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Sanna Aarto
”Miten ihanaa onkaan ollut
syksyn aikana huomata
ihmisten tarve kuulua johonkin,
tulla nähdyksi ja osalliseksi
yhteisestä tekemisestä. ”

Kohti uutta normaalia
Taas on se aika vuodesta, kun Alvin oma lehti
Generaattori on ilmestynyt painosta ja syksyn
tuotokset ovat kansien välissä. Tähän lehteen on
mahtunut paljon tapahtumia, kuten jokaisen meidän elämäämme.
Kesäkausi ja lomat ovat takanapäin, syksykin
lopuillaan ja joulua odotellaan. Illat pimenevät ja
ulkona sää on koleaa. Ulkona kulkiessa on käytettävä valoa, jota näkee eteenpäin. Kotona voi sytytellä
kynttilöitä ja kotoilla.
Kotoiluun meistä jokainen on tässä viime vuoden aikana tottunut erilaisten rajoituksien myötä.
Onneksi nyt olemme päässeet tilanteeseen, jossa
rajoituksia on purettu ja opeteltu elämään uutta
normaalia.
Miten ihanaa onkaan ollut syksyn aikana huomata ihmisten tarve kuulua johonkin, tulla nähdyksi
ja osalliseksi yhteisestä tekemisestä. Alvilaisten
arkeen on tullut uutta tekemisen meininkiä ja
kohtaamisia. Ilo ja nauru sekä yhteinen oleminen
on näkynyt kaikissa yksiköissä. Ihmiset ovat kerääntyneet yhteen ja jakaneet kuulumisiaan ihan eri
tavalla kuin aikaisemmin.
Itse olen huomannut pohtineeni, kuinka tärkeä on kuulua yhteisöön. On se sitten työyhteisö,
harrastustoiminta, vapaa-ajan viettopaikka tai
jokin muu itselle tärkeä yhteisö. Meille tärkeät
yhteisöt ovat tietenkin Laturin Tukiyhteisö, Francan

Päivätoiminta ja Cafe Popolo. Yhdessä oleminen,
ajatusten jakaminen antaa voimaa ja iloa elämään.
Yhteisöön kuuluminen on rikkaus. Siellä saa tulla
hyväksytyksi juuri omana itsenään. Aina on joku,
joka kuuntelee ja saa kokea osallistumisen ja onnistumisen tunnetta.
Meidän yhteinen Lapin matkamme elokuussa
Saariselälle oli loistava esimerkki yhdessä tekemisestä ja yhteisön voimasta. Matka sujui todella
hyvin ja itselleni jäi tunne, että kaikki nauttivat
reissusta. Lomamatkalla koetut yhteiset hetket voimaannuttivat pitkälle syksyyn, ja pimeyden tullessa
mieli palasi tunturimaisemiin ja sieltä ammensi voimaa viikkoihin. Kuviin on ollut kiva palata ja jakaa
muistoja yhdessä. Samalla suunnitelmat uudesta
matkasta ovat alkaneet. Mihin ja koska, sitä jäädään odottamaan.
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Meidän lehti
Generaattori on meidän kaikkien alvilaisten
lehti. Siihen saavat kirjoittaa kaikki. Ei tarvitse
olla mikään runoniekka, vaan voi kirjoittaa
ihan kertovaa perustekstiä vaikka lempiharrastuksestaan. Päätoimittaja kyllä suoristaa
tekstiä tarvittaessa, niin sanotusti editoi sitä.
Korjaa pilkkuvirheet ja mahdottomat lauseenvastikkeet. Päämääränä on lehti, jonka
tekstit ovat helppolukuisia ja ymmärrettäviä
kaikin tavoin. Muuten jokainen kirjoittaja on
oman juttunsa asiantuntija.
Lehdessä pyritään jatkossa enemmän
siihen, että myös Francan ja Popolon asioista
kirjoitetaan. Siinä te voitte olla avuksi siellä
Vantaan päässä. Ota Francan tai Popolon
kivasta tapahtumasta kuva ja liitä oheen
pieni selittävä teksti, lähetä päätoimittajalle.
Muistathan kysyä kuvattavilta, saavatko heidän kasvonsa näkyä Generaattorissa.
Myös piirustuksia ja maalauksia saa päätoimittajalle lähettää. Alvin piirissä on sangen
lahjakkaita harrastajataiteilijoita. Etusijalla
ovat aina ne, joiden kuvia ei aiemmin ole julkaistu. Mutta melkein kaikki varmasti mahtuvat! Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa.
Viime keväänä meillä oli Laturissa suosittu
Kirjoituspaja. Siellä opeteltiin rustaamaan
runoja, tarinoita ja journalistisia tekstejä.
Teksti ohjaajastamme Ramista syntyi vapaaehtoisemme Anneli Aallon kynästä. Se on
Annelin lopputyö Kirjoituspajaan.
Lämmintä ja iloista joulun odotusta kaikille!

GENERAATTORIN TOIMITUS
Päätoimittaja, taittaja
Leena Honkavaara
leena.honkavaara@alvi.fi
Toimittaja, valokuvaaja
Tanja Talaskivi
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ja valokuvaajat - sydämellinen
kiitos teille:
Anneli Aalto
Jari Mettälä
Laura
Nimimerkki 1983
Nimimerkki K.
Nimimerkki S.S. Leena
Reija Mauria-Haidara
Sari
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Etukannen kuva:
Tanja Talaskivi
Takakannen kuva:
Sari
Kustantaja Alvi ry
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Paino Origos oy
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KUVA: RAMI VIRTANEN
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KUVA: iSTOCK / NATALI_MIS

KUVA: PIXABAY
Mikä näitä kuutta kuvaa yhdistää? Kaikkia harrastetaan Laturissa ja kaikkiin ovat tervetulleet niin miehet kuin naiset. Koronan jälkeen Laturi on palaillut
normaaleihin harrastuksiin. Syksyllä 2021 ohjelmistoon tulivat pingis, sähly ja kävelyfutis, alkusyksystä
pelattiin minigolfia. Biljardipöytä on ollut kovalla
kulutuksella. Siivousryhmässä vapaaehtoiset putsasivat Laturia ja saivat palkkioksi suolaista syötävää
sekä hyvän mielen. Laturi onkin ollut harvinaisen
siisti, josta myöskin superkiitos uudelle ahkeralle
siivoojallemme! Meillä on myös bingoiltu, katsottu

KUVA: PIXABAY

KUVA: iSTOCK / PETRBONEK

Laturin askarteluryhmässä
syntyi upeita joulukransseja. Jokaisesta tuli tekijänsä
näköinen. Myös joulukortteja
askarreltiin ahkerasti. Ryhmän
ohjaajana toimi Anneli. Kuvassa Maria.
KUVAT: TANJA TALASKIVI

KUVA: PIXABAY

Laturin syksy 2021

elokuvia, taiteiltu kuvataideryhmässä ja mitä vielä!
Lue seuraavalta sivuta juttu skräppäyksestä, aivan
ihana harrastus sekin.
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MIKÄ IHMEEN SKRÄPPÄYS?

LAPIN TAIVAAN ALLA
LAPPI
Alvin yhteinen reissu Lappiin Saariselälle toteutettiin syyskuussa
2021. Kipusimme Kiilopäälle, huuhdoimme kultaa ja ihmettelimme
ihania Inarinjärven laineita. TEKSTI: Nimimerkki 1983
VALOKUVAT: Tanja Talaskivi ja ohjaajien työryhmä.

Skräppäys (scrap) tarkoittaa albumiin rakennettavaa askartelua. Albumin voi koota vaikka
nuoruusmuistoista, lemmikkieläimestään tai
syntymäpäiväkorteistaan. Askartelussa voi käyttää esimerkiksi valokuvia, kortteja, kiiltokuvia,
tarroja, lehtileikkeitä, runoja tai muita tekstejä.
Harrastus on peräisin Pohjois-Amerikasta. Jokainen albumi on tekijänsä kaltainen. Laturiin uuden
harrastuksen toi Laura, joka on aiemmin tehnyt
yhden albumin itselleen. Hän halusi tehdä uuden
ja samalla opettaa taidon muillekin.

6

Samalla kyse oli Lauran ensimmäisestä vertaisryhmästä. Laura valmistui Laturin vertaisohjaajakoulutuksesta viime keväänä. ”Tämä on tosi kivaa. Tosin
pitää miettiä, mitä sanoo, ei voi möläyttää mitä
sattuu”, Laura nauraa.
Hän on miettinyt paljon kommunikaatiota. ”Miten muut kohtaavat minut ja minä toiset, kommunikaatio on aina kaksipuoleista.”
”En vielä tiedä, mitä on olla vertaisohjaaja pitkällä
tähtäimellä. Ideoita ryhmistä minulla kyllä on. Ehkä
skräppäämiseen palataan jo ensi keväänä”, Laura
miettii.
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LAPIN TAIVAAN ALLA

E

nsin oli pimeä aamu. Herään Jätkäsaaressa kello
3.30, nousen uneliaana sängystä. Siemaisen
kupillisen kahvia ja puen päälle. Tietyt asiat unohtuivat kotiin, hups. Taksi odotti ja ei kun matkaan.
Istuessani taksissa huomaan, että kaupunki vielä
nukkuu. Yksi satunnainen kulkija odotti bussia, liikennevalotkaan eivät vielä siihen aikaan toimineet.
Taksissa aikani istuessani iski paniikki: olinko ottanut lääkerasian mukaan? Näin jo kauhukuvia mielessäni siitä, minkälaisessa kunnossa olisin viikon
jälkeen ilman lääkkeitä. Mutta onneksi ne olivat
mukana. Sitten odotettiin bussia ja muita matkaajia. Bussi tulikin ajallaan eikä kukaan myöhästynyt.
Ensimmäinen pysähdyspaikka oli Juvan ABC:llä
kello yhdeksän. Mikkelissä pysähdyttiin myös.
Tiesin kyllä, että menemme kauas, mutta että
niin kauas.
Meillä oli Lapin-reissulla tosi hyvä yhteishenki.
Kaikki tulivat toimeen toistensa kanssa. Herätys
oli aina kello seitsemän. Kahdeksalta oli aamupala
ja puoli kymmenen aikoihin lähdettiin jonnekin
retkelle. Jotkut kävivät kiipeämässä Kiilopäälle, itse
kävelin Poronpolun yhden toisen naisen kanssa.
Menomatkalla yövyttiin Suomussalmella Hossassa yksi yö. Saariselällä majapaikkamme oli Tievatupa, joka minusta oli kivempi kuin Hossan majoitus.
Yhtenä aamuna lähdettiin kymmeneltä bussilla
Kaunispäälle, jonne pääsi ihastelemaan maisemia
autokyydillä. Maisemat olivat maalaukselliset.
Ylipäätään mieleeni jäi se tunnelma, joka siellä
oli: ei ole kiire mihinkään.
Runo Lapille:
On puhdas Lappi ja huipulta
sen voin nähdä: paremman
huomisen, voin jättää
huolet hetkeksi pois
niin kuin niitä vailla aina
ollut ois.

”Kiilopään huipulle patikointi oli minulle elämys. En uskonut, että jaksan.
Minulla kun on aika huono kunto enkä
ole vuosiin kavunnut millekään huipulle. Ihan helppoa se ei ollutkaan,
mutta en antanut periksi. Huipulla oli
voittajafiilis. Itsensä voittaminen on
parasta voittamista. Askel askeleelta
eteenpäin, vaikka olisi miten baby
steps. Maisemat huipulta olivat huikaisevat. Karua mutta herkkää yhtaikaa.”
(LH)
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KUVAPOTPURI MATKAN VARRELTA - SIELTÄ JOSTAIN

Tankavaaran kultakylässä alvilaiset
pääsivät kokeilemaan kullanhuuhdontaa.
Lindalla oli päällään asianmukaiset
vermeet. Isoin löydetty kultahippu kuvassa! Melkein kaikki löysivät kultaa.
10
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KUVATAIDERYHMÄN
NÄYTTELY AVATTIIN LATURISSA Tapaa taiteilijat teostensa kanssa!

Montako
tähteä
antaisit
elokuvalle?

Generaattori-lehti etsii
*elokuva-arvosteilijoita

* kirja-arvostelijoita (Arvosteltava kirja on mahdollista saada omaksi,
monet kustantamot antavat arvostelukappaleen ilmaiseksi.)
* asiatekstin kirjoittajia, esim. harrastukset ja kiinnostuksen kohteet
* runoilijoita ja tarinankertojia
* ruokapalstan pitäjää
* taideteoksia ja valokuvia
KUVAT TANJA TALASKIVI
JA LEENA HONKAVAARA

Laturin kuvataideryhmän avajaisia juhlittiin lokakuussa 2021. Teokset ovat nähtävillä tammikuun puolelle
eli 16.1.2022 saakka. Ylhäällä vasemmalla on Lauran öljypastellitöitä, ylhäällä oikealla Reija akvarelleineen.
Ahaalla vasemmalla Allanin öljypastelleja, keskellä Sanna mustetöineen. Oikealla on Katjan akvarelli Päivänsäde, joka on voittanut Alvin kuvataidekisan keväällä 2021. Laura on mielikuvitusrikas, Reija tekee klassisen
kaunista, Allan matemaattista. Sanna on viivojen mestari ja Katjan työt ovat ihastuttavan suloisia. (LH)
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Sekä uudet että vanhat, tervetuloa kirjoittamaan ja kuvaamaan meidän
maailmaamme! Erityisesti Francan ja Popolon väki tulkaa mukaan!
Seuraava Generaattori ilmestyy toukokuussa 2022, mutta tekstejä ja kuvia
saa tarjota vaikka heti. Ota yhteyttä päätoimittajaan
leena.honkavaara@lvi.fi.
Mitä sinä saat? Tekemisen iloa, mahdollisuuden näyttää osaamistasi,
tarvittaessa hyödyllistä ohjausta päätoimittajalta.
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Yksi meistä

Ohjaajan tie

Sarjassa tavataan Alvin väkeä

Sarjassa tavataan Alvin ohjaajia

Laturin Mr. Liikunta
Oli syyskuinen iltapäivä Laturissa, kun mies tuli
lennokkain askelin haastatteluun kävelyfutiksesta.
Hiukan virkistäytyäkseen hän ottaa kupin kahvia.
Nimi on Rami Virtanen ja hän työskentelee Alvin
Laturissa ohjaajana. Kuinka tie on miehen Laturiin
tuonut, on pitkä ja monipolvinen. Joten eiköhän
hypätä sinne alkuun.
Rami on työskennellyt koulunkäyntiavustajana
kolme vuotta ala-asteella. Ja lähti jatkamaan sen
jälkeen opintojaan sosionomiksi Diakissa 2004.
Työharjoittelu toi hänet 2002 silloiseen Tukipiste
Laturiin. Rami tykästyi paikkaan ja jatkoi keikkatyöläisenä.
Rami työskenteli Kartanoyhteisö Espoossa 2,5
vuotta. Sinne ohjautui asiakkaaksi päihde- ja mielenterveyspotilaita.
Vantaan kaupunki perusti 10-paikkaisen tuetun
asumisen yksikön vuoden 2006 lopulla.
Toiminta aloitettiin 2007 ja paikan nimeksi tuli Casa
Franca. Paikka oli tarkoitettu lähinnä 18-29-vuotiaille ja painotettu 20-25-vuotiaille. Casa Franca
pyöri kaupungin ostopalveluna neljä vuotta.
Casa Franca toimi kerrostalossa, josta oli käytössä
kaksi kerrosta. Henkilökuntaa oli paikalla joka päivä
kello 8-18. Toiminnalla oli tarkoituksena kuntouttaa
nuoria itsenäiseen asumiseen, kannustaa opiskelemaan tai pyrkimään työelämään. Toimintakeskuksen viereen rakennettiin kerrostalo, joka sai nimekseen Vantaan nuoret asujat oy. Sinne muutti 7-8
nuorta omiin asuntoihin. Heille tarjottiin kotikäyntejä kerran viikossa, tarkoituksena tukea itsenäistä
elämää. Vantaan Laturi tarjosi vuonna 2010 kotiin
vietävää tukea yksin asuville nuorille. Asiakkaita oli
30 ympäri Vantaata. Pääpaino oli akselilla Tikkurila-Myyrmäki.
Francan päivätoimintakeskus avattiin Simonkylässä. Siinä oli reipas 200 neliömetriä yhtenäistä
tilaa. Sinne perustettiin kädentaitoja painottavaa
päivätoimintaa, siellä katseltiin leffoja ja rentouduttiin muuten vaan. Työ oli varsin liikkuvaa, lopussa
kävijöitä oli kaiken kaikkiaan 40 henkeä. Työtä riitti
2011-2015 välille. Sen jälkeen kaupunki kilpailutti
palvelun, ja sen voitti AsPa-palvelut.
Franca sai kuitenkin jatkaa ja Tukipiste Laturi laajentui Helsingin puolelle ja muutti nimensä Laturin

Kuvataiteilija Sari Nieminen on Alvin
Laturin uusi vapaaehtoinen ja pian myös
vertaisohjaaja. Tähän Generaattoriin hän
teki kuvituksia ja kirjoitti jutun.

Kuka olet?
Tukiyhteisöksi. Se painottaa matalan kynnyksen
toimintaa. Navigaattorin toimintavuosina 20142018 siellä järjestettiin kuntouttavaa työtoimintaa
nuorille – 10-henkiselle ryhmälle, jolta puuttui kunnollinen tukiverkko tai mielekäs tekeminen. Kurssin
kesto oli kolme kuukautta ja tavoitteena oli olla
ponnahduslauta eteenpäin elämässä. Kaikki osallistuneet onnistuivat saamaan todistuksen. Täysipäiväinen Laturin työntekijä Ramista tuli vuonna 2017.
Parasta työssä on ollut mahdollisuus kehittää
omaa työtään, ottaa vastuuta, tietynlaisen vapauden kokemus, työn toiminnallisuus sekä asiakkaiden kohtaaminen kiireettömästi. Hyvä työilmapiiri
kokonaisuutena on myös ollut tärkeää.
Parhaan onnistumisen tunteen saa, kun pystyy
auttamaan huonosta olosta kärsivää henkilöä
paremmalle mielelle – niin että ihmisen piilevät
voimavarat pääsevät esille.
Kiinnostuksen kohteina Rami mainitsee snookerin peluun, salilla käymisen kerran viikossa, kun sen
korona sallii, sekä mailapelit työtovereiden kanssa.
Tulevaisuuden haaveena Ramilla on liikunnan
edistäminen ja liikuntaryhmien vetäminen sekä
Laturin siipien alla ympäri pääkaupunkiseutua tapahtuva kokoava toiminta – Laturin järjestämissä ja
ohjaamissa tiloissa. Tavoitteena Ramilla on luovuus
ja kehittymisenhalu, ja se, että ihmisten on mukava
tulla ja harrastaa.
Rami vilkaisee kelloon, juo kahvikuppinsa tyhjäksi
ja vie sen tiskikoneeseen. On aika jatkaa päivän töitä.
TEKSTI: ANNELI AALTO
KUVA: TANJA TALASKIVI
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Olen Sari Nieminen, 51-vuotias paljasjalkainen
helsinkiläinen taidemaalari.
Miksi haluat olla mukana Laturin toiminnassa?
On kiva kuulua johonkin ja saada tekemistä elämään, tavata mukavia ihmisiä ja antaa ja saada
vertaistukea.
Millaisia asioita toivot voivasi tuoda Laturin
asiakkaille?
Hauskan ja mukavan vertaisen. Tarkoitus olisi pitää
työpajaa Laturissa, tai ainakin välillä pitää kuvataideryhmässä maalaussessiota, joissa antaa uskoa
maalaamiseen ja uutta potkua siihen.
Miten päädyit taiteilijaksi?
Minun veljeni osti öljyvärit vuonna 1989, olin
silloin 19 -vuotias. Hänellä ei riittänyt kärsivällisyys,
joten värit jäivät minulle ja aloitin maalaamisen.
Millaisia työsi ovat?
Ystäväni aikoinaan sanoi töideni olevan pelkistettyä realismia, easy realism. Käytän voimakkaita
värejä, kuvaan sielunelämääni ,maalaan tunteella.
Enää en pyri tekemään näköistöitä, vaan minulla
on kehkeytynyt oma tyyli.
Mikä on parasta taiteilijan työssä, mikä taas on
vaikeinta?
Maalaaminen on minulle henkireikä ja kutsumusammatti, terapeuttista. En tulisi toimeen ilman sitä.
Vaikeinta on, jos tulee epäilys omasta tekemistään
ja että pidetäänkö töistäni. Maalaaminen on yksinäistä puuhaa, palaute on todella tärkeää.

Miten kannustaisit Laturin taiteilijoita? Monet
haaveilevat vähintään näyttelyistä ainakin
salaa. Heidän tekemänsä työt ovat välillä todella taitavia ja lumoavia. Itse lumoudun heidän
luovista ideoistaan, väreistään, siveltimenjäljistään.
Ei muuta kuin maalaamaan vaan, sitä kehittyy tekemällä. Ja usko itseensä, se on tärkeintä, vaikka sitä
välillä epäileekin.
Lempitaiteilijasi? Lempivärisi?
Lempitaiteilijoita on paljon, ainakin Vincent van
Gogh, Helene Schjerfbeck ja Ellen Thesleff.
Lempiväri on punainen tai keltainen.
Mitkä muut asiat ovat elämässäsi tärkeitä kuin
taide? Eli mitä harrastat, mille asioille annat
aikaasi?
Mieheni ja kissani ovat kaikki kaikessa elämässäni.
Aloitan myös kuntonyrkkeilyn, jota odotan innolla.
Olen Suomen Taiteilijat ryn aktiivinen hallituksen
jäsen ja teen heille muun muassa kutsukortteja
näyttelyihin ja etsin näyttelytiloja ym.
HAASTATTTELU: LEENA HONKAVAARA
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PIENET KAUNIIT TARINAT

PIENET KAUNIIT TARINAT

Silta yli synkän virran
”Minua on koeteltu lapsesta asti ulkonäön

takia. Ensin nuorena tyttönä olin koulukiusattuna,
koska olin liian laiha. Sitten myöhemmin olin liian
lihava mutta vain omasta mielestäni. Sitten rintasyövän takia hiukset lähti ja osittain toinen rinta.
Rintasyöpä minulta leikattiin 2014 joulukuussa.
Monta vuotta sain olla ”rauhassa”, mutta vuonna
2018 minulla levisi syöpä luustoon. Jonka jälkeen
olen käynyt neljän kuukauden välein kuvauksissa.
Se on aina yhtä jännittävää, vaikka hyvien lääkkeiden ansiosta tilanne on ollut vakaa jo neljä vuotta.
Jo pelkästään siinä, että on rintasyöpä leikattu ja
vielä joutuu sytostaattihoitojen takia kaljuksi, olisi
jo tarpeeksi kestämistä. Ei pitäisi välittää ulkonäöstä, mutta kyllä se vaikuttaa itsetuntoon.
16

Varsinkin naisena on vaikea hyväksyä itse itsensä
sellaisena kuin on. Haluan kuvata maalauksillani,
että on hyvä ja kaunis olla sellaisenaan. Meitä on
moneen junaan.
Tämä juttu ja maalaus oli yhteisnäyttelyssä
Tammisaaressa Galleria Perspektiivissä
1.7-30.7.2021. Teema oli Naisen vaellus.
Maalaan sielunmaisemaani, intensiivisesti, tunteeni näkyvät maalauksissani. Unohdan maalatessa
kaiken, paitsi hyvän olon. Maalaaminen on kuten
klisee: terapeuttista.”
KUVA JA TEKSTI SARI NIEMINEN
(Sari esiteltiin edellisellä sivulla.)

En halua kuolla vielä, olen siihen aivan liian nuori.
Jos nyt kuolisin, jäisi taakseni niin paljon tekemättä
jääneitä asioita ja tärkeitä ihmisiä, jotka jäisivät kaipaamaan minua ja suremaan huonoja valintojani.
Mutta miten toteutan muutoksen parempaan? En
varmankaan yksin ja ymmärrän sen hyvin.
		
Otan ensimmäisen askeleen sillalle, joka toivottavasti johtaa yli tämän synkän virran. Sillan päässä
näkyy valoa, jonka toivon tuovan minulle rauhallisemman, onnellisemman ja tasapainoisemman
elämän. Sitä kohti aion tavoitella määrätietoisesti.
Se silta on pelottava ja tunnen itseni niin pieneksi, pelokkaaksi ja ahdistuneeksi! Siinä on askelmia,
jotka saattavat syöstä minut alas synkkyyteen aaltojen vietäväksi. Etenen hitaasti, varoen jokaista
vaarallista askelmaa. Horjahtelen ja välillä tuntuu
kuin vajoaisin sillan alla vellovaan veteen. Matka

sillan päästä päähän on pitkä, vaivalloinen ja täynnä vaaroja, mutta jatkan sitkeästi kohti päämäärääni. Kohti edessä näkyvää valoa, joka auttaisi minua
löytämään uudenlaista vahvuutta ja onnellisempia
aikoja. 						
Olen edennyt jo sillan puoliväliin ja tunnen
olevani paljon varmempi. Valo on nyt kirkkaampi,
kuulen aaltojen loiskunnan sillan laitamiin ja lintujen laulun. Ihan kuin tuo valo sillan päässä kutsuisi
minua nimeäni huutaen.
Tästä eteenpäin matkani on jo helpompi, vaikka
horjahteluun ei olekaan varaa. Sillan päässä odottaa elämäni suurin palkinto ja se on ainutlaatuinen.
TEKSTI HEINI, KUVITUS SARI NIEMINEN
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PIENET KAUNIIT TARINAT

Joodia, osa 2
Tarinan ensimmäinen osa julkaistiin viime kevään Generaattorissa
1/2021. Siinä valkoinen hevonen Joodia ja musta hevonen Mustafa
taistelivat joukkoineen. Nyt taistelu on ohi.
Taistelun jälkeisenä päivänä satoi vettä. Joodia
seisoi kukkulan laella. Omarinlaakso näytti lohduttomalta, koska siellä makasi kuolleena suurin osa
Mustafan armeijasta. Joodialla oli tehtävä, nimittäin
toimittaa kuolleet taas kerran ylös kotiin. Mutta hän
ei halunnut ryhtyä siihen, ja se veisi kaikki voimat.
Joodia oli pelastanut Omarinlaakson. Hän voisi
kysyä Olavilta, auttaisiko tämä.
Olavi Maununpoika oli syntynyt 1723 köyhälle
naiselle keskelle Omarinlaaksoa, joka oli myös Joodian koti. Äiti oli luvannut Olaville oman hevosen
heti kun tämä täyttäisi 18 vuotta. Ja niin kävi, että
äiti osti valkoisen villihevosen Olaville. Hevonen oli

kaunis ja siitä näki, että sillä oli hyvä sydän.
Hyvä sydän painaa Joodian rinnassa. Paha oli kukistettu, nyt tarvitaan taikasanat: astu askel eteenpäin,
näet valoisamman huomisen, astu kaksi askelta
taakse, näet vain murhetta.
Taivaalta välähti salama, Joodia lehahti lentoon,
kun hän palautti Mustafan kotiin. Sen hän teki nyt
Olavin kanssa kymmenen kertaa.
Omarinlaakso kasvoi vihreänä ja siellä oli rauha.
Loppu.
TEKSTI: NIMIMERKKI 1983
KUVITUS: SARI NIEMINEN
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Leffa, jota ei voi unohtaa
SOKEA MIES, JOKA EI HALUNNUT NÄHDÄ
TITANICIA. Pääosassa Petri Poikolainen,
sivuosassa Marjaana
Maijala. Ohjaaja
Teemu Nikki. Suomi 2021.

ISÄ. (The Father) Pääosissa
Anthony Hopkins ja Olivia Colman.
Ohjaaja Florian Zeller. Ranska,
Iso-Britannia 2020.

Elokuva Sokea mies,
joka ei halunnut nähdä Titanicia on näyttelemisen juhlaa. Se
sai Venetsian elokuvajuhlilla yleisöpalkinnon.
Pääosan esittäjä Petri
Poikolainen on ihan
oikeasti korkeakoulutettu näyttelijä, joka
sairastaa MS-tautia ja
on siksi sokeutunut. Hän on ollut eläkkeellä näyttelijan työstään kauan.
Tarina menee näin: Jaakko (Poikolainen) on
halvaantunut rintalastan alapuolelta sekä sokea.
Kotihoito vierailee kun vierailee, eikä ehdi juuri
jutella. Mies on vangittu asuntoonsa, eikä elämä
oikein ole kuin ankeutta. Silti tämä mies jaksaa päivästä toiseen. Päivän ainut mutta sangen mukava
huvi on Sirpan kanssa juttelu puhelimessa. He ovat
tavanneet Tinderissä. Sirpa on vakavasti sairas. He
eivät ole koskaan tavanneet ”livenä”, vaikka matka
ei sinänsä olisi pitkä. He asuvat lähikaupungeissa.
Jaakko päättää lähteä Sirpan luokse - ihan yksin.
Matkan varrella vain noin viiden ihmisen tarvitsisi
auttaa häntä (esim. invataksin ja VR:n työntekijän), niin hän pääsisi perille. Jaakko lähtee reteästi
matkaan. Mutta ovatko kaikki ihmiset mukavia ja
kilttejä ja avuliaita? Pääseekö hän koskaan perille?
Poikolaisen roolityö on sisäistynyt. Mikä olisikaan
luontevampaa, kuin ottaa rooliin oikeasti sokea
ihminen. Poikolaisen kasvot ovat niin ilmeikkäät,
että harva näyttelijä siihen pystyy. Tuskan kautta
mennään. Kamera menee lähelle. Sekä kuvaus,
äänimaailma että leikkaus ovat mielestäni loistavasti onnistuneet, vaikka elokuva on tehty halvalla.
Juonen edetessä kasvaa aito empatia kovaonnista Jaakkoa kohtaan. Mitään hän ei ole saanut
kultalautasella ojennettuna. Leffan aikana tuli monta kertaa paha olo, kun kohtalo lyö lyötyä. Jos sen
kestää, tämä elokuva on loistava.
LEENA HONKAVAARA
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Isä-elokuvassa on kaksi
tasa-arvoista näkökulmaa. On vanhenevan
muistisairaan isän
(Hopkins) ja hänen aikuisen tyttärensä (Colman)
näkemykset siitä, mitä
oikein tapahtuu. Isä
sairastaa Alzheimerin
tautia. Kumpikin on
hämmentynyt, surullinen ja isä pelokaskin.
Elokuvan juonen arvaa
helposti ennalta: muisti
alkaa heitellä, syntyy konflikteja, isä on häijy eikä
suvaitse hoitajia, joita tytär palkkaa hänelle. Lopulta tytär päättää saattaa isänsä hoitokotiin ja aloittaa oman uuden elämän. Hän tekee oikein omalta
kannaltaan, ja onhan se lopulta ainut oikea ratkaisu
isällekin. Alku- ja päätepisteen välissä oleva matka
on kuitenkin tämän elokuvan juju, ja miten se on
saatu aikaan.
Elokuvan ohjaus, käsikirjoitus ja leikkaus ovat
huippuluokkaa. Aikahyppäykset on toteutettu
mestarillisesti. Ensin ollaan esimerkiksi nykyhetkessä, sitten pompataan aikajanalla ehkä kaksi vuotta
taaksepäin, sitten jo kymmenen vuotta. Kaikki on
sekaisin. Kaikki on yllättävää, uutta ja vierasta ja
tuttua yhtaikaa.
Alzheimeria sairastavan ihmisen muisti on sirpaleista ja siksi juuri niin pelottavaa kaikille osapuolille. Hetkittäin tuntuu, niin kuin isä olisi psykoosissa,
mutta periaatteessa jokaisen muistisirpaleen voisi
jäljittää johonkin kohtaa aikajanaa.
Hopkins ja Coleman loistavat rooleissaan. Itselleni tuli tunne, että Hopkinsia olisi voinut näyttää
enemmän lähikuvissa, jotta hänen näyttelijäntyötään olisi voinut tarkkailla ihan iholta. Anthony
Hopkins on tällä hetkellä itse 83-vuotias.
Vaikeasta aiheestaan ja surullisuudestaan huolimatta elokuvassa on onneakin. Kuinka tytär yrittääkään pitää isästään huolta! Kuinka hän rakastaa
isäänsä!
LEENA HONKAVAARA

Mitä miettii mies, mitä tuumii kissa?

KUVA: PIXABAY

Jari Mettälän viivassa on hyväntuulista taikaa.

Alvin
keittiössä:
smoothiet

VIHERSMOOTHIE NELJÄLLE
1 ruukku salaattia
(lehtisalaatti tai vastaava) 		
1 päärynä		
1 dl minttua		
1 banaani
100 g kurkkua 		
2 rkl sitruunamehua 		
4 dl omenamehua 		
loraus hunajaa

MARJASMOOTHIE KAHDELLE
1 dl mustikoita
2 dl vadelmia
(tai kuningatar-marjasekoituspakaste)
2 dl maustamatonta jogurttia
3 dl maitoa
¾ dl kauraleseitä
½ dl fariinisokeria

1. Pese ja revi salaatti tehosekoittimen tai monitoimikoneen kulhoon. Poista kuoritusta päärynästä siemenkota, paloittele ja lisää päärynä
kulhoon. Lisää joukkoon myös minttu,paloiteltu banaani sekä kurkku.

1. Soseuta marjat tehosekoittimessa tai monitoimikoneessa.
2. Lisää muut aineet ja vatkaa juoma kuohkeaksi.
OHJE: Martat
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2. Anna koneen käydä täydellä teholla, kunnes
seos on hienoa
3. Lisää seokseen sitruunanmehu ja lisää omena
mehua vähän kerrallaan, kunnes seos on sopivan paksua. Tarkista maku. Kaada laseihin ja
tarjoa smoothie kylmänä.
OHJE: LIDL

Minun
intohimoni
Sarjassa Alvin kävijät kertovat harrastuksistaan ja intohimoistaan.

Ystävämme
delfiini

Delfiini hyppää, delfiini ”hymyilee”. Hymyllä
on ihmiselle se viesti, että delfiini on selvästi
onnellinen, vaikka se on delfiinille kehollinen
ominaisuus.
Delfiini on saanut ihmisten mielissä mystisiäkin
piirteitä. Onhan se salaperäinen valtamerien eläin.
Siihen liittyy jotakin unenomaista ja maagistakin
monien mielestä. Monet mieltävät automaattisesti,
että delfiini on satumainen eläin. Onhan se yhtä
kaunis eläin kuin yksisarvinen.
Tiedämme delfiineistä ja mereneläimistä vielä
kovin vähän. Täytyisi melkein ”asua” delfiinien
parissa tai olla tutkimustukikohta, jotta voisimme
saada lisää tietoa näiden eläinten elämästä. Tähän
lukuun tulevat myös valaat. Delfiini on siis valaiden
lahkoon kuuluva nisäkäsheimo.
Delfiinejä tavataan trooppisissa vesissä,
viileistä lauhkeisiin vesiin. Se ei viihdy kylmän
vedenalan vesialueilla. Tässä voi kyllä ilmeisesti
olla lajikohtaisia eroja. Delfiini siis suosii lämpimiä
vedenaloja muun muassa Yhdysvaltain itä- ja
länsirannikolla, Välimerellä ja Kanariansaarilta
Afrikan länsi- ja pohjoisrannikolle.
Ihminen aiheuttaa stressiä
Oikeastaan ihmisten tietoisuus valtameristä ja
sen eläinkunnasta ei vieläkään ole kovin runsasta
ja merta on päästy tutkimaan yleisen kehityksen
tuloksena (muun muassa sukellusveneet,
sukelluslaitteisto ja laivojen kehittyminen). Merien
laivaliikenne erinäisine tutkimusmatkoineen on
vauhdittanut tietoisuutta merten eläinkunnasta.
Rahtilaivaliikenteestä ja matkailuliikenteestä
on saatu sen verran selville, että laivoista tuleva
melusaaste stressaa merinisäkkäitä. Tämä
vaikeuttaa merinisäkkäiden kommunikointia ja
aiheuttaa kärsimystä eli stressiä.

Valaita ja delfiinejä ajautuu rannoille suurina
joukkoina. Ilmiötä ei vielä täysin tunneta, mutta
arvellaan sen johtuvan melusaasteesta tai
ilmastonmuutoksesta, merivirtausten muuttaessa
voimiaan. Tutkijat arvioivat, että valaat ja delfiinit
kulkeutuvat vaarallisen lähelle matalia rantoja,
koska kylmät ja ravintorikkaat merivirtaukset
muuttavat ilmastonmuutoksen takia suuntaa. 		
Sekin tiedetään, että jos nämä eläimet ajautuvat
rannalle, se voi tapahtua toistamiseen, sen yksilön
tai lauman kohdalla. Tämä ilmiö ja valasten
tutkiminen paikallisesti lisää merinisäkkäiden
tuntemusta. Amerikoissa on jopa merieläimille
omia pelastusryhmiä.
Delfiinit kuuluvat merinisäkkäiden joukkoon.
Monet sekoittavat ne kaloiksi. Noh, onhan niillä
litteä pyrstö, kuten kaloilla. Kalalla on suomut,
mutta delfiinillä on iho. Olen kuullut jonkun
koskettaneen delfiinin ihoa ja sanoneen, että se on
kumimainen. Toivottavasti saan sen vielä kokea.
Delfiineillä on litteä pyrstö, kuten kaloilla, mutta
litteä pyrstö on vaakatasossa. Pyrstö koostuu
vahvasta rustosta, ja vauhtia antaa delfiinin vahva
kehon lihaksisto.
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Delfiini synnyttää eläviä poikasia (kala kutee
tai synnyttää) ja ne ovat syntymästään valmiita
elämään emon tuella. Delfiinit hengittävät
keuhkoilla ja niiden täytyy käydä välillä pinnassa
hengittämässä. Tosin ne pystyvät pidättämään
hengitystä läpällä, joka on pään yläpuolella.
Delfiineillä on vahvemmin kehittynyt keho kuin
kaloilla ja hailla.
Delfinaario - hyvä vai huono?
Delfinaariot markkinoivat itseään tutkimuksen ja
tietää varmasti. Tiedän, että delfiini on yrittänyt
suojelun nimissä. Delfiinit viihdyttävät erilaisilla
lopettaa hengittämisen jouduttuaan vankeuteen.
tempuillaan. Delfinaariot ovat monelle kiistelty
kohde: paljon on vastustajia ja niitä, jotka puhuvat Tampereen delfiinien kohtalo
puolesta.
Suomessa Särkänniemen huvipuistossa oli
Monesti ajatellaan, että vankeudessa eläminen
delfinaario 31 vuotta. Siellä syntyi 16 poikasta ja
aiheuttaa henkistä kärsimystä älyllisesti herkille
menehtyi kolme aikuista delfiiniä. Vuonna 2015
eläimille. Sitäkin paljon mietitään, millaisissa
päätettiin sulkea tämä delfinaario. Alettiin etsiä
oloissa delfiinit elävät ollessaan delfinaarioissa
neljälle jäljellä olevalle delfiinille uutta kotia.
betonisissa elinympäristöissä. Toisaalta
Vuonna 2016 kotipaikaksi vakiintui Attika park
delfinaarioissa on tarjolla virikkeitä ja ruokaa.
Kreikassa. Defi-delfiini menehtyi seuraavana
Siellä saa kohdennettua terveydenhuoltoa ja
talvena iän ja sydänpysähdyksen seurauksena.
asiantuntevaa hoitoa.
Veera-delfiinille etsittiin uutta kotia ja se siirtyikin
Kritiikki ei voi nojata pelkkään huonoon
Italiaan. Veeraa ei haluttu pitää Attikassa sen
viihtyvyyteen, koska delfiinejä on lisääntynytkin
käytöksen takia. Suru-uutinen kuului myöhemmin:
delfinaarioloissa. Vaikea on kuitenkin tietää
Veera kuoli, ja syynä oli myös sydänpysähdys.
varmasti. Kuten kaikki muutkin eläimet, delfiinit
Särkänniemen hengissä selvinneet ”poikaset”
eivät puhu, kerro mikä on hyvin ja mikä ei. Eli onko
Eevertti ja Leevi asustelevat edelleen Attikassa.
se ”hyvinvointi” sopeutumista niihin oloihin, joissa
ollaan? Vai onko delfiinillä oikeasti huono henkinen TEKSTI HANNA-KAISA, KUVAT PIXABAY
vointi delfinaariossa? Sitä meidän on mahdoton
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Runonurkka

ENKELIKUVAT: PIXABAY

Intiaaninainen kuin Auringonkukka
Unohduksen pitkä kukka
kurottuu minua kohti
Puen hämärän viitan ylleni
Tänä yönä voin laulaa kauneimmat
rakkauslauluni
Intiaaninainen kuin auringonkukka
poikani olet kuin tuuli
poikani olet kuin kuun
ensi hymy
Tänä yönä voin laulaa kauneimmat
rakkauslauluni
poikani olet kuin tuuli
Reija Mauria-Haidara

***

Jos et ole nähnyt yötä
Hänen nimensä on tänään
Hänen elämänsä on jumalan kämmenellä
Hänellä on elinpäiviä huomennakin
Jos jumala niin suo
Huomenna on liian myöhäistä
Hänen nimensä on tänään
Reija Mauria-Haidara

Tiesi olevansa
turvassa.
Hän kurkki aina
ikkunasta.
Hän ilmestyi silloin
kun oli vaikeaa.
Nimimerkki K.

Tähtitaivas ja Kuunsirppi
On ihmisiä jotka näkevät
On ihmisiä jotka eivät näe
eivät tiedä mitä on tuuli
eivät tiedä mitä on tuoksu
eivät tiedä mitä on myrsky
He eivät ole nähneet aurinkoa
Ne, jotka eivät näe
eivät tiedä mitä on hiekkaranta
eivät tiedä mitä on meri
eivät tiedä mitä on aallot
He eivät ole nähneet myrskyä
Ne, jotka eivät näe
eivät ole nähneet kuunsirppiä
eivät ole nähneet tähtiä
eivät ole nähneet yötä
He eivät tiedä mitä on yö.

KUVA: Auringonkukkia maljakossa III,
Reija Mauria-Haidara

iSTOCK / EKATERINA BEDOEVA

Suojelusenkeli
oli posliinitaulu
ja vartioi
yöllä kun nukkuu
ja muulloinkin
Aina askeleen
edellä auttamassa
pitkät siivet
koristavat selkää.

Reija Mauria-Haidara
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Pieni joulutarina
Ystäväni rva K. hypisteli sellaista pientä puista ja
kaunista rasiaa ja hän selvästi puntaroi siinä samalla, että ottaako hän sen vai ei....
Sitten joimme kuumat värisyttävät rommitotit,
koska joulukuisessa Prahassa oli niin kylmänkosteaa ja se tuntui luissa ja ytimissä. Minun täytyi ostaa
villapipo, siellä kun oli kojuja vieri vieressä, missä
myytiin niitä pipoja ja rukkasia ja sieviä lasienkeleitä, kultaisia omenoita kuuseen ja maukkaita
kakkuja.
Maistoimme rouva K:n kanssa kuumia kastanjoita ja voi suli niihin hujauksessa. Pienehkössä
altaassa uiskenteli eläviä karppeja ja mekin ostimme sellaisen, koska ”maassa maan tavalla...” Ei siellä
joulukinkkuja ollut saatavilla. Vaan oli näitä joulukarppeja.
Pienen kuusenkin me ostimme ja muutaman
kultaisen ja punaisen pallon ja hopeanauhaa siihen
koristeeksi.
Matkalla majapaikkaamme pysähdyimme hetkeksi kahdentoista apostolin hahmon seuraan,
jotka työntyivät esiin luukkujen takaa tämän kuuluisan Astronomisen kellon seinässä. Tasatunnein
sieltä pelotteli myös luurankokin. Ylitimme vielä
Vltava-joen ylittävän Kaarlen sillan, jossa monet taiteilijat myivät taidettaan. Aivan kuin olisin hypännyt suoraan sisään satuun, sillä niin kauniina tämä
upea kaupunki näyttäytyi.
Kuvittelin Kafkan sillalle ja hän tuijotti mietteliäänä kaikkia näitä kirkkaita valoja ja tähtitaivasta. Ja
minä imin tuota kaikkea ja olin sen sadun sisällä.
Katusoittaja maalailee kitarallaan sinisiä sointuja
ja haikeaa harmoniaa. Siltaa koristavat pyhimyspatsaat antavat suojan sielulleni. Ne ovat ilmeikkäitä ja
mahtavia.
Tämä oli ensimmäinen jouluni ilman vanhempiani ja sinä pelastit minut paljoilta kyyneliltä, tuskalta, kivulta ja ikävältä.
				
”Hyvää joulua!” sanoin rva K: lle ja aloin itkeä,
mutta sinä halasit minua ja lohdutit. Olit minulle
tuki ja apu ja se lohtu. Ja sinä annoit minulle pienen pienen paketin. Siinä oli se puinen rasia, jota
niin kauan punnitsit.
Ehkä kuitenkin tarkoitit vain hyvää...!
TEKSTI TANJA TALASKIVI
MAALAUS: S.S. LEENA
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RAKKAUDEN RUNONURKKA
Olet minun taskuni, turvani
sinne piiloudun,
siellä saan tuntea kätesi lämmön, rakkauden.
Sinua kurkistan,
hymyilet ihastuneesti ja kättäsi pitelen.
Lujasti puristat,
etkä tahtoisi päästää irti.
***

Istuimme vierekkäin, sitten lähekkäin,
lopulta sylikkäin.
Kiemurtelimme yhteen, pyörimme palloksi ja
kierimme lattialle.
Joku tuli, keri kerän, alkoi kutoa suurta mattoa.
Matossa olivat nuoret sylikkäin,
aina yhdessä.
***

Keräsin sinusta langan,
luikertelit läpi neulansilmän.
Ompelin sinut uudelleen,
en tuntenut sinua enää.
Vain sydämesi oli sama.
***
RUNOT TANJA TALASKIVI
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KUVA: Sari

