuisin. 1980-luku oli Kontrapunktille valoisaa aikaa. Talous oli kunnossa ja kuorolaisten rivit runsaat. Myös Kontrapunkti-kvartetti, jossa lauloivat Maire Imponen, Sari Karjalainen, Markku Känninen ja Tarmo Kulmanen, esiintyi tiheään. 90- luvulla toiminta alkoi keskittyä pääkaupunkiseudulle.  Kuoron ensimmäinen levy Joulun kutsu julkaistiin vuonna 1999. 
Kamarikuoro Kontrapunktin johtajina ovat toimineet mm. Liisa Kivekäs, Marjut Hannula, Jouko Piitulainen, Heikki Alavesa ja Tapani Saarinen. 

Säveltäjä Raimo Tanskanen (s.1937) syntyi kahdeksanlapsiseen pienviljelijäperheeseen ja vietti varhaislapsuutensa Polvijärvellä. Sokeuduttuaan tapaturmaisesti 8-vuotiaana Raimo-pojan polku kulki Kuopion Sokeainkoulun ja Sokeain Ammattikoulun kautta Helsingin Yksityislyseon iltakouluun, Helsingin Yliopistoon ja Sibelius-Akatemiaan, josta hän valmistui musiikinopettajaksi vuonna 1966. Raimo Tanskanen toimi pitkään Pomarkun lukion musiikinopettajana sekä Pomarkun seurakunnan kanttorina.
Lähtölaukaus säveltäjänuralle oli sävellyskilpailun voitto vuonna 1970. Raimo Tanskasen tuotanto käsittää 47 sekakuorolaulua ja 27 yksinlaulua, lauluja naiskuorolle ja mieskuorolle sekä soitinmusiikkia. Hänen säveltämiään kappaleita ovat levyttäneet Kamarikuoro Kontrapunktin lisäksi mm. Lauluyhtye Rajaton ja Canzonetta-kuoro. Nuotteja Tanskasen sävellyksistä ovat julkaisseet mm. F-musiikki, Hellas-Piano Oy ja Sulasol. Vuonna 1997 Presidentti Martti Ahtisaari myönsi Raimo Tanskaselle Suomen Valkoisen Ruusun ansioristin. 
Kiurun tupa-levyllä Kamarikuoro Kontrapunkti haluaa kunnioittaa perustajajäsenensä Raimo Tanskasen merkittävää elämäntyötä. 

KIURUN TUPA 
Raimo Tanskasen lauluja
Sävellykset ja sovitukset Raimo Tanskanen
1. Legenda, san. Eino Leino 
2. Kiurun tupa, san. Lauri Pohjanpää 
3. Uni, san. Ilmari Pimiä. Solisti Riikka Hänninen säest. Tapani Saarinen, piano.
4. Laulu Suomen kesälle, san. Vexi Salmi, Sulasol 2008. Säest. Tapani Saarinen, piano.  
5. Tuohilippi ja lähde, san. Helvi Juvonen
6. Onnellinen vaeltaja, san. Einari Vuorela. Säest. Tapani Saarinen, piano.
7. Kuun taivaalta sinulle, san. Tuula Pennanen, Sulasol 2008. Solisti Riikka Hänninen säest. Tapani Saarinen, piano.
Sarja ”Kolme suvilaulua”, Musiikki Fazer 1975 :
8. Tuoksuvat kielot, san. Maria Siirtonen
9. Illan tuuli,san. Maria Siirtonen
10. Juhannusyö, san. Lauri Pohjanpää 
11. Vanha kevätlaulu, san. Laina Törmä, Sulasol 1983. 
12. Kevät, san. Lauri Pohjanpää 
13. Tapion taikaa, san. Ester Ahokainen
14. Kevätaamuna, san. Raimo Tanskanen, Länsi-Pohjan Kirjapaino Oy 1989. Solisti Tarmo Kulmanen säest. Tapani Saarinen piano. 
15. Pyyntö runoilijalle, san. Martta Kurkela, Sulasol 1983

Erityiset kiitokset 
Jenny ja Antti Wihurin rahastolle, 
Sokeain Ystävät ry:lle ja 
Näkövammaisten Keskusliitto ry:lle 

Laulujen sanat
www.kulttuuripalvelu.fi.

Yhteystiedot:
Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry
Osoite: Marjaniementie 74, 00930 Helsinki
puh. 09-3960 55 00 tai 09-3960 55 05
www.kulttuuripalvelu.fi
15. KONTRAPUNKTIN KONSERTISSA
Teksti: Tarja Jaakola

Kamarikuoro Kontrapunkti konsertoi säännöllisesti ja tekee pyynnöstä myös vierailuja. Nyt pääsemme mukaan Hämeenlinnan kirkkoon.
Kanta-Hämeen Näkövammaiset kutsuivat Kamarikuoro Kontrapunktin konsertoimaan Hämeenlinnan kirkkoon sunnuntaina 13.10.2013. Kuoro vastasi kutsuun ilomielin, ja konserttiohjelmaa alettiin valmistella johtaja Tapani Saarisen johdolla. 

Hyväntuulinen kuoroporukka saapui lähtöasemiin Pengerkatu 11 A:han tilausajobussin lähettyville, ja nousi siihen. Pidettiin nimenhuuto, jonka jälkeen tulevan konsertin alkumainingeissa fiilistelevä kuoromme lähti matkaan kymmeneltä. Matkan aikana tehtiin jo pientä äänenavailua ja kertailtiin vähän yleisön kanssa laulettavan yhteislaulun Soi kunniaksi Luojan sanoja. Sen jälkeen kukin jutteli milloin vieruskaverinsa,  milloin edessä, takana tai käytävän toisella puolella istuvan kanssa. Taisipa olla monestikin keskustelunaiheena musiikki, joka kaikille meille matkaajille lienee rakas harrastus. 

Niin tultiin Hämeenlinnaan, jossa meille kuvailtiin maisemaa, kunnes saavuttiin Brahenkadulle Kanta-Hämeen näkövammaisten toimintakeskukseen. Virtasimme oppainemme eteiseen, jossa jo tuoksui herkullinen lohikeitto. Siitä kävimme peremmälle ja istuuduimme pöytiin. Tuntui miltei kotoisalta, kun meidät toivotettiin tervetulleiksi Hämeenlinnaan. Seurustelimme leppoisasti emäntien sekä oppaiden kantaessa meille lämmintä keittoa. Niin istahtivat oppaatkin paikoilleen ja saatoimme alkaa ruokailun. Jos jonkun mielestä keitto oli tuimaa, tarjolla oli ilman pyytämättäkin suolaa. Kylläpä ruoka oli herkullista. Santsatakin sai. Kaiken kruunasi herkullinen unelmatorttu kahvin tai teen kera. Varmasti eivät polvet pettäisi kirkon lattialle. 

Kiittelimme emäntiä sanoin ja sävelin ja aloimme availla konserttia varten ääniä, sekä valmistautua kirkkoon lähtöön, jonne ei ollut pitkälti matkaa.
Johtajamme oli kirkossa meitä odottamassa. Järjestäydyimme penkkien lähelle etuosaan ja tutkiskelimme vielä tulevien laulujen järjestystä. Ihmisiä alkoi jo virrata kirkkosaliin ja asettautua penkkeihin. Heitä taisikin tulla arviolta noin 90. Siinä istuessamme kuoropuvuissa tuntui juhlavalta. Saattoihan syksykin, tämä kaunis ruska-aika luoda tätä pyhää valoaan ihmismieliin.

Nyt kaikuivat posetiivista ensimmäiset sävelet, Nabucco, orjien kuoro, jonka Teuvo Ylitalo soitti taitavasti. Sitten nousimme seisomaan ja aloitimme oman osuutemme. Ohjelmamme koostui pääasiassa kuorollemme monia lauluja säveltäneen Raimo Tanskasen kauniista kesäisistä lauluista. Uudempi mutta jo miltei ikivihreäksi tullut Petri Laaksosen laulu Täällä Pohjantähden alla otettiin osuutemme ensimmäiseksi. Tarmo Kulmanen lauloi komealla, jylhällä bassoäänellään soolonumeroinaan Lasse Mårtensonin Jumala rakastaa maailmaa, sekä Petri Laaksosen Valon hymnin, jossa Markku Känninen Tapanin kanssa säesteli häntä kauniilla obligatoimprovisaatioillaan komeasti trumpetillaan, jonka kirkon upea akustiikka kaiullaan maalaili mahtipontiseksi. Ei pidä unohtaa Pietro Mascagnin Ave Mariaa, jossa kuoron lisäksi Aatu Moilanen tunnelmoi herkällä tenoriäänellään soolo-osuuksissaan kuoron laulaessa kauniisti osuuttaan. Markku Känninen johdatti meidät pienelle taivasmatkalle soittaessaan meille vanhan, tutun ”Olen kuullut, on kaupunki tuolla.” Mutta päästäksemme takaisin maan päälle ja nykyaikaan lauloimme Jose Felicianon Sade-laulun. Ja viimeiseksi lauloimme yhteislauluna Jean Sibeliuksen säveltämän virren Soi kunniaksi Luojan.

Konsertin jälkeen kuoroamme kuvattiin vielä tulevaa levyä varten. Sen jälkeen nousimme taasen linja-autoon ja lähdimme ajaa huristamaan kohti kotikaupunkiamme. Onnistuneesta konsertista jäi hyvä mieli. Hilpeästi luisti juttu kuorolaisilta.

Haluan vielä kiittää Kanta-Hämeen Näkövammaisia kutsusta sekä vieraanvaraisuudesta ja että niin sankoin joukoin tulitte kuulemaan meitä. Lämpimät  kiitokseni Kulttuuripalvelulle, kuorolle, johtajalle, täällä päässä matkaa järjestäneille ja oppaille. Vieläkin konsertista iloitseva Tarja.

16. "ENSIMMÄINEN VERTAISTENSA JOUKOSSA"
Teksti: Aatu Moilanen

Arvo Karvinen on poissa.

Ikäluokalleen kannustavan suunnannäyttäjän ja tienavaajan järjestöneuvos Arvo Juho Karvisen mainen matka päättyi Helsingissä sunnuntaiaamuna 6.10.2013. Hän syntyi Leppävirralla Saijanlahden kylässä 7.1.1934 nelilapsisen perheen toiseksi nuorimmaisena. Perheen äiti Kerttu os. Mähönen ja isä Uuno Karvinen hankkivat perheen toimeentulon pienviljelijöinä Sointula-nimisellä tilalla. Kotitilan nimikin kertoo isä-Uunon kiinnostuksen suuntautumisesta yhteiskunnallisiin asioihin. Vuonna 1945 Uuno Karvinen oli mukana perustamassa Saijanlahden Sosiaalidemokraattista työväenyhdistystä ja seuraavana vuonna Saijanlahden Kipinä -nimistä urheiluseuraa. Nuoruudessaan hän työskenteli merimiehenä Saimaalla ja mm. ’Itämeri-laivan kapteenina’.
Ikäistensä koulukavereiden tavoin Arvo-poika joutui tekemisiin räjähteiden kanssa, joita edelleen sota-ajan läheisyyden vuoksi talvella 1945 oli poikien ulottuvilla. Niinhän siinä sitten kävi, että helmikuussa 11-vuotiaan Arvon vasemmassa kädessä laukesi räjähde vieden kädestä kolme sormea ja näön molemmista silmistä. Sairaalavaiheen jälkeen tarmokas isä ohjasi pojan sokeainkouluun Kuopioon.
Koulutoverit muistavat Arvon, ”uuden oppilaan”, esimerkillisenä ja rohkeana kaverina ”nallipoikien” joukossa, joita oppilaiden keskuudessa oli useita. Arvon erityisen kiinnostuksen kohteena olivat liikunnalliset leikit ja harrasteet. Vaikka vasemmasta kädestä puuttui sormia hän suoritti rekillä ja nojapuilla näyttäviä liikkeitä malliksi toisille. Vapaa-ajalla oli mahdollista opiskella ruotsia, johon hän osallistui innostuksella. Laulu kuului myös mieluisiin harrastuksiin, ja koulutoverit muistelevat mielellään Arvon riuskaa ja rohkeaa esiintymistä Tiernapoikien muriaanien kuninkaana. Esitystä varten oli saatu varuskunnalta oikeat miekat.
18-vuotiaana sokeainkouluvaihe päättyi Arvon osalta. Koulussa alkanut ruotsinkielen harrastus jatkui nyt kotona. Hän suoritti Kansan valistusseuran ruotsinkielen peruskurssin pistekirjoituksella. Käytännön kielitaitoa hän hankki omatoimisilla lomamatkoilla ruotsin näkövammaisten lomakoteihin.

Harjoitettuaan kotona sokeainkoulussa oppimiaan käsityöammatteja kolme vuotta Arvo hakeutui 50-luvun puolimaissa vuodeksi korityökurssille Sokeain ammattikouluun Helsinkiin. Kyseessä tuskin oli pyrkimys kohentaa ammattitaitoa, vaan tavoitteena oli päästä näkemään niitä mahdollisuuksia, joita pääkaupunki voisi tarjota. Helsingissä ammattiopintojen ohessa hän opiskeli yksinlaulua, ruotsia ja esperantoa. Koulun rehtori ihmettelikin usein, miten tällä savolaisnuorukaisella riitti voimia ja harrastuneisuutta kaikkiin rientoihin, joihin tämäntästä oli saatava lupa saapua asuntolaan klo 21 jälkeen.
Opintomahdollisuuksien selvittäminen johti siihen, että syksyllä 1956 Arvo aloitti keskikouluopinnot Helsingin yksityislyseon iltalinjalla. Hänen avaamastaan ovesta luikahti samalle iltalinjalle kaksi Arvon Kuopion koulun aikaista kaveria. Tällainen oppikouluopintojen aloittaminen oli ennakkoluuloton ja rohkeakin näiden kaverusten kannalta, sillä mm. Sokeain kirjaston mahdollisuudet tukea koulunkäyntiä pisteoppikirjojen muodossa olivat vielä vähäiset. Juuri tuolloin käyttöön tulleet äänikirjat ja uudet äänityslaitteet tekivät mahdolliseksi omatoimisen oppimateriaalin saamisen näkevien koulutovereiden avulla.

Keskikoulun jälkeen lukio-opinnot jatkuivat yksityisoppilaana samassa koulussa Arvon suorittaessa samanaikaisesti merkonomitutkinnon Liikemiesten kauppaopistossa. Vuonna 1962 suoritettu yo-tutkinto avasi tien yliopisto-opinnoille, jotka huipentuivat FM-tutkintoon 1969. Avioliiton Eila Marjatta Virrannan kansa Arvo solmi 18.6.1960. Perheeseen syntyi kaksi poikaa, Kari Juha 1963 ja Hannu Antero 1967.
1960-luvulla virinnyt opiskelijoiden yhteistoiminta sai myös näkövammaiset opiskelijat aktivoitumaan ja nostamaan esille ongelmat, jotka vaikeuttivat heidän opintojaan. VPK:n ravintolassa Fredrikinkadun varrella tapahtuivat ensimmäiset näkövammaisopiskelijoiden kokoontumiset ns. opiskelijalounaiden merkeissä. VPK:n ravintola oli lähellä Arvon työpaikkaa Sokeain Keskusliittoa Fredrikinkadulla. Varmuudella syyskuussa 1967 opiskelijalounas oli koolla. Tuolloin päätettiin ensimmäisten opiskelijapäivien pitämisestä Lomakoti Onnelassa lokakuussa 1967. Arvo oli aktiivisesti mukana näkövammaisten opiskelijoiden tapaamisissa, mutta osallistui myös suuriin ja näyttäviin opiskelijamarsseihin, joissa hänen lisäkseen mukana oli joukko muitakin näkövammaisia opiskelijoita.
Samanaikaisesti opintojen kanssa Arvo oli töissä mm. Sokevan puhelinvaihteenhoitajana, veti erilaisia puhelinmyynti, ilmoitus- ja varainhankintakampanjoita Sokeain Keskusliiton palveluksessa. Näyttävin ja kenties tuloksellisin oli valtakunnallinen äänikirjakeräys, josta hänet palkittiin 1962 Vuoden helsinkiläinen kunniapalkinnolla 8000 ehdokkaan joukosta.

Järjestötoiminta oli Arvolle hyvin läheistä ja tärkeää. Erityisen kiinnostuksen kohteena hänellä oli liikunnan ja urheilutoiminnan käynnistäminen. Hän perusti 1950-luvun lopulla Sokeain urheiluseuran, jota kuitenkaan ei rekisteröity, koska liikuntatoiminnan valtakunnallinen kehittäminen katsottiin kuuluvan keskusjärjestön tehtäviin. Näin ollen oli välttämätöntä perustaa keskusliiton alaisuuteen erityinen liikuntatoimikunta suunnittelemaan ja koordinoimaan kilpa- ja kuntourheilua.
Koko 50-luvun ajan jatkuneet sokeainkoulujen väliset vuotuiset ystävyysottelut olivat kasvattaneet kilpaurheilusta kiinnostuneen nuoren sukupolven, jolle oli kehitettävä kannustavaa toimintaa. Kesällä 1960 oli ensimmäinen Suomi-Ruotsi ystävyysottelu Tuusulassa Lomakoti Onnelan ja Taistelukoulun kentillä. Seuraavana vuonna oli vuorossa ensimmäinen pohjoismaat käsittävä ottelu Tukholmassa. Näin kesä- ja talvilajien monikansalliset kilpailut laajenivat, eikä liene suurtakaan liioittelua lisätä ketjun huipuksi paralympiakisat. Arvo oli mukana kansainvälisessä yhteistyössä, jonka tarkoituksena oli löytää näkövammaisille soveltuvia joukkuelajeja. Meilläkin suuren suosion saanut ja menestystä kansainvälisissä koetoksissa tuottanut maalipallo on hänen tuomisiaan 1960-luvulta. Nuoruusvuosien kilpaurheilun tilalle tulivat vähitellen muut liikunnan muodot, kuten melonta, vesihiihto, laskettelu, maastohiihto, tandempyöräily ja ilma-aseammunta. Monenlaista työtä ja puuhastelua tarjosi myös Perniön Tervajärven kesämökki.

Sokeain Keskusliiton virkamiehenä Arvo kehitti alueellista toimintaa mm. huoltosihteeriverkoston laajentamisen muodossa. Eripuolille maata pystytettiin toimintakeskuksia, joiden turvin vakiinnutettiin alueellinen ja paikallinen palveluverkosto. Vuonna 1972 Arvo Karvinen nimitettiin Sokeain Keskusliiton pääsihteeriksi, jolla paikalla hän on viimeisin sokea keskusjärjestön korkein virkamies. Liiton edellisen pääsihteerin ”Kaarlo Virkin muistelmat Elämä ja työ näkövammaispalvelujen kehittäjänä” Arvo toimitti vuonna 2003.
Kotimaan asioiden ohella Arvon kiinnostus suuntautui yhä enemmän kansainväliseen näkövammaisten palvelu-ja koulutustoimintaan. Ensimmäinen kohdemaa Namibia tarjosi hänelle mielenkiintoisen ja haasteellisen kehitysmaayhteistyökohteen. Hän vieraili Namibiassa usein. Myös Eila-puoliso osallistui Namibiassa käynnistetyn koulutustoimen järjestelyihin. Useita namibialaisia saapui Suomeen opiskelemaan Arlainstituutissa. Toiminnan painopisteen näin muututtua Arvon virkanimikkeeksi tuli kansainvälisten asioiden sihteeri. Hän edusti Suomea Sokeainhuollon maailmanneuvoston ja Euroopan sokeainunionin (EBU) kokouksissa, jonka kunniajäsen hän oli.

Arvo toimi täydellä sydämellä Lionsliikkeen parissa. Näkyvänä muistomerkkinä on toimintakeskus Iiriksen pihalle rakennettu Lasten kuntopiha. Vihkiäistilaisuudessa 2012 oli läsnä tasavallan presidentti Tarja Halonen. Arvo oli myös perustamassa Suomen näkövammaissäätiötä, joka vuosittain jakaa apurahoja näkövammaisille opiskelijoille sekä näkövammaisuuteen liittyviin tutkimushankkeisiin.
Eläkkeelle jäätyään Arvo Karvinen palasi nuoruuden innoittajansa esperanton pariin osallistuen kielen harrastajien laajaan kansainväliseen toimintaan.
Arvon voimat hiipuivat vähitellen uuvuttavan sairauden otteeseen. Matkatoverimme siunauksen Pakilan kirkossa toimitti rovasti Ari Suutaria lähipiirin läsnäollessa 25.10.2013.
17. HELMIKKO
Teksti: Riitta-Kaisa Voipio

SAARISTOKIRJALLISUUTTA KUKKEIMMILLAAN

Joskus olen puntaroinut, miksi kirjat pitäisi lukea heti tuoreeltaan, vieläpä äkkiä kahdessa viikossa. Syksyisin kirjastoissa Finlandia-ehdokkaita ja muita ilmestymisvuotisia uutuuksia odotetaan kuukausitolkulla, kun samaan aikaan hyllyissä lepää sadoittain toinen toistaan kiinnostavampia opuksia. Me Näkövammaisten kirjaston asiakkaat tosin voimme lainata kirjat Daisy-versioina nopeasti jonottamatta; kiitos siitä!
Kirjallisuuspalkinnot ovat sinänsä ihan paikallaan. Ne lisäävät kiinnostusta kirjallisuuteen ja myös kirjojen myyntiä. Eivät kirjailijatkaan pelkällä pyhällä hengellä elä.  Mutta kirjan elinkaari on nykyään turhan lyhyt, muutamassa kuukaudessa se joutuu alennuskoriin ja varastoon, kenties kierrätyspaperiksi. Hiukan ristiriitaista siis tuo kirjan markkinointitouhu. Lopulta aika ratkaisee sen, mikä kirja kestää.
Vasta nyt luin Ulla-Lena Lundbergin romaanin Jää. Nautin suunnattomasti sen kauniista kielestä, miljöön, ahvenanmaalaisen maiseman ja saariston luonnonkuvauksista, samoin upeasta psykologiasta hahmojen tarkkailussa. Nyt pystyin keskittymään todella kirjaan ilman minkäänlaista kiirettä tai painetta osallistua kirjalliseen keskusteluun.
Lundberg on onnistunut luomaan tiheän tunnelman ja koukuttavan jännitteen. Alusta asti lukija odottaa, mitä kauheaa kohta tapahtuu, ihan kohta. Ja kun päähenkilöpappi selviää monenlaisesta kiperästä tilanteesta, sitä alkaa vaipua harhaan, että tässähän lillutaan varsinaisessa idyllissä. Kunnes eräänä talvi-iltana jää räsähtää rikki papin polkupyörän alla, ja hän hukkuu, vahva hyväntahtoinen nuori ihminen.
Vaikka viimevuotisen Finlandia-palkitun romaanin juoni oli pääpiirteittäin ehtinyt jo aikaisemmin paljastua, järkytyin silti lukiessani kuvausta kirkkoherran vedessä pulikoimisesta ja kamppailusta ylöspääsemiseksi. Sydän meinasi jähmettyä samaan hyiseen veteen. Ja tunsin puristavaa kipua papin rouvan surua seuratessani.
Hakuteoksista olen saanut selville, että Lundberg itse on syntynyt samana heinäkuun päivänä 1947 kuin Jään Lillus-tyttö. Hänen isänsä on ollut kirkkoherrana Ahvenanmaan Kökarilla, ja äiti oli kansakoulunopettaja, aivan kuten romaanin päähenkilöt. Ajattelin selvittää, hukkuiko kirjailijan isä Kirkkolahteen helmikuussa 1949, mutta sitten mietin, ettei se ole oleellista. Tarina on tärkein.
Lundbergin kuvaus on vahvaa ja värikylläistä. Näen selvästi pappilan punamullatun ulkomuodon valkoisine pieli- ja nurkkalautoineen. Samoin meren näkymät piirtyvät mielikuviin väkevinä. Äänet kuuluvat ja tuoksut tuntuvat, tuuli tunkee luihin ja ytimiin samalla, kun lukiessani uunin lämpö leviää omaan olohuoneeseen. Näen romaanin talvikohtauksissa savun nousevan jatkuvasti pappilan piipuista; hataraa asumusta lämmitetään hullun lailla, eikä lämpö sittenkään pysy.
Henkilögalleriassa liikkuu monia hahmoja, joiden jatkosta lukija tahtoisi tietää lisää: miten lukkarin heiveröinen vaimo selviää, kertovatko henkiolennot herkälle Posti-Antonille edelleen asioitaan, tapaako Neuvostoliitosta paennut tohtori Gyllen sodan melskeissä kadonneen poikansa. Ja tietenkin kirjan loputtua jää pohtimaan, miten kirkkoherran lesken ja heidän kahden tyttärensä elämä järjestyy, kunhe joutuvat muuttamaan saarelta pois.
Saaristolaisista kertovissa kirjoissa minua kiehtoo jokin selittämätön. Olen pitänyt vuosikymmenet Sally Salmisen Katrinasta, samoin Myrskyluodon Maijan tarina jaksaa viehättää. Luin hiljattain myös Lars Sundin romaanin Pieni onnellinen saari. Olen perehtynyt jonkin verran Seilin saaren historiaan lepra- ja mielisairaaloineen.
Kaikissa niissä näkyy oivasti se, että saaristossa eletään eristyksissä, mutta siellä on voimakas yhteishenki. Toisaalta siellä vaikuttavat myös monenlaiset kuppikunnat kyräilyineen, kaunoineen, salaisuuksineen. 
Vallasta kamppaillaan. Ihmisten on selvittävä luonnon armoilla, ja ehkä silloin joutuu elämään paljaimmillaan, ainakin aikaisemmin on joutunut, ennen siltoja, omia moottoriveneitä ja yhteysaluksia. Jotakin samaa saaristolaiselämässä on kuitenkin yhä.

18. PISTEITÄ
Teksti: Jouko Lehtonen

HUIMAAVAA LÄHEISYYTTÄ

Etelä-Suomen korkein kohta Ukko-Koli kohoaa Pielisen rannalla 347 metrin korkeuteen. Sen pyöristi 10000 vuotta sitten mannerjäätikkö. Koli on kansallismaisemaa, jossa kävivät monet taiteilijat, kirjailijat ja säveltäjät varsinkin 1890-luvulta lähtien. Näitä karelianisteja olivat mm. Jean Sibelius, Juhani Aho, Akseli Gallen-Kallela, Eero Järnefelt, Pekka Halonen ja Eero Nelimarkka. Järnefeltin suuri 5 m x 8 m teos on tuttu lähes kaikille helsinkiläisille ja myös ”junan tuomille”. Kolin maisemia kuvaava työ nostettiin 1922 itsenäisen valtion symboliksi pääkaupungin uuden rautatieaseman vasta avatun ravintolan seinälle. (Historia -lehti 9) Viime vuodet maalaus on ollut osittain piilossa, mutta Kolin kansallispuisto kukoistaa. Se valittiin viime keväänä sekä vuoden retkikohteeksi että hiihtokeskukseksi.
    Kolin jylhistä ja jyrkistä korkeuksista pieni sitkeä Pisteposti  -lehti sukeltaa merten syvyyksiin. Itämeren hylyt kertovat  yllättävän kansainvälisestä historiastamme. (Historia 9)  240 vuotta sitten noin 40 metrin syvyyteen vajosi hollantilainen Rouva Maria, Vrouw Maria. Se sai lojua meren pohjassa satoja vuosia. Vuonna 1999 sukeltaja Reino Koivusaaren ryhmä löysi sen. Laivan mastot ovat pystyssä ja se on täysin nostokunnossa. Siellä on yhäkin arvokasta esineistöä ja taidetta, mutta Katariina Suurelle matkanneet taideaarteet ovat kadonneet. Niitä ei ehditty pelastaa. Laivan ruumassa asustelee Itämeren turska.
   Itämeri on sukeltajan unelma. Sieltä on kartoitettu 1600 meriarkeologista kohdetta, joista 700 luokiteltu muinaisjäännöksiksi eli ne ovat yli sata vuotta sitten uponneita aluksia. Itämeren suolapitoisuus on matala, minkä takia tuhoavaa laivamatoa ei esiinny siellä. Lisäksi vesi on sameaa. Pimeys estää bakteerien ja mikrobien kehittymistä. Veden kylmyyskin pitää aarteet hyvässä kunnossa.
   Pirjo Honkasalon elokuvat, niin fiktiot kuin dokumentit, ovat aina laatutaidetta. Nyt hän on tehnyt mustavalkoisen elokuvan Pirkko Saision Betoniyö -romaanin pohjalta (ilmestyi 1981). Toimittaja Tytti Rantanen kysyy: ”Sanoitte dokumenttien kuvaavan tavallisten ihmisen tavallista elämää. Kuitenkin monet niistä ovat samalla abstrakteja?”  ”On utuinen valhe, että dokumenttielokuva olisi objektiivista”, Honkasalo kertoo. ”Jo ensimmäinen kuva ja sen rajaus on kannanotto. Dokumentti on ihan vastaavassa mielessä itseilmaisua kuin fiktiokin...Mulla on tässä Betoniyössä pääroolissa Johannes Brotherus, 14-vuotias poika, ilmiömäisen hyvä, hän tekee nuoren vaistolla todentuntuista jälkeä. Mutta dokkareissa mulle on etäisyys vähintään yhtä tärkeää kuin läheisyys. Että tarkastelee ihmistä ja antaa sen olla omassa rauhassa, eikä tunkeudu sen maailmaan. Koska tarkoitushan ei ole, että ohjaaja itkee, kun näyttelijä itkee, vaan että se maailma, jota kuvataan, etsii jotakin katsojasta itsestään. Ja jos katsojaa itkettää, se itkee sitä, mitä se oivaltaa omasta elämästään.”
   Vuoden nuori taiteilija Jarno Vesala on töissään luonut hyvin epätodellisen maailman. Näyttelyyn tuleva vieras saa vierelleen tytön varjon, joka johdattaa häntä matkalle muistoihin, ahdistuksiin, kauhuun ja haikeuteen. (Taide 4)  Kuvalliset heijasteet, illuusiot, vievät katsojaa eräänlaiseen kaksoismaailmaan. Nojatuolissa on tyttö joka katsoo sinua, mutta kuitenkin tuoli on tyhjä. Tai katsoja kurkistaa ovisilmästä ja näkee käytävässä liikkuvia hahmoja ja kuulee heidän ääniään kuin elokuvassa. Katsojan mieli alkaa luoda elämää, jota ei oikeasti ole.
   Tällainen ”monenmielen” taide on vähän samaa kuin meidän koko maailmankaikkeutemme. (Tieteen kuvalehti 14) Tuntematon pimeä energia on olemassa. Kaikki mittarit todistavat sitä. Emme tiedä mitä ja missä sitä on, mutta se työntää tähtiä ja galakseja hurjalla vauhdilla yhä kauemmaksi toisistaan. Kaikkeus laajenee. Alussa kaikki oli vielä jotenkin kasassa ja painovoima piti universumia koossa. Nyt kun kaikki laajenee, tiheys vähenee, painovoima menettää otettaan. Pimeä energia ottaa tyhjän tilan ja ajaa kaiken lopulta kuin ruumenet hajalle. Ei jää jyvän jyvää. Tällä hetkellä tähtitieteilijät puhuvat loppurepeämästä, Big Rip. 
    Kaiken alusta eli Big Bangistä tähän hetkeen on noin 13,4 miljardia vuotta. Miten kauan on aikaa tuohon loppurepeämään? Ehkä olemme keskivaiheilla.
   Pirjo Nousiaisen novellissa ”Valoläikkiä” nuorimies Ville löytää itselleen elämän tarkoituksen: hän haluaa sytyttää valoa ihmisten sisälle. Pohjoisen nuori kirjailija Katja Kettu otsikoi kolumninsa (Kaltio 3) ”Rakkaus on ruma sana”, mutta hän päätyy näin kauniiseen ja konkreettiseen tunnelmaan: ”Ken on koskaan meren rannalta poiminut ja pitänyt kädessään meren silittämää kiveä, on varmaan miettinyt, että sekin on joskus ollut osa peruskalliota ja kuinka aallot ovat vuosituhansien aikana  hioneet siitä särmät ja karheuden. Lohdullinen ajatus, sillä minua kiinnostaa rakkaus sen pitkämielisessä, kärsivällisessä muodossa yhtä paljon kuin hullaantuminen ja intohimokin.”  
19. VINOKAS

VINOKAS, VANHUS JA SAUNA

Saunan Nurkassa saa pitkät ja tasaiset löylyt. Sokea mies Vinokas könysi ylös uimahallin saunan lauteita. Nurkkaan istahtaessaan hänen mieleensä ryöpsähti vertauskuva. Opettaja voi määrätä oppilaan muista erilleen. Vinokas tiesi olevansa pikkasen nurkassa, mutta nurkasta oli hyvä tarkkailla tilannetta. Nurkasta asioihin sai erilaisen näkökulman kuin luokan keskeltä tai kiukaan vierestä. 

Saunan ovi aukesi ja saapuja sanoi kuuluvasti päivää. Ääni väpätti ja huomasi miehelle kertyneen ikää. Ehkä noin 80 vuotta. Vanha mies käveli kostealla kaakelilla löpsähtävin, mutta määrätietoisin askelin. Sitten kuului ääni, kun tartutaan löylyämpäriin ja sen pohjalla oleva vesi loiskahtaa ja kauha kopsahtaa ämpärin reunaan. Kuului taas löpsähtäviä askelia ja veden lurahdus. - Heittele siitä, vanha mies sanoi. Hän oli kipannut loput vedet oman ämpärinsä pohjalta vastapäisellä lauteella istuvan löylynheittäjän ämpäriin. - Kiitos, nuori mies vastasi. Saunassa olivat vain he kolme. Ehkä se johtui siitä, kun oli keskipäivä ja Jouluaaton aatto. Vanhan miehen askeleet löpsähtelivät ulos saunan ovesta. 

Haettuaan ämpärinsä täyteen vanha mies palasi löylynheittäjän paikalle. Kuuluvalla äänellä hän sanoi: - Heitetääs löylyä pojat! Nakkasi kiukaalle kaksi kauhallista. Ei paljon tähtäillyt, roimi vaan menemään. Miehekkäät otteet. Korostetun miehekkäät. Vanhoilla miehillä saattaa olla. Kuten jokainen kouluikään elänyt tietää, epävarmuutta yritetään joskus peitellä liioitellun itsevarmoilla otteilla. Ehkä vanha mies oli epävarma. Ei Vinokas näkemyksestään kuitenkaan vetoa olisi lyönyt. Se oli vain tunne.

Vanha mies nakkasi ronskisti kaksi kauhallista kuumille kiville. - Heitetääs taas! hän melkein kiljaisi. Vinokkaan mieleen ui kuva, jossa vanha mies on poika vielä ja hänen isänsä heittää löylyä ja sanoo vaikuttavalla äänellä: - Heitetääs taas! Ennen oli kaupungissa enemmän saunoja, vanha mies sanoi. - Korkeavuorenkadullakin oli monta yleistä saunaa. Nuori mies pysyi vaiti. Vinokas sanoi: - Enää ei taida olla vanhoja saunoja kuin Kalliossa. - Ei ole, vanha mies vastasi. - Yleiset saunat katosivat 60-luvulla, kun tuli uimahalleja. Sitten vanha mies vaikeni kuin ajatuksiinsa vaipuen. - Koska Yrjönkadun uimahalli avattiin? nuori mies kysyi. - Taisi olla vuosisadan alussa, vanha mies mumisi ja tarttui löylykauhaan. - Kuules, silloin kylvettiin savusaunoissa! Tsah tsah, hän heitti napakat löylyt, viuhtoi sormillaan hikeä iholtaan ja ähisi. Vastapäisellä lauteella Nuori mies ei huohottanut. Hän sirotteli kiukaalle taidokkaasti kauhallisen. Pieniä määriä vettä kerrallaan kihisi kuumille kiville. Antoi tasaisen, kuuman löylyn.

Vanha mies paiskasi kiukaalle kaksi kauhallista ja jyrisi: - Korkeavuorenkadulla oli saunoja oikein kahdessa kerroksessa. Nuori mies sanoi: - Taloyhtiöihin alettiin rakentaa saunoja 60-luvulla. Siksi yleiset saunat menetti suosionsa. Sitten nuori mies ripotteli kauhastaan kiukaalle kaksi kauhallista. Pitkä, kuuma löyly haki tilaa joka nurkasta. Vinokkaan nahkaa poltti ja huokauksista päätellen vanhalla miehelläkin oli kuuma. - Ennen myytiin saunasormuksia, tämä kähisi. Seurasi hiljaisuus ja Vinokas kysyi: - Mikä on saunasormus. Vanha mies köhi kurkkuaan kuin pitkän matkan juostuaan. - Saunasormuksia myytiin kemikaliokaupoissa. Halpoja, alumiinisia sormuksia. Kun miehellä ja naisella oli sormukset, he saivat mennä yhdessä yleiseen saunaan. Vinokas ei ehtinyt kysyä: - Ostitko sinäkin sellaisia? Voimakas sihinä täytti saunan. Vanha mies nakkasi kiukaalle kaksi kauhallista. Löyly korvensi jokaisen nahkaa, mutta kukaan ei laskeutunut alemmalle lauteelle tai kävellyt ulos. - Hyvät on löylyt, vanha mies sanoi tuskin kuuluvalla äänellä. Ilmassa alkoi olla urheilujuhlan tuntua. 

Raskaasti suhisten kyyhöttivät he kuumien nahkojensa alla. Tuntui kuin jokainen olisi odottanut toisen poistuvan päästäkseen perään. Vanhan miehen hengenvedot kuulostivat huokauksilta. Lattiasta nouseva kiuas oli kuin ukkoon kurkottava hauta. Nuori mies ripotteli kauhallisen kuumille kiville. -Heitetääs taas pojat! hän sanoi. Vanha mies alkoi yskiä. Kohtaus oli raju ja Vinokas mietti pitäiskö mennä auttamaan. Vanha mies hoippui alas lauteilta ja laahusti löpsähtävin askelin ulos ovesta.

20. OPASKOIRA PEKKO
Teksti: Marianne Tenhami

KUN OPASKOIRA SAIRASTAA

Minä olen perusterve koira. Niin ainakin sanoo emäntäni, joka vei edeltäjääni Opas Ninniä lääkäriin melko tiheäänkin. Ihme että se eli yi 15-vuotiaaksi. Minä en ole paljonkaan lääkärissä ravannut – paitsi herkän vatsani vuoksi.

Emäntäni on kovin matkustavaista sorttia. Olemme reissanneet työ- ja vapaa-ajan matkoilla eri puolilla Suomea ja kävimme kerran jutuntekomatkalla Latviassakin. Varsinkin matkoilla on ikävää, kun herkkä vatsani reagoi. Minun suolistossani on runsas Clostridium Perfringens´ in kasvu. Tämä bakteeri aiheuttaa usein koirilla suolistotulehduksia. Minulla tämä ilmenee rajuina vuorokauden, parin kestävinä ripuleina, mikä tietysti on hankalaa matkoilla. Onneksi Opaskoirakoulun eläinlääkäri neuvoi emäntääni syöttämään minua tämän kannalta oikein: saan ruuan kaksi kertaa päivässä tosi säännöllisesti ja vain tiettyjä ruoka-aineita. Aika tylsää, koska muun muassa herkkuni makkara ja maksalaatikko ovat kiellettyjen ruokien listalla. Jouluna tehdään poikkeus, kun saan lääkärin luvalla siankorvan, nam!

Viime viikonloppuna emäntäni oli työmatkalla Lahdessa ja siellä taisin saada hänet häpeämään itseäni. Syy ei kyllä ollut minun vaan lääkkeiden. Rymysin nimittäin viime viikolla vapaana lähimetsikössämme ja kallioilla. Pidän kovasti kalliokiipeilystä, mutta vasemman takatassuni antura ja varpaan väli eivät pitäneet: niihin tuli niin pahat haavaumat ja hiertymät, että emäntäni oli vietävä minut lääkäriin. Lääkäri määräsi minulle kymmenen päivän antibiootti- ja viikon kipulääkekuurin. Eihän minun herkkä vatsani näitä rohtoja kestänyt. Aloin oksentaa jo junassa matkalla Lahteen ja jatkoin sitä tosi rajusti, myös juhlassa, missä LC Lahti luovutti Opaskoirayhdistykselle lahjoituksen. Onneksi olin sentään lavalla edustava kun Opaskoirayhdistyksen puheenjohtaja, emäntäni ja me opaskoirat olimme lahjoitusta vastaanottamassa.

Emäntäni soitteli tietysti jo Lahdesta eläinlääkärille ja sovittiin, että ne tyhmät rohdot lopetetaan. Heti Lahdesta tultuamme kävimme myös paikan päällä ja eläinlääkäri kehui tassuni parantuneen niin hyvin, että kaikkien lääkkeiden antaminen voidaan lopettaa. Emäntäni on vain suihkuteltava tassua ulkoilujemme jälkeen ja laitettava siihen voidetta. Tästä kaikesta olen oppinut pitämään, vaikka ensimmäisenä työkeväänäni vastaavanlaisen haavan niin ikään kallioilta tassuuni saatuani kiljuin ja ulvoin sydämeni pohjasta kun en ollut tottunut suihkutteluun ja hoitamiseen. Nyt jo tiedän mistä on kysymys ja oikein työnnän tassuani vesisuihkun alle ja heilutan kovasti häntääni emäntäni voidellessa tassuani. Hän kun ilmiselvästi yrittää auttaa minua.

Koska emäntäni hoitaa minua parhaansa yrittäen, minäkin yritän tosi mallikkaasti opastaa häntä eri paikoissa ja tilanteissa. Toivonkin, että vatsani pysyy nyt kunnossa, eikä reistaile matkoilla. Näin emäntäni voi olla minusta tosi ylpeä ja minullakin on kivempaa.    

21. HEIJASTUKSIA
Teksti: Gyöngyi Pere-Antikainen

ETTEI MATTOA VEDETTÄISI JALKOJEMME ALTA

Viikon makeimmat naurut kitkerine sivumakuineen, farssi tilanne: kuuntelisimme ystävättären luona vanhaa, C-kaseteille tallennettua kuunnelmaa, sohvapöydällä herkkuja, laadukas äänentoisto, rento fiilis, paitsi... Kaksi akateemisesti koulutettua, aikaansaavaa naista, emmekä pysty käynnistämään stereoiden kasettinauhuria! Yritämme kumpikin taholtamme puolisen tuntia, näppäilemme systemaattisesti ja sattumanvaraisesti kaikkia mahdollisia painikkeita, puhallamme, anelemme, kiroilemme, aivomme raksuttavat täysillä, mutteivät ne voi mitään digitaalitekniikalle. Näyttöruudulla saattaa lukea vaikka mitä, mutta se kaikki jää meiltä, kahdelta sokealta, pimentoon. Saavuttamattomaksi. Laite toistaa kiltisti levyt ja huudattaa radiokanavat, mutta mankka pysyy mykkänä.

Olen riippuvainen tekniikasta, mitä kieltää. Ymmärrettävää: puhesyntikalla varustettu tietokoneeni lukee minulle kirjoitustyöni, kirjeenvaihtoni, muistiinpanoni, kalenterimerkintäni, sanoma- ja aikakausilehteni, e-kirjani, ruokaohjeeni ja tarjoaa internetin saloja – lähes kaiken, mitä minun on luettava ja kirjoitettava, niitä vähäisiä pistekirjoitustekstejä lukuunottamatta. Kännykkäni puhuu puhelinnumerot, tekstiviestit, sen navigaattori ohjaa, soitin tarjoaa äänikirjoja ja musiikkia. Tietokoneeni ja matkapuhelimeni, kumpikin asiallisin apuohjelmin varustettuna, ovat minulle ne kaikkein tärkeimmät apuvälineet, joiden avulla pysyn mukana nykymaailmassa, joilla teen työni, harrastan ja osallistun. Sokeana ja aktiivisena ihmisenä minä en voi tulla toimeen ilman niitä, vaikka mikä elämäntilanteeni olisi, riippumatta siitä, olenko töissä, opiskelenko, osallistunko yhdistystoimintaan, harrastanko tai vietänkö rauhallista kotielämää ulkomaailmaa seuraten. Moni osallistuva eläkeläinen käyttää tietokonettaan miltei yhtä paljon kuin työssäkäyvät kohtalotoverinsa, hieroja miltei yhtä paljon kuin korkeakouluopiskelija. Meidän on pakko, sillä tavallinen teksti ei avaudu silmillemme.

Näkövammaisten oikeuksien piiriin kuuluu saavutettavuus ja esteettömyys, muiden muassa myös tiedonsaannin saralla. Muilla alueilla yhteiskunta ottaa huomioon saavutettavuuskriteereitä yhä joustavammin. Itsenäistä liikkumista helpottavat apuvälineet kuuluvat subjektiivisiin oikeuksiimme, eli olemme oikeutettuja niihin jokseenkin automaattisesti haitta-asteen perusteella, harkintaa edellyttää vain sopivan apuvälineen valinta. Saamme tietyn määrän valkoisia keppejä vuodessa ja halukkaat ja tarvittavilta ominaisuuksiltaan soveltuvat voivat jonottaa opaskoiria. Tietty määrä taksimatkoja ja henkilökohtaisen avustajan tunteja kuuluu myös näkövammaisille. Näissä oikeuksissa saattaa olla pieniä eroavuuksia kohderyhmittäin ja alueittain, mutta ilman ei kenenkään tarvitse jäädä, vaikka missä elämäntilanteessa tarvitsija on.
Vai onko kaikki sittenkin näin hyvin? Ei todellakaan ole. Monilla meistä on tarinoita taisteluista oikeuksiensa puolesta, apuvälineen saamiseksi. 

Eräs taistelukenttä on tietotekniikka. Tietokonetta ei katsota apuvälineeksi, se ei kuulu subjektiivisen oikeuden piiriin. Se on joka kodin perusesine, aivan kuten rannekello, sanoo viranomainen. Näin hän sanoi myös silloin kun vastasokeutuneena hain ns. pisterannekelloa, joka maksoi silloin moninkertaisesti perusrannekelloon verrattuna. ”Jokaisellahan on rannekello”, ihmetteli viranomainen. Toki minullakin oli niitä useampikin, mutta en pystynyt enää käyttämään niitä, ainoa mahdollisuus oli avattavakantinen malli, apuväline siis.

Missä kulkee raja yleishyödykkeen ja apuvälineen välillä? Jopa pesukoneen ja mikroaaltouunin hankintaan voi näkövammainen saada tukea vammansa perusteella. Meidän on hankittava esteettömiä, vähemmän digitaalisia malleja, eikä sellaisia aina löydy helpolla ja edullisesti.

Tietokoneitakaan ei kannata hankkia halvalla marketin hyllyltä. Ruudunlukuohjelmat ja puesyntetisaattorit eivät välttämättä toimi optimaalisesti joka koneen kanssa, joidenkin kanssa ne eivät meinaa toimia lainkaan ja halpa kone voi osoittautua todella kalliiksi, jos sillä ei pystykään tekemään täysipainoista työtä.

Matkapuhelimien kohdalla tilanne on jokseenkin samankaltainen: ainoat näkövammaisille kehitetyt puheohjelmat toimivat vain huippukalliissa älypuhelimissa. Sokkoystävällisiä sovelluksia alkaa kännyköihinkin olla olemassa pilvin pimein, mutta ne käyttäjät, jotka eivät halua, osaa tai tarvitse kalliita huippulaitteita, eivät löydä mitään puhetuella varustettua edullisempien puhelimien luokissa. Esteettömyys maksaa maltaita!

Itse olen säännöllisesti matkusteleva ja moneen osallistuva, varsinaisen leipätyön ulkopuolelle jäänyt, mutta järjestöelämään aktiivisesti osallistuva, tietokoneella valtavasti kirjoitustöitä tekevä ihminen. Monet taistelut olen elämässä taistellut, tämä uusin toistuu nyt kolmannen kerran. Myöntääkö Kela minulle uuden kannettavan tietokoneen tämän kuolemaa tekevän tilalle? Myöntämiskriteerit ovat tiukkoja, minä en täytä niitä, kun en ole varsinaisesti työssäkävijä tai opiskelija, eivätkä tietokoneen avulla hankkimani tulot ylitä tiettyä maagista rajaa. ”Ja koska tuloni eivät ylitä kyseistä rajaa, minulla ei ole varaa hankkia tietokonetta, jolla voin tehdä edes vähäisen töitä, hankkia edes tämän verran rahaa”, perustelen kiihkeästi. Mikä ristiriita ja noidankehä! Kela voi käyttää harkintaa ja siihen harkintaan minä luotan. Ellei?...

Eläkkeellä olevilla on ollut mahdollisuus vuokrata tietokoneita edullisesti RAY:n rahoituksella pyörineen atk-vuokraamon kautta. Rahoituksen loputtua päättyy näinä päivinä tämäkin mahdollisuus. Uutta systeemiä mietitään, valmistellaan, tarvitsijat voisivat ilmeisesti ostaa valmiiksi asennettuja tietokoneita jollakin kelvollisella rahoituskuviolla, näin toivotaan. Avaakohan uusi ratkaisu tietä myös pienipalkkaisimmille?

Jäljelle jäävät kolmannen sektorin säätiöt ja hyväntekeväisyyttä harjoittavat järjestöt. Mutta onko eettisesti oikein, että vammaisten tärkeimpiin kuuluvat apuvälineet on hankittava niiden kautta? Ainakin jotkut vammaisryhmät joutuvat väliinputoajina tähän tilanteeseen.

Ainoa todellinen ratkaisu olisi, jos tietokone apuohjelmineen ja vastaavasti kännykkä apusovelluksineen otettaisiin subjektiivisten oikeuksien piiriin. En pysty laskemaan, mitä se maksaisi yhteiskunnalle. Miten iso tai pieni kohderyhmä olisi, monenko vuoden välein, miten kustannukset voisivat jakautua eri maksajaosapuolten välillä? Keskussairaalat kustantavat jo nyt ruudunlukuohjelmia, muu jäisi Kelalle ja kunnille?

Oma taisteluni on vielä kesken. Pian selviää, löytyykö tukea tavalla tai toisella. Ellei, niin minä ehkä vaikenen. Ja niin joutuu tekemään myös moni muu. Mahtaako olla kyseessä joitakin satoja ihmisiä? Ei kokopäivätyötä, ei opiskelua, silti aktiiveja, vain paperilla työkyvyttömyyseläkkeellä. Joku meistä kirjoittaa tulevaa kirjaansa, toinen opettaa lapsilleen ja lastenlapsilleen tietokoneen välityksellä oppimaansa, kolmas vetää vertaistukipiiriä ja lukee siihen ammattikirjallisuutta. Meitä on moneksi emmekä halua vaieta. Saatamme nauraa kitkerän makeasti digitaalilaitteille, joita emme ilman näkevää apua hallitse, mutta tietokoneemme ja puhelimemme esteettömyys on meille elintärkeää.

22. KULTTUURIN TUULAHDUKSIA
Teksti: Tanja Rantalainen

MATKAILU AVARTAA JA YHTEISTYÖ ON VOIMAA!

Kuvailutulkkauspalvelu, jonka saavutettavuutta ja laatua Kulttuuripalvelu edistää, on kansainvälinen asia. Tavoitteet ja tavoitteiden tiellä olevat esteet ovat kautta maailman yhtäläisiä. Marraskuussa yhdistyksemme edustajat oppivat uutta ja innostuivat kuvailutulkkaustapahtumissa Saksassa ja Ruotsissa. 
Kuvailutulkkaustoimikunnan jäsen, tutkija Maija Hirvonen matkusti Lyypekkiin saksalaisen saavutettavuutta edistävän Andersicht-järjestön kutsumana. Pohjoismaisten elokuvajuhlien yhteydessä järjestettävässä Hörfilmforum-tapahtumassa viriteltiin kansainvälisiä yhteistyöprojekteja. Kuka tietää, ehkä elokuvajuhlilla tulevina vuosina esitetään kilpailuelokuvat myös useille eri kielille kuvailutulkattuina. Entä tiesittekö, että ensi vuodesta alkaen Virossa tuotetaan kuvailutulkattuina kaikki valtionapua nauttivat elokuvat? 

Itselläni oli mahdollisuus osallistua Göteborgissa Syntolkning Nu -yhdistyksen loistokkaasti pystyyn pistämille BLICK- elokuvajuhlille. Viikonlopun aikana festivaaleilla vieraili yli tuhat kävijää. Elokuvajuhlilla esitettiin 10 kuvailutulkattua elokuvaa ja järjestettiin viisi paneelikeskustelua. Kuvailutulkkausta lähestyttiin mm. Ruotsin Filmi-instituutin ja nuorten näkövammaisten näkökulmasta. Älypuhelinten tarjoamia mahdollisuuksia kuvailutulkkauksen tuottamiseen tutkitaan Ruotsissa usealla eri taholla. Monessa maassa mobiilisovellukset ovatkin jo arkisessa käytössä. 
Kotimaassa koulutettiin marraskuussa kuvailutulkkeja. Rovaniemellä oppia saivat taidelaitosten työntekijät ja kuvailutulkkien jatkokoulutuspäivässä Helsingissä keskityttiin sanakartan laatimisen lainalaisuuksiin ja 3D-mallinnosten hyödyntämiseen ympäristön hahmottamisen apuna. 

Tuntui kuin joulu olisi tullut etuajassa, kun toimistolle taannoin ilmestyi paljon pieniä laatikoita. Laatikot sisältävät Kamarikuoro Kontrapunktin Kiurun tupa -levyjä.  Raimo Tanskasen hienojen, herkkien sävellysten tallentaminen on kulttuuriteko, josta me yhdistyksessä olemme ylpeitä. 
Kiurun tupa -levyn voit tilata pukinkonttiin vaikkapa verkkokaupastamme osoitteesta www.kulttuuripalvelu.fi ja verkkokauppa. Internet-sivuiltamme löydät myös ajantasaiset tiedot kaikista tapahtumistamme 

Onnellista joulunaikaa toivottaa 
kulttuurisihteeri  

PS. Kamarikuoro Kontrapunktin perinteinen Loppiaiskonsertti lauletaan Munkkiniemen kirkossa 6.1. alkaen klo 16! Sydämellisesti tervetuloa!

23. HANSKIN SANAVISA

Emme vaihteeksi ratko tehtäviä piilosanan keinoin. Tämä on vähintään puoleksi tietovisa, mutta kyllä hoksottimiakin tarvitaan.

Pelaamme nimittäin tunnettujen taiteilijoiden ja kulttuuripersoonien nimillä. Kun yhdistää henkilön etunimen toisen henkilön sukunimeen, tulee tulokseksi joku kolmas. Esim: Sinivalkoinen ääni + presidentti = taidemaalari? Pekka Halonenhan siitä tulee.

1. Säveltäjä Maasalo + taidemaalari Eero (oik. Erik) = kapellimestari

2. Kustannusjohtaja Tarmio + kirjailija Anna-Maija = Finlandia-ehdokas

3. Pakinoitsija Väinö Nuorteva + olympiavoittaja Kaija  = pianisti

4. Elmon “isä” + poliitikko Esko = kirjailija

5. Psykiatri, ylilääkäri Paloheimo + kenraali Paavo = oopperalaulaja

6. Kuvanveistäjä Renvall + runoilija Einari = Laulaja

7. Kirjailija Saarikoski + puhemies Karl August = Pääkuuluttaja

8. Jazz-muusikko Pyysalo + valmentaja, kirjailija Alpo = Esa Pakarinen

9. Kirjailija Mörö + jääkiekkotähti Juha = Näyttelevä laulaja, ohjaaja

10. Akatemiaprofessori Ylikangas + ex-ministeri, näytelmäkirjailija Arvo = Miljoonasateen sielu ja sanoittaja

11. TV-tuttu Tastula + säveltäjä Usko Kemppi = laul aja

12. Muotoilija Wirkkala + oopperalaulaja Aulikki = Reissumies

13. Radiolegenda Silvennoinen + kirjailijarovasti Jaakko = P. Mustapää

14. Kirjailija, eläintieteilijä Koivisto + kotiviinin keittäjä Anna = ekologinen akatemiaprofessori

15. Lausuja Jyrinkoski + eräkirjailija A. E. = Sir Henry Pittkin

OIKEAT VASTAUKSET

1. Armas Järnefelt 
2. Hannu Raittila 
3. Olli Mustonen 
4. Juhani Aho 
5. Martti Talvela 
6. Essi Vuorela
7. Pentti Fagerholm 
8. Severi Suhonen 
9. Mari Rantasila 
10. Heikki Salo 
11. Maarit Hurmerinta 
12. Tapio Rautavaara 
13. Martti Haavio 
14. Ilkka Hanski 
15. Yrjö Järvinen

24. SIMPAUTTAJA HEIKKI TURUNEN
Teksti: Pasi Päivinen

Kirjailija Heikki Turusen esikoisteoksen ilmestymisestä on 40 vuotta. Kajastus oli mukana hänen kunniakseen järjestetyssä juhlaseminaarissa.
  
Kirjailija Heikki Turusen syntymäkylässä Lieksan Vuonislahdessa  järjestettiin Heikki Turunen-juhlaseminaari Perjantaina 20. syyskuuta 2013. Klassikon aseman saavuttaneesta Heikki Turusen esikoisteoksen Simpauttajan julkaisemisesta on kulunut 40 vuotta, ja siitä katsotaan Hessun taiteilijauran alkaneen. 
Kirjailija oli juhlaseminaarista vaatimattomana miehenä hieman hämillään. Onneksi Hessun ei tarvinnut ihan koko aikaa olla keskipisteenä, sillä kylällä oli myös perinteiset Vuonislahden muikkumarkkinat, juna-aiheisen valokuvauskilpailun tulosten julkistaminen ja toritapahtuma sirkusnäytäntöineen ja musiikkiesityksineen. Perjantai-ilta huipentui juhlavuoden kunniaksi seurojen talolla järjestettyihin Turusiltamiin, joissa esitettiin näytelmän ensi-ilta Heikki Turusen varhaisvuosista, kasvamisesta taiteilijaksi ja maaseudun kuvaajaksi. Näytelmän käsikirjoituksen oli laatinut filosofian tohtori, kirjallisuuden tutkija  ja kirjallisuuskriitikko Eija Komu Vuonislahden Taiteilijatalo ry:n tilauksesta ja näytelmän ohjasi teatteriohjaaja Sinikka Tossavainen.

Simpauttaja ja Heikki Turunen

Simpauttaja synnytti melkoisen kohun erityisesti Vuonislahden kylällä, mutta myös koko Suomessa. Muutamat paikalliset loukkaantuivat kirjasta ja jopa eduskuntaa myöten keskusteltiin Simpauttajasta ja huolestuttiin kirjassa käytetystä ronskista kielestä ja sen aiheuttamasta turmiollisesta vaikutuksesta. Aiheet kirjan henkilöiden taustalla on poimittu todellisesta elämästä Pielisen maalaismaisemassa vaikuttaneista ihmisistä. Totuus tekee välillä kipeää ja Simpauttaja sanoi jäljittelemättömällä tyylillään totuuden ajan kipeistä ongelmista, maaseudun tyhjentymisestä ja juurettomuudesta. Simpauttajan merkitystä kuvaa se, että kirja äänestettiin 1990-luvun alussa Helsingin Sanomissa kaikkien aikojen parhaaksi esikoisteokseksi.
Heikki Turunen eli lapsuus- ja nuoruusvuotensa suomalaisen maaseudun kulta-aikana ammentaen kirjojensa aihepiirin sieltä. Hän keskittyy laajassa tuotannossaan kuvaamaan sodanjälkeistä uudisraivaajasukupolven elämää, sen nousua ja rakennemuutoksen myötä tapahtunutta maaseudun tyhjentymistä. Hessu harmittelee sitä, että esikoisteos sai niin suuren suosion. Se on jättänyt vähän hänen myöhempää tuotantoaan Simpauttajan varjoon. Heikki Turusen koko tuotantoa pidetään kirjallisuuspiireissä kuitenkin merkittävänä ja esimerkiksi juhlaseminaarissakin puhunut kirjailija Matti Mäkelä pitää Turusen raivaajasarjaa, Hupeli, Kolmen hevosen mies, Punahongan hehku, Mustarinnan lapset ja Maan veri, yhtenä suomalaisen maaseutukuvauksen keskeisistä tuotannoista. Olen lukenut luonnollisesti koko Hessun tuotannon ja vaikeaa sieltä on nostaa yhtä kirjaa selvästi yli muiden, koska koko tuotanto kuuluu kotimaisen kirjallisuuden terävimpään kärkeen ja kirjallisia helmiä on useita.   

Kirjailija Heikki Turusen juuret    

Heikki Anton Turunen syntyi Pielisjärvellä (nykyisessä Lieksassa) 9. joulukuuta 1945 maanviljelijäperheeseen. Seitsenlapsisessa perheessä tehtiin ankarasti maatöitä ja elämä oli kovaa, mutta sitä aikaa ikuinen maalaisromantikko muistelee haikeana lämmöllä ja kaipauksella.
Vuonislahden kylällä Turusten naapurustossa asui edesmennyt kuvanveistäjä Eeva Ryynänen, jonka taiteilija-ateljessa Heikki kävi uteliain lapsen silmin katsomassa taiteilijan luomistyötä ja kiinnostui kuvataiteista. Hessu herätti luovana ja taitavana piirtäjänä Eeva Ryynäsen huomion, ja tämä kannusti Heikkiä kuvanveistäjäksi. Heikki kävikin pyrkimässä Ateneumiin, mutta opiskelupaikkaa ei järjestynyt, joten Hessun tie kuvataiteen polulta kääntyi sanataiteen salolle. 
Heikki Turunen oli kirjoittanut ahkerasti 1960-luvulla ja ennusmerkit kirjallisesta lahjakkuudesta olivat ilmeiset. Vuosina 1964-66 Heikki työskenteli toimittajana Lieksan lehdessä ja vuonna 1966 hän aloitti työn Joensuussa Karjalanmaan toimittajana ja toimitussihteerinä. Hessu aloitti Simpauttajan kirjoittamisen vuonna 1969. Simpauttaja ilmestyi alkusyksystä 1973 ja kirjan suuri suosio mahdollisti seuraavana vuonna Heikki Turusen siirtymisen kokonaan vapaaksi kirjailijaksi.

Lämminhenkinen juhlaseminaari
 
Lieksan Vuonislahden seurojentalolle oli kokoontunut merkittävä joukko maamme kulttuurivaikuttajia ja Turusen Hessun kirjojen ystäviä juhlistamaan hänen 40-vuotistaiteilijajuhlaa. Juhlaseminaarissa pidettiin monia kiinnostavia ja värikkäitä etukäteen pyydettyjä puheenvuoroja ja hauskoja täydentäviä lyhyitä kommenttipuheenvuoroja. Elokuvaohjaaja Markku Pölönen kuvasi kirjailija Heikki Turusta omalla persoonallisella tyylillään Karjalan Felliiniksi ja viimeiseksi mohikaaniksi. Itse täydentäisin Markun kuvausta kutsumalla Hessua myös Karjalan Marqueziksi, sillä Turusen kirjoissa on samaa fantasiaa, hulluutta ja huumoria kuin kolumbialaisen Gabriel García Marquezin tuotannossa. Mielestäni Simpauttaja on suomalainen Sadan vuoden yksinäisyyden kaltainen tarina, joka on käännetty vasta ruotsiksi, mutta se pitäisi kääntää lukuisille muillekin kielille, jolloin Simpauttajasta tulisi merkittävä myös kansainvälisesti.      
Markku Pölönen on ohjannut Turusen kirjan Kivenpyörittäjän kylä elokuvaksi vuonna 1995. Pölönen sanoo Turusen kerrontatyylin olevan lähes mahdoton haaste yksittäiselle elokuvalle. Pölösen mukaan elokuva ei voi koskaan tuottaa sitä valtavan sävykästä kuvien, äänien, hajujen ja makujen kudelmaa, joilla Turunen tuottaa lukijalle vahvoja ja tunnistettavia muistoja, vivahteikkaita tunnelmia, joihin jokainen voi samaistua. Arvokkainta Heikissä on hänen uskollisuutensa ja vakautensa kovia kokeneelle raivaajasukupolvelle ja heidän jälkikasvulleen, Markku Pölönen kiteyttää puheenvuoronsa päätteeksi. 
Filosofian tohtori ja Turusen elämästä ja kirjailijaurasta laajaa teosta työstävä Eija Komu totesi juhlaseminaarissa: ”Ne, joille Simpauttajan teemat eivät olleet kuin kipeä haava, pitivät teosta eksoottisena väriläiskänä. Heille riittivät roisit hokemat ja hojo hojo. Mutta jos Simpauttaja olisi ollut vain ahtaasti aikansa lapsi, sitä tuskin olisi äänestetty parikymmentä vuotta myöhemmin kaikkien aikojen parhaaksi esikoisteokseksi Helsingin Sanomissa.”
Lieksalainen kulttuurivaikuttaja ja kansalaisopiston rehtori Asko Saarelainen korosti puheenvuorossaan Turusen raivaajasarjaa merkittävimpänä ansiona maaseudun henkisen ilmapiirin kuvaajana. Saarelaisen mukaan se on tarkkuudeltaan historiantutkijan tekemän haastattelututkimuksen ja havainnoinnin tasolla, mutta sen lisäksi Heikki on käyttänyt taiteellista vapautta tehden kuvauksesta täysin autenttisen. 
”Pakollisen” kustantajan puheenvuoron seminaarissa piti WSOY:n kustannustoimittaja Lari Mäkelä kirjan synnystä. Juhlaseminaarin päätteeksi kirjailija FL Simo Hämäläinen tiivisti Heikki Turusen kirjalliset ansiot ja merkityksen päättäen lämminhenkisen tilaisuuden tyylikkäästi ja päästäen juhlakalun ”vapaaksi” muikkumarkkinoille. 

Kirjailijan työ jatkuu 

Heikki Turunen sai vuonna 2009 valtion taiteilijaeläkkeen, mutta on kirjoittanut jo kaksi kirjaa sen jälkeen ja uusi kirja on tekeillä. Hessun omien sanojen mukaan ensi vuonna on tulossa uusi kirja, jos piä ei putoa. Hessun uutta kirjaa odotellessa kannustan kaikkia lukijoita tutustumaan sitä ennen Turusen Hessun laajaan ja kiehtovaan tarinoiden maailmaan.  

Heikki Turusen tuotanto 
Simpauttaja. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1973.
Joensuun Elli. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1974.
Kivenpyörittäjän kylä. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1976.
Hupeli. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1978.
Soakkunoita susirajalta: Kirjallista pehkua vuosilta 1974–79. Porvoo Helsinki Juva WSOY 1979. 
Kolmen hevosen mies. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1981. 
Punahongan hehku. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1982.
Mustarinnan lapset. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1985.
Maan veri. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1987.
Turusen pyssystä: Päästöjä vuosilta 1985–1988. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1988.
Karhunpäinen metsänvartija. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1992. 
Maalainen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1994.
Hojo, hojo!. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1995.
Seitsemän kurvin suora: Hämärätunnin tarinoita. Porvoo, Helsinki, Juva: WSOY, 1998.
Kaikkitietävän tasavalta. Helsinki: WSOY, 2000.
Jumalan piika. Helsinki: WSOY, 2002.
Orpopojan valssi. Helsinki: WSOY, 2003.
Yö kevään kuun. Helsinki: WSOY, 2005.
Pohjoinen ulottuvuus. Helsinki: WSOY 2007.
Tulilintu: Nuoruutemme kronikka. Helsinki: WSOY, 2009.
Hämärätunnin tarinoita. Helsinki: WSOY, 2010.
Tie, totuus ja elämä WSOY 2012

Kuvateokset
Lieksa: Erämaakaupunki. Kuvat: Mikko Savolainen. Helsinki: Otava, 1981.
Turunen, Heikki & Reino: Pielisen kirja: Kansallismaisema kahden taiteilijan elämänä. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1997.

Historiatutkimukset 
Hongan tarina: Kertomus puusta, ihmisestä ja yrittäjyydestä. Helsinki: WSOY, 2005. 
Yrityshistoriatutkimus

Palkinnot
J. H. Erkon palkinto 1973
Kalevi Jäntin palkinto 1973
Kiitos kirjasta -mitali 1974
Pohjois-Karjalan taidepalkinto 1977
Kalevalan juhlavuoden palkinto 1984
Pro-Maaseutu -palkinto 1995
Kareliaani-palkinto 1995
Pro Finlandia-mitali 2001

Elokuvat 
Simpauttaja 17. helmikuuta 1975
Kivenpyörittäjän kylä 17. helmikuuta 1995
Joensuun Elli 9. huhtikuuta 2004

25. SADUN LUMOA

Teksti: Aila Martikainen, torstain ryhmästä

Näkövammaisten Kulttuuripalvelun saviryhmäläiset halusivat sukeltaa satujen maailmaan. Tuli kaksi näyttelyä, joista toinen jatkaa kulkuaan. 

Edellisen vuoden 2012 Kannusta – teetä! -näyttelyn jälkeen innostuttiin ammentamaan lapsuuden taianomaista satujen tunnelmaa. 
Haluttiin myös tarjota esteetön taide-elämys kaikille lapsille ja aikuisille. Mahdollisuus tuntea saven kosketus iholla ja saada mielikuvituksen siivet huimaan lentoon. 
Projektin yhdyshenkilöt suuntasivat  Celian lastenosaston oman satutädin Irmeli Holsteinin  luokse ja satumateriaalia läpikäydessämme saimme kuulla, että kansainvälinen lasten koskettelukirjojen kilpailu pidettäisiin syksyllä 2013 Suomessa. Celia-kirjastolla tulisi olemaan oma roolinsa  kilpailujärjestelyissä. Kiinni veti - yhteinen innostus oli syttynyt. Tavoitteena pitää näyttely koskettelukirjatapahtuman yhteydessä syksyllä 2013.
Ryhmät valitsivat omat satunsa. Tiistairyhmä Grimmin Urhean pikku räätälin ja torstairyhmä H. C. Andersenin Peukalo-Liisan. Satua kuunneltiin ahkerasti ja saven työstäminen pienoisveistoksiksi alkoi. Vuoden kuluttua, tänä syksynä, oltiin  viimein valmiina avajaisiin.
Avajaiset pidettiin Celiassa 1.10.13 kutsuvieraiden ja tekijöiden läsnä ollessa. Ruoholahdesta saapunut Troolarin päiväkodin Merisiilit erityisryhmä seurasi Peukalo-Liisan huimaa seikkailua ja Satutäti Irmeli ojensi tarinaa kertoessaan savihahmoja pienten käsien tunnusteltaviksi. Onpas Peukalo-Liisa todella pikkuinen. Tältä tuntuu siis myyrä ja tässä kylmästä kohmettunut pieni pääskynen. Ilmassa leijaili satupölyä ja aikuinenkin tempautui hetkeksi kaukaisiin lapsuuden satumuistoihinsa.
Seuraavana päivänä vierailivat Irmelin satutunnilla Lasten kuntoutuksen pikku asiakkaat perheineen.  Vilkkainkin lapsi pysähtyi elämään hetken Peukalo-Liisan matkassa. Multaa ja taikasiementä kokeiltiin omin käsin. Myös pikkuruinen Peukalo-Liisa pähkinänkuoressa herätti ihailua. Rupisammakko tuntui kuulemma limaiselta, inhoa herättivät myös turilas ja muut ötökät. Irmelin esittäessä kädessään olevaa kohmeista pääskystä opasti Lotta-tyttö,  ettei kuolleisiin lintuihin saa koskea!
Lokakuun jälkeen matkasivat  savihahmot eteenpäin. Peukalo-Liisa Celiasta Espoon Leppävaaraan Sellon kirjastoon ja Pikku räätäli Iiriksen 3. kerroksesta Keravan kaupunginkirjastoon. Me tekijät toivomme sadun lumon ja taikapölyn altistavan vielä monta katselijaa ja tunnustelijaa. 
Haluamme myös kiittää lämpimästi yhteistyötahojamme Näkövammaisten Kulttuuripalvelua, Taiteen edistämiskeskusta  ja Celiaa näyttelymme toteutuksen mahdollistamisesta.  Erityiskiitokset sadun maailmaan heittäytymisestä kirjastonhoitaja Irmeli Holsteinille ja ohjaajallemme keraamikko Soile Paasoselle kannustuksesta ja avusta taideprojektimme  aikana.

Ps.Keramiikkaryhmän näyttely Pikku räätäli oli esillä Keravan kaupunginkirjastossa marraskuussa. Näyttely Peukalo-Liisa avautuu Espoon Leppävaaran Sellon kirjastossa 27.1.2014.

26. KALEVALA ON HENKINEN KASVU

Todellinen Kalevala on ohjaaja Jari Haloselle pyhä. Hän tarttui suurteokseen ja ohjasi siitä väkevän elokuvan, jolla on ajankohtainen sanoma. Elokuvasta löytyy myös joulu.

Teksti: Pilvi Meriläinen
Kuvat: Filmikamari

-Tutustuin Kalevalaan samoin kuin muutkin, koulussa. Myöhemmin Kalevala alkoi hahmottua eri tavalla kuin siitä oli opetettu, Jari Halonen kertoo.
   Kansalliseepoksemme, vuonna 1835 julkaistu Kalevala, perustuu Elias Lönnrotin (1802-1884) vuodesta 1828 alkaen kokoamiin kansanrunoihin.
   -Kalevala ei ole aiemmin merkinnyt minulle juuri mitään, kunnes oivalsin, että todellinen Kalevala on pyhä. Mutta Lönnrotin Kalevala-traditio ei ole mielestäni pyhä, koska siinä ei päästä pyhyyteen.
   
Oivallus todellisesta Kalevalasta

-Ryhdyin tekemään Kalevala – Uusi aika -elokuvaa, sillä oivalsin ensin jotain uutta, jonka vuoksi alkoi syntyä luovuutta, joka ohjautui sitten elokuvaksi; oivalluksen todellisen Kalevalan pyhyydestä.
    Kalevala – Uusi aika pohjautuu kertomukseen Väinämöisen suvusta, suomalaisista ja heidän unohdetusta historiastaan. Tarina kertoo, miten muinaiset tapahtumat vaikuttavat vieläkin, meidän kaikkien elämässä. Se kertoo muinaisen maailman suuruudesta, rakkaudesta, sodista, yksilön kasvusta ja valloitetun kansan alistetusta kohtalosta. Kalevalaisilla oli korkeampi tietämys elämästä, joka hävisi valloittajan istutettua omat ideansa kansaan. Elääkö tietämys vielä?    
   Pääosissa nähdään muun muassa Tommi Eronen, Konsta Mäkelä, Tanjalotta Räikkä, Pirjo Lonka, Pauli Poranen, Ville Tiihonen ja Olavi Uusivirta. Ohjaaja Halonen esittää seppä Ilmarista.   
   -Löysin näyttelijät, joilla on ymmärrys, tahto ja taito esittää draamaa eli synnyttää itsessään mahdollisimman voimakkaita tunnetiloja.
   Elokuvan tekeminen kesti pitkään, kymmenen vuotta. Ensi-ilta oli vihdoin 15. marraskuuta.
   -Totuuden käsitteleminen vaatii totuudesta ymmärtämistä ja se vei aikaa, Halonen sanoo.
   -Elokuvan tekeminen oli minulle kasvun prosessi. En kuitenkaan enää ajattele sitä.
   Ainoa haaste oli budjetin pienuus suhteessa siihen mitä tehtiin. Antoisaa oli työryhmän henki.
   -Mieleeni on jäänyt erityisesti se, kun olimme monesti jossakin, eikä meillä ollut kuvauksiin tarvittavaa lavastusta, rekvisiittaa ja henkilömateriaalia, mutta yhtäkkiä tuli ihmisiä, joilla oli mukanaan kalevalaista rekvisiittaa ja vaatteita, ja he kysyivät voivatko tulla auttamaan.
Elokuvasta voi oppia

Kalevalalla on ollut suuri merkitys suomalaisen kansallistunteen luojana. Se on myös vaikuttanut laajasti taiteisiin ja tieteisiin, ja vaikuttaa edelleen nykysuomalaisten ajatteluun ja mielikuviin. Myytit pysyvät elossa.
   -On kaksi tasoa: henkinen ja materiaalinen. Suurin osa Kalevalasta ammennetusta on pelkkää materiaa. Materia on kuollut idea, joka ei todellisuudessa anna mitään. Mutta on niitäkin, jotka ovat oivaltaneet Kalevalan olevan oikeasti pyhä ja ammentaneet siitä. Se on aina kohottavaa ja tarjoaa mahdollisuuden henkiseen kasvuun, Halonen toteaa kansalliseepoksen merkityksestä.

Kalevalan uusi aika on nyt! 
  
Halonen on halunnut unohtaa materialistisen näkemyksen ja palata juurille, kansalliseen viisauteen. Elokuva Kalevala – Uusi aika onkin evoluution logiikka. 
    -Jos ei tiedä mitä on henkinen evoluutio, siis henkisen tietoisuuden kehittyminen, niin se kannattaa kokea menemällä katsomaan tämä elokuva, hän suosittelee.
   -Elokuvan vahva sanoma on, että ihmiselon ainoa todellinen merkitys on henkinen kasvu. Sen merkitys liittyy tähän fundamenttiin (perustaan). Elokuva tarjoaa mahdollisuuden kokea henkistä kasvua. Näkökulma näyttää olevan kalevalainen, mutta todellisuudessa se on maailmalaajuinen.
   -Elokuva antaa katsojalleen juuri sen, mitä katsoja siitä haluaa eli kykenee tai ymmärtää vastaanottaa. Se on yksinomaan katsojan halusta kiinni, hän lisää.
   -Voimme oppia siitä, että henkinen kasvu on mahdollista ja että se tapahtuu omasta tahdostamme, Halonen korostaa. 
   -Haluammeko henkistä kasvua vai jäädä kiinni kuolleeseen eli materiaan?
   Kalevala – Uusi aika on jo todistanut voimansa. Se ei ole jättänyt kylmäksi, ja yhä useampi haluaa nähdä sen uudelleen. Se on myös herättänyt vilkasta keskustelua. 
-Se, mitä edellä kerroin, todella tapahtuu. Sitä todistavat sadat katsojat, joilta on tullut palautetta.

Siinä on joulu

Joulu on jo lähellä. Myös Kalevala – Uusi aika -elokuvasta löytyy joulu.
   -Joulu on Valon juhla, joka on pyhä. Joulu on kuin Kalevala, pyhä.
   Elokuvan ”joulun sanoma” on sama kuin Kalevalankin.
   -Henki on elämä, elämä on Jumala ja Jumala on totuus. Ja HENKI ON ELÄVÄ, joka tarkoittaa, että elämä, Jumala ja Totuus ovat ainoastaan tässä ja nyt!
   Jari Halonen ei vielä tiedä mitä hän tekee seuraavaksi.
   -Elämä vie, hän sanoo.

Jari Halonen
Synt. 1962
Elokuva- ja teatteriohjaaja, käsikirjoittaja ja näyttelijä
Ohjannut elokuvat Back to the USSR – takaisin Ryssiin (1992), Lipton Cockton in the Shadows of the Sodoma (1995), Joulubileet (1996), Aleksis Kiven elämä (2002), Kalevala - Uusi aika (2013)
TV-sarjat Halosen harharetket (2005) ja Jerry Helloween (2009)
Näytellyt elokuviensa sivuosissa sekä Aleksi Mäkelän elokuvassa Vares (2004)
27. KADONNUTTA AIKAA 100 VUOTTA

Teksti: Timo Leinonen

Kuluttava aika, säilyttävä muisti - Marcel Proust (1871 – 1922) torjuttiin ensialkuun useamman kustantajan taholta, kun hän yritti saada julkaistuksi sarjansa Kadonnutta aikaa etsimässä. Julkaisupäätöksen jälkeen nyt jo vuosisadan ajan useat lukijapolvet ovat tutustuneet mestariteoksen lumovoimaan.
    
Pariisissa 102, boulevard Haussmannilla sijaitsevan asunnon kirjaston hyllyjä täyttävät mustaselkäiset kirjat. Osa kirjallisuudesta käsittelee lääketiedettä, joukossa on John Ruskinin teoksia. Seinällä riippuvassa muotokuvassa nuori mies katsoo vakavana, lyhyt kihara tukka, hyvin puetun miehen napinlävessä orkidea. Jacques-Emile Blanche maalasi useita muitakin muotokuvia (joukossa maalaukset  Claude Debussysta ja Igor Stravinskysta ), tästä teoksesta kirjaston seinältä vierailijaa tarkastelee kirjailija Marcel Proust parikymppisenä.
Tuon huoneiston suojissa kirjailija asui 1906 – 19. Proustin oma huone on korkea ja avara. Tosin se on täynnään kalusteita kuten huoneisto muutoinkin. Horjuva terveys teki kirjailijasta viimeisiksi vuosikymmenikseen erakoituvan, eikä hän juuri liikkunut asuntonsa ulkopuolella. Hänellä oli jo lapsena todettu vaikea astma. Huoneestaan, jonka seinien korkkipanelit olivat aikanaan tummuneet laikukkaiksi ja sittemmin tapetein päällystetty, kirjailija olisi nähnyt kadulle, elleivät ikkunaluukut sinisten verhojen takana olisi useimmiten olleet suljettuina. Vaaleasta marmorista viimeisteltyä takkaa lämmitettiin aina puilla, hajujen vuoksi ei koskaan hiilellä.  Samettiverhoiltu tuoli on peräisin Proustin isän vastaanottohuoneesta. Kookas palisanteripuinen kaappi vetolaatikoineen pursuaa kirjoja, valokuvia, mustalla pellavalla päällystettyjä muistikirjoja. Työpöytä, piano, kiinalainen sermi, vanha yöpöytä, bambusta veistetty pieni pöytä ja kolmas pähkinäpuinen. Ikkunan vieressä sängyn päädyssä kupariset tangot lääkehöyryistä himmentyneinä.
Suuren osan ajastaan muistiinpanojensa, lehtien, artikkeleiden ja käsikirjoitustensa seurassa Proust työskenteli vuoteessaan pelkästään tummanvihreällä varjostimella varustetun yölampun valossa. Kattokruunua hän ei huoneessaan koskaan sytyttänyt. Ystäviään ja tuttaviaan hän otti vastaan etupäässä öisin vuoteellaan maaten, suoltaen anekdootteja, imitoiden seurapiirien hyvin tuntemia hahmoja. 

Proust rahoitti julkaisemisen

Sitten ei aikaa enää ollut hukattavaksi: kirjailija tunsi vuoden 1911 vaiheilla voimiensa vähenevän ratkaisevasti. Hän oli työstänyt tekstiä jo kuuden vuoden ajan, se olisi ollut valmis julkaistavaksi. Julkaisusopimuksen saamisen esteeksi kustantajat löysivät muiden syiden lisäksi jo pelkästään teoksen laajuuden; 2 – 3 osaa, 1200 sivua. Muuan käsikirjoitukseen tutustuneista kustantajien edustajista tyrmäsi sen kirjeessään päivittelemällä: ”…en voi käsittää, että joku tarvitsee kolmekymmentä sivua kuvaillakseen, kuinka hän kääntelehtii ja vääntelehtii vuoteessaan ennen kuin saa unen päästä kiinni.” Saatuaan tietää tölväisystä Proust oli syystä loukkaantunut.
Kustannussopimus teoksen ensimmäisestä osasta syntyi viimein 1913 Proustin luvattua itse hoitaa julkaisemisen rahoituksen. Kirjailija seurasi tarkasti teoksensa painosmääriä muiden kirjailijoiden julkaisumääriin verrattuna huolehtien samalla romaaninsa julkisuudesta. Suhteidensa avulla hän esimerkiksi järjesteli kirjansa näkyvyyttä sanomalehti Le Figarossa: ehdottaessaan juttua teoksestaan hän samalla toivoi, ettei sitä ainakaan luonnehdittaisi ’siroksi’ tai ’hienostuneeksi’, eikä 1896 julkaistua Les Plaisirs et les Jours –ensiteosta saisi samassa yhteydessä edes mainita. Luultavasti pelko luonnehdinnoista johtui ainakin osaltaan Proustin kuulumisesta ylempään sosiaaliluokkaan kuin maineikkaat kirjailijat tuolloin Ranskassa yleensä, tietty uskottavuusongelma. Ehkä mukana oli annos kriitikoita kohtaan tunnetusta halveksunnasta nousevaa salaivaakin.
Sarjan toisenkin osan julkaisemisesta oli päätös ehditty tehdä, mutta väliin tuli myöhemmin jälkiviisaasti ensimmäiseksi moderniksi sodaksi nimetty maailmansota asevelvollisarmeijoineen ja Saksaan kohdistettuine kauppasaartoineen. Selkkaus muutti teossarjaa koskevia ajatuksia ja suunnitelmia, viivästytti julkaisuohjelmaa. Proustin 1922 tapahtuneen kuoleman jälkeen painosta saatiin vielä kolme sarjan osaa, viimeinen, seitsemäs osa, kirjailijan jo kuoltua, vuonna 1927 toimitettuna viimeistelemättömästä käsikirjoituksesta. Nyt kokonaisuus oli kasvanut laajuudeltaan yli kaksinkertaiseksi vuoden 1913 kaavailuista. Teossarjan kymmenosainen suomenkielinen laitos  julkaistiin 1968 – 2007.
Länsimaisen kirjallisuuden kivijalkaan kuuluva teossarja kuvaa ajan seurapiirielämää kertojan näkökulmasta; politiikkaa, sosiaalisten verkostojen merkitystä. Sarjassa kertoja kasvaa lapsesta aikuiseksi. Hänen suhteensa vanhempiin, läheisempiin ja kaukaisempiin tuttaviin, ystäviin, rakastettuihin on kerronnan keskeistä ainesta. Tekstissä on runsaasti havaintoja ja vaikutelmia runoudesta, musiikista ja kuvataiteesta. Erityisesti teossarja on tunnettu seksuaalisuuden monimuotoisuutta heijastelevana, mikä oli omana aikanaan kirjailijalta hyvin uskaliasta. Luonteensa vuoksi tämä aihe on lukijareaktioissa usein korostunut, vaikka aihe onkin vain yksi monien joukossa.
Kirjailija oli opiskellut valtiotieteitä ja oikeustiedettä; filosofiaa Henri Bergsonin oppilaana. Kirjallisina esikuvina voidaan nähdä ainakin George Eliot ja Thomas Hardy. Mutta innoittajista suurin näyttää olleen John Ruskin, brittiläinen taidekriitikko. 
Proust käänsi Ruskinin tekstiä ranskaksi, vaikka ei osannut englantia; osoitus suunnattomasta työteliäisyydestä ja lahjakkuudesta. Ruskinin tutkimisessa ylösnousemusmaiseksi Proustin kohdalla on todettu Ruskinin kuvaus Rouenin katedraalin eräästä pienehköstä veistoksesta, joka ihan hyvin olisi voinut tuntua liian vähäpätöiseltä tullakseen edes huomatuksi muiden samassa tilassa olleiden paljon massiivisempien veistosten rinnalla. Proust tunsi löytäneensä kirjailijan, joka avasi hänelle maailmasta alueita, joista hän ei itse ollut aiemmin tiennyt mitään: ”…maailmasta tuli minulle yhtäkkiä äärettömän kallis… Ruskin-ihailuni vallassa annoin niin suuren arvon kaikelle, mitä hän oli opettanut minut rakastamaan, että nämä asiat tuntuivat minusta kallisarvoisemmilta kuin itse elämä. Se tapahtui sananmukaisesti tilanteessa, jossa luulin päivieni olevan luetut; lähdin Venetsiaan voidakseni ennen kuolemaani lähestyä, kosketella, nähdä aineellistuneina noissa rapistuneissa mutta yhä pystyssä pysyvissä ja rusottavissa palatseissa Ruskinin näkemykset keskiajan maallisessa rakennustaiteessa…”  

Työtä ”Nooan arkissa”

Oman työympäristönsä, huoneensa, yksinäistä eristyneisyyttä Proust vertasi Nooan arkkiin. Hän arveli että Nooankin oli mahdollista ymmärtää tuntemansa vedenpaisumuksen valtaan jäänyt  maailma suljetusta arkista käsin paremmin kuin  mistään muualta. Omaan arkkiinsa sulkeutuneena Proust tutki havaintojaan ja vaikutelmiaan, jalosti niistä osaamisellaan yhä elävää kirjallisuutta, eräänlaista mielen arkeologiaa, tutkielman todellisuuden luonteesta.
”Miten kuvailevalla kirjallisuudella voisi olla jotakin arvoa, kun todellisuus sijaitsee syvemmällä, kuvailtujen pienten asioiden sisällä (suuruus lentokoneen kaukaisessa jyrinässä, Saint-Hilairen kirkontornin ääriviivoissa, menneisyys madeleinen maussa, jne.) ja ne asiat itsessään ovat vailla merkitystä, kunnes niissä piilevä todellisuus paljastetaan?” (Kadonnutta aikaa etsimässä, osa 10). Teoksesta välittyy käsitys kaaoksessa olevasta havaittavasta maailmasta, joka valloittaa aistit ja ilmaisee omaa erityistä eheyttään, jo ennen kuin sekasortoa on ajattelun avulla järjestetty.
Työskennellessään kirjailija huomasi, että pakottamattomana mieli saattoi tuottaa jonkin menneisyyteen ankkuroituneen tunnetilan vaikkapa teenjuonnin yhteydessä. ”Jokin liikahtaa, haluaisi nousta esiin, jokin kuin ankkurista irrotettu, jossakin hyvin syvällä; en tiedä, mikä se on, mutta se nousee hitaasti; tunnen vastuksen ja kuulen ohitettujen etäisyyksien kohinan.” (kadonnutta aikaa etsimässä, osa I) Aistimusten tehtävä on vapauttaa ymmärrys.
Aika murentaa, muisti säilyttää. Ihmisten muutoksessa voidaan aistia ajan kuluminen. Vaikka siltä näyttääkin, että aika kuolisi kokonaan, se ruumiistuu sisimpäämme. Olemme ajan säiliöitä. Mutta älyn ja ymmärryksen portit voi avata vain rakkaus ja mustasukkaisuus. ”Minä näen selvästi,… kaiken mikä liikkuu ajatusteni taivaanrantaan saakka, mutta yritän kirjoittaa vain siitä, mikä jää taivaanrannan tuolle puolen…” Proustin romaani ei ole tarkoitettu niille, jotka kieltäytyvät näkemästä taivaanrannan taakse. André Maurois’n mukaan totuutta rakastavat tulevat vieläkin etsimään Proustin uuden ja ankaran maailman ahdistuksista ja koettelemuksista niitä vaikeita teitä, jotka vievät kohti kauniimpaa rakkautta. 


KIRJALLISUUS:
Daniel Couty (toim.): Histoire de la littérature francaise. Larousse-Bordas/HER 2000. 
Olof Lagercrantz: Proustia lukiessa. Otava 2007.
André Maurois: Marcel Proust. Otava 2007.
Marja Saarenheimo: Muistamisen vimma. Kirjoituksia muistista ja unohtamisesta. Vastapaino 2012.
 
28. VALKOINEN TAIKASAUVA 3 – VIERAANA NÄKÖVAMMAISTEN JA KUUROJEN KOULULLA

Teksti: Pasi Päivinen

 Valkoinen taikasauva 3

Espanjalaisten siirtokunnat, St. Augustine ja Floridan sokeain koulu

St. Augustinen ja Jacksonvillen kaupungeilla on välimatkaa vain runsaat parikymmentä kilometriä, mutta kaupungit ovat jokseenkin toistensa vastakohtia. St. Augustine on pittoreskien talojen reunustamien kapeiden katujen muodostama idyllinen historiallinen pikkukaupunki Atlantin rannalla, kun taas Jacksonville on suuri, moderni yllättävän hyvin toimiva ja yhdysvaltalaiseksi kaupungiksi varsin esteetön. 
Satuin saapumaan St. Augustineen kaupunkiin vuotuisen Valon juhlan aikana, jolloin St. Augustine kylpee satojen tuhansien palmunoksiin ripustettujen eriväristen pikkulamppujen loisteessa. Majoituin pieneen hotelliin kaupungin historialliselle pääkadulle San Marco Avenuelle, joka oli kätevän lähellä kaikkia nähtävyyksiä. Luonnollisesti Valon juhla lukuisine oheistapahtumineen vetää kaupungin täyteen turisteja, jolloin myös hintoja hivutetaan ylöspäin ja lyhensin suunnittelemaani oleskeluaikaani kaupungissa. Minijunat kulkevat aamuvarhaisesta iltamyöhään halki St. Augustinen historiallisen keskustan kuljettajan kertoessa vanhojen talojen tarinoista ja siirtokunnan synnystä ja kehityksestä. Ravintolat ovat täynnä juhlakansaa ja rauhallinen pikkukaupunki muuttuu vilkkaaksi juhlakaupungiksi. 
Kävelin lämpimässä ja tyynessä illassa San Marco Avenuen toiseen päähän Atlantin rannan tuntumassa tunnelmasta nauttien. Matkalla poikkesin ruokailemaan pitkän kaavan mukaan ja myöhemmin nautin kohdalle osuneessa baarissa tuikun etelän lohtua. 

Amerikan todelliset löytäjät 

St. Augustine on vanhin eurooppalaisten siirtolaisten yhtäjaksoisesti asuttama paikka Yhdysvaltain maaperällä. Espanjalaiset saapuivat Floridaan vuonna 1513, Juan Ponce de León on espanjalaisen historiankirjoituksen mukaan ensimmäinen Pohjois-Amerikan mantereelle jalkansa asettanut eurooppalainen. Kuten tunnettua historiankirjoituksessa on aukkoja ja erilaisia tulkintoja, joten toinen totuus löytyy islantilaisista saagoista, joiden mukaan viikingit kävivät Pohjois-Amerikassa jo 1000-luvun alussa ja Leif Erikinpoika oli ensimmäinen eurooppalainen Amerikan maaperällä. Myös englantilaiset yrittävät saada kunniaa Amerikan löytäjinä, sillä Englannin lipun alla purjehtineen italialaissyntyisen Giovanni Cabotin (John Cabot) kerrotaan käyneen vuonna 1497 samoilla seuduilla kuin viikingit noin 500-vuotta aikaisemmin. Mitä ilmeisimmin viikingit vierailivat espanjalaisia ja englantilaisia aikaisemmin, ja kunnia Amerikan löytämisestä kuuluu Leif Erikinpojalle ja hänen miehistölleen. 

Kristoffer Kolumbus kävi vuosina 1492-1504 ensimmäisellä matkallaan vain Bahamasaarilla ja sen jälkeen nykyisen Kuuban sekä Dominikaanisen tasavallan alueilla ja vasta kolmannella, viimeiseksi jääneellä matkallaan Amerikan mantereella Keski-Amerikassa nykyisen Hondurasin, Nicaraguan ja Venetsuelan maaperällä. Myös italialainen Amerigo Vespucci poikkesi nykyisen Keski-Amerikan alueella pian Kolumbuksen jälkeen, ja hän tiesi löytäneensä uuden mantereen toisin kuin Kolumbus, joka uskoi elämänsä loppuun saakka käyneensä Länsi-Intiassa. Yleisesti Kolumbusta pidetään virheellisesti Amerikan löytäjänä, mistä syystä hänen patsaitaan on näkyvillä paikoilla niin Euroopassa kuin Amerikassakin. Onneksi skandinaavitkin pitävät puoliaan ja myös todelliselle Amerikan löytäjälle, Leif Erikinpojalle, on pystytetty monia patsaita eri puolille Yhdysvaltoja, ei kuitenkaan aivan yhtä näkyville paikoille kuin Kolumbukselle. Juan Ponse de Leónin patsaan olen nähnyt vain Floridassa.
St. Augustine on vanhin eurooppalaisten siirtolaisten yhtäjaksoisesti asuttama paikka Yhdysvalloissa. Kaupunki perustettiin syyskuun 8. päivänä 1565. Tosin espanjalaiset olivat perustaneet siirtokunnan myös Meksikonlahden rannalle Luoteis-Floridaan Pensacolaan vuonna 1559, mutta alueella ei ole ollut jatkuvaa asutusta siitä lähtien, vaikka Pensacola onkin nykyisin vireä kaupunki. Samoin Fort Carolinen siirtokunta perustettiin vuotta aiemmin kuin St. Augustine, mutta sieltäkin ihmiset kaikkosivat välillä muualle. Englantilaiset yrittivät perustaa siirtokuntaa kahteen otteeseen Roanokeen nykyisen Pohjois-Carolinaan 1500-luvun lopulla, mutta onnistuivat aikeessaan vasta kolmannella yrityksellä. He perustivat Jamestownin siirtokunnan nykyisen Virginian osavaltion alueelle 1607.

Vieraana Floridan kuurojen ja sokeiden koulussa  

Vierailin vuonna 1885 perustetussa Florida School for the Deaf and the Blind –nimisessä erityiskoulussa (FSDB). Se on nykyisin Yhdysvaltain suurin kuulo- ja näkövammaisten sisäoppilaitos, jonka oppilasmäärä on lähes 500. Runsaat 400 lasta asuu viikot kampuksella oppilaskodissa ja käy joka viikonloppu Floridan osavaltion kustantamalla bussikyydillä kotona. Vain Jacksonvillen kaupungin ja naapuripiirikuntien lapset käyvät koulussa kotoaan. Koulun tunnetuin oppilas on Georgian osavaltiossa Albanyn kaupungissa syntynyt, St. Augustinen ohella Floridan Greenvillessä lapsuusvuotensa viettänyt,  ja  Beverly  Hillsissä Kaliforniassa   kuollut värillinen muusikko Ray Charles.
 Yhdysvalloissa on suuria alueellisia eroja vammaisten oppilaiden inkluusiossa. Maan pohjoisosissa erityiskouluja on nykyisin vähemmän ja oppilasmäärät ovat laskeneet jatkuvasti 1990-luvulta lähtien. Nykyisin näkövammaiset menevät pohjoisessa pääsääntöisesti tavallisiin kouluihin, kun taas etelävaltioissa osavaltioiden ylläpitämät erityisoppilaitokset, joista monet sisäoppilaitoksia, ovat vielä toistaiseksi säilyneet. 

Kampuskierroksella 

Tutustuin laajaan kampusalueeseen golfautolla Rick Coleman -nimisen herrasmiehen toimiessa kuljettajana. Hänen kuuro tyttärensä oli ollut koulussa oppilaana ja luonnollisesti Rick oli koulusta erittäin ylpeä. Etelävaltiolaiset ovat tyypillisesti ylpeitä kaikesta, mitä heillä itsellään on, eikä heitä välttämättä kiinnosta tietää millaista muualla on. Ketjussa tupakkaa polttava Rick kertoi, että hänellä on kaksi Harley Davidson moottoripyörää, kolme autoa ja St. Augustinessa on riittävästi baareja, joten hänellä on kaikkea mitä vain elämältä voi toivoa. Rick sanoi, ettei hänellä ole tarvetta matkustaa Yhdysvaltain ulkopuolelle eikä hän aio nousta enää koskaan lentokoneeseen. Laivaan hän sanoi voivansa nousta, sillä hän kertoi työskennelleensäkin aikaisemmin merivoimissa sotalaivalla.
Kampusalue oli korkean rauta-aidan ympäröimä. Tupakan kärytessä oppaani sormien välissä hän kertoi kuuden poliisin, kymmenen vartijan ja kymmenien valvontakameroiden huolehtivan oppilaiden turvallisuudesta koko vuorokauden. Yhdysvaltalaisissa kouluissa turvallisuuteen suhtaudutaan jopa neuroottisesti, jota kouluampumiset selittävät vain osittain. 
Huolimatta ulospäin hyvältä näyttävältä varautumiselta, turvallisuusuunnittelun asiantuntijana panin merkille turvajärjestelyjen aukot, mutta en sanonut mitään, vaan kuuntelin sujuvasti oppaani innostunutta esitelmää. Vaikka turvallisuusjärjestelmä ei ollut todellisuudessa tehokas, se näytti tavalliselle tallaajalle sellaiselta ja ehkä niin haluttiinkin asioiden näyttävän. FSDB:n turvallisuusjärjestelmästä hyötyivät joka tapauksessa eniten kampuspoliisit ja vartijat, jotka ansaitsivat helpolla palkkarahansa. 

Elämää rautahäkissä 

Kampus muistutti ulkopuolelta vankilaa tai internointileiriä, vaikka tiilimuuri ja sähköistetty piikkilanka-aita puuttuivatkin. Korkea rauta-aita oli kuitenkin ”vaikuttava”. Rauta-aidan sisällä oli runsaat 40 tiilirakennusta, joista osassa kävimme sisällä. Talot näyttivät ulkoapäin vanhoilta kasarmeilta, mutta rakennukset olivat viihtyisiä sisältä ja luokissa oli käytössä uusin opetusteknologia. Opetusryhmät muodostuivat 6-10 oppilaasta ja lisäksi luokissa oli kouluavustajia. Henkilökunta koostui lähes kokonaan vammattomista, vain yksi atk-opettaja oli näkövammainen. Seurasin hänen oppituntiaan ja tunnin jälkeen hän esitteli uusimmat apuvälinesovellukset. Floridan osavaltio on Kaakkois-Yhdysvaltain vaurain ja oppilaiden käytössä oli suorituskykyiset tietokoneet oheislaitteineen ja uusin apuvälineteknologia. Opetus vaikutti laadukkaalta, mutta paikka ahdistavalta. 
Rick Coleman kertoi golfautoa ajaessaan ja tupakkaa sauhutellessaan oppilaiden vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksista. Hän vei minut katsomaan kampuksen keilahallia ja hampurilaisbaaria. Siellä oppilaat viettivät arki-iltojaan. St. Agustinen kaupungin palvelut eivät olleet oppilaiden saavutettavissa, vaan he elivät elämäänsä ”rautahäkissä” kampuksen aitojen sisäpuolella valvontakameroiden ja kampuspoliisin kontrollissa. Myös oppilaiden terveydenhuolto oli järjestetty omaan rakennukseen – kampussairaalaan eli Floridan sokeiden ja kuurojen koulu oli hyvin organisoitu. En tullut kysyneeksi, oliko oppilailla kenties jotain yhdistystoimintaa lisävirikkeenä? 

Hyvästi Florida 

Vierailu Floridan sokeiden ja kuurojen koululla oli ollut sekä mielenkiintoinen että masentava. Tuntui kuitenkin siltä, että matkaa oli jatkettava pikimmiten. Olin aamulla hyvissä ajoin St. Augustinen San Marco Avenuen varressa metsästämässä minibussia Abinous Mall -ostoskeskukseen ja edelleen Jacksonvilleen. Olin etukäteen selvittänyt, että minibussi ajaisi hotellini läheltä, mutta kanssakulkijalta asiaa tiedusteltuani sain kehotuksen kävellä toiselle varmemmalle pysäkille ja ajaa sieltä toisella minibussilla Jacksonvillen bussin liitäntäpysäkille. Seurasin hänen neuvoaan ja kirkkaan keltaisen minibussin vietyä minut liitäntäpysäkille istuuduin penkille auringon paisteeseen odottelemaan Sunshine yhtiön Abinous Mall -ostoskeskukseen vievää minibussia. Tiesin jo etukäteen, että aikataulusta ei ollut mitään tietoa ja odotettavissa saattoi olla useamman tunnin istunto. 
Vartin kuluttua penkille istahti nainen sytyttäen tupakan. Hän aloitti heti keskustelun ja esittäytyi Amandaksi. Hän kertoi olevansa lähtöisin Keski-Floridasta Gainesvillestä, mutta oli muuttanut työn perässä St. Augustineen. Hän sanoi olenvansa yksinäinen ja viihtyvänsä kaupungissa huonosti. Hän kaipasi Gainesvilleen. Hän kertoi ottaneensa töistä iltapäivän vapaaksi, koska hän täytti sinä päivänä 30-vuotta ja pyysi minua lähtemään luokseen juhlimaan. Heilautin valkoista taikasauvaa ja kiitin ystävällisestä kutsusta. Kerroin matkaavani Jacksonvilleen ja edelleen länteen Alabamaan ja Missisippiin. Olin ehtinyt varata lipun yöbussiin ja olin saanut muutenkin tarpeekseni Floridasta. 
Minibussi poimi minut kyytiin parin tunnin odottelun jälkeen ja pääsin jälleen Abinous Mall -ostoskeskukseen ja Jacksonvillen julkisen bussiliikenteen piiriin. Minulle jäi vielä aikaa kierrellä Jacksonvillen keskustassa toistamiseen ja oli mukavaa käyskennellä kaduilla lämpimässä illassa. Poikkesin Landing-nimiseen ostoskeskukseen syömään kiinalaista pikaruokaa ja puoli kymmeneltä suuntasin linja-autoasemalle ja kymmeneltä bussimatka Floridan niemimaan pohjoisosan halki alkoi. 

Bussissa Floridan pääkaupungin Tallahasseen vaiheilla mietin, millaiset Amandan tarjoilut olisivat olleet, jos olisin jäänyt St. Augustineen?             

29. LUKUNURKKA: ANNA KORTELAISEN KIRJA EI KENENKÄÄN MAASSA

Teksti: Asta Torpo

 Anna Kortelainen
”Ei kenenkään maassa”
ISBN 978-951-31-6655-7

”Savon Ranskassa” Joroisissa esitteli kaunokirjailijaksi ryhtynyt Anna Kortelainen äidinisänsä ”muusikeri” Reino Peltosen vuonna 1938 tekemää matkaa Pariisiin.

Joroisten musiikkijuhla on muutaman viime vuoden aikana järjestänyt konserttien lisäksi musikaalis-kirjallisia matineoita. Kerran aiheena oli Robert Schuman vaimoineen ja appiukkoineen. Ajoittain kipakkaa kirjeenvaihtoa ryyditettiin Schumanien musiikilla. Samanlaisen ryhmän muodosti myös Eino Leino, L. Onerva ja Leevi Madetoja.
Tänä vuonna päähenkilönä oli Anna Kortelaisen äidinisä, klarinetisti ja saksofonisti Reino Olavi Peltonen. Joroisten Järvikylän kartanon muhkeassa juhlasalissa kuunteli toista sataa innokasta musiikinharrastajaa Anna Kortelaisen kertomusta isoisästään, joka kuoli Tukholmassa Annan syntymävuonna 1968. Pariisin matkan kertomusta värittivät Reino Peltosen ottamat kuvat ja hänen lempimusiikkinsa.
Anna Kortelainen on profiloitunut taidehistorioitsijana. Hänen mikrohistoriallisella menetelmällä tekemänsä  kirjat mm. Albert Edelfeltistä ja tämän vaimosta. sekä rakastajattaresta ovat tuoneet kansakunnan hovitaiteilijan kuvaan syvyyttä. Lisäksi Anna Kortelainen on suosittujen ”Kymmenen kirjaa...” tv-ohjelmien  asiantuntija. Hän on ollut myös Kulttuuripalvelun kirjailijavieraana tuonnoisen puolisonsa Hannu Mäkelän kera.
Anna Kortelaisen uusin aluevaltaus on oman perheen historia. Faktatieto isoisästä mahtuu yhdelle konekirjoitusliuskalle ja maallinen jäämistö yhteen omenalaatikkoon. Anna Kortelainen päätti tehdä isoisänsä tarinasta romaanin. Romaani on yli 600-sivuinen ja nyt aiheena oleva Pariisinmatka on vain pieni osa kirjaa.
Vuonna 1906 syntynyt ”muusikeri” Reino Olavi Peltonen on monella tavalla merkillinen mies. Hänen elämäntarinansa tutustuttaa sellaisiinkin viime vuosisadan ilmiöihin, joista nykyään mielellään vaietaan.
Esimerkiksi nuorten avioituminen oli ankarasti säädeltyä. Suomalainen nainen Aurora Isakintytär Peltonen ei voinut solmia liittoa rakkaansa juutalaisen välskärin Danilofin kanssa, vaikka heille syntyi viisi lasta. Vielä kuoleman jälkeen evankelis-luterilaisen kirkon kirjoissa kerrotaan, että häntä ei oltu ripitetty salavuoteuden vuoksi.
Reinon äiti, Aurora, oli sitkeä nainen. Hän vei esikoisensa Viipurissa armeijan soitto-oppilaaksi Papulan varuskuntaan. Poika sai elannon ja koulutuksen ammattimuusikoksi. Armeijan koulutuksen lisäksi hän pääsi legendaariseen Viipurin musiikkiopistoon. Soitto-oppilas aloitti armeijan leivissä 13 vuoden iässä. Parikymppisenä siviiliin päästessäänhän oli jo ammattimuusikko.  
Herkässä iässä ennen armeijaan astumistaan hän oli joutunut seuraamaan läheltä sisällissodan tapahtumia Viipurissa. Ne jättivät lähtemättömän kauhun aseita kohtaan.
Valkoisessa armeijassa Reino onnistui saamaan kaverikseen aatteellisen vasemmistolaisen tulevan kapellimestari Emil Kivikosken, minkä ansiosta Reino hakeutui siviiliin päästyään Tampereelle.
Muitakin merkittäviä tuttavuuksia hänellä oli: Pentti Haanpää suoritti asevelvollisuutensa Papulassa.  Seuratessaan Haanpään kirjailijauraa Reino tutustui Olavi Paavolaisen ja Tulenkantajien teksteihin. Reino kiinnostui tätä kautta Ranskan kulttuurista ja aloitti ranskan kielen opinnot.
Tampereella Reino rakastui Ainoon ja heille syntyi tytär, Anna Kortelaisen äiti Taina.
Reinon isä oli juutalainen ja se näkyi Reinosta. Taina-tytärkin luokiteltiin ”mischlingiksi”, sekarotuiseksi. Sota-aikana tällaisia henkilöitä kutsuttiin ”epäkansallisiksi”, eivätkä he kelvanneet vävypojiksi tai lapsenlapsiksi. Ei ainakaan kauniin Ainon isälle. Aino valitsi oman perheensä jättäen Taina-tyttärensä Reinon huostaan.
Reino oli yksinhuoltajaisä. Kolmekymmentäluvun Suomessa se oli hyvin harvinaista. Taina-tytär on ikuistettu Reinon ottamissa kuvissa.
Innokkaana lukijana Reino seurasi aikalaiskirjallisuutta. Armeijakaverin, Pentti Haanpään esikoisteos ”Kenttä ja kasarmi” sisältää tarinan, joka on Reinon kohtalon innoittama.   
Reino huomasi, että toinen karjalaispoika Olavi Paavolainen lyttäsi kirjan. Mutta muuten Olavi Paavolainen teki syvän vaikutuksen Reinoon. Paavolaisen innoittamat ranskan opinnot johtivat juuri ennen sotaa syksyllä 1938 Reinon toteuttamaan haaveensa matkasta Pariisiin. Se matka on tarkoin dokumentoitu valokuvin.
Tämä viimeisen rauhanvuoden aikana tapahtunut matka oli Anna Kortelaisen luennon aiheena Joroisten Järvikylän kartanon salissa. Reino Olavi Peltonen oli dokumentoinut Pariisin merkittävät nähtävyyydet. Valokuvauksen lisäksi hän myös kirjoitti lehtiin artikkeleita, kuunnelmia ja kaunokirjallisia tekstejä. Ainakin yksi kuunnelmista on esitetty radiossa sinä aikana, kun Olavi Paavolainen johti radion kuunnelmaosastoa.
Ehkäpä Reino Olavi Peltosen muu kirjallinen tuotanto vielä tulee julkisuuteen tyttärentyttären ansiosta.

30. SADUN LUMOA – NÄKÖVAMMAISTEN KULTTUURIPALVELUN KERAMIIKKARYHMÄN NÄYTTELYT

Teksti: Aila Martikainen

Näkövammaisten Kulttuuripalvelun saviryhmäläiset halusivat sukeltaa satujen maailmaan. Tuli kaksi näyttelyä, joista toinen jatkaa kulkuaan. 

Edellisen vuoden 2012 Kannusta – teetä! -näyttelyn jälkeen innostuttiin ammentamaan lapsuuden taianomaista satujen tunnelmaa. 
Haluttiin myös tarjota esteetön taide-elämys kaikille lapsille ja aikuisille. Mahdollisuus tuntea saven kosketus iholla ja saada mielikuvituksen siivet huimaan lentoon. 
Projektin yhdyshenkilöt suuntasivat  Celian lastenosaston oman satutädin Irmeli Holsteinin  luokse ja satumateriaalia läpikäydessämme saimme kuulla, että kansainvälinen lasten koskettelukirjojen kilpailu pidettäisiin syksyllä 2013 Suomessa. Celia-kirjastolla tulisi olemaan oma roolinsa  kilpailujärjestelyissä. Kiinni veti - yhteinen innostus oli syttynyt. Tavoitteena pitää näyttely koskettelukirjatapahtuman yhteydessä syksyllä 2013.
Ryhmät valitsivat omat satunsa. Tiistairyhmä Grimmin Urhean pikku räätälin ja torstairyhmä H. C. Andersenin Peukalo-Liisan. Satua kuunneltiin ahkerasti ja saven työstäminen pienoisveistoksiksi alkoi. Vuoden kuluttua, tänä syksynä oltiin  viimein valmiina avajaisiin.
Avajaiset pidettiin Celiassa 1.10.13 kutsuvieraiden ja tekijöiden läsnä ollessa. Ruoholahdesta saapunut Troolarin päiväkodin Merisiilit erityisryhmä seurasi Peukalo-Liisan huimaa seikkailua ja Satutäti Irmeli ojensi tarinaa kertoessaan savihahmoja pienten käsien tunnusteltaviksi. Onpas Peukalo-Liisa todella pikkuinen. Tältä tuntuu siis myyrä ja tässä kylmästä kohmettunut pieni pääskynen. Ilmassa leijaili satupölyä ja aikuinenkin tempautui hetkeksi kaukaisiin lapsuuden satumuistoihinsa.
Seuraavana päivänä vierailivat Irmelin satutunnilla Lasten kuntoutuksen pikku asiakkaat perheineen.  Vilkkainkin lapsi pysähtyi elämään hetken Peukalo-Liisan matkassa. Multaa ja taikasiementä kokeiltiin omin käsin. Myös pikkuruinen Peukalo-Liisa pähkinänkuoressa herätti ihailua. Rupisammakko tuntui kuulemma limaiselta, inhoa herättivät myös turilas ja muut ötökät. Irmelin esittäessä kädessään olevaa kohmeista pääskystä opasti Lotta-tyttö,  ettei kuolleisiin lintuihin saa koskea!
Lokakuun jälkeen matkasivat  savihahmot eteenpäin. Peukalo-Liisa Celiasta Espoon Leppävaaraan Sellon kirjastoon ja Pikku räätäli Iiriksen 3. kerroksesta Keravan kaupunginkirjastoon. Me tekijät toivomme sadun lumon ja taikapölyn altistavan vielä monta katselijaa ja tunnustelijaa. 
Haluamme myös kiittää lämpimästi yhteistyötahojamme Näkövammaisten Kulttuuripalvelua, Taiteen edistämiskeskusta  ja Celiaa näyttelymme toteutuksen mahdollistamisesta.  Erityiskiitokset sadun maailmaan heittäytymisestä kirjastonhoitaja Irmeli Holsteinille ja ohjaajallemme keraamikko Soile Paasoselle kannustuksesta ja avusta taideprojektimme  aikana.

Aila Martikainen, 
torstain saviryhmästä

Ps.Keramiikkaryhmän näyttely Pikku räätäli oli esillä Keravan kaupunginkirjastossa marraskuussa. Näyttely Peukalo-Liisa avautuu Espoon Leppävaaran Sellon kirjastossa 27.1.2014.

31.PYHIINVAELLUSMATKA AUNUKSEEN JA SYVÄRILLE

Teksti: Timo Lehtonen

Ortodoksina tulee tehtyä vuosittain jokin pyhiinvaellusmatka luostariin tai muuhun kirkolliseen kohteeseen. Näin olen käynyt  säännöllisesti  jossain päin  joko Suomessa tai Venäjällä - kuten syksyllä 2013.

Kohteina ovat olleet etenkin luostarit,  joista voin mainita Vanhan Valamon ja Konevitsan luostarit  Laatokalla. Olen saanut mahdollisuuden tutustua Pietarissa Johannes Rilalaisen  nunnaluostariin, jonne on haudattu kunnioitettu Johannes Kronsdtatilainen (1829 - 1908). Hänet kanonisoitiin pyhäksi 1998.
Moskovassa olen tutustunut  Danielin ja  Novodevitsin luostareihin ja  Sagorskissa  Pyhän Sergein Lavraan. Virossa olen käynyt Kuremäen nunnaluostarissa, jossa sain  palvella alidiakonina Moskovan ja koko Venäjän patriarkka Aleksein  toimittamassa  liturgiapalveluksessa.
Mieleen painuvin luostari oli Pihkovan Petserin luolaluostari ja mahdollisuus osallistua luostarin vuosittaiseen ”Praasniekkaan” eli temppelin nimijuhlaan ja kulkea  ristisaatossa  paikallisten naisten  kukilla ja kasveilla päällystämää tietä pitkin  Uspenian juhlassa. Käynti Petserin luostarin  katakombeissa oli todella kokemus. Usean sadanmetrin  käytävät on kaivettu  hiekkapenkereeseen, sillä luostari on jokilaaksossa. Tällä matkalla  oli mahdollisuus tutustua  kirjailija Tito Collianderin taloon, jossa hän asui vaimonsa kanssa 1935 -luvulla, kirjoittaessaan romaania Ristisaatto. Museona toimiva talo  sijaitsee   luostarialueen  lähellä luostaria.
Syvärinjoella  olen kahdesti  kulkenut isolla jokialuksella, kun tein kaksi matkaa Pietarista Laatokan kautta  Ääniselle  ja Kizin saarelle.
Edellä mainittujen matkojen lisäksi tein kulttuurimatkoja Neuvostoliiton aikana Moskovan ympäristön kulttuurikohteisiin, kuten Vladimiriin, Susdaliin ja Novgorodiin. Venäjänmatkoja on kertynyt passienleimojen mukaan yli 30 reissua.


Kohti Syväriä

Tämänkertainen pyhiinvaellus suuntautui Aunukseen  Aleksanteri Syväriläisen luostariin. 
Matka alkoi Helsingin Mellunmäen pyhittäjä Aleksanteri Syväriläisen kappelilta varhain perjantai aamuna. Meitä  oli 19 pyhiinvaeltajaa seurakunnasta lähdössä. 
Rajamuodollisuuksien jälkeen matka jatkui kohti Viipuria, jossa nautimme paikallisen lounaan.  Käytiin ostoksilla vanhassa Viipurin kauppahallissa, josta löytyi paljon mielenkiintoista ja  edullista.
Matkamme jatkui kohti Terijokea ja Pietaria. Pysähdyimme välillä entisessä Kivennavan pitäjässä, vanhan Lintulan luostarin kohdalla. Tuhoutuneen kirkon paikalle oli  noussut uusi kirkko.  Poikkesimme sisälle  ja lauloimme  Kolminaisuuden troparin, sillä  kirkko on pyhitetty  Kolminaisuuden muistolle eli Helluntain juhlalle. Paikalla ollut nunna esitteli meille kirkkoa ja uudestaan alkanutta Lintulan luostarin toimintaa.
Alkuperäinen Lintulan luostari perustettiin  1894,  luostarin tukijoina toimivat ruhtinas Neronov sekä tsaarin hovin rippi-isä  Johannes Kronsdtatilainen.   
Entinen luostarin kirkko tuhoutui 1939 sotatoimissa kun pommi osui kirkkoon ja nunnat pelastuivat täpärästi. Sodan jälkeen  monien vaiheiden kautta vanhan Lintulan sisaristo asettui   Heinävedelle. Matkamme  jatkui Terijoen kautta   Pietariin.  Majoituimme  hotelli Moskovaan, vastapäätä Aleksanteri Nevskin Lavraa - täällä olen käynyt useasti, osallistunut palveluksiin ja ollut ryhmien kanssa vieraana. 
Majoittumisen jälkeen osa porukasta riensi Nevskiin  palvelukseen  ja  osa  joukosta  lähti papin kanssa ostoksille  kirkollisiin kauppoihin. 
Aleksanteri Nevskin Lavra,  joka tarkoittaa suurta luostaria, viettää tänä vuonna 300-vuotisjuhlaa.
Seuraavana aamuna  bussin keula käännettiin kohti Aunusta ja Syvärin luostaria.
Matkalla poikettiin pikaisesti Ojatin naisluostariin,   laulettiin  ”Iloitse Jumalan äiti”  tropari. Kunnioitettiin pyhiksi julistettuja Aleksanteri  Syväriläisen vanhempia Antoninaa  ja Sergeitä, jotka on haudattu luostarin kirkon sivualttarin alle. 

Syväri häämöttää!

Ojatista  matkasimme  kohti Syväriä, ohittaen Lotinanpellon kaupungin. Syvärin joen  ylityksen jälkeen tienviitta osoitti matkaa olevan luostariin 10 kilometriä. Majoituimme luostarin uuteen hotelliin.  Sitten vain reppu huoneeseen ja ulos tutustumaan 300 metrin päässä olevaan  luostariin ja ympäristöön.
Varsinainen luostarialue  käsittää kaksi erillistä rakennuskokonaisuutta, Pyhän Kolminaisuuden  ja Kristuksen kirkastumisen luostarit,  jotka ovat noin  250 metriä erillään toisistaan, mutta ovat kuitenkin saman hallinnon alaisia eli yhtä luostaria.
Luostari sijaitsee kauniilla  paikalla, pienen Rostsinskoje-järven  rannalla. Perimätiedon mukaan Pyhä Kolminaisuus ilmestyi Aleksanterille tällä paikalla, kun hän oli matkalla Valamoon munkiksi.  Hänelle  näin osoitettiiin tulevan luostarin paikka. Valamosta palatessaan 1487 hän asettui paikalle  jossa  Pyhä Kolminaisuus oli ilmestynyt hänelle.   Vuosien kuluessa paikasta alkoi  muodostua   hänen ympärilleen yhteisö ja vähitellen luostari, jonka perustamisen on vahvistanut 1494 Novgorodin arkkipiispa Serapion. Hän  nimitti   Aleksanteri Syväriläisen tällöin luostarin igumeeniksi eli johtajaksi. Alkuaan luostarin kirkot ja rakennukset olivat puista.   Tämän ensimmäisen  Kolminaisuuden temppelin ympärille muodostui sitten Kristuksen kirkastumisen luostarialue. 
Myöhemmin  puiset  rakennukset korvattiin  tiilisillä, rapattiin  ja valkaistiin. Arkkitehtuuriltaaan luostarin kirkot ja ympärysrakenukset noudattivat pohjois-venäläistä   arkkitehtuuria.
Historian tietojen  mukaan kivisen  Kolminaisuuden   luostarin alueen   ja kirkon  rakentaminen  olisi aloitettu  1400-luvun lopulla ja kirkko valmistunut  1506.    
Lyhyen alueeseen tutustumisen  jälkeen alkoivat kumeat kirkonkellojen  lyönnit kutsua ristikansaa juhlapalvelukseen   Kolminaisuuden kirkkoon. Pienen holvikaaren kautta kuljettiin itse Kolminaisuuden luostarin kehärakennusten ympäröivälle sisäpihalle. Alueen keskellä sijaitsi  massiivinen  valkoiseksi rapattu pyhäkkö.
Kellojen soiton siivittämänä noustiin korkeat portaat ylös kirkkoa kiertävälle holvikäytävälle, josta käynti itse kirkkoon tapahtui,  mahtavien ovien kautta. Sisään astuessa  koki  itsensä pieneksi  ja nöyräksi, näiden maalausten ja korkeiden pilareiden ääressä. Täällä ovat sadat  ja sadat munkit kumartuneet maahan ja suorittaneet kuuliaisuustehtäviään. Tilan akustiikka ja kaikki vanhat ikonit ja freskot kertoivat  pyhiinvaeltajalle  niin raamatun  tapahtumista kuin Pyhän Aleksanterin elämästä.     

Kolmen tunnin juhlavigilia

Tämä yli 500 vuotta  sitten rakennettu kirkko  oli restauroitu  sisältä  lähes valmiiksi. Alkuperäiset seinämaalaukset oli puhdistettu ja  konservoitu. Kuvaseinä eli ikonostaasi,  jossa  108 isoa ikonia, oli  kunnostettu. Alkuperäiset ikonit olivat säilyneet ihmeellisesti lähes vuosisadan. Ajatellen sitä aikaa,  jolloin paikka ei ollut kirkollisessa käytössä.  Ulkoapäin  rakennuksissa  on vielä paljon korjaamista. Arkkitehtuuriltaan erittäin massiivinen  pyhäkkö  edusti vanhaa venäläistä keskeiskirkko tyyliä.  
Iso kellotorni  oli myös korjattu ja vuonna 2006 sinne oli saatu  14 uutta kelloa.
Luostarin ulkokehässä kiertävät rakennukset, joissa sijaitsevat veljestön keljat, keittiö, trapeesa eli ruokasali ja muut yhteiset tilat olivat osittain  keskeneräiset, osittain myös täydellisessä rappiotilassa. Peltikatot oli uusittu,  ulkoseinät   rapattu  ja kalkittu.  Parhaillaan oli menossa ikkunoiden uusiminen ja  tilojen sisäpuoliset korjaukset.
Pyhiinvaellusmatkamme  osui  Juliaanisen kalenterin mukaan Jumalan synnyttäjän syntymän juhlaan. Lauantai-iltana vietettiiin juhlan aattoa.
Luostarissa toimitettiin juhlavigilia joka kesti  yli kolme tuntia.  Kyllä siinä jalat oli kovilla. Toki itse kävin muutaman  kerran istumassa  kirkon perällä olevilla penkeillä.
Upeata oli kuunnella tuota   veljestöstä koostuvaa munkkikuoroa, jossa laulajia oli 30.  Ikään kuin enkelikuoro olisi   laulanut, miesäänissä oli mahtavuutta, mutta myös herkkyyttä. 
Aika ajoin tuntui ikään kuin olisi  jossain konsertissa, niin upealta tuo munkkien veisuu  kuulosti.
Saimme palveluksen aikana siunauksen igumeeniltä.  Kunnioitimme juhlan ikonia  ja saimme  kirkkoleipää juhlan kunniaksi.
Meidän lisäksi paikalle oli saapunut Ilomantsista ortodoksiryhmä. Paikallista  kirkkokansaa ja joukko venäläisiä  pyhiinvaeltajia oli kanssamme juhlaa viettämässä.  
Palveluksen lopulla poistuin  kirkosta  ja  suuntasin askeleet  kohti Kirkastumisen luostarin kirkkoa,   jossa oli mahdollisuus  käydä kunnioittamassa pyhittäjä Aleksanteri Syväriläisen reliikkejä.
Reliikit palautettiin luostarille 1998, kun luostari uudelleen avattiiin. Reliikkejä  oli neuvostovallan aikana säilytetty Pietarissa ateismin museossa. 
Pyhät reliikit oli asetettu kauniiseen hopeiseen  sarkofagiin, uskovaisten kunnioitettavaksi. 

Kirkastumisen luostari

Kirkastumisen luostarin kirkot ja sen ympärillä olevat rakennukset  ovat 1550-luvulta.  Pihan keskellä on  Kirkastumisen muistolle pyhitetty iso pääkirkko. Tämän yhteyteen on rakennettu  pieni Sakariaan ja Elisabetin muistolle omistettu kappeli,  jossa säilytetään  pyhän Aleksanterin reliikkejä.
Toisella puolella, lähes kiinni  isommassa kirkossa,  on pieni Pyhälle Kolminaisuudelle pyhitetty  kirkko. Se on luostarialueen vanhin, alkuaan puinen.  Pihalla on 1600-luvulta barokkityyliin rakennettu korkea kellotorni. Alueen keskellä on vanha hautausmaa, ja jäljellä on muutamia ristejä.
Lisäksi pihalla on pieni kappeli, siinä paikassa  jossa  Aleksanterille ilmestyi p. Kolminaisuus hänen matkatessaan Valamoon. 
Rakennuskehässä olevat rakennukset ovat osittain kaksi- kolmikerroksisia. Kirkastumisen luostarin tiloissa on toiminut 1790- luvun alusta Aunuksen  hiippakunnan keskus ja pappisseminaari, jonka toiminta päättyi   1801, jolloin se siirtyi Arkangeliin.  
Nykyään veljestö asuu   korjatussa Kirkastumisen luostarin tiloissa.
Neuvostoliiton aikana rakennuksissa oli  mielisairaala   sekä kehitysvammaisten suljettu laitos. Kolminaisuuden luostarin tilat ovat olleet vankileirinä vuodesta 1918  aina 1960-luvulle.
Paluumatkalla Kirkastumisen kirkosta    poikkesimme   nauttimassa pyhitettyä vettä luostarin kaivosta. Lauantai-Ilta  päättyi  yhteiseen iltaruokailuun  hotellin ruokasalissa.  

Matkan kohokohta

Sunnnuntaina oli  aikainen herätys kello kuusi,  sillä varhaisliturgia  alkaa jo kello seitsemän  Kirkastumisen luostarin kirkossa. Koska olemme pyhiinvaellusmatkalla, oli tarkoitus  osallistua ehtoolliseen.  Tätä varten piti  käydä   paikallisen pappismunkin pakeilla ”riehkillä” eli synnintunnustuksella, sillä  tämä  on käytäntö Venäjän ortodoksisessa kirkossa.  Vuorollaan sitten kukin papin kanssa keskustelemaan, jonka jälkeen ”poklona” maahan kumarrus ja siunauksen pyytäminen.
Näin  oli saatu lupa osallistua yhteen tärkeimmistä asioista pyhiinvaellusmatkalla, eli ehtoollisen  sakramenttiin.
Liturgiassa  palveli  kolme diakonia sekä useampi pappismunkki.  Munkkiveljestö lauloi palveluksessa, mutta  laulajia oli nyt vähemmän kuin  vigiliassa.  Paikalla olevien munkkien  laulu oli  kaunista  kuultavaa ja vei ajatukset pois maalisista asioista.
Vaikuttavin ja mieleen painuva kerubiveisu, ”Heittäkäämme pois siis kaikki  maalliset huolet ...” 
vei ajatukset palveluksessa rukoukseen. 
Liturgiassa myös kansa osallistui yhteisiin veisuihin kuten   uskontunnustukseen ja  Isä meidän -rukoukseen. Ehtoollisen jakamisen aikana kirkkokansa  lauloi - eli nämä ihanat  ”mummot”, huivipäiset  naiset, joilla on    kaunis  ja rukouksellinen laulun sävel, laulu tulee sydämestä  ja hartaudella korostamatta mitään.
Vaikka kaikkea ei ymmärtänyt, niin kirkossa  oli rukouksellinen tunnelma.  Kuuntelin  myös  papin ja diakonien resitointia. Jokainen sana, viimeinenkin tavu kuului aina kirkon perälle asti, ei tarvinnut höristää korviaan, mitä pappi lausuu.  Ei  tarvinnut äänentoistoa, vaikka kirkko oli iso ja korkea.
Liturgia kesti lähes kaksi tuntia. Tämän jälkeen saimme yksinkertaisen  aamiaisen hotellin ravintolassa. 
Vain  pari palaa leipää, juustoa, makkaraa ja  pienipala munakasta,  kahvia tai teetä.  Sitten vain kiiruusti matkamuisto-ostoksille ja repunhakeminen huoneesta.
Aika oli lähteä  kohti  Suomea. Ennen lähtöä vielä yhteinen valokuva ja siunaus luostarin johtajalta.
Vaikka tällainen pitkähkö  bussimatka ottaa voimille, niin  kokemus, sisäinen mielenrauha ja hengellinen anti  antavat  voimia  tulevaan arkiseen aherrukseen. 

Kotimatka 

Jäi hiukanhaikea tunne, kun ylitimme  Syvärinjoen. Pysähdyimme paluumatkalla Staraja Ladogassa Uspenian nunnaluostarissa, jossa  meille esiteltiin sen kaksi kaunista kirkkoa.
Tämä luostari on syntynyt nyt 2000-luvun alussa, eikä sillä ole aikaisempaa historiaa.
Staraja Ladoga on viikinkiaikainen  linnoituspaikka. Alueella on vielä jäljellä  vanhan linnoituksen raunioita ja  muurien jäänteitä.
Matkamme jatkui Kiirovin valtatietä pitkin kohti Pietaria. Koska  aikataulu oli tiukka,  ajoimme  Pietarin ohitustien kautta  Suomenlahden poikki vievälle  patotielle, joka lähtee  Suomenlahden eteläpuolelta Puskinin kaupungin kohdalta kohti Terijokea. Keskikohdalla  ajoimme  Suomenlahden ali  tunnelissa. Tässä kohtaa ovat ne  ne patosulut, joilla   myrskyn aikana suljetaan Suomenlahden pohjukka ja  näin vältetään veden nousu Pietarin kaduille.
Terijoen puolella  pysähdyimme  ruokailemaan mukavaan rantaravintolaan. Oli nautinnollista herkistellä  laineiden liplatuksen tunnelmassa  ilta-auringossa. Aika oli   jälleen matkata pyhiinvaeltajana   ja viimeinen pitkä taival täältä Viipurin kautta rajalle alkoi.
Kotona Vuosaaressa olin maanantain vastaisena yönä kello 01.30. Tämän jälkeen hain vielä koiran hoidosta. Väsyneenä, mutta hyvällä mielellä ja  monta asiaa ja elämystä rikkaampana!

Taustaa miksi Syväri?

Olen  kirjoittanut kirkkokunnan  Aamun Koittoon artikkelin Syvärin luostarista. Miksi juuri Syväri? Tein  vuonna 1998 juttua Suomessa asuvasta  uniaattipapista, isä Roobert Caluwestä,   joka täytti silloin 80 vuotta. 
Hän toimi Ekumeenisessa  keskuksessa Espoossa. Keskustelumme  kuluessa   tuli esille myös Syvärin luostari.  Tällöin hän antoi minulle nipun mustavalkoisia valokuvia, jotka oli kuvattu Syvärin luostarista 1942 - 1943. Kuvien  innoittamana  tein silloin jutun Syväristä lehteemme. Näin silloin vielä hiukan, joten  pystyin tutkimaan kuvia luku-TV:n avulla.  Sain tällöin  käsityksen luostarista, kirkoista ja sisäinteriööreistä. Sen jälkeen  ajatuksissa   pohdin  miten päästä tuonne  Aunukseen ja Syvärin luostariin. 
Seuraava kohde on joko Solovetskin luostari Vienanmeressä  tai Kreikan Athosvuoren  luostaritasavalta.

Pyhiinvaellustervehdyksin  ipodiakoni Timo 


Tihvinä

Noin 110 kilometriä Pietarista.
Vuonna 1560 Iivana IV (Julma)  perusti Tihvinänjoen vasemmalle rannalle Neitsyt Marian kuolonuneen nukkumisen luostarin (Uspenia). Samalla rakennettiin pieni Vvedenijen eli Neitsyt Marian temppeliin tuomisen nunnaluostari sekä kaksi kauppiaiden ja käsityöläisten asuttamaa esikaupunkia. Myöhemmin Neitsyt Marian kuolonuneen nukkumisen luostari ympäröitiin tornein varustetulla muurilla, ja siitä tuli yksi Luoteis-Venäjän puolustuksen keskuksista. Vuonna 1613 ruotsalaiset polttivat Tihvinän esikaupungin ja piirittivät luostaria. 1600-luvulla luostarin puurakennukset korvattiin kivisillä, ja näin  siitä muodostui merkittävä arkkitehtoninen kokonaisuus.
 1600-1700-luvulla Tihvinä oli kukoistava kaupan keskus. Sen markkinat olivat maan suurimpia. 1700-luvulla asukkaat vapautuivat luostarin alaisuudesta ja vuonna 1773 Tihvinästä tuli kaupunki. Vuonna 1811 avattu Tihvinän vesitie lisäsi entisestään sen merkitystä.
Toisen maailmansodan aikana saksalaiset valtasivat kaupungin 8. marraskuuta 1941 osana operaatiota sulkea Laatokan yli kulkenut Leningradin huoltoreitti, mutta joutuivat vetäytymään neuvostoarmeijan vastahyökkäyksen takia  9. joulukuuta samana vuonna. Taistelujen seurauksena kaupunki kärsi huomattavia vahinkoja.
Kaupungin tärkein nähtävyys on vuonna 1560 perustettu Jumalanäidin kuolonuneen nukkumisen luostari, jossa säilytetään kuuluisaa  ihmeitätekevään Tihvinän Jumalanäidin ikonia. Etupäässä puusta rakennetussa vanhassa kaupungissa on Kristuksen kirkastuksen katedraali, vanha hotellirakennus ja kauppahalli. Kaupungissa toimii historiallinen museo ja Tihvinässä syntyneelle säveltäjä Nikolai Rimski-Korsakoville omistettu kotimuseo. 
Tämä ihmeitä tekevä ikoni katosi sodan aikana ja löydettiin sittemmin Amerikasta yksityishenkilön kokoelmista. Ikoni palautettiin takaisin Tihvinään, kun luostarin toiminta alkoi 1997.
Dosentti Aune Jääskinen on tehnyt väitöskirjan mm. Tihvinän ikonin alkuperästä.

32. NOUTEITA 20

Teksti: Tuula Pennanen
LYHYET JÄÄHYVÄISET

1. Matkanteko on kaikkina ikäkausina seikkailu. Seikkailuun lähdetään sieltä, missä tavallisesti ollaan. Ei siis tiedetä, mihin tullaan, ja mitä on lähtemisen ja perillepääsyn välillä. Sitä sanottiin sekajunaksi. Se oli linja-auton ja kuorma-auton yhdistelmä, ja sillä oli pitkä kuono. Ihmiset istuivat kopissa, maitotonkat, heinäharavat ja kaikki, mitä ei itsellä ollut tai naapurilta saanut lainaksi, matkasi lavalla.

Sekajuna oli kulkuneuvo, jolla pääsi kirkonkylästä metsäkyliin, ja se jätti matkustavaisen ihan siihen, mihin oli matka eli portinpieleen tai pihatien tai yhdystien kohdalle.

Kun tultiin metsään, tie alkoi mutkitella, ja silloin se kuono alkoi työnsä. Se nuuhki pensaat ja puunrungot ja se oli rohkeasti menossa eri suuntaan kun pyörät. Pimeällä lapsi odotti mitä tahansa tapahtuvaksi. Suuren eläimen silmät saattoivat kuin saattoivatkin näkyä pimeässä, kun auton valokiila osui niihin, äkkiä saattoi myös nähdä valaistusta mökinikkunasta sisään ja sisällä ihmisiä.

Diesel-vetureissa oli myös pitkä kuono, mutta se ei nuuhkinut maailmaa. Se veti perässään vaunuja päättäväisesti kohti perilläoloa, ja ihmiset niissä vaunuissa katselivat ohikiitäviä näkyjä tai olivat katselematta. Niin jännittäviä junat kuitenkin ovat, että niitä on varta vasten menty asemalle katsomaan tai katsahdettu radanvarren tuvanikkunasta. Tästä eteenpäin voi kukin ajatella. En ole puhunut mitään siitä, mitä sekajunan matkustajien tai junanvaunun matkustajien elämässä tapahtuu lähtemisen ja perillepääsyn välissä. Yksi esimerkki olkoon IDIOOTTI-romaanin alku.

Kaikki kulkuneuvot ovat maailman haltuunoton välineitä. Kulkuneuvoista tärkeimpiä ovat omat jalat, mutta lentokone on merkitykseltään vähäisempi kuin lentoasema, ja lentoasemakin saa merkityksensä viipymisestä, kiireettömästä asettautumisesta. Hallinnan välineitä eivät kulkuneuvot ole.

Tähän päästyäni huomaan olevani umpikujassa. Olen ajatellut uteliaisuutta, uskallusta, kaikkinaista toiveikkuutta liikkeellepanevaksi voimaksi, mutta en voi sivuuttaa yleisiä liikekannallepanoja, pakolaiskuljetuksia, sairaalajunia, pakkoa lähteä. Nyt olen sen sanonut ja voin palata aamuvalossa loistavaan oranssipalloon, jonka pojat näkevät junan ikkunasta. He ovat illalla asettuneet junanvaunuun, joka on sivuraiteella sopivasti yöpymistä varten. Aamulla he havahtuvat siihen, että juna liikkuu ja näkevät ikkunasta Amurin tiikerin.

2. Täytän kohta seitsemänkymmentä vuotta. Hyvästelen teidät nyt. En siis kirjoita enää kolumneja tähän lehteen. Olen ollut riittävästi matkalla todetakseni, että maailmani on täynnä ihmeellisiä asioita ja ihmeellisiä ihmisiä. Tämä kaikki peräti ihmeellinen on todellisuuttani, eikä voi kuin ihmetellä! Ja loppukevennykseksi kerron istumisestani todellisessa penkkirivissä, noin vain jonkun toimesta. Olen usein ollut konsertissa Pietarin Filharmonian salissa. Se on tunnetusti yksi maailman parhaimmista konserttisaleista. Pietarilaiset osaavat solmia hyödyllisiä suhteita elämän monimutkaisuudesta selviytymiseksi. Pietarilainen ystävä oli hankkinut etukäteen konserttiliput, hyvät paikat neljälle. Minä istuin työn sankareiden penkkirivissä seuralaiseni kera. Siellä on sellaisia paikkoja, ja niillä paikoilla istujat ovat iäkkäitä naisia. Miehiä on paljon vähemmän. No totisesti, istuin oikeasti historian penkkiriveissä, mutta olin häpeissäni ja arasti iloinen silti.

Omistan teille kaksi runoa antologiasta TULISEN JÄRJEN AIKA. Ne ovat teoksen ensimmäinen ja viimeinen runo, olkaa hyvät. Runot on suomentanut Aale Tynni, ja teos löytyy omasta kirjastostamme.

Tampereella 27.11.2013 
Kunnioittavin ajatuksin 
Tuula Pennanen

33. VALOKUVIA – MUTTA MILLÄ?

Teksti: Tuula Paasivirta

Mikä olisi hyvä kuvausväline vaikka näkövammaisen käyttäjän pukinkonttiin? Kokeilimme kolmea välinettä: digikameraa, iPadia ja kännykkää. 

Näky ry:n puheenjohtaja Ismo Tilanto on pitänyt menneinä vuosina valokuvauskursseja näkövammaisille, erityisesti meille heikkonäköisille. Hän on yhdistänyt ammattitaitonsa ja kokemuskouluttajuuden yhteen pakettiin. Olen ollut yhdellä tällaisella kurssilla. Valokuvaus on kiintoisa, mutta joiltakin osin vaikea harrastus. Tämä riippuu tietenkin siitä, minkälainen jäljellä oleva näkökenttä on.
 
Digikamera ja kuvaaminen

Oma digikamerani on Canonin pokkarikamera. Siinä on 12.1 megapikseliä. Kuvat käyvät myös lehtikuviksi. Kamerassa on valmiiksi hyvin erilaisia vaihtoehtoja kuvaamisasetuksiin, automaattikuvauksesta yökuvaukseen. Yökuvaus tai nopea yökuvaus – vaihtoehdot sopivat hyvin tummiin kohteisiin päivälläkin.  Tämän ”löysin” kuvatessani entisöityä Tyrvään vanhaa kivikirkkoa. Olen myös ottanut kameran auringonlaskuasetuksella joistakin kasveista kuvia. Tällöin värit ovat vahvempia kuin muutoin digikameralla kuvattaessa. Tässä on kysymys pitkälti siitä, minkälainen värisävy miellyttää kuvaajan silmää sekä otetaanko taidekuvia vai onko olennaista, että värit toistuvat mahdollisimman oikein.  Tässä värien toistossa pokkarikamera on haasteellinen, erityisesti vaaleita ja hentoja kukkia kuvatessa. 
Otan myös aika erikoisia kuvia, koska käytän niitä runovalokuvataulujeni taustana. Voin esimerkiksi ottaa monta kuvaa pelkästään järvenpinnasta tai erilaisista nurmikoista tai vaikkapa ystäväni pihan jalkaritilästä. Pokkarikameran tarkkuutta saa lisättyä jalustalla, jos sitä jaksaa kuljettaa mukana. Tällöin kuviin ei tule käden liikkeen aiheuttamaa tärinää, joka vaativassa kuvauksessa voi olla ongelmana.
 Digikamerani hyvä puoli on heikkonäköisyyttäni ajatellen, että kuvattaessa ei tarvitse tihrustaa pienestä aukosta. Siitä en juuri mitään näkisikään.  Nyt voin katsoa usean sentin korkeasta ja leveästä näytöstä sitä, mitä aion kuvata. Kaikkea en silti välttämättä näe tarkoin, mutta kuvista tulee kuitenkin useimmiten yllättävän hyviä, kun malttaa odottaa, että kamera myös itse tarkentaa kohteeseensa, kun on valinnut kuhunkin kuvaukseen sopivat etäisyydet ja valkotasapainot. Toisinaan alun perin virheelliseksi katsotusta kuvasta voikin tulla taiteellinen kuva. 
Digikameran video-ominaisuutta olen käyttänyt myös muistiinpanoina, esimerkiksi lyhyen laulun äänitykseen. Jälkeenpäin voin opiskella laulua nauhoitteen avulla. Tavallisella valokuvauksella joko minä itse tai joku vieruskaveri on kuvannut erilaisilla luennoilla seinälle heijastettavia flyereita, ja tätä kautta olen voinut poimia luentomuistiinpanot kätevästi talteen.

IPadilla kuvaaminen

Olen saanut ensimmäisen iPadin. Päätin testata sen kameraa ensin puutarhassani, josta sain ilahduttavan hyviä kuvia. Kamera on erittäin nopea. Sen ruutu, jolla kuvattavaa kohdetta katsotaan on jo melko iso. Minun uusi iPadini on wi-fi-versio sirukortilla. IPad on teknisiltä mitoiltaan 241,2x185,7x9,4 mm. Painoa sillä on noin 550 gr. Valokuvausta ajatellen iPadin kamera on viiden megapikselin automaattitarkenteinen kamera. 
 Vaikka kameralla on jo melko hyvä megapikselitaso, niin sen huono puoli on, että osa hyvin tarkasta kuvauksesta ei onnistu kovinkaan hyvin. Kysehän on taulutietokoneesta, ei varsinaisesti kamerasta. Koska Applen tuotteet ovat amerikkalaisia, niissä on valmiina näkövammaisia varten puheominaisuus ja suurennusohjelma, jotka vaativat melkoista teknistä opettelua alussa, jotta niiden kanssa pärjää. Lisäksi iPadiin on kehitetty näkövammaisia varten erilaisia karttaohjelmia, joista tuorein, Blindsquare esiteltiin elokuussa 2013 näkövammaisten keskusliiton auditoriossa. Tämä olisi ihan oman juttunsa väärti, eikä sinänsä liity valokuvaukseen.
Asiantuntijat käyttävät kamerasta nimitystä  isight. Se hyödyntää taustalla valotettua kennoa, jolloin sen pitäisi toimia paremmin hämäräolosuhteissa kuin aiemmat vastaavat kamerat. Kiinnostuneille löytyy mm. netistä tarkempaa tietoa sen teknisistä ominaisuuksista. Ipadin kamera on melko nopeakäyttöinen ja kuvien tarkkuudelta siis kohtuullinen, mutta asiantuntijoiden mukaan sillä on valoisissa olosuhteissa ongelmia värien kylläisyyden kanssa. Aurinkoisissa ulko-olosuhteissa kuvista tulee helposti vaaleita ja ylivalottuneita. Hämäräolosuhteissa värintoisto on huomattavasti parempi, mutta kuviin tulee helposti kohinaa. Kohina on onneksi laadultaan tasaista ja yksiväristä. Kuvien kohina ja rakeisuus, jota en itse juurikaan havaitse iPadin kuvissa, saattaa olla myös heikkonäköisen kuvauksen kompastuskivi.
Mielestäni värit toistuvat melko hyvin, mutta siitä olen asiantuntijoiden kanssa samaa mieltä, että otettaessa lähikuvia kuvan viimeinen terävyys jää helposti saavuttamatta. Kannattaa kuitenkin muistaa, että vaikka taulutietokoneella on hauska kuvata, ei sen tarkoitus ole ensisijaisesti olla kamera. Toisaalta juuri se tuo heikkonäköiselle joitakin uusia mahdollisuuksia omaan kuvaamiseen, joita ei pienillä kameroilla saavuta. Lisäksi joillekin heikkonäköisille lisäongelmia voi tuottaa löytää oikeata kuvaketta iPadista. IPadilla on todella nopea kuvata, joten sillä saa paljon hyviä tilannekuvia. Itseäni on ilahduttanut kaikista eniten, kun sain karpaattienkellojen kukat toistumaan täsmälleen oikean värisinä, sillä digikameraan ne eivät suostu tarkentumaan täsmälleen oikeassa sävyssä. Lomamatkalla innostuin kuvaamaan iPadilla erityisesti kaunista ilta-auringonlaskua Lohjanjärvellä. IPadin kamerassa on erilaisia spiraali- ja vastavalo-ominaisuuksia, joilla voi leikitellä loputtomasti.

Kännykkäkamera

Kännykkäkamerassani megapikseleleitä on 3.2, kuten useimmissa peruskännyköissä on. Sillä saa tilannekuvia ja arkikuvia, mutta ei kovin hyvätasoisia kuvia. Heikkonäköiselle kännykkäkamera on kuvaamiseen mielestäni hieman huono, eikä kuvanlaatu ole kovin hyvä. Otin myös sillä samaisia ilta-aurinko kuvia, kun olin ottanut tavallisella kameralla ja iPadilla, mutta laatuun olin hyvin tyytymätön. Älykännyköissä on parempia kameroita. Minulla ei ole siitä kokemusta. Esimerkiksi iPhonen kännykkäkamerassa on joitakin oivallisia ominaisuuksia, joita et löydä vaikkapa iPadista, ja iPhonen kameran megapikselit ovat isompia. Kannattaa lähteä rohkeasti kuvaamaan itselle sopivilla välineillä. Niistä saa hauskoja muistoja tunnelmista elämän varrella.

Toimituksen vihje: jos aiot kuvata kännykkäkameralla, osta älykännykkä. Kalleimmissa malleissa on huippukamera, keskihintaisillakin päihittää monen pikkupokkarin. Käyttäminen vaatii harjoittelua, mutta palkitsee. Jos haaveilet lähettäväsi kuvia lehteen, valitse asetuksista mahdollisimman suuri kuvakoko.

34. NÄKYMÄTÖN NÄKYVÄKSI SIVELTIMELLÄ

Teksti: Jukka Penttilä

Osa 6 Öljymaalaus ja akryyli

Näkymätön näkyväksi artikkelisarjani Kajastus-lehteen syntyi päästyäni Hyvinkään taidekoulun iltalinjan opiskelijaksi syksyllä 2011. Ajatuksena on ollut kirjoittaa niistä kokemuksista, joiden eteen täysin sokea kuvantekijä joutuu luodessaan kuvaa ilman näköaistia. Sarjan aiemmat artikkelit löytyvät alkaen Kajastuksen numerosta 1/2012. Toukokuussa 2013 uurastukseni palkittiin taidekoulun päästötodistuksella. Koulutien päätöksestä huolimatta artikkelisarja jatkuu ja ilmestyy vaihtuvin väliajoin Kajastus-lehdessä vielä parin artikkelin muodossa. Tämän lehden artikkelissa mennään sivellinmaalarin maailmaan. Kaiken viivanteon perusta, värioppi ja sommittelu, ovat tärkeää teoriaa, jota haluan Kajastuksen lukijoille kansantajuisesti raottaa sarjan viimeisessä artikkelissa (7). Nyttemmin jatkan taiteen teon syventämistä kansalaisopiston eri taidekursseilla, joilta haen viivanteon lisähallintaa, oman näkövammani huomioiden. Kodin ulkopuolella, ammattitaiteilijoiden ohjauksessa, saan edelleen enemmän oppia ja voimaantumista tekemiseeni kuin tekemällä sitä kotona yksin. Ehkä taidepolkuni varrelta syntyy jatkossa jotakin Kajastukseen tekstein kerrottavaa. Ken kulkee, hän näkee. Siirrytään nyt hetkeksi sokean öljy- ja akryylimaalarin maalausluokkaan. Kerron mitä tunneilla tein ja miten tekemiseni eroaa näkevien opiskelijoiden tekotavasta.

Hyvinkään taidekoulun iltalinjan kaksivuotisen opintokokonaisuuden taideaineista piirrustus ja maalaus olivat minulle vaativimmat oppiaineet. Taidehistorian, grafiikan ja veiston haasteet oli helpompi kohdata ja teoksiksi tehdä. Piirrustusoppimäärän suoritin hiili- ja lyijykynäpiirtämisen lisäksi käyttäen linokaiverrusta. Hiilellä ja lyijärillä piirsin hedelmä-, astia- ja eläinluuasetelmia. Elävän mallin linjoja hain muutamilla oppitunneilla hiilellä. Totesimme piirustusopettajan kanssa, että minun on turha elävää mallia yks-yhteen loputtomasti piirtää vaan hyödyllisempää oli viivan hallinnan opettelu kaivertaen linoa. Taideaineena piirustus olikin ainoa taideaine, josta hiukan ”lintsasin”, olematta kokoaikaisesti näkevien opiskelijoiden mukana, vaan kaiversin omia kuvalaattoja grafiikan luokassa. Maalauksen oppimäärän suoritin opintoohjelman mukaisesti. Siis myös elävät ihmismallit maalaten. Maalaamiseen kiinteästi liittyvät väriopin  ja sommittelun oppitunnit niin ikään opintosuunnitelman mukaisesti. Myönnettävä on, että väriopin teoria oli aluksi sekoittaa pääkoppani. Mutta jonkin aikaa värien ominaisuuksia ja käyttäytymistä mietittyäni oma väriympyräni ja -palettini on hyvin selkeä. Sommittelu taas on ollut minulle aina luontaista. Grafiikka taidemuotona on sokealle hankalaa. Minulle henkilökohtaisesti grafiikka oli mieliaine öljymaalauksen lisäksi. Siksi kaiketi motivaationi suorittaa kaikki opinto-ohjelmaan kuuluvat grafiikanmenetelmät oli selvää. Esimerkiksi metalligrafiikan olisin halutessani voinut korvata yksinkertaisemmilla grafiikanmenetelmillä. Varmaankin osittain näistä syistä johtuen grafiikan arvosanani oli paras mahdollinen. Taidekoulun opettajien avoin suhtautuminen kohdatessaan sokean opiskelijan ehdoitta, oli avaintekijä selvitäkseni päästötodistukseen asti. Varsinainen öljymaalaus aloitetaan toisena opiskeluvuonna. Akryylimaalaus liittyy väriopin- ja sommittelun tunneille ja se on mukana koko opiskelun kaksivuotisen ajan.

Öljymaalaus

Kun hahmottelen tätä artikkelia huomaan, että tekstissä painottuu teosten tekninen toteutus ja ne avustavat menetelmät, joita itse kuvanteossa käytän. Maalausprosessi on itsessään tapahtuma, jota on vaikea sanoin kuvata. Maalausprosessissa maalarin sielu, ruumis ja mieli on keskittyneessä luomisen tilassa, ei itse maalarikaan tiedä mitä lopullisesti syntyy. Lopputulos on aina jonkinlainen monien asioiden yhteensulatus niistä aatoksista ja päätetyistä asioista, joita ennalta oli suunnitellut. Joskus teos syntyy ikäänkuin itsestään ja lopputulos yllättää positiivisesti. Joskus teosta korjataan ja hiotaan loputtomasti, silti lopputulos ei täysin miellytä. Joskus koko homma on aloitettava alusta, tyhjältä taululta. Artikkelista selvinnee karkealla tasolla maalarin työn arki ja joitakin seikkoja sellaisista työtavoista, jotka poikkeavat näkevän maalarin työtavoista.

Öljymaalaus tehdään perinteisesti pellavakangaspohjalle. Mielyttävän työskentelyn ja laadukkaan teoksen perusta on hyvälaatuinen pellavakangas, jossa pellavalanka on kudottu tiukasti ristiin. Maalauspohja kannattaa tehdä itse tai hankkia taidekauppiasammattilaiselta. Valmiit, ”sekatavarakaupasta” ostetut kangaspohjat osoittautuivat maalaustyöskentelyssä ohuiksi ja löysiksi. Samoin valmispohjien kehykset monesti yllättävät hentoudellaan, vääntyilemällä työskentelyn aikana. Halvahkoissa valmispohjissa en saa siveltimen ja pohjakankaan välistä kohtaamista niin toimivaksi kuin itse tehdyssä tai ammattilaisen tekemässä pohjassa. Maalauspohjina voi käyttää muitakin materiaaleja kuten pahvia, lautaa tai kuitulevyä. Mutta pohjustuksesta huolimatta pidän itse niitä, ainakin toistaiseksi, toissijaisina pohjavaihtoehtoina. Maalauspohjan teko aloitetaan pellavakankaan  kiristyksellä puukiilakehykseen. Hyvää puukiilamateriaalia ja pellavakangasta saa taidekaupoista. Kiilapuun on hyvä olla kotimaista vähäoksaista ja suoraa mäntyrimaa. Ostetuissa kehyksissä kehysrimojen päät on valmiiksi lovettu, jolloin kehysrakenteesta saadaan luja ja vääntymätön. Kehyksen rakenne varmistetaan naulaamalla kulmat kiinni. Suurikokoisten töiden kehysrakenteen lujuus ja vääntymättömyys varmistetaan ristikkäisillä tukirimoilla ja kehyksen kulmiin kiilatuilla puukiiloilla. Halutun kokoisen teoksen pellavakangas kiristetään noin viisi senttiä korkeampana ja leveämpänä kehykseen neljältä reunalta. Kangas pingoitetaan kireäksi, ei kuitenkaan täysin joustamattomaksi, naulaamalla tai nitomalla kangasta vuoronperään vastakulmista- ja reunoista. Pellavakuitujen on syytä olla suorassa linjassa. Seuraava työvaihe on kiilakehykselle kiristetyn pohjakankaan pohjustus. Pohjustusaineita on monenlaisia ja niitä voi valmistaa itse. Nykyisin yleisesti käytetään kaupasta saatavaa Gesso-valmistetta, johon sekoitetaan yksi osa vettä. Koulussa käsittelimme pohjakankaan ennen Gessosivelyä puuliiman (Erikeeper) ja veden sekoitteella (kaksi osaa vettä ja yksi osa liimaa). Taulupohja asetetaan vaakatasoon sanomalehdillä suojatulle lattia- tai pöytätasolle. Sekoitettu liimaseos vedellään pohjakankaalle kevyin yhdensuuntaisin ristikkäisin siveltimen vedoin. Siveltimen tulee olla suhteellisen leveä. Liimaseoksen annetaan kuivua, jonka jälkeen pinta hiotaan kevyesti puuhiomapaperilla ja liimaseossively toistetaan. Gessopohjustus tehdään samoin kuin edellä liimapohjustus. Käsittely vähintään kahdesti. Kaupasta ostettujen valmispohjien laatu paranee jos niille tehdään kertaalleen gessopohjustus. Pohjustettu maalauskangas on kireä, kudontalangoiltaan suora ja kuopaton kangas, josta öljyväri ei pirskotu suurinakaan määrinä käytettynä kankaan läpi.
 
Kuivunut taulupohja on valmis nostettavaksi maalaustelineelle. Öljymaalauksessa käytetään tukevarakenteista maalaustelinettä, jossa on kaltevuuden säätömahdollisuus ja työlle korkeussäädettävä alatuki. Maalaustyöskentely tapahtuu seisten, joten hyvä korkeus taulupohjan alareunalle on noin maalarin navankorkeus. Aina uutta taulua aloittaessani merkitsen taulupohjan ulkoreunoihin taulun ylä- ja alaosan keskikohdat. Samoin sivureunat. Samalla muodostuu merkkien kautta vedettyjen näkemättömien suorien linjojen risteyskohtaan teoksen keskipiste.
Teospohjan yläosan merkkaan kahdella merkillä, jotta myöhemmin tiedän maalauskankaaseen koskematta, että keskeneräinen teos telineeseen uudelleen asetettuna tulee katsojan katsontakannalta katsottuna oikein päin. Ylinmääräisiä tahattomia sormenjälkiä maalauspinta ei kaipaa. Öljymaalauksen tekoprosessi kestää vähintäänkin päiviä. Usein viikkoja, jopa kuukausia. Öljymaalauksen teon pitkäaikainen kesto on sinäänsä sokealle taiteilijalle haaste. On pidettävä mielessä mitä väriä ja mihin on maalannut kun työtä jatkaa esimerkiksi viikon kuluttua edellisistä siveltimenvedoista. Kun tekee useampaa kuin yhtä työtä yhtäaikaa niin parasta on kirjata työnetenemisvaiheet tarkasti ylös, jotta muistinvaraisella tiedolla on kirjallinen tuki. 

Sokealle paikantamista hahmottavien merkkien tekotapoja on vähintäänkin yhtä monia kuin on eri maalareita. Tosin meitä umpisokeita siveltimen käyttäjiä, saatika öljymaalareita ei itseni lisäksi minun tiedossani ole. Joten kuvaamani ”sokkomaalaritekniikat” ovat ikiomia kehitelmiäni, jotka kokemuksen karttuessa kehittyvät edelleen. Aluksi käytin sinitarra- ja maalarinteippipaloja kaikenlaisen pahvinpala- ja narunäpräilyn kera. Nyttemmin olen päätynyt ilmoitustaulunastojen ja ns. taikanarun käyttäjäksi. Selkeillä kannoilla varustetut nastat kiinnittyvät kehykseen tukevasti ja ne on helppo havaita sormenpäin teoksen äärimittoja hahmotellessa. Taikanaru, jota apuvälinemyymälä Aviris myy nimellä Wikki stix, on monikäyttöinen askartelunaru. Narut ovat 20 cm pitkiä erivärisiä narunpätkiä, jotka on päällystetty hunajavahan kaltaisella aineella. Narua on helppo katkoa, yhdistää ja muotoilla. Se tarttuu melko hyvin teoksen pohjapintaan. Narunpätkät saa myöhemmin poistettua maalauspinnasta. Näkövammaiset lapset käyttävät taikanarua tiettävästi mm. koulun aritmetiikantunneilla. Lisävarmistuksena teippaan taulupohjan yläreunastaan maalaustelineen runkoon kiinni. Näin vahingossa telineeltä lattialle putoilevilta maalauksilta vältytään. Minä ainakin keskityn esimerkiksi värien sekoittamiseen niin keskittyneesti, että työnsä lähellä liikkuessaan tulee joskus vahingossa törmäillyksi telineeseen tai itse työn kehykseen.

Maalaustuntien alussa verryteltiin. Taidemaalarin on urheilijan tavoin lämmiteltävä lihaksensa ja mielensä. Tämä tapahtuu piirtämällä croquisteja. Nämä ovat nopeita piirroksia. Hiilellä tai lyijykynällä piirretään ihmismallia tai esineasetelmaa ensin 15 - 10 minuuttia. Asentoa tai asetelmaa muutetaan välillä. Piirrosaikaa vähennetään aina yhteen minuuttiin asti. Nopeatempoisessa piirroksessa ei jää aikaa mietiskellä viivan tekoa syvällisesti. Viiva syntyy rennosti ja luontaisesti koko maalarin ruumiin, piirroskäden ja mielen synnyttämänä. Näin teen kotioloissakin. Usein sommittelen ajatustani luonnospaperille ennen varsinaiseen taulupohjaan tarttumista. Kotioloissa käytän usein tussikynää ja postiluukusta tulleita ilmaissanomalehtiä. Vanhat tietokonemanuaalit ja paperipuhelinluettelot ovat hyviä lämmittely- ja luonnostelun paperia. Näin kalliinpi piirrustuspaperi säästyy parempaan käyttöön. Sokeana voin vallan hyvin piirellä viivojani jo aiemmin painetulle paperille. Ei ole tärkeää mitä paperille syntyy vaan tärkeää on se, että viivanteosta jää muistijälki piirroskäden lihaksiin ja mieleen. Ei ole yksi tai kaksi kertaa kun opettaja tai kaveri on sanonut: ”Jukka kuule, sun tussistasi on väri loppunut”.

Kuten aina, ennen varsinaista maalaustyötä, tuleva teos luonnostellaan. Tämä pätee niin elävää mallia, esineasetelmaa tai maisemaa maalatessa. Elävää ihmismallia maalatessa keskustelen aluksi mallin kanssa. Pyydän häntä kertomaan itsestään ja sellaisista persoonallisista seikoista, jotka ehkä korostuvat hänessä. Opettajan kanssa käyn läpi mallin asennon, ruumiinrakenteen ja valaistuksen aseman suhteessa malliin ja maalariin (minuun). Kun malli on vaatetettu, tiedustelen vaatetuksen väreineen ja mahdollisine yksityiskohtineen. Alastonmallin ollessa kyseessä huomioimme opettajan kanssa ruumiinrakenteen yksilöllisyyttä. Opetusluokassa, jossa on useita maalareita ja malli ei ole tuttu, en voi mennä mallia käsin koskettelemaan. Kotioloissa tutun henkilön kanssa asia on jo helpompi ratkaista. Pyrin luomaan mallista oman näkemykseni, jonka siirrän maalaukseksi. Esineasetelmien kohdalla pystyn toistuvasti tutkimaan esinettä tai esineitä sormin. Maisemamaalaus syntyy pitkälti vanhojen näkömuistikuvien pohjalta. Luonnos voi syntyä ensin erilliselle paperille tai suoraan kankaalle. Kankaalle voi piirtää hiilellä vain tärkeimmät teoksen kohdat tai täyttää lähes koko kankaan yksityiskohtia myöden. Minä piirrän joskus hiilellä ääriviivaa, rytmiä ja horisonttia. Lyijykynällä öljymaalauksen pohjaan ei voi piirtää koska lyijykynän grafiitti syöpyy ajan kanssa maalin läpi. Taulupohjaan piirretty hiilijälki jätetään toisinaan tarkoituksellisesti hiukan näkyviin maalin alta. Lisäksi käytän taikanauhaa maalauksen tärkeiden yksityiskohtien rajaukseen. Määrällisesti taikanauhan käyttö vaihtelee suuresti eri teosten välillä. Joskus käytän nauhaa paljon ja jopa jätän sitä osittain valmiiseen työhön. Joskus saattaa teos syntyä pelkkien horisonttimerkkien kautta. Taikanauhalla pystyy helpohkosti merkkaamaan myös niin sanotun teoksen pakopisteen ja siihen suorassa linjassa katoavat näkymättömät katseluperspektiivilinjat (esimerkiksi horisonttiin kapeneva ja häviävä rautatiekisko), jotka myöhemmin poistan kun taas näkevä pyyhkii apuviivat pois. Samoin tietystä katselukulmasta katsottuna teoksen henkilölle tai esineelle on luotava ns. lyhennykset, jotta kolmiulotteinen  vaikutelma kaksiulotteisessa maalauspinnassa säilyy. Esimerkiksi jos katsot istuvaa mallia edestä, on istuvan mallin jalat lyhennettävä, jotta mittasuhteet eivät näkevää teoksen katsojaa häiritse.

Itse maalausprosessi koostuu värivalinnoista, eri värisävyjen sekoittelusta ja värialueiden luomisella taulupohjalle kohteeseen sopivin siveltimin. Minulla on maalaustelineen vierellä, vasemmalla, kaksitasoinen apupöytä tai pyörillä varustettu päällekkäiskoreista koostuva teline. Apupöydältä löytyy ainakin: öljymaaleista laadukkaat perusvärit lämpiminä ja kylminä värisävyinä, oikeaan väriympyräjärjestykseen lajiteltuina. Sopiva määrä eripaksuisia siveltimiä ja pensseleitä. Tärpättipullo (hajuton), siveltimien pesuun tarkoitettu käytetty pelti- tai lasipurkki. Lajitelma kangasrättejä ja käsipyyhkeitä. Maalinsekoituspaletit. Mittatikku ja teippiä. Maalari itse on pukeutunut ”ateljeeasuun”: Lyhythihainen vanha t-paita, vanhat farkut, työjalkineet ja taskullinen esiliina. Perinteisesti öljymaalit tehtiin itse sekoittaen väripigmenttijauhot ja eläinluu- ja kasvisperäismateriaalit pellava- tai muihin öljyihin. Nykyisin lähes kaikki taidemaalarit käyttävät tehdasvalmisteisia ja terveydelle vaarattomia öljymaaleja. Valmisvärivalikoima on huikean runsas. Periaatteessa kaikki eri värisävyt löytyvät taidekaupan myyntihyllyltä. Minä pitäydyn vain perusväreissä ja lisäksi hankin vain muutamia, vaikeasti itse luotavia ja sekoitettavia värejä. Vaikka valmismustaa ja perusvalkoista maalauksissani vältän niin on ne hankittu satunnaista tarvetta silmällä pitäen. Minulla on siis väriympyrän järjestystä matkien apupöydällä erillään musta ja valkoinen, perusväreistä (lämmin ja kylmä) keltainen, punainen ja sininen. Kylmän värituubin merkkaan maalarinteipillä tai langanpätkällä. Lisäksi apupöydältä saattaa ajoittain löytyä jokin ruskea, okra, erikoinen vihreän, punaisen tai sinisen sävy. Värejä sekoittaessani en käytä perinteistä väripalettia. Paletin korvaa minulla öljymaaleja käytettäessä käytettyjen elintarvikerasioiden reunalliset kannet. Eri värisävyt sekoitan omille kansipaleteille, jolloin väri on helppo pitää erossa toisistaan ja siveltimellä maalaukseen siirtää. Siveltimen koon valitsen kulloisenkin maalauspinnan luonteen mukaisena. Palettiveitsen käyttöä öljymaalauksen yhteydessä olen kokeillut mutta vieraaksi, ainakin toistaiseksi, kokenut. Joskus väri vaatii sekoitusvaiheessa ohetakseen hiukan tärpättiä.  Käytetyt siveltimet ja pensselit likoavat purkissa, jossa on pohjalla sentti, pari tärpättiä. Itse olen yllättynyt siitä, että värien sekoitus onnistuu minulta ilman avustavaa silmää. Se pohjaa varmasti siihen, että lapsuudessani näin värit. Pystyn edelleen mielessäni ja käytännössä sekoittamaan haluamani värisävyt hyvin tarkasti sellaisiksi kuin ne ajattelen. Otan hiukan sitä ja enemmän toista. Lisään pari pisaraa kylmää tai lämmintä. Joskus hiukan tärpättiä tai pellavaöljyä. Kun näkevää silmää on lähettyvillä, saatan tarkistuttaa sekoituksen. Hyvin yleistettynä maalaustyöni alkaa tausta-alueiden maalaamisella. Valolähteen suunta ja luonne teokseen nähden on huomioitava värisävyissä ja varjostuksissa. Pääsääntöisesti katsojasta nähden lämpimät ja vahvat värit maalataan teoksen alaosaan. Kylmenevät ja hennommat teoksen yläosaa kohden. Esimerkiksi taivas teoksen yläosassa on kylmän vaalean sininen, - punainen tai vaikka - harmaa. Kun taas teoksen alaosan maa lämpimän tumman vihreä, - ruskea tai vaikkapa - violetti. Taivaan pilvet ja maapinnan kasvillisuus on sitten jo oma värimaailmansa. Siveltimen vedon suunnilla ja siveltimen leveydellä on oma merkittävä roolinsa luotaessa teokseen syvyyttä ja rytmiä. Samoin värimassan määrällä. Minun käsialani on expressiivinen. Se juontaa luonteestani ja varmasti myös siitä, että en näe, enkä halua tehdä pikkutarkkoja yksityiskohtia. Käytössäni on siveltimiä ohuen ohuista melko paksuihin siveltimiin. Pääasiassa olen mieltynyt ns. talttapäisiin siveltimiin. Kärjeltään kapenevia ns. vesivärisiveltimiä en juurikaan käytä. Sen sijaan käytän mielelläni, varsinkin teoksen taustaa maalatessani, leveitä ”talomaalarin” pensseleitä. Öljyväri kuivuu hitaasti, joten taulupinnan maalaaminen on tehtävä suunnitelmallisesti. Vältän turhaa märkien värien päällekkäin maalaamista. Näin värit eivät sekoitu haluamattomalla tavalla. Kostealle maalipinnalle maalatessa väri sammuu. Öljymaalit maalataan aina periaatteella: märkää märälle tai märkää kuivalle. Väripintojen annetaan kuivua välillä ja maalaustyötä jatketaan useankin päivän kuluttua. Joskus maalin kuivumista joutuu odottamaan parikin viikkoa. Taikanauhalla hahmotellut yksityiskohdat maalaan seuraten toisen käden sormella nauhaa ja sivellinkäsi luo värijälkeä. Joskus otan palan pahvia ja revin siitä apusapluunan, jonka avulla helpotan jonkin yksittäisen esineen tai kohdan maalaamista. Tälläinen voi olla pullo,  maljakko, kirja, pöytä, tuoli, jalkine tai kasvot. Pääsääntöisesti pyrin luottamaan vapaan sivellinkäden liikkeeseen. Keskeneräisen maalauksen värien kuivumista seuraten lisätään puuttuvia värialueita tai maalataan aiemman päälle. Valoa ja rytmiä lisätään tai vähennetään. Kaksi maalaamisen vaikeinta kohtaa ovat alku ja loppu. Alussa on tyhjä taulupohja, joka tulee saattaa eloon. Ensimmäinen siveltimen veto jännittää aina. Toisaalta on tärkeä osata lopettaa maalaaminen oikea-aikaisesti. Se yksikin liiallinen siveltimen veto saattaa pilata koko siihen astisen työn. Näkevät maalarit pystyvät korjailemaan maalausjälkeään suhteellisen helposti. Minä pyrin välttämään korjailun koska joutuisin kääntymään näkevään apuun. Maalarin, vaikka tekeekin teostaan lähinnä itselleen, tulisi aina ottaa huomioon teosta katsova henkilö. Teoksen sommittelu ja värimaailma. Katsoja kiinnittää tietämättään katseensa aina ensin teoksen keskeiseen tapahtumaan, jonka kautta luo kuvan koko teoksesta. Perspektiivi, rytmi ja valoisuusastevaihtelu on teoksessa oltava kohdallaan. Muutoin teosta katseleva henkilö tahattomasti ja vaistonvaraisesti kiusaantuu ja kokee teoksessa jotakin häiritsevää. Esimerkiksi perinteinen maalaus, jossa iäkäs nainen istuu tuolilla kissa sylissään. Kissaa silittävän käden tulee sijaita kultaisen leikkauksen alueella. Samoin voimakkain valo. Tai toisaalta. Kun rautatie häviää kapenevana horisonttiin ja radan vieressä kasvaa puita tai pensaita, on näiden kaikkien elementtien mitassaan pienennyttävä geometrisen samanlaisena.

Akryylimaalaus

Taidekoulun sommittelu- ja väriopin tunneilla käytimme pääasiassa akryylimaaleja. Akryylimaalauksessa päteevät pitkälti samat lainalaisuudet kuin öljymaalauksessa. Huomattavimmat erot ovat kuivuminen ja vesipestävyys. Akryylimaali on muovipohjaista, joten maali kuivaa nopeasti. Joskus jopa liian nopeasti. Koulun tunneilla valmistimme jokaisella oppitunnilla yhden työn, joka perustui oppitunnin teoriaosuuteen. Akryylimaalauksen pystyy maalaamaan mitä moninaisimmille pohjamateriaaleille perinteisen pellavakankaan lisäksi. Kuten tavalliselle 250 - 300 gramman piirustuspaperille. Näin ollen öljymaali ei tullut näillä oppitunneilla kyseeseen. A4 - A2 -kokoisen akryylimaalauksen pystyy maalaamaan tasaisella pöytätasolla, pienessä pöytätelineessä tai kevytrakenteisessa maalaustelineessä. Maalauspaperi kiinnitetään teipinpaloin tai pyykkipojin tukevaan pohjalevyyn. Jotkut käyttävät kaupasta saatavia kiinnitysleukoja. Luonnostelu- ja asemamerkkauksen teen samoin kuin öljymaalityöskentelyssä. Taikanaru on runsaammassa käytössä. Valmiisiin akryylitöihin jätän narua tarkoituksellisesti paikka paikoin rytmittämään työtä tai nostamaan joitakin kohtia irti taustasta. Poistettaessa päälle maalattu taikanaru valmiista työstä taas korostaa joitakin toisia kohtia, paljastamalla pohjapaperin. Akryylimaalausta pystyy maalaamaan tauotta koko teoksen alueelta, sillä maali kuivaa nopeasti. Akryylimaaliarsenaalini koostuu vieläkin vähemmästä väripaletista kuin öljymaalikokoelmani. Siveltiminä ja leveinä pensseleinä käytän samanlaisia välineitä kuin öljymaalitöissä. Eroa on väripaletissa. Akryylimaalit olen jostakin syystä havainnut mukavammaksi sekoittaa käytetyissä jugurtti- ja viilipurkeissa tai vastaavissa kupeissa. Akryylimaalaus valmistuu huomattavasti nopeammin kuin öljymaalaus ja välineiden ja käsien pesu on akryylimaalin jäljiltä vaivattomampaa. Sen olen huomannut, että öljymaalaukseni ovat aiheiltaan vakavempia kuin akryylimaalaukseni. Mistä lienee ero juontaa. Liekö jo kansakoulussa ja omien lasten kanssa tehdyt maalaustapahtumat aiheuttaneet kevyemmän teoksen aihevalikoiman ja lievän lapsekkuuden. Vai onko syynä akryylimaalien helpohko käyttö verrattuna öljyväreihin. Oli miten oli, joka tapauksessa maalaustyöskentelyn jälkeen on välineet ja kädet pestävä välittömästi.

Käytetyt öljymaalisiveltimet ja -pensselit ovat jo valmiiksi likoamassa tärpättinestepurkissa. Pyyhin siveltimet paperikäsipyyhkeisiin ja ylimääräisen likaisen tärpätin imeytän käsipapereihin. Nämä paperit ovat ongelmajätettä. Juoksevasta tärpätistä kuivatut välineet pestään mäntysaippualioksella tai ruokaöljyllä ja huuhdellaan vedellä. Akryylimaaliset työvälineet puhdistuvat kevyellä mäntysaippuapesulla. Toisinaan liotan ja pesen työvälineet astianpesuaineella. Pestyt, kosteat karvapäät silitän sormin suoriksi. Käytön välillä siveltimet säilytetään kuivassa paikassa vaakatasossa tai säilytyspurkissa, sivellinpää ylöspäin.

35. "ENKELIT OVAT SOKEITA" – VISIITILLÄ PARIISIN NÄKÖVAMMAISTEN KOULUSSA
Teksti: Eija-Liisa Markkula

Syys-lokakuun vaihteessa minulla oli harvinainen tilaisuus vierailla Pariisissa sijaitsevassa, ehkä maailman kuuluisimmassa, näkövammaisten koulussa. Koulun juuri eläkkeelle jäänyt englannin opettaja Marie-Renée Hector on ollut sähköpostituttaviani muutaman vuoden, ja nyt ollessani Mika Waltari -seuran matkalla Ranskassa hän kutsui ystävättäreni Kaarinan ja minut tutustumaan kouluun.
INJA, Institut national des jeunes aveugles on suomeksi Nuorten sokeiden kansallinen instituutti. Kyseessä on erikoinen koulu, jossa opiskelee koululaisia nelivuotiaista täysi-ikäisiin saakka. Oppilasmäärä on vähän alle 200. Koulu sijaitsee Boulevard des Invalides’n varrella samassa korttelissa kuin näkövammaisten kirjasto ja apuvälinemyymälä, joihin mennään Rue Durocin puolelta. Viime mainittuja pyörittää  järjestö, joka kantaa koulun perustajan Valentin Haüyn nimeä. Hänen patsaansa on koulun pihalla ja näkyy kadulle koulun takorauta-aidan tankojen välistä.
Kouluun ei kuitenkaan mennä takorautaportista vaan valvotusti toimistorakennuksen läpi. Mekin jouduimme jättämään passimme concičrgelle. Aulassa tapasimme sitten Madame Hectorin ja hänen opaskoiransa Miskan.

Pihalle tultuamme edessämme oli massiivinen kivirakennus vuodelta 1843. Talo oli rakennettu siten, että keskellä olevan sisäänkäynnin molemmat puolet olivat identtiset, vain toistensa peilikuvat. Tämä siksi, että sokeiden olisi helpompi liikkua ja hahmottaa tilat. Keskellä kulki jyhkeä portaikko. Käsittääkseni kerroksia oli viisi. Ylimmässä kerroksessa oli majoitustiloja. Koulu on osittain sisäoppilaitos, ja siellä on oppilaita myös muista ranskankielisistä maista.
Tiloissa ei ollut lattioissa ohjauslistoja eikä muutakaan kulkemista ohjaavaa. Käytävät olivat tarkoituksella leveät. Kaikki tilat olivat huomattavan korkeita, mikä aiheutti melkoista kaikua.
Ranskalaisen kulttuurin mukaista on, että lapset oppivat nauttimaan aterioista ja samalla heille juurrutetaan hyvät ruokailutavat. Niinpä ei ollut yhtä suurta meluisaa ruokasalia, vaan eri-ikäiset ruokailivat omissa pienehköissä ruokailuhuoneissaan. Koska oli lämmin iltapäivä ja välipalan aika, osa oppilaista nautti sen koulun pihalla olevassa nurkkauksessa.
Paitsi että koulu on yleissivistävä, siellä voi valmistua myös ammattiin; pianonvirittäjäksi. Marie-Renée kertoi, että talossa on sata pianoa. Muutenkin kävi ilmi, että musiikilla oli tärkeä merkitys koulun elämässä. Tapasimme ainakin kaksi musiikinopettajaa, joista toinen oli ammattiurkuri, joka kertoi lähtevänsä seuraavalla viikolla Kölniin kansainväliseen urkureiden kilpailuun.
Juhlasalissa olikin suuret urut pillistöineen. Sali oli kaunis harmoninen tila katossa olevine maalauksineen. Marie-Renée sanoi katon enkeleistä kertoessaan, että enkelit ovat sokeita!
Juhlasali oli tilana yhdistettävissä koulun kappeliin, mutta millään uskonnolla ei enää ole  sijaa ranskalaisessa valtiollisessa koulujärjestelmässä, ja niinpä kappeli oli nykyään enemmänkin teatteriharjoitusten pitopaikkana ja varastotilana.

Kävimme myös biologian luokassa, joka oli melkeinpä ovea myöten täynnä rekvisiittaa ja opettaja vaikutti todella innostuneelta aineestaan. Hän kertoi, että vaikka koulussa periaatteessa noudatetaan valtakunnallista opetussuunnitelmaa, oppilailla on mahdollisuus edetä opinnoissaan yksilöllistä vauhtia. Siksi oli pienempiä tietokoneilla varustettuja tiloja, joissa saattoi vaikkapa suorittaa koetta kaikessa rauhassa.
Kävimme myös tietokoneluokassa, jossa oli hiljattain siirretty koneet seinustoilta keskelle lattiaa siten, että matalan, ”paksun” seinämän kummallakin puolella oli neljä työpistettä, ja niissä istuessaan oppilaat olivat pareittain kasvotusten. Seinämä kätki sisäänsä kaikki johdot. Tällaisessa asettelussa oppilaiden ei tarvitse kääntyillä tuoleineen halutessaan opettajan huomiota.
Pihalla oli hauska juoksurata, jonka tarkoitus on antaa mahdollisuus juosta niin kovaa kuin pääsee. Molemmissa päissä oli kumimatot, rata hiekkaa, toisessa päässä kasvoi puu, jonka runkoon oli kiinnitetty patjan tapainen pehmuste.
Mielenkiintoista oli, että talossa oli kaksi opettajainhuonetta, toinen sokeille ja toinen näkeville opettajille. Ranskalaista koulujärjestelmää pidetään jäykkänä ja vanhoillisena, mutta ainakin tässä koulussa oli välitön tunnelma. Siitä esimerkkinä hauska tapaus: Odotimme opettajainhuoneen ulkopuolella espanjan opettajaa, kun siivooja alkoi imuroida toisaalla aulassa. Se ei kuulostanut kovinkaan miellyttävältä. Marie-Renée pahoitteli ja alkoi itse kauniilla sopraanollaan laulaa juoksutuksia, jotka sovitti tersseiksi ja vastaaviksi sopimaan imurin äänen korkeuteen! Voi, miten ranskalaista!

Koulun historiasta vielä sen verran, että perustamisvuotensa 1784 jälkeen se sijaitsi monessa eri paikassa ilman omaa rakennusta. Alphonse de Lamartine tunnetaan meilläkin runoilijana ja kirjailijana, mutta Ranskassa hän on merkittävämpi valtiopäivämiehenä ja diplomaattina. Hän oli lyhyen aikaa jopa valtionhoitaja. Hän perusti eräänlaisia työkeskuksia vajaakuntoisille ja yhteiskunnasta sivuun joutuneille. Niinpä hänen päätöksillään rakennettiin 1843 nykyinen koulu sille lahjoitetulle tontille.
Koulun kuuluisia oppilaita on ollut Louis Braille, nykymuotoisen pistekirjoituksen keksijä. Hän oli koulussa myös opettajana ja urkurina. Hänhän kehitti myös pistenuottijärjestelmän.

Meillä oli erikoinen sattuma matkallamme: tuttu Pariisin opas oli etukäteen suositellut meille konserttia Notre Damessa mainiten viestissään ohjelmassa olevan Louis Vierne -nimisen säveltäjän Messe solennellen (Juhlamessu). Menimme konserttiin tietämättä sen enempää. Katedraali oli viimeistä koloa myöten täynnä yleisöä, ja ällistys oli suuri, kun konsertin aluksi yleisö toivotettiin tervetulleeksi katedraalin 850-vuotisjuhlakonserttiin! Messun ohella ohjelmassa oli César Franckin urkumusiikkia. Konsertti oli hieno kokemus.
Kun sitten luin luetteloa INJAn kuuluisista oppilaista, Louis Vierne mainittiin siellä. Hän oli ollut César Franckin oppilaana ja hänestä oli tullut kuuluisa urkusäveltäjä. Vierne oli toiminut 37 vuotta Notre Damen urkurina!
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