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”Päivät ovat erilaisia ja 
ihmiset ihania.”

Ihana appelsiinipalapeli
Valmistuin toimittajaksi yliopistosta vuonna 1993. 
Siitä lähtien lehden tekeminen on ollut hauskaa, eikä 
se hauskanpito ole ikinä lakannut, vaikka varsinai-
sesti kiivastahtinen toimittajan työ jäikin lapsen 
syntymän jälkeen. Olen tehnyt lehtiä eri yhdistyksis-
sä sivutoimena muutaman kerran vuodessa. 
    Alvissa lehdentekoon osallistuvat valokuvaajat, 
kuvataiteilijat, runoilijat ja prosaistit, haastattelun 
tekijät ja ne, jotka antavat haastatteluja. On hienoa, 
että he kaikki ovat mukana tässä palapelissä. Se tekee 
lehdestä monipuolisen ja maukkaan. 
    Generaattori on yhteisölehti, ja siinä saa näkyä 
meidän maailmamme. Se mitä me teemme, se mistä 
me unelmoimme, mitä me arvostamme. Tälläkin 
kertaa esittelemme Generaattorissa Alvin piirissä 
syntynyttä taidetta. Taide on osa elämää ja osa arkea, 
ei mitään pönötystä korkokengissä tai kauluspaidan 
ylin nappi kiinni. Onnistunut taide koskettaa. Omia 
lemppareitani ovat kuvataidekisan työt sekä monin 
tavoin lahjakkaan Reija Mauria-Haidaran runot, jois-
sa pyöräillään appelsiinintuoksuisessa avaruudessa. 
   Lehden loppupuolella on juttua meditaatiosta ja 
mindfulnessista. Jotain vähän erilaista. Jotain, joka 
liikkuu ajassa ja pulpahtaa esiin aina välillä. Halu-
sin ehdottomasti haastatella Ässä-nimimerkkistä 
henkilöä, joka kertoi harrastavansa meditaatiota. 
Minulla ei ole tarkoitusta harrastaa sitä itse, mutta 
halusin kuulla, miltä se oikeasti tuntuu, toimittaja 
minussa heräsi. Vaikkei sitä kokemusta ehkä voi 
purkaa sanoiksi. Maailma on täynnä kysymyksiä, 
kuten kääntyykö sitten buddhalaiseksi, jos harrastaa 
mindfulnessia? Mitä luulet, lue juttu!
    Ihania kevät- ja kesäpäiviä! Tapaamme taas uuden 
Generaattorin tiimoilta lokakuussa. Tervetuloa toi-
mittamaan syksyn lehteä - ota yhteyttä vaikka heti.  
LEENA HONKAVAARA

”Näinä 
päivinä on 
tärkeä pitää 
yhteyttä ja 
kuulua 
joukkoon. ”

2 3

GENERAATTORIN TOIMITUS

Päätoimittaja, taittaja
Leena Honkavaara
leena.honkavaara@alvi.fi

Toimittaja, valokuvaaja
Tanja Talaskivi

Tekstinikkarit, kuvataiteilijat 
ja valokuvaajat - sydämellinen 
kiitos: 
Hanna 
Hanne
Katja
Laura
Nimimerkki 1983 
Nimimerkki Menninkäinen
Nimimerkki Ruusu 
Nimimerkki S.S.Leena 
Nimimerkki Äiti
Reija Mauria-Haidara 
Sari
Sari Nieminen
Allan Wilén

Etukannen maalaus:
Nimimerkki S.S.Leena

Kustantaja Alvi ry Paino  Origos oy

Ojien varsilla pajunkissat ovat avanneet silmujaan, 
lintujen laulu on kiihtynyt ja auringon valo lisään-
tynyt. Lumet sulavat vauhdilla ja ilma täyttyy katu-
pölystä. Osalla allergiaoireet pahenevat ja koirani 
menee sekaisin keväthajuista. Valon määrä saa toiset 
energisiksi ja osa tuntee selkeästi masennuksen 
oireita. Ilmassa on kevään tuntua ja odotusta tulevas-
ta. Nyt on vuosi mennyt poikkeusoloissa ja olemme 
hienosti selviytyneet vuodesta. Jokainen meistä 
toivoo, että tilanne hiljalleen alkaisi helpottamaan. 
Pohdimme yhdessä ja yksin, miten koronarajoitukset 
purevat, tuleeko niitä lisää, jaksammeko vielä taistel-
la vastaan, koska saamme rokotukset, miten lähei-
semme jaksavat, entä nuoret, miten minä itse? Monia 
kysymyksiä ja vähän vastauksia. 
     Itselläni on abivuotta suorittava tyttö kotona, jon-
ka rajoitettua elämää olen nyt vuoden verran seuran-
nut ja todennut, että raskasta on ollut ja on edelleen. 
Kaikki normaali on poissa. Aikuisten on helpompi 
suhteuttaa asioita kuin nuorten. Heidän elämässään 
kaikki on tässä ja nyt heti. Täytyy kuitenkin todeta, 
että toistaiseksi kaikki on mennyt hyvin.

Itselläni on ajoittain tunne, että tähän uuteen on 
jo totuttu ja luotu uudet toimintatavat sekä selviy-
tymiskeinot. Minun selviytymiskeinoni läpi talven 
on ollut hiihtäminen. Olen käynyt lähes päivittäin 
ladulla ja saanut huomata, että niin monet muutkin 
pääkaupunkiseutulaiset ovat löytäneet liikkumisen 
nautinnon vuosien jälkeen. Laduilla on ollut pal-
jon väkeä ja kuulumisia ajasta on vaihdettu monien 
kanssa. Olin taannoin menossa ostamaan uusia 
monoja ja kaikki oli myyty loppuun. Tämä ker-
too mielestäni hyvin tästä ajasta. Koronan keskellä 
monen henkireikä on ollut ulkoileminen. On ollut 
ilo huomata, että Alvin porukkakin on ulkoillut 

ahkerasti. Some on täyttynyt teidän lähettämistänne 
kuvista, milloin maisemista ja milloin itsestä urheile-
massa tai ulkoilemassa. On hienoa huomata, kuinka 
toista on kannustettu ja jaettu kokemuksia yhdessä, 
vaikka fyysisesti emme ole nähneetkään. Hiihtokausi 
on nyt ohi ja tilalle pitää keksiä muuta. Olen ajatellut 
aloittaa pitkät kävelylenkit sekä portaiden kiipeämi-
set, jotta saavutettu kunto ei aivan katoaisi ja mieli 
pysyisi virkeänä. Toivon, että sinäkin jatkat kuntoilua 
ja lähetät edelleen kuvia yhteisiin ryhmiimme.

Mitä uusia tai vanhoja asioita sinä olet alkanut 
tekemään koronan aikana? Itse olen lukenut paljon 
kirjoja ja kokkaillut ahkerasti. Olen kaivanut vanhat 
reseptikirjat esille ja testaillut erilaisia herkkuja. Per-
heeni ruokailuajat ovat siirtyneet selkeästi myöhäi-
semmäksi. Odotan innolla, että ravintolat aukeaisivat 
ja pääsisin ulos syömään. Odotan myös, että saan 
tavata ystäviäni. Olen alkanut myös sisustamaan, 
mikä ei ole yhtään luonteenomaista minulle. 
     Viime viikolla sain mukavan yllätyksen, kun pos-
tin mukana tipahti kortti ystävättäreltäni. Lämmin 
tunne läikähti rinnassani ja palasin hetkeksi muis-
toihin. Lapsena minulla oli kirjekavereita ja odotin 
aina viikoittain toisten kuulumisia. Osa näistä kirje-
kavereista on säilynyt elämässäni mukana. Kirjeiden 
ja korttien lähettely sen sijaan on jäänyt taka-alalle. 
Kun sain kortin, ilahduin ja ajattelin, että miten hyvä 
mieli itselle tulikaan. Joku oli ajatellut vain minua. 
Ajattelin, että voisi aloittaa korttien lähettämisen.
   Näinä päivänä on tärkeä pitää yhteyttä ja kuulua 
joukkoon. Saada tunne, että joku arvostaa, ajattelee ja 
kannattelee eteenpäin. Minusta me Alvissa olemme 
onnistuneet tässä. Toivon sinulle oikein ihania kevät- 
ja kesäpäiviä. Ystävättäreni kortin sanoin: Kulje kohti 
unelmaasi ja matkan varrella nauti elämästäsi!

PÄÄTOIMITTAJALTA



Laturin kevät 2021

TEKSTIT LEENA HONKAVAARA
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Laturissa taiteiltiin talven mittaan monenmois-
ta värikästä ja mukavaa. 
1. Vesiväriä kului kuvataideryhmässä. Öljypastel-
liakin meni runsaasti. Puhuttiin taiteesta ja paljon 
taiteilija Vincent van Goghista. 
2. Kirjoituspajassa syntyi runoja ja kertomuksia 
tähänkin Generaattoriin.  
3. Kurkistus Allan Wilénin olan yli paljasti, että 
mestari on taas elementissään.  Värejä ja matema-
tiikkaa. Sensuelli käden jälki. 
4. Valokuvausryhmä napsi hienoja otoksia pitkin 
talven. Tämän kuvan otti Sari.  
 5. Annelin vetämässä askarteluryhmässä tehtiin 
muun muassa koruja ja nämä unisiepparit, joita ku-
vissa esitellään. Unisieppari on Pohjois-Amerikan 
intiaanien taikakalu. Kun sen laittaa roikkumaan 
kotiinsa, se sieppaa pahat unet pois. Jokainen siep-
pari on omanlaisensa ja materiaaleja voi käyttää 
monenlaisia, esimerkiksi nahkaa.  Syntyi sateen-
kaari- ja mustikkasieppari. Lumoavaa!

3. 4. 
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Otimme mieheni kanssa Mathilda-nimisen kissan-
pennun vuonna 2018 lokakuussa. Olimme käymässä 
katsomassa kissaa aiemmin, kun se oli ihan pieni 
pentu. Valitsimme tämän koska se tuli syliini nukku-
maan. Mathilda oli kookkain pennuista ja jotenkin 
tykästyin heti. Annoimme sille lempinimen Milla.
   Milla täyttää heinäkuussa 3 vuotta. Se on valloittava 
mutta myös pieni riiviö. Kovin on seurallinen ja huo-
mion kipeä. Mutta kyllä tykkäämme siitä kovasti.
   Kun saimme parvekkeelle laitettua verkon, niin 
kyllä Milla tykkää olla siellä. Vähän liiankin innok-
kaasti.  Aiemmin pidimme Millaa valjaissa parvek-
keella, silloin se arasteli vähän. Milla tykkää olla 
myös olkapäällä ja pitää tietenkin korkeista paikoista. 
Pakko päästä aina ylös.
    Mökilläkin Milla on ollut. Meillä on mökki Per-
niössä. Siellä on paljon tutkittavaa. Siellä se saa olla 
omillaan ja pitkissä valjaissa ulkona.
    Milla on ollut hoitopaikassakin, ja hyvin se on 

sopeutunut. Myös kissahoitolassa on ollut, kun 
olemme olleet Lapissa lomalla.
    Maalaan paljon kissoja ja Milla on kaikissa mal-
lina. Minulle maalaaminen on henkireikä. Milla-
kissasta on tullut hieno malli.
   Aloitin maalaamisen 1989 kun veljeni osti öljyvärit 
ja ne jäivät minulle. Olin silloin 19-vuotias.
Nyt maalaan akryyliväreillä, joihin innostuin kun 
olin Pekka Halosen Akatemiassa Kuvataiteen syven-
tävällä linjalla syksyllä 2016.
   Olen ammatiltani taidemaalari. Olen käynyt 
muun muassa Vapaan Taidekoulun, josta valmistuin 
vuonna 1995. Sen jälkeen olen opiskellut paljon lisää 
taideopintoja. Tällä hetkellä opiskelen valokuvausta.

VALOKUVAT, MAALAUKSET JA TEKSTI: SARI 
NIEMINEN. 
Sari on entisiä laturilaisia. Hän toimi Laturin 
kuvataidekisan tuomarina (ks. seuraavat sivut)..

Kissani Milla



Allan Wilén käyttää töissään eloisaa, 
sensuellia öljypastellia. 
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TEKSTI SARI NIEMINEN

Kilpailu oli tasaväkinen, mutta kolme työtä nousi 
joukosta. Katjan Päivänsäde (ruusu vasemmalla 
sivulla) ja Lauran Västäräkki (vieressä oikealla) 
-teosten välillä oli vaikea valita. Päivänsäde on 
maalauksellinen ja vaikkei siinä ole taustaa, se toimii 
hyvin. Västäräkki on graafinen ja toimii kokonaisuu-
tena. Valitsin kuitenkin Päivänsäteen voittajaksi. 
    Kolmantena on Reija Mauria-Haidaran teos Kump-
panustalo Hannan kukkanen maljakossa (oikealla 
alla), johon jäin kaipaamaan taustaa, niinkin klassi-
seen asetelmaan. Muuten hyvin toteutettu työ. 
    Kaikki työt olivat omalla tavallaan ja omalla tyy-
lillään onnistuneita kokonaisuuksia. Nimimerkki 
1983:n Barbababa ja uimari on hauska ja viihdyttävä 
teos, tunnustin heti näkemättä nimeä (ks. seuraava 
sivu). Allan Wilénin Vesimittarissa tykkäsin eni-
ten kiintopisteestä, hieno työ. (Ks. seuraava sivu.) 
S.S.Leenan  Kevät ja valo on herkkä ja kaunis teos, 
tykkäsin. (Työ on Generaattori-lehden kansikuvana.)

Alvin 
Kuvataidekilpailun 

upeaa satoa
Alvin kuvataidekilpailuun keväällä 2021
osallistui kuusi taiteilijaa. Kuvataiteilija Sari 
Nieminen valitsi voittajat. 

Voittajatyö: Katjan Päivänsäde

Hei, voittajatyön maalannut Katja! Voitit Alvin 
kuvataidekilpailun. Miltä nyt tuntuu?
”Olen voitosta häkeltynyt ja iloisesti yllättynyt.”
Miten kauan olet harrastanut kuvataiteen te-
kemistä ja mitä se sinulle merkitsee? ”Teini-ikäi-
senä piirtelin aktiivisemmin. Sen jälkeen olen aika 
harvoin  harrastanut kuvataiteita. Nyt taideryhmän 
kautta löytänyt uuden innon tähän harrastukseen. 
Kuvataide merkitsee minulle rentoutumista.”
Millä tekniikoilla työskentelet (esim. akvarelli)? 
”Viime aikoina tekniikkana ollut akvarelli, öljy-
pastelli ja lyijykynä. Oikeastaan tiedän aika vähän 
erilaisista tekniikoista.”
Millaisia aiheita valitset? ”Mielelläni teen kuk-
ka-aiheisia teoksia.”
Mikä on tavoitteesi teoksissasi?
”Nähdä kuinka paperille kehittyy ensimmäisistä 
viivoista lopulta kokonainen kuva. Onnistumisen 
ilo valmiista työstä.”
Valitsetko lahjaksi herkkukorin vai kuvataide-
väneitä sisältävän korin? 
 Ehdottomasti kuvataidevälineitä sisältävän korin.

Mitä teet kesällä?
 ”Koitan viettää aikaa ulkona ja jos tämä korona-
tilanne helpottaa, yrittäisin käydä uimassa ja 
kuntosalilla.
HAASTATTELU: LEENA HONKAVAARA

Yllä: Lauran Västäräkki Alla: Reija Mauria-Haidaran teos. 
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Kirjoittamisen Kirjoittamisen 
taikaataikaa

Laturin Kirjoituspajassa syntyi keväällä runsas puro ja virta 
runoja ja kertomuksia. Tässä on parhaita paloja.  Kopotikop!

Oli kesäpäivä Omarin valtakunnassa. Sireenipuut 
tuoksuivat huumaavalta, kun Olavi Maununpoika 
kuljeskeli pitkin maita. Hän oli pitkä, hoikka ja lyhyt-
tukkainen. Hän näki, kuinka Joodia käyskenteli 
niityllä. ”Hei Joodia”, Olavi huusi. 
    Joodia nosti päänsä ja kertoi, että Mustafa oli 
valjastanut sotajoukkoja ja että kohta heidän oli teh-
tävä samoin. Omarin valtakuntaa uhattiin. 
   ”Minä lähden taistelemaan meidän puolesta.” 
   Joodia oli valkoinen hevonen ja hän omisti kul-
taiset siivet, siksi että hän toimitti rajan yli tulleita 
taivaan portille. ”Olavi, nyt on aika lähteä.”
    Mustafan joukot hyökkäsivät Omariin kurpitsa-

juhlan aikaan. ”Ha ha haa, tämä on kaikki minun”, 
Mustafa uhosi, nosti miekan ja hyökkäsi. ”Varo”, 
huusi Olavi. Joodia väisti miekaniskun. 
    ”Et ikinä saa maitani, olet tuhon oma”, Joodia sanoi 
Mustafalle. ”Mustafa”, huusivat sotilaat. Musta 
hevosarmeija mellasti kurpitsakojujen välissä, kun-
nes taivaalta kuului paukahdus.
    ”Te kurjat vaan soditte, vaikka ette näe toistenne 
hienoja puolia.” 
TARINA JATKUU SEURAAVASSA NUMEROSSA!

TEKSTI: NIMIMERKKI 1983
KUVA: ISTOCK STEFAN1234

Joodia

Nimimerkki 1983: Barbababa ja uimari (yllä) ja Allan Wilénin Vesimittari.
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Kapitalismi on rikos
nälänhätä, köyhyys, kurjuus
on ihmisoikeusrikos
On ihmisiä, joilla ei ole 
varaa ostaa ruokaa.
Appelsiinista tulee mieleen
kevät
Kevät on meille kaikille
yhteinen.

***********************

Appelsiinit tuoksuvat keväällä
Appelsiinit tuoksuvat keväällä
minun on nälkä.
Olen Heikki Hurstin leipäjonossa
Lumi sulaa katujen varsilla
ja tekee pieniä vesilammikoita
Aurinko alkaa paistaa
ja kevät alkaa tulla.

**************************

Arkistoapulaisen virsi

Se, mikä on paperilla tapahtunut, 
on tapahtunut
Se, mikä ei ole paperilla tapahtunut, ei ole tapahtunut. 
Mutta minä varastin paperin ja
asensin siihen vauhtipolkimet
pyöräilin galaksien väliseen tyhjyyteen
avaruuksien välissä olen pilkku

*****************************

Kohta minä lennän avaruuteen
Keväällä katujen varsilla
on vesilammikoita
Lumet alkavat sulaa
Minäkin olen päässyt
leikkimään vesilammikoilla
Kohta minä lennän avaruuteen.
Siellä ei ole ketään
Olen yksin
Ulkoavaruus.

*******************************

Avaruus on aina olemassa
Avaruus on aina olemassa. 
Aurinko paistaa
kevät on tullut
kori on täynnä appelsiineja
kevään tuoksua
Viimeinen lumipisara
jääkausi on mennyt
Viides jääkausi on mennyt
eikä minulla vieläkään ole kylmä. 
Avaruus on aina olemassa
Appelsiinit tuoksuvat keväällä
Olen tehnyt maalauksen
appelsiinikorista
Keväällä katujen varsilla
kukkaset puhkeavat kukkaan
Ne ovat kauniita.
Mutta minä olen vielä kauniimpi
minä lennän avaruudessa
Avaruus on aina olemassa. 

Runoja avaruudesta ja appelsiineista

Kirjoittanut Reija Mauria-Haidara

KUVAT PIXABAY
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Hiljaisuuden odotus

Tässä odotan hiljaisuutta
onko se outoa uutta

Vanha ystävä aikojen takaa
Lohtuaan mulle jakaa

Unta rauhaisaa syvää
Palauttaa voimat, tehden hyvää

MENNINKÄISEN MATKA-ARKKU

*****************

Puhdasta lunta 
kaunis viti valkoinen
Timantteja hangella
Kuin ihmisen elämä
yllätyksiä täynnä

MENNINKÄISEN MATKA-ARKKU

******************

Minä olen vain
matala maja
matalalentoiselle väelle
Minun ovellani 
odottaa nälkäinen
susi, valkoisessa
puvussaan
Minä olen myös huojuva talo
kun ulkona myrskyää
ja sataa
Minun luokseni eksyy
vain väsynyt
matkaaja
Hänelle olen 
kukkiva puutarha
pulppuava lähde.

NIMIMERKKI RUUSU

KUVAT: PIXABAY

Olit vielä tähtenä taivaalla, odotin jo sinua. 

Äiti, anna käsi 
rakkautta, lämpöä, huolenpitoa
välittämistä, luottamusta

Näen ja koen lumitalven
kauneuden, hankien hohdon, latujen
luiston, saan punaiset posket
talitintti laulaa
ulkoilun ilo ja riemu

NIMIMERKKI ÄITI

****************************

Jos olisin talo olisin
pellon reunalla oleva
lato, johon jätettäisiin maitotonkat,
jonka ulkopuolella koivussa olisi
pikkulinnuilla pesä
jos olisin talo olisin lato
joka olisi vähän vinossa. 

NIMIMERKKI 1983

*************************

Sinä soitat kitaraa
yölampun valossa,
sen kuulee tumma
poika, hän 
ottaa rummut esiin
niin soi kaihoisa musiikki yössä.
Sinä, kitara ja tuo tumma poika.

NIMIMERKKI 1983

Mariel käveli Oopperaan näkemättä muita ihmisiä.  
Sää oli raikkaan keväinen. Ihmiset kiirehtivät töihin-
sä ajatellen tulevaa päivää, huoliaan ja perheitään. 
Toivottavasti Katri paranee pian tuhkarokosta. Tä-
nään täytyy maksaa laskuja ja mitä laitan päälle illan 
juhliin... Marielin päässä ei liikkunut mitään näin 
arkista. Hän kertasi mielessään piruetteja,  attitudeja 
ja grand jeteitä. Ballerina tervehti hajamielisesti oop-
peran henkilökuntaa. Pian hän oli harjoutussalissa.     
    Lämmittelyssä  kaikki he olivat samanarvoisia niin 
kuorolaiset, kuin solistitkin. Mariel katsoi itseään 
isosta peilistä. Suuret siniset silmät loistivat kunnian-
himoa. Hän oli uransa alussa. Vuosien työ, harjoittelu 
oli palkittu. Hän oli saanut sooloroolin. Tanssijatar 
tunsi olevansa muiden yläpuolella, täysin omassa 
luokassaan. Mariel tiesi olevansa kaunis ja lahjakas, 
lähes täydellinen.  Häntä ihailtiin ja hänelle oltiin 
kateellisia. 
    Mariel ei huomannut, että häntä tarkkailtiin. Oltiin 
tarkkailtu jo pidemmän aikaa. Ballerina piti Henriä 
vain ystävänä eikä nähnyt tämän rakastunutta katset-
ta. Lämmittelyn jälkeen alkoivat harjoitukset. Tans-
siessaan  Mariel ei nähnyt muita. Kaikki katosi ympä-
riltä.  Hän erkani ajasta ja paikasta. Tyttö ei liikutellut 
jäseniään, ne soljuivat kuin itsestään musiikin muka-
na. Hän ei tiedostanut itseään. Opettaja ihaili tähden 
tanssia, mutta oli samalla huolissaan, ettei tähti vain 
polttaisi itseään loppuun. Harjoitukset loppuivat.  
Mariel torjui ystäviensä kutsun illanviettoon. 

Hänellä oli kiire kotiin, jossa jatkui sama tunnelma 
kuin Oopperassakin. Ballerinan täytyi kieltäytyä 
houkutuksista ja vain keskittyä tulevaan näytökseen 
ja harjoitella ja harjoitella. 
    Kotonaan Mariel kertasi koreografiaa. Hän ei ollut 
Mariel vaan roolinsa henkilö. Tämä eli tulevaisuu-
dessa ja haaveili kuuluisuudesta ja kiertueesta ja 
loistosta, glamourista. Hänen oli jaksettava,  kunpa 
hän kestäisi. 
   Marie ei huomannut, että hän oli eristäytynyt 
ystävistään. Henrin surun hän huomasi, mutta ei ym-
märtänyt syytä. Muut sen tiesivät ja heidän suhtautu-
misensa Marieliin oli muuttunut.  Heidän pitämänsä 
iloinen ja raikas tyttö oli muuttunut. Nyt hän oli vain 
täynnä tanssia ja siihen keskittymistä. Eikä hänen 
kunnianhimonsa laantunut, eivätkö voimat huven-
neet. 
   Vihdoin koitti Marielin suuri päivä. Odotukset ja 
katseet kohdistuivat häneen. Ballerina oli rauhalli-
nen ja varma onnistumisestaan,  ehkä liiankin, muut 
ajattelivat. Debyytti alkoi ja hän nautti esiintymisestä.  
Tanssi oli kiehtovan tenhoavaa ja maagista.  Yleisö oli 
mykistynyt ja ihastunut. Esitys loppui, mutta Marie-
lin tanssi ei vain loppunut. Hän kuuli yhä musiikin ja 
hänen siro olemuksensa leijaili sen mukana. Balleri-
na tanssi ja tanssi, kykenemättä lopettamaan..

TEKSTI: TANJA TALASKIVI
KUVA: ISTOCK / Eugene_EM

Novelli: 
Ikuinen debyytti



 Yksi meistä Yksi meistä
Sarjassa tavataan Laturin kävijöitä
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Elina ”Eloveenan” kaunis ääni kohoaa Laturin kella-
rin bänditilasta ylöspäin, sitä oikein hidastaa me-
noaan kuullakseen laulun. Tai Elina istuu Laturin 
pianon ääressä soittamassa kaikenlaista mukavaa ja 
kaunista. Juuri nyt vähän kaikki on Laturissa tauolla, 
mutta syksyllä kajahtaa taas!
    Musiikki on yksi Elinan, 40, lahjoista Laturille. Jo 
lapsena hän oli musiikkiluokilla Espoossa asuessaan. 
Kymmenisen vuotta sitten hän muutti Helsinkiin ja 
on siitä lähtien käynyt säännöllisen epäsäännöllisesti 
Laturissa. ”Aiemmin täällä ei oikein ole ollut ohjel-
maa, mutta nyt ryhmiä on enemmän. Tämän kevään 
kirjoituspaja on ollut minulle tärkeä. Se on samalla 
terapeuttinen ja sisäisesti rikastuttava.” 
     Tällä hetkellä Elina asuu Niemikotisäätiön lievästi 
tuetussa asunnossa Kalliossa. Seurustelukumppa-
ni asuu toisaalla, mutta he saavat kuitenkin viettää 
paljon aikaa yhdessä. Parisuhde on ollut elämässä 
kantava voima. ”Sen avulla olen jaksanut paremmin, 
saanut läheisyyttä. Yhdessä on vietetty melkein 20 
vuotta”, Elina kertoo. ”Myös lapsuudenperhe on mi-
nulle hyvin tärkeä, samoin kummipoikani.”
    Peruskoulussa Elina kilttinä tyttönä oli opettajien 
lemmikki ja sai hymytyttö-patsaankin. On hänen 
elämäänsä kyyneleitäkin kuulunut. Koulukiusattu 
Elina sairastui psyykkisesti lukion ensimmäisellä 
luokalla, alkoi kuulla ääniä. Välivuoden jälkeen hän 
jatkoi opintojaan, vaikkei jaksanut oikein panostaa. 
Lukion jälkeen hän opiskeli journalismin perus-
teita Järvenpään seurakuntaopistossa sekä TV- ja 
videokoulutusta. Keskuspuiston ammattiopistossa 
hän kävi kolmivuotisen elektroniikka-asentajakoulu-
tuksen. Bänditreenit olivat koulun ohella tärkeitä, ja 
lisäksi Elina oli mukana oppilaskunnan hallituksessa 
sihteerinä. 
     Viimeiset viisi vuotta Elina on ollut mukana 
Mieletöntä valoa -hankkeessa ja Niemikotisäätiön 
kokemusasiantuntijana. Kokemusasiantuntijuus on 
Elinalle tärkeä juttu, ja ”siitä saa myös hieman omaa 
rahaa.”
    Kolme vuotta sitten Elina sairastui laajalle levin-
neeseen imusolmukesyöpään, joka saatiin kuitenkin 
hoidettua: syöpä nitistyi puolen vuoden sytostaatti-
hoidoilla ja 15 sädehoidolla. Ne olivat erittäin väsyt-
täviä.

Nyt Elinalla on edessään vuosikontrolli. ”Pelottaa. 
Syöpähoidot ja kontrollit ovat olleet raskas prosessi. 
Sitä joutuu miettimään elinikäänsä ja sitä, paraneeko 
täysin.” 
    Mitkä asiat ovat Elinalle elämässä kaikista tärkeim-
piä? ”Ihmissuhteet ja terveys, järkevä, mielekäs te-
keminen. Muiden huomiointi: huomaan, että puhun 
paljon itsestäni, omista asioistani, kun pitäisi antaa 
toistenkin puhua.”

Elinan kehitysvinkit Laturille: 
1. Hyvä ilmapiiri on tärkein. 
2. Erilaisia musiikkikokoonpanoja lisää.
3. Kampaaja leikkaamaan halvemmalla 
              hiuksia Laturiin.
4. Naisille kauneudenhoitoiltoja.
5. Askartelupaikka tai -nurkkaus, 
              jossa olisi aina mahdollista askarrella. 
6. Ruokaryhmä takaisin, esimerkiksi
             kerran kuussa. Yhtenä teemana voisivat 
             olla etniset ruoat. 

TEKSTI LEENA HONKAVAARA,
KUVA TANJA TALASKIVI

Hymytytön kyynel

Alvin juustoiset porkkanasämpylät
OHJE JA KUVA LAURA

Noin 20 sämpylää

Taikina: 5 dl maitoa
50 g hiivaa 
2 rkl tummaa siirappia
2 tl suolaa
1/2 dl rypsiöljyä
3 dl porkkanaraastetta (2 isoa porkkanaa)
2 dl juustoraastetta
3 dl kaurahiutaleita
noin 12 dl jauhoja (esimerkiksi sämpyläjauhoja)

Voiteluun:
1 kananmuna

Pinnalle:
juustoraastetta

1. Raasta porkkanat hienoksi raasteeksi.
Lämmitä maito kädenlämpöiseksi. Murenna jouk-
koon hiiva. Lisää siirappi, suola, öljy, porkkanaraaste, 
juustoraaste ja kaurahiutaleet.

2. Sekoita joukkoon sämpyläjauhoja desilitra ker-
rallaan aluksi kauhalla tai puuhaarukalla sekoittaen, 
lopuksi kädellä vaivaten. Löysähköstä taikinasta saat 
kuohkeimmat sämpylät.

3. Anna taikinan kohota noin 30 minuuttia.

4. Jaa taikina kahteen osaan ja pyörittele kummas-
takin vuorollaan pitkä tanko. Jaa tanko saman kokoi-
siin paloihin ja pyörittele paloista sämpylöitä.

5. Laita sämpylät pellille leivinpaperin päälle ja 
anna kohota liinalla peitettynä 20 minuuttia.

6. Voitele munalla ja ripottele pinnalle juustoraas-
tetta.

7. Paista 225 asteessa noin 10 minuuttia.

Hiivaa käytetään leivonnassa taikinan kohottami-
seen. Toimiakseen hiiva tarvitsee oikean lämpötilan, 
nestettä ja sokeria. Tuorehiivan vaatima lämpötila 
on 37 astetta, eli nesteen tulee olla kädenlämpöistä. 
Liota ensin hiiva kokonaan nesteeseen ja lisää sitten 
muut raaka-aineet ohjeen mukaan.
    Kuivahiivan vaatima lämpötila on 41–42 astetta, 
eli nesteen tulee olla selvästi lämpimän tuntuista 
kädelle. Sekoita kuivahiiva ensin jauhoihin ja sitten 
nesteeseen.
     Hiivataikinoihin lisätään usein hieman sokeria, 
hunajaa tai siirappia, sillä se auttaa hiivan toimintaa. 
Suolaisten leivonnaisten taikinoihin sokeria ei vält-
tämättä tarvita, sillä hiiva voi saada ravintonsa myös 
jauhojen tärkkelyksestä.
    Kuivahiiva on tavallista hiivaa, josta on puristet-
tu vesi pois. Näin korvaat tuorehiivan kuivahiivalla 
leivonnassa:
50 g eli pala tuorehiivaa = 2 pussia (à 11 g) kuivahii-
vaa.
25 g eli puolikas pala tuorehiivaa = 1 pussi kuivahii-
vaa.
    Entä voiko tuorehiivaa ja kuivahiivaa sekoittaa? Ei 
kannata, sillä tuore- ja kuivahiiva vaativat eri lämpö-
tilan toimiakseen.

INFO: Hiivan käyttö
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Aurinko oli päässyt talvisäkistä.  Kevät kirkkaine va-
loineen oli saapunut kaupunkiin. Lumen alta paljas-
tui tuttu näky. Roskista ja roinasta ei viitsitty välittää.  
Kaupunki oli pieni ja kieroutunut. Sitä kuvasti hyvin 
sen ahtaus, likaisuus ja tunkkaisuus.  
   Jostain kaukaa saapui siivooja. Hänen silmiinsä 
pisti heti tämä törkyinen paikka. Hänellä oli muka-
naan valtaisat siivousvälineet.  Niillä hän puhdistaisi 
kaupungin. Innokas puhdistaja aloitti puhaltamalla 
pois  päällimmäisen noen ja lian. Kaupungissa kum-
masteltiin äkillistä, voimakasta tuulta. 
   Suuri siivooja kasteli seuraavaksi pesurättinsä teko-
järvessä. Aamu varhain, kun oli hiljaista hän aloitti 
pesemisen. Puhdistuksen kohteeksi joutuivat kaikki: 
talot, kadut ja autot. 
   Aamun sarastaessa jättiläinen seisoi kaukana ja 
katseli kiikarilla kaupunkia. Hän oli iloinen työstään 
ja odotti kansalaisten tekevän samoin. Suurin osa ih-
misistä ei välittänyt laisinkaan tai ei edes huomannut 
siivous jälkiä. Siivooja tiesi mitä oli tehtävä. Hänen 
pitäisi siivota myös asukkaat. 
    Työ oli hankalaa. Tämä siivooja riisui kaupunki-
laisten naamiot ja tuhosi ne. Ihmiset hämmentyivät 
ja olivat epävarmoja itsestään. Kun he huomasivat, 
että muutkin olivat samassa tilanteessa,  he saivat 
rohkeutta. Kaupungin epärehellisyys ja teennäisyys 
olivat tiessään, sillä asukkaat olivat muuttuneita. 
He huomasivat uusia asioita, tutustuivat paremmin  
toisiinsa ja nauttivat uuden ilmeen saaneesta kau-
pungistaan.  Siivooja puolestaan keräsi tarvikkeensa 
ja lähti etsimään toista puhdistettavaa kaupunkia. 
    Kului aikaa ja aina on ihmisiä, jotka eivät viitsi vai-
vautua huolehtimaan ympäristöstään,  eivätkä itses-
tään. Kaikki alkoi vain roskien heittämisestä kadulle. 

Novelli: 

Jättiläi
nen

Ja toiset tekivät samoin. Kaupunki alkoi hiljalleen 
muuttua entisenlaiseksi ja siitä vielä kurjemmaksi. 
Monet myös ottivat taas naamion kasvoilleen ja ne 
liimautuivat kiinni heidän ihoonsa. 
   Seuraavana keväänä ahkera siivooja ajatteli, että 
hän vilkaisee puhdistamaansa kaupunkia. Ja hän 
järkyttyi niin näkemästään,  että polki jaloillaan kau-
pungin maan tasalle.

TEKSTI: TANJA TALASKIVI
KUVAT ISTOCK / RAWF8 (YLLÄ) JA PIXABAY

  KulttuuriKulttuuri
Kun tarinasuoni iskee, iskee monella päähän myös 
ajatus, onnistuisiko proosatekstin tai runokirjan 
saaminen läpi kustantamossa. Ihan oikea kirja, ihan 
oikea kirjailija. Siinä innostuksen vallassa ollessaan ei 
jaksa kuunnella kaveria, joka kertoo, että esikoiskir-
jailijoista vain yksi prosentti pääsee läpi kustantamoi-
den seulasta. Ja 95% kustantamoon tulevista teks-
teistä on nimenomaan esikoiskirjailijaksi haluavilta. 
Nyt korona-aikaan kirjaa tarjoavien määrä on ollut 
kasvussa, kun kirjailijaksi haluavat ovat kuluttaneet 
aikaansa naputtelemalla kotona. 
   Kustantamoilla on omat sääntönsä siitä, minkä 
tyyppisiä tekstejä he suosivat. Kirjailijan on olta-
va myös mukana kirjan markkinoinnissa, joten 
on eduksi, jos hän on sujuvasanainen esiintyjä ja 
kiinnostava persoona. Ja ennen muuta: kirjan pitää 
myydä. Jos aihe ei ole myyvä, ei tule kauppoja. Tavan 
tallaajan on vaikea tietää, mikä on myyvää ja mikä 
ei. Ainakin kirja myy, jos sen kirjoittaja on edes pieni 
julkkis, josta media saa jutunjuurta.  
    Ainahan on mahdollista tehdä omakustanne. On 
jopa painotaloja, jotka ovat erikoistuneet omakustan-
teisiin. Hinnat saattavat olla ihan siedettäviä. Mutta 
missä sitä kirjaansa sitten myisi? Kotiseutupäivillä, 
kirppareilla, vai perustaako oma huokea ja helppo-
käyttöinen verkkokauppa?
   Runoilija Elina Salminen on roolimalli kirjailijas-
ta, joka tekee omaa uraa ilman kustantamoiden ja 
kriitikoiden apua. Viitisen vuotta sitten hän aloitti 
runoilijana Facebookissa ja julkaisi siellä runon 
melkein joka päivä. Hän kokosi Facebook-runonsa 
myös kirjaksi ja kustansi runokirjansa itse. Myymistä 
varten hän perusti verkkokaupan. 
   Nyt Salminen on julkaissut itse jo viisi runoteosta 
ja yhden aforismikirjan. Runoja on tarjolla myös 
magneeteissa ja tiskiräteissä. Kaikki Salmisen kirjat 
ovat laadukkaita, ne on taitettu hyvin ja niissä on so-
piva ripaus myös kuvia. Ja tämän hän teki itse, ilman 
kustantamoiden taustatukea. 
     Salmisen kirjat ovat saatavilla kirjastoissa, itse olen 
vähitellen ostanut ne hänen verkkokauppansa alen-
nuksista. Suomalainen.comissa niitä on myynnissä, 
tolkuttomaan hintaan (osta suoraan runoilijalta!). 
Pääsy ison kirjakaupan myyntilistalle on siis onnistu-
nut ilman kustantamoita.    
    Facebook- ja Instagram-toiminta jatkuu, ja tällä 
hetkellä Salmisella on FB:ssä noin 60 000 seuraajaa. 
Facebook on oiva markkinointiväline - sieltä runoja saa 
tietenkin lukea ihan ilmaiseksi, niin kuin ennenkin. 

Lisäksi Salminen pitää 
runokursseja niin netissä 
kuin livenäkin, ja esiintyy 
erilaisissa maksullisissa 
iltamissa. Pienistä pu-
roista rahat ehkä tulevat, 
mutta ilmeisesti toiminta 
kannattaa. 
    Salmisen runot ovat 
ilahduttavan laadukkaita, 
syvällisiä ajatelmia maail-
masta. Ne ovat usein hie-
man surullisia ja liittyvät 
erilaisiin kasvukipuihin 
ja elämän vaikeuteen, 
mutta lähestulkoon kaikilla runoilla on positiivinen, 
humaani ja lämmin  käänne. Salmisen runoissa on 
uskoa, toivoa ja rakkautta, eikä hän paketoi niitä 
liian vaikeasti. Teksteissä ei ole liikaa symboleita, 
metaforia sun sellaisia kielikuvia. Kaikki on ihan 
helposti ymmärrettävää, jos lukiessa jaksaa keskittyä. 
         Kuten kaikilla runoilijoilla, eri teoksilla on omat 
teemansa. Runoilijan pitää muuttua ja uusiutua, 
eikä tuutata kaikkea ulos samasta tuutista vuodesta 
toiseen. Teoksista Pohja on ehkä angstisin kun taas 
Omin luvin onnellinen (kuvassa) viime vuodelta on 
seesteisin kirjoista. 
   Runoilijan henkilökohtaisella suostumuksella 
Generaattori saa julkaista yhden runon. Valitsin sen 
teoksesta Omin luvin onnellinen. 

Toivosta minä puhun
 niin kauan kuin 
     sanani riittävät

 ja kun vaikenen
 ääneen pääsköön 
  luottamus

 sillä mitä muuta
 me tarvitsemme
 kuin huomisen
 elääksemme tänään

 yhtä leveinä ja pitkinä
 kuin sylimme sallii

 täyttäen tilamme hyvällä
 jonka versot nousevat
 vaikeimmankin yön yli

elinasalminen.net, facebook.com/keskenblogi
TEKSTI LEENA HONKAVAARA
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LeffanurkkaLeffanurkka

Kaupunki oli sädehtivä. Auringon kutittelu sai ihmi-
set hymyilemään. Puistot ja katukahvilat pursuivat 
kevyesti pukeutuneista  ja iloisista ihmisistä. Kodit 
olivat sinä päivänä tyhjillään. 
   Kadut olivat täynnä värikästä ja vilkasta massaa. 
Monet jäivät katsomaan oudoksuen tyttöä, joka kulki 
hitaasti ja laahustaen ja pää painuksissa. He loivat 
kummajaiseen huolestuneen katseen ja sitten jo 
unohtivat ja jatkoivat tanssimistaan täydellisen päi-
vän kunniaksi. Tyttö, Saara, oli pukeutunut mustiin 
ja hänellä oli sateenvarjo kainalossaan.  Ohikulkijat 
saattoivat ajatella,  että mustat vaatteet olivat hauta-
jaisia varten. He olivat oikeassa.
    "Lähteminen on pieni kuolema", Saara kiljui, kun 
hän vihdoin pääsi kotiinsa. 
    Musta hahmo rojahti sängylle. Pian tyyny oli 
märkä kyynelistä.  Kyyneleet olivat kaipuun värjää-
miä. Saara kohotti katseensa ylöspäin. Hän tuijotti 
valokuvassa olevan ystävänsä silmiä. Toinenkin  
puoli tyynystä kastui. Tyttö nousi sängystä ja käänsi 
kuolleen kuvan alaspäin. Keittiössä hän kaatoi itsel-
leen kahvia ja koitti lievittää tuskaansa. 
   Saara tuijotti paikkaa, missä Joonas oli aina istunut 
ja hän näki Joonaksen nytkin. Saara kiroili ja heitti 
mukinsa harhan päälle. Se katosi kahvin mukana. 
Rauhattomuus repi Saaraa eri suuntiin, mutta hän 
pakottautui olemaan paikoillaan. 
   Saara vajosi surun painosta omaan ikäväänsä. 

Joonas on kuollut.  Joonas ei ole kuollut, joutui vain 
lähtemään pois. Tulee kyllä takaisin luokseni, vai 
tuleeko? Täytyy luottaa. Minä olen täällä ja Joonas 
on siellä. Lause maistuu pahalta,  mutta on pakko 
sopeutua siihen. Joonas sai hyvän mahdollisuuden ja 
lähti. Tietenkin. Miksi siis en olisi hyvilläni ja ylpeä 
hänestä? Ihminen on itsekäs. Itken, koska jäin yksin. 
Kaipaan häntä, mutta kaipa totun elämään ilman 
häntä. Naurettavaa, tottakai totun. Kaipaan. Olenko 
riippuvainen Joonaksesta? En....olen..., en tiedä. Nyt 
tuska on vahvimmillaan, koitan muuttaa sen voimak-
si. Ikävöinti kyllä haalistuu ajan myötä. Suremiseni 
on turhaa, kiusaan vaan itseäni.  Raivostuttava risti-
riita. Vapisen ikävästä  ja voisin juosta hänen perään-
sä, toisaalta riippumattomuus ja surun turhuus. 
   Saara katkaisi ajatuksensa ja kuunteli liioitellun 
keskittyneesti uutisia. Hän vaihtoi mustat vaatteensa 
ja lähti ulos. Ystäviensä seurassa hän ei surrut. Illalla 
yksin hän itki.

TEKSTI TANJA TALASKIVI
KUVAT PIXABAY

Eron tuskaEron tuska Adam on nuori. Lukion viimeisellä luokalla oleva 
älykäs, herkkä nuori, joka haaveilee tytöistä ja käy 
koulua. Kun hän sairastuu skitsofreniaan, kaikki 
muuttuu. Asuinpaikkaa myöten, koska hän saa pot-
kut koulusta erään episodin takia, joka liittyy sairau-
teen. Koko perhe vaihtaa paikkakuntaa.
     Elokuvan keskiössä on sairaus. Ylipäätään on var-
maan hyvä, että psyykkinen sairaus halutaan nostaa 
elokuvan aiheeksi ja se tehdään  ilman erityistä kate-
gorisointia. Se on yksi sairaus sairauksien joukossa. 
Ja on hyvä, että asiasta puhutaan. Sairaus on yksi osa 
ihmistä, se ei määritä häntä. Mutta kuten elokuvassa 
sanotaan, suhtautuminenw psyykkisesti sairaaseen 
ihmiseen on helposti erilainen tai toisten suhtautu-
minen sairastuneeseen muuttuu helposti. Elokuvassa 
Adam päästää aikuiset elämässänsä lähelleen ja etsii 
apua. Helposti varsinkin nuori sairastuva jättäytyy 
yksin, eikä päästä ketään lähelleen, eikä sinne kukaan 
pääsekään. Kuitenkin sairastuvan kannattaa pitää 
kiinni niin sanotuista terveistä osista elämässään, esi-
merkiksi  jostain intohimostaan tai harrastuksestaan. 
Adamille se on kokkaus. Silloin hän ikäänkuin kokee 
olonsa oireettomaksi. 
     Adam pääsee uuteen kouluun ja tutustuu heti 
ihanaan tyttöön. Hänelle se on erityisen tärkeää ja 
mahtavaa, koska hän on sairautensa vuoksi ollut 
pitkään lähinnä äitinsä ja isäpuolensa kanssa.Kok-
kausharrastus jatkuu ja koulu sujuu Mayan tutoroin-
ninkin säestämänä. 
    Mutta kamppailu sairauden ja sen oireiden ja 
lääkitysten sivuvaikutusten kanssa jatkuu. Erityisen 
hyvin omien lukion viimeisen luokan kokemusteni 
perusteella allekirjoitan esimerkiksi Adamin tunteet, 

että kaikki haluavat hänelle pahaa ja hän on vain 
taakka vanhemmilleen. Adamin sairauteen kuuluu 
myös voimakkaasti äänien kuuleminenja harhojen 
näkeminen. Hän kuitenkin huvittavastikin pystyy 
aina erottamaan harhat todellisuudesta. 
     Adam selviää, koska hän rakastaa. Adam selviää, 
koska hänen on selvittävä. Koko homma pysyy koko 
ajan jotenkin kasassa. Jollain tapaa kaikki menee 
eteenpäin. Vaikka Adamin elämä pysähtyy joksikin 
aikaa sairaalaan joutumisen takia. 
    Tai ei ehkä kannata ajatella, että sairaalassa ollessa 
elämä pysähtyy, vaan elämä on silloin vain sellaista 
sairaala-elämää, mutta elämää kumminkin. Jojoten-
kin mukana on koko ajan jonkunlainen tolkku ja 
varsinkin oma halu selviytyä ja läheisten vankka tuki.
    Ja saako poika tytön? Se selviää katsomalla eloku-
va. Elokuvan voi vuokrata muutamalla eurolla netistä 
ja DVD:n tai Blue Ray:n voi ostaa.

HANNA

Words On BathroomWalls, amerikkalainen 
romanttinen draama. Valmistunut 2020. Ohjaaja: 
Thor Freudenthal. Pääosissa: Charlie Plummer, 
Taylor Russel, Walton Goggins, AnnaSophia Robb, 
Andy Garcia, Molly Parker, Beth Grant.

  KirjastossaKirjastossa
Anna-Leena Härkösen Kenraaliharjoitus (Otava 
2019) on todellista kesäistä riippukeinuluettavaa 
kaikille naisille. Härkönen kirjoittaa sujuvasti, draa-
mallisesti ja hauskasti, kuten aina. Häntä lukiessaan 
ei tarvitse miettiä kieltä, sillä se soljuu itsestään. 
Hänen tekstinsä on yksinkertaista ja helppoa, ja hyvä 
niin. Juonien kanssahan hän on aina ollut mestari. 
Härkösen kaikki kirjat voisi filmatisoida tai muuttaa 
teatterikappaleiksi. Hänen huumorinsa ei varmasti 
iske kaikkiin, mutta itse hörähtelen useaan otteeseen. 
     Päähenkilö on Jane, noin 40-vuotias nainen, jonka 
elämä on tasaista. Yhtäkkiä 
hänen miehensä esittää pa-
rinvaihtoa. Vaihtelua seksi-
elämään. Ehdotus on Janelle 
todella vaikea pala. Lopulta 
Jane päätyy uuteen suhteeseen. 
Perusheterouskin saa tarinassa 
kyytiä. Loppu on yllätys. 
     Kirjan lukee yhdessä illassa. 
On siinä imua ja vetoa. Kiitos 
idearikkaalle kirjailijalle, joka 
tykkää nostaa kissan pöydälle.
LEENA HONKAVAARA
P.S. Kirjailija Härkösen bongaa usein kirjoittamassa 
Helsingin Sokoksen kahvilassa. Hän oikolukee teks-
tejä ja  kirjoittaa uusia kahvikupposen kera keskitty-
neesti. Chic! Minä stalkkaan häntä. Olen ihailija. 
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Olen tullut Siipirikonkujalle ja seison erään tunnetun 
taidegallerian edessä. Tänne nuori ja lahjakas kuvan-
veistäjä Uuno Hujan-Hajan on koonnut ensimmäisen 
näyttelynsä pronssiveistoksista, jotka kertovat tarinaa 
erilaisista, tavalla tai toisella rikkinäisistä ihmisistä. 
Ihmisistä, joista jokaisella on jonkinlainen riippu-
vuus tai muu mielenterveyden häiriö. Odotan tätä 
näyttelyä kovasti, koska tiedän Uunon tehneen pal-
jon taustatyötä teostensa toteuttamiseksi. Ja olenhan 
itsekin ollut mallina yhteen veistokseen. 
    Astun sisään mielenkiintoisesti valaistuun ja 
tunnelmalliseen tilaan. Tapaan nyt ensi kertaa kaikki 
veistosten malleina olleet ihmiset ja totean heidän 
voivan hyvin, niin kuin minäkin. Lähdemme kier-
rokselle kohti mielenkiintoisia elämyksiä. 
    Ensimmäisen veistoksen viereen asettuu Ansku, 
joka alkaa kertoa tarinaansa elämänvaiheestaan 
anorektikkona. Veistoksessa nuori Ansku sulloo 
farkkujensa taskuihin kiviä tulevaa punnitusta varten 
estääkseen Lapinlahden sairaalan hoitajia huomaa-
masta hänen jatkuvaa laihtumistaan. Ansku kertoo, 
että mitkään ovelimmatkaan huijausyritykset eivät 
kuitenkaan jääneet ammattilaisilta huomaamatta, 
ja lopulta hän itsekin ymmärsi avun merkityksen 

selviytymisekseen. Ja nyt veistoksen vieressä seisoo 
kaunis, hymyilevä ja terveen näköinen nuori nainen. 
    Seuraavan teoksen viereen asettuu Pertsa, joka 
kertoo peliriippuvuudestaan ja Uunon tekemäs-
tä veistoksesta. Hän kertoo, kuinka pelaaminen 
alkoi salakavalasti vieden hänet ja hänen lähei-
sensä lähelle täydellistä tuhoa. Veistoksessa Pertsa 
istuu pöydän ääressä käsiänsä päähänsä tukien 
pohtimassa, miten tästä voi enää selviytyä. Pöy-
dällä lojuu kasa papereita, joiden sisältö on Pert-
salle musertava. Työpaikka on jo mennyt ja per-
heen kotikin on myytävä velkojen hoitamiseksi.                                                                        
Nyt edessämme seisoo rauhallinen mies, joka on 
saanut asiat hoidettua velkojiensa kanssa, eikä sitä 
kotiakaan lopulta tarvinnut myydä. 
    Seuraavaksi veistoksensa esittelee Tapsa, joka ker-
too elämänhallintansa järkkymisestä nettiriippuvuu-
den seurauksena. Veistoksessa hän valvoo vuotees-
saan ja näpyttelee kiivaasti konettaan. Hän kertoo, 
että tämä uudehko vitsaus on vähän kuin sukulainen 
Pertsan kertomalle peliriippuvuudelle. Kun ihmi-
nen alkaa viettää netissä tarpeettoman paljon aikaa, 
voi sitä kutsua “elektroniseksi morfiiniksi”, joka vie 
tilan muulta elämän sisällöltä. Tapsalle ongelmasta          

aiheutui uniongelmia, lisääntynyttä alkoholin käyttöä 
ja sosiaalista vetäytymistä. Apua ongelmaansa hän on 
saanut A-klinikalla tapaamiltaan asiantuntijoilta ja 
yrittää nyt palauttaa vuorokauden tuntiensa käytön 
entisiin terveempiin mittasuhteisiin. 
    Nyt on minun vuoroni esittää tarinani alkoholi-
riippuvuudesta ja esitellä Uunon minusta tekemä 
veistos. Makaan siinä sohvalla puoli-istuvassa asen-
nossa telkkaria tuijottaen, toisessa kädessä viinilasi 
ja toisessa pullo raakaa viinaa. Silmissä tyhjä katse. 
Kerron kuulijoille, kuinka sairaus minun kohdallani 
suht lyhyessä ajassa eteni ja paheni henkeä uhkaaval-
le tasolle. Kerron, kuinka lopulta makasin sairaalan 
letkuissa kolme viikkoa ja jouduin pohtimaan elä-
määni jatkossa. Kerron nyt eteneväni askel kerrallaan 
kohti terveitä ja turvallisia vanhuuteni vuosia. 
    Viimeiseksi veistoksensa viereen asettuu Lellu, 
joka on ollut heroiinikoukussa ja nopeasti kehitty-
neen toleranssin vuoksi käynyt hyvin lähellä kuole-
maa. Veistoksessa hän näyttää hauraalta, väsyneeltä 
ja luovuttaneelta. Mutta vahva riippuvuuskaan ei ole 
lannistanut tätä nuorta naista, joka nyt näyttää niin 
kauniilta ja kukoistavalta. Hän kertoo, kuinka hänen 
tulevaisuutensa sai uuden suunnan Suomen ainoassa 
päihdesairaalassa Järvenpäässä. Siellä hän oli esimer-
killinen päihdekuntoutuja, joka halusi auttaa myös 
muita potilastovereitaan. Ja sitä työtä hän haluaa 
jatkaa heti, kun saa meneillään olevan kokemus-
asiantuntijan koulutuksensa suoritettua. 
    On aika kiittää Uunoa hänen vaikuttavista ja 
toinen toistaan upeammista teoksistaan. Toivomme 
hänen jatkavan työtään ongelmaisen ihmismielen 
tutkinnassa ja sen kuvaamisessa taiteen keinoin.

TEKSTI: HEINI
KUVAT: PIXABAY

Tein heistä veistoksen Tein heistä veistoksen 

  ElämäntaitoElämäntaito
Erilaiset elämäntaitoihin liittyvät korttipakat ovat 
yleistyneet viime vuosina. Ainakin niitä saa nyt suo-
meksi enemmän kuin koskaan. Niitä voivat käyttää 
esimerkiksi tunnetaitoja herättelevät ammattilaiset 
mutta yhtä hyvin tavalliset kansalaiset. Niitä voi käyt-
tää vaikkapa vertaisryhmissä, ja voi korttien kanssa 
puuhata ihan itsekseenkin. Voi esimerkiksi vetää pa-
kasta randomina itselleen päivän kortin tai lueskella 
kortteja läpi etsien, mikä koskettaisi tänään. 
    Itse keräilen näitä kortteja, sillä ne ovat usein aika 
viisaita ja sydämellisiä. Pidän 
niiden kanssa ”keskustelusta”. 
Itsestään voi oppia uutta, ja 
kiinnittää huomiota asioihin, 
jotka ovat omassa elämässä 
hyvin, tai missä on petrattavaa. 
Pakat ovat myös ulkoasultaan 
viehättäviä. Sangen naisellisia 
valtaosa. 
    Eniten pidän Katri Syvärisen 
Taikahetkiä elämään -pakasta 
(Hidasta elämää). Kortit kysy-
vät muun muassa, mikä vetää 
sinua puoleensa, mihin suun-
taan elämä kutsuu, tai mitä 
elämässäni on liikaa tai liian 
vähän. Ammattitaidolla tehdyt 
kortit eivät tyydy itsestäänsel-
vyyksiin. Tänään kortti antoi 
minulle lauseen: ”Mikä saa 
minut loistamaan?” 
    Toinen lempipakkani on 
Sanna Wikströmin Stressinhal-
lintakortit (Hidasta elämää). 
Jokainen 51 kortista sisältää 
pienen stressinhallintaoh-
jeen. Voi esimerkiksi kuvitella 
itsensä lomamatkalle, hengittää 
rauhoittavasti tai rentouttaa 
pään alueen. 
    Katja Francen ja Sanni Neva-
laisen Ilon kortit (Viisas elämä) 
sisältävät myös kirjan, jossa 
syvennetään korttien teemaa. 
Kortit ovat nimensä mukaan positiiviset, olematta 
siitä huolimatta pinnalliset. Jokainen kortti on kuin 
pieni taideteos, värit hehkuvat. ”Tartu toimeen ja 
muuta toiveesi positiivisiksi teoiksi.”

LEENA HONKAVAARA
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Kohti rauhaa 

Pitkähiuksinen viehättävä nainen meditoi  aina lou-
naan jälkeen sellaisina päivinä, kun ei ole mihinkään 
kiire. Kutsumme häntä tässä jutussa nimellä ”Ässä”, 
sillä se on hänen lempinimensä. Hän on jotenkin 
voimakas, rauhallinen mutta myös herkkä. Kun on 
meditaation aika, hän sytyttää kynttilöitä, laittaa 
jotakin huonetuoksua ja pistää soimaan luontoääniä.  
Ässä asettautuu sohvalle. Se kaikki on helppo kuvi-
tella. Mutta mitä hänen kehossaan ja ennen muuta 
mielessään alkaa tapahtua?
   ”On helppo sanoa ainakin se, mistä meditaatiossa 
EI ole kyse: itsehypnoosista, ohjatusta visualisaatios-
ta, rukouksesta tai transsista, vaikka joissain medi-
taatiotekniikoissa näitä elementtejä voidaan käyttää. 
Meditaatiossa voi saavuttaa tietoisuuden tilan, jossa 
ihminen on avoin, rauhallinen ja läsnä”, Ässä sanoit-
taa. ”Meditaatiossa hyväksyvä asenne on olennaista, 
ajatuksia vastaan ei taistella tai pyritä tukahdutta-
maan niitä.” 
   Meditaation aluksi Ässä rauhoittuu 
ja kiinnittää huomionsa hengitykseen. 
Hän tekee lyhyehkön kehorentoutuk-
sen. Mieli alkaa tasaantua. Voidaan 
käyttää esimerkiksi mantroja (toistetta-
va tavu tai sana) tai mielikuvia.
    Meditaatiossa mieli voi tyhjentyä, 
mutta sitä ei yritetä aktiivisesti. Asenne 
on salliva. 
   ”Tietoisuus vakaantuu ja tasapainot-
tuu. Meditaatiossa voi päästä mielen yli, 
meditatiiviseen tilaan. Yli ajattelun, yli 
egon, yli ajan, itsen.”  
     Ässän mukaan keskittyminen on 
terävää, hengitys hidasta, hän on täysin läsnä tässä 
hetkessä. Kokemus mielenrauhasta on vahva. Tila on 
energisoiva ja samalla rentoutuminen todella syvää. 
    ”Siinä on tarkkaavaisesti läsnä. Tunnen myös 
kehoni, aistit ovat avoinna. Vietän tilassa noin tun-
nin. Lopulta alan liikutella varpaita ja sormia ja 
palaudun rauhallisesti”, Ässä kuvailee. 
    Ässä on tehnyt meditaatiota reilut pari vuotta ja 
etsinyt itselleen sopivat tekniikat. Muinaisista ajoista 

lähtien on harjoitettu noin 5000 erilaista tekniikkaa, 
mutta laajasti niistä on tutkittu vain alle tusinaa. On 
myös esimerkiksi mindfulness-meditaatiota tai eri-
laisia joogameditaatioita. 
    Meditaation pariin Ässä löysi, kun oli toipumassa 

työuupumuksesta joitakin 
vuosia sitten. Hänen mu-
kaansa kannattaa miettiä 
tarkkaan, millaisessa tilan-
teessa meditaatiota alkaa 
harrastamaan. 
   ”Jos sairastat psyykkisesti ja 
tilasi on akuutti, ei suositel-
la meditaatiota. Samoin jos 
sinulla on psykoosisairaus.”
    Meditaatioharjoittelun 
aloittamisesta kannattaa 
puhua hoitotahon kanssa 
etukäteen.
    Jos meditaatio sopii omaan 

terveydentilaan, se voi tuoda monenlaisia hyötyjä. 
   ”Meditaatio hajottaa negatiivisia ajatusmalleja ja 
kirkastaa ajattelua. Tunteet selventyvät ja jäsentyvät. 
Sisäinen ohjaus vahvistuu. Stressi ja ahdistus vähen-
tyvät, suorituskyky paranee, tarkkaavaisuus ja keskit-
tymiskyky kehittyvät. Jopa immuniteetti voi parantua 
ja verenpaine laskea”, Ässä kertoo. Ihmissuhteetkin 
voivat parantua, sillä meditaatio lisää empatiakykyä. 

Hyvä olo vaikuttaa kaikkeen. Sosiaalisestikin voi olla 
helpompaa. 
   ”Elämään tulee syvempi tarkoituksen tunne.”
Meditaation voi aloittaa ohjatulla tunnilla, work-
shopissa tai ryhmässä, tai vaikka pelkästään luke-
malla sitä käsitteleviä kirjoja. Suurin osa kirjoista ja 
sitä käsittelevistä internetsivustoista ovat englannik-
si. Ässä suosittelee aloittelijalle artikkelia 34 Myths 
About Meditation: What Meditation Is Not | Live and 
Dare.

TEKSTI LEENA HONKAVAARA

KUVAT: VASEMMALLA SIVULLA JA OIKEALLA 
ALHAALLA PIXABAY,  OIKEALLA YLHÄÄLLÄ 
ISTOCK / BENJAVISA. 
Kuvan nainen ei liity juttuun. 

”Elämään 
tulee syvempi 
tarkoituksen

tunne.”

Meditaatiolla on monia hyötyjä,
mutta se ei sovi kaikille
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Minulle mindfulness on osa arkea, siihen ei 
liity mitään mystistä. Se on mielenhallinta-
harjoitus, jonka avulla saan niin fyysistä kuin 
ennen muuta psyykkistä lepoa ja rauhoittu-
mista. Tiedän, että mindfulness on rakennet-
tu pitkälti buddhalaisuuden pohjalta, mutta 
en  ole ryhtynyt tekemään tutkimusmatkoja 
buddhalaiseen kirjallisuuteen.  Olen harrasta-
nut mindfulnessia kolme, neljä vuotta ja tus-
kin luovun siitä koskaan. Mindfulness-opetta-
ja Carola Haaparinne, mitä on mindfulness?
Mindfulness eli tietoinen hyväksyvä läsnäolo on mie-
len kyky asettua tähän hetkeen. Maailma ympäril-
lämme on usein nopearytminen ja aivomme ovat tot-
tuneet elämään, jossa samanaikaisesti tehdään monia 
asioita, mikä tietää ainaisia keskeytyksiä. Tämä on 

kovin kuormittavaa ja moni kokeekin loppuunpalaa-
misen. Mindfulness-harjoituksissa opimme suuntaa-
maan huomiomme yhteen asiaan kerrallaan, kohtaa-
maan ja hyväksymään sen mikä on, sellaisena kuin se 
on, hereillä tässä hetkessä.

Minulla oli etukäteen mielikuva, että mind-
fulnessia tehdään istuen meditaatioasennossa. 
Mutta tapoja on monia! Kertoisitko siitä?

Mindfulness-harjoitukset tehdään maaten, istuen, 
seisten tai liikkeessä. Harjoituksiin kuuluvat   keho-
meditaatio, istumameditaatio, mindfulness-jooga, 
kävelymeditaatio ja rakastavan asenteen meditaatio. 
Harjoituksissa opetellaan keskittämään huomio     

yhteen asiaan kerrallaan, esimerkiksi kehon eri aluei-
den tuntemuksiin ja omaan hengitykseen, tai vaik-
kapa omiin ajatuksiin ja tunteisiin, ja huomioimaan 
näitä hyväksyvästi, kiinnostuneena ja arvostelematta.
    Lisäksi voimme arjessa jokapäiväisten toiminto-
jemme sisällä luoda hetkiä, jolloin olemme todella 
läsnä siinä mitä teemme. Voimme myös opetella 
läsnäolevasti kuuntelemaan keskeyttämättä mitä sa-
nottavaa vaikkapa kumppanillamme, lapsillamme ja 
vanhemmillamme on. Läsnäolevan kuuntelemisen ja 
sanoittamisen taidon tuominen omaan arkielämään 
luo rauhaa.

Mindfulness ei ole ihan kaikkien harrastus, 
mutta alalla riittää kuitenkin asiakkaita ja 
opettajia. Milloin mindfulness tuli Suomeen?
 
Mindfulnessin juuret löytyvät buddhalaisuudesta. 
1970-luvulla pitkään buddhalaista meditaatiota har-
joittanut amerikkalainen Jon Kabat-Zinn alkoi kehit-
tää  meditaatiota suuntaan, jossa siitä riisuttiin pois 
kaikki uskonnollisuus. Hän kehitti kahdeksanviikkoi-
sen rentoutus- ja stressinhallintamenetelmän, joka 
myöhemmin sai nimen MBSR (Mindfulness- Based 
Stress Reduction). Menetelmäänsä hän opetti Massa-
chusettsin yliopiston Worcester Medical Center:issä 
potilaille, jotka kärsivät kroonisista sairauksista, joille 
ei ollut löytynyt lääketieteellisiä parannuskeinoja.
     Kabat-Zinn ohjasi potilaitaan kohtaamaan elä-
mänsä muunkin kuin sairautensa kautta. Hän opetti 
heille, että jos keskitymme vain miettimään sitä mikä 
on omasta mielestämme pielessä ja toivomaan sen 
olevan toisin, annamme sen hallita elämäämme, 
ja samalla sivuutamme kaiken sen, joka on hyvää, 
miellyttävää ja tyydyttävää. Ryhmässä muiden kerto-
muksia kokemuksistaan kuunnellen ja omaa harjoi-
tustaan tehden ryhmäläiset saattoivat huomata, että 
heissä oli enemmän asioita kohdallaan kuin pielessä.
    Suomeen mindfulness MBSR-menetelmän muo-
dossa tuli 2000-luvun alkupuolella. Sen näkyvin 
edustaja lienee Leena Pennanen. Hänen koulutta-
miaan ohjaajia on Suomessa lukuisia.

Löysin mindfulness-ryhmän ilmoituksen 
ruokakaupan seinältä. Olin tuolloin vaka-
vasti uupunut. Kenelle mindfulness sopii? 

Useat löytävät mindfulness-harjoituksen kun uupu-
vat työssään tai kohtaavat elämässään vastoinkäymi-
siä, ja kun tuntuu siltä, ettei enää jaksa. Tällaisessa 
tilanteessa harjoittaminen voi olla se omaa elämää 
jäsentävä ja jälleenrakentava apu, jonka varaan tu-
keutua. Hyväksyvän tietoisen läsnäolon harjoittami-
sen voi myös alkaa uteliaisuuttaan, tai koska haluaa 

tutustua itseensä paremmin. Mindfulness-harjoituk-
sesta voi saada apua vaikeiden tunteiden käsittele-
miseen ja oman arjen jaksamiseen. Harjoittaminen 
kantaa hyvinä ja vaikeina aikoina. Harjoittamiseen 
täytyy sitoutua, muutoin se jää helposti muiden asioi-
den jalkoihin.
    Mindfulnessista on kirjoitettu valtavasti kirjoja. 
Lukemalla mikään ei kuitenkaan vielä muutu - vain 
itse harjoittelemalla voi saada kokemuksen siitä, mitä  
hyväksyvä tietoinen läsnäolo käytännössä on.

Millaisia vaikutuksia mindfulnessilla on? Osa 
vaikutuksistahan on tieteellisesti todistettu.

Hyväksyvän tietoisen läsnäolon säännöllinen harjoit-
taminen auttaa meitä tuntemaan suurempaa yhteyttä 
sekä itseemme että kehoomme, ja tätä kautta voimme 
herätä elämään täydemmin tätä ainutlaatuista hetkeä. 
Mindfulness-harjoitukseen on liitetty muun muassa 
seuraavia vaikutuksia:
* Säännöllinen harjoittelu vahvistaa immuunipuo-
lustusjärjestelmäämme edistäen näin terveyttäm-
me. Säännöllinen meditointi laskee verenpainetta 
ja parantaa unen laatua. Myötätunto itseä ja muita 
kohtaan voimistuu. Harjoituksen on todettu myös 
vahvistavan oppimisen ja muistin alueita aivoissa.
* Mindfulness-harjoituksen avulla opimme pysähty-
mään ja asettumaan olemaan tässä hetkessä. Voim-
me oppia kohtaamaan ikävätkin tunteet, tilanteet ja 
keholliset tuntemukset sellaisina kuin ne ovat. Kun 
emme pyri muuttamaan olevaa, vaan näkemään sel-
keästi asiat niin kuin ne tässä hetkessä ovat, tämä voi 
tuoda elämään lisää rauhaa, iloa ja onnellisuutta.
* Mindfulnessia ja MBSR -menetelmää on tutkittu 
paljon, ja jatkuvasti tehdään maailmassa aiheesta 
uusia tutkimuksia. Tutkimuksiin voi perehtyä esi-
merkiksi sivustolla https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/  
hauilla MBSR ja mindfulness.

Missä mindfulnessiin pääsee tutustumaan? 
Voiko sitä oppia yksin, ilman ohjaajaa? Tai 
onko netissä hyviä videoita tai äänitteitä?

Mindfulness-kursseja löytyy runsaasti eri opistoista 
ja verkosta. Parhaiten harjoittamiseen pääsee mieles-
täni kuitenkin alkuun ryhmässä ohjaajan opastuksel-
la. Siten voi tutustua harjoituksiin ja ryhtyä harjoit-
tamaan meditaatiota myös itsekseen. Myöhemmin 
ehkä alkavat kiinnostaa myös retriitit, joissa omaa 
harjoitusta pääsee syventämään.
    Googlaamalla löytyy verkossa ilmaisia ja maksulli-
sia harjoituksia. Appejakin on tarjolla.

TEKSTI LEENA HONKAVAARA JA CAROLA HAAPARINNE
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