




Reetta Väisänen papiksi
Seurakuntamme saa ke-
säksi uuden papin. Hän
on Seuriksen omia kas-
vatteja, vuonna 1996 syn-
tynyt, Killosta kotoisin
oleva Reetta Väisänen.
Hän on tuttu kasvo
Seuriksen reissuilta ja rip-
pikouluista. Hän on ollut
meillä kesätöissä, ja vii-
meksi hänet muistetaan

kesän 2020 Korpilahti 1:ltä, jota hän oli vetämäs-
sä. Aivan Pirkkala-kokemuksen varassa Reetta ei
ole, vaan hän on käynyt laajentamassa näkemyk-
siään Tampereen seurakuntien puolella.

Rippikoulun jälkeisinä vuosina Reetta muiste-
taan siitä, että valokuvissa hän väänteli kasvo-
jaan. Tällainen ilmekuva on myös seurislegendo-
jen keräilysarjan kuvassa, johon on valittu rippi-
koulua käyvän Reetan kuva.

Teologian maisterin tutkinnon Reetta on suo-
rittanut Helsingin yliopistossa. Paraikaa hän on
mukana Tampereen hiippakunnan ordinaatiokou-
lutuksessa. Hieno sana tarkoittaa sitä, että häntä
valmennetaan ensimmäisten pappispäivien haas-
teeseen.

Kutsumanimessä on jonkinlainen ongelma, kun
meillä on kesällä kaksi Reetta-nimistä pappia.
Tietojen mukaan Mörttisen ja Väisäsen kahden
jäsenen komitea etsii ratkaisua tähän kysymyk-
seen.

Kesän isoset
Muuan julkisuudessa runsaasti esillä ollut virus
on vaikuttanut rippikoulukevääseen ja myös isos-
sijoituksiin. Seurakunnan työntekijöissä on edel-
leen vahva luottamus siihen, että kesän leirit on-
nistutaan pitämään suunnilleen entiseen tapaan.

Huhtikuun lopussa tai toukokuun alussa ilmoit-
taudutaan leireille. Isosten lisäksi odotetaan myös
apareiden toiveita.

Jotta leirille voi lähteä isoseksi on osallistutta-
va ainakin kolmeen koulutuskertaan, joista yh-
dessä käsitellään JK-ryhmien vetämistä, toisessa
leirin yhteishengen luomista ja kolmannen aihe
on vielä avoin.

Kesällä Poukamaan
Jyväskylän seurakunnan oman toiminnan vuoksi
kesän kaksi leiriä pidetään Poukaman leirikeskuk-
sessa. Se sijaitsee Puijon luonnonsuojelualueella
Iso-Valkeisen rannalla noin viiden kilometrin
päässä Kuopion keskustasta.

On se niin hurja kertomus
Kuuntelin hiljaisen viikon tiistaina
pitkästä aikaa Matteuksen evanke-

liumin lukemista. Siinä kerrottiin Jeesuksen
viimeisistä vaiheista, jotka edelsivät ristiin-
naulitsemista. Suosittelen, että lukisitte itse
tai hankkiutuisitte kuulemaan. On se niin
syvällistä tekstiä. Se kertoo vanhoista tapah-
tumista, jotka ovat perin nykyaikaisia.

Syyllinen on selvillä, ja tuomiokin on jo
ennalta päätetty. Nähdään paljon vaivaa, jot-
ta syytetty saataisiin jotenkin liittymään tuo-
mioon edes muodollisesti laillisin perustein.
Pahimpaan ei ole vielä edetty. Sitä odotel-

lessa läimäytellään poskelle ja syljetään kas-
voille.

Syytetyn tunnetuin seuraaja kärsii äkillisestä
muistinmenetyksestä. Hän ei vain satu muis-
tamaan, kenen seurassa on viettänyt viimei-
simmät vuodet. Erään toisen hermot eivät
kestä. Hän tajuaa tehneensä väärin ja hirttää
itsensä.

Sunnuntaina, pääsiäisaamuna alkaa tyhjällä
haudalla uusi tuotantokausi. Se kääntää kaikki
asetelmat.

Arto Köykkä
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Muista sinä minua
Jano. Minun on jano. Kuuleeko ku-
kaan? Janottaa...En saa sanottua sa-

naakaan, kun huuleni eivät liiku, eivätkä silmäni
edes aukea, jotta näkisin sen, onko ympärilläni
hälisevien ihmisten joukossa joku tuttu. En tun-
ne ruumistani sen enempää kuin hartiat ja yläsel-
kä. Kaikkialta muualta tunto on hävinnyt. Nu-
kahdan. Putoan uneen, tajuttomuuteen.

Ranteitteni läpi on lyöty kyläsepän takomat tuu-
man vahvuiset rautanaulat. Samoin nilkkani on
kiinnitetty puuhun niin, etten saa niitä liikutel-
tua. Kun sotilaat iskivät minut ensin käsistäni
poikkipuuhun ja sitten jaloistani pystypuuhun,
niin en enää tiennyt, missä olen ja mitä on tapah-
tumassa.

Havahdun ja kuulen sotilaitten metelöivän ym-
pärilläni. Ymmärrän jollakin tavalla, että paikalle
on tuotu vierelleni kaksi muutakin rikollista. Pääni
roikkuu niin, etten pysty sitä kivuiltani nostamaan
ylös, jotta näkisin muita ihmisiä. Kieleni on kui-
vunut ja suuni on jäänyt auki kuin juotavaa ja-
noavalla eläimelllä... Miksi kukaan ei auta! Miksi
kukaan ei pelasta ja päästä minua alas...

“Hän sanoi eläessään olevansa juutalaisten ku-
ningas. Pelastakoon nyt itsensä ja astukoon alas
ristiltä!”, kuulen jonkun sotilaan huutavan vie-

relleni ristiin naulatulle miehelle. Huutoon ja nau-
run remakkaan nukahdan, vaivun tajuttomuuteen,
kunnes havahdun ja huomaan olevani jotenkin
erilaisesti hereillä kuin jokin aikaa sitten.

Saan katseeni hiukan käännettyä viimeksi tuo-
tua rikollista kohden. Ymmärrän muiden läsnä-
olevien puheista, että hän on se Nasaretilainen,
josta koko kaupunki on viime aikoina kuiskinut
ja puhunut. Se mies, joka sanoi olevansa Jumalan
Poika, joka on tullut maailmaan pelastamaan kaik-
ki ihmiset synnistä ja vääryyksistä.

Käännyn vierelleni ristiinnaulitun miehen puo-
leen ja saan heikolla äänellä sanottua: “Jeesus,
muista minua, kun tulet valtakuntaasi.”

V
iimeiset kuulemani sanat ovat Hänen sa

nansa: “Totisesti tänään olet kanssani
paratiisissa.”

Tämän tapahtuman löydät Raamatusta: Luuk.
23:32-46. Viime vuonna Lotjan päääsiäisreissu jäi
pandemian vuoksi ensimmäistä kertaa toteutu-
matta ja nyt tänä keväänä sama toistuu, emmekä
pääse päsärille. Mutta: jospa ensi keväänä vuon-
na 2022. Jospa...Luoja yksin tietää.

Taru Lossi
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Oliko Jeesus downshiftaaja?
Voisi kuvitella, että Jeesus oli maail-
man ensimmäinen downshiftaaja. Tai-
vaan oloja ihminen ei osaa edes kuvi-

tella, mutta ainakin kaikenlainen kärsimys lois-
taa poissaolollaan. Laskeutuminen maan päälle
ihmisten joukkoon oli sellainen muutos, josta
voisi puhua dowshiftaamisena. Sen sijaan, että
Jumala olisi ollut jossain kaukana omissa olois-
saan, Hän halusi kärsimystenkin hinnalla tulla
lähelle.

No eihän tuo dowshiftaamista ole sen oikeassa
muodossa. Downshiftaamisen idea on parantaa
elämän laatua vähentämällä työntekoa ja kulu-
tusta. Maan päällä Jeesuksen piti vetää työhaala-
rit päälle sen sijaan, että olisi vähentänyt työtä.
Toisaalta elämän laadun parantaminen oli kuiten-
kin varmasti tavoitteena. Hän ei kuitenkaan tul-
lut parantamaan omaa elämän laatuaan vaan mei-

dän ihmisten. Siinäkään suhteessa ei siis voida
puhua dowshiftaamisesta, sillä käsitykseni mu-
kaan sitä tehdään itseä varten, ei toisia.
Toisten elämänlaatua voi pienissä määrin tehdä
jokainen. Oikeaan aikaan lausutut kauniit sanat
ovat pieniä, mutta tehokkaita elämän laadun pa-
rantajia tai yllätyksenä löytyvä lämmin ruoka ras-
kaan työpäivän jälkeen tai yllättävä apu kiireen
keskellä.

Pyyteetön hyvä toisille onkin yksi asia, mistä
Jeesuksen elämä maan päällä meitä muistuttaa.
Jumalan rakkaus on sitä, että annetaan hyvää muil-
le ilman, että vaatimuksia siitä, että pitää maksaa
takaisin. Sen rakkauden edessä kuitenkin tekee
mieli tehdä edes jonkilaista vastapalvelusta eli
jakaa hyvää toisille.

Teemu Kallio
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Jenna tulee hommiin
Jonkin aikaa virkavapaalla ollut Räikän Maarit on jäänyt pois. Hä-
nen sijaisenaan ollut Hakalan Ossi palasi taas jatkamaan opinto-
jaan. Tilalle vakityöntekijäksi on tullut Jenna Laukkarinen, joka
tulee nuorten tutuksi ainakin kouluikäisten leireillä ja rippileireillä.

Missä olet syntynyt ja missä olet asunut?
Olen syntynyt ja asunut melkein koko ikäni
Lempäälässä. Pienen hetken asuin Pohjois-
pohjanmaalla, Ylivieskassa opiskeluiden peräs-
sä.

Kerro omasta rippikoulustasi.
Oman rippikouluni olen käynyt Lempäälän
seurakunnan leirillä Punkaharjulla. Meidän
leiri oli siitä kummallinen, että leiriporukaksi
oli muotoutunut pitkälti meidän koululuokka.
Suurimman osan kanssa tunsimme eskari-ikäi-
sitä alkaen, oli hauskaa viettää heidän kans-
saan koko viikko yhdessä ja huomata heistä
uusia puolia.

Missä kaikkialla olet ollut työssä?
Viimeiset pari vuotta olin Tampereella Eteläi-
sessä seurakunnassa töissä nuorisotyönohjaa-
jana.

Miten ja miksi sinusta tuli kirkon nuoriso-
työnohjaaja?
Oman rippikoulun jälkeen lähdin isoskoulutuk-
seen, sillä jokin seurakunnassa innosti ja kiin-
nosti minua. Isosena olemisen jälkeen huoma-
sin löytäväni itseni, milloin mistäkin leiriltä,
tapahtumasta ja kerhosta. Pidin tästä kaikesta
niin paljon, että joku kysyikin jo mikset tekisi
tästä työtäsi. Siitä se idea sitten lähti toteutuk-
seen ja onneksi lähtikin!

Mitkä ovat vahvuuksiasi?
Tykkään askarrella ja näperrellä kaikenlaista,
mutta tärkeämpänä kuitenkin näen olevani
rauhallinen luonteeltani, mikä tekee minusta
helposti lähestyttävän. Tykkään kuunnella ih-
misten tarinoita!

Mitä harrastat?
Tykkään tehdä käsitöitä, kuten virkata, neu-
loa, milloin mitäkin. Ulkona geokätköilen, ka-
lastelen ja kuljeskelen metsässä. Partiossa olen
ollut pienestä asti mukana. Lautapelejä tulee
pelattua paljon!

Missä asut?

Kerrostalossa, mukavassa kaksiossa Lempää-
län keskustan alueella.

Olet menossa kesällä naimisiin. Millaisin
menoin?
Voi kun vielä tietäisikin, korona on sotkenut
monet suunnitelmat jo. Toivottavasti läheisten
kanssa pääsisimme viettämään häitä.

Mitkä ovat ensimmäiset vaikutelmasi Pirk-
kalasta?
Iloinen paikka täynnä mukavia ihmisiä!

Mitkä kaikki ovat vastuualueitasi Pirkka-
lan seurakunnassa?
Teen töitä kouluikäisten parissa, pyhäkoulujen
ja partion parissa.

Mihin rippikouluun olet ensi kesänä menos-
sa?
Lotja 4 – siellä nähdään!
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Mikä on mielestäsi ydintä kristillisessä us-
kossa?
Sanoma rakastavasta Jumalasta ja lähimmäi-
senrakkaudesta.

Missä ja milloin työnsit kielesi pakkasesta
kylmään rautaan?
Tätä on kyllä kokeiltu. Joskus kokeiltu myös
asioihin mihin ei tartu, esimerkiksi lapsuuden
kodin ovenkahvaan ei tarttunut…

Paras lukemasi kirja?
Kovin ahkera lukija en ole, mutta kuunnellut
viime aikoina jonkin verran. Elämänkerrat ovat
mielenkiintoisia ja viimeisimmät: Mona-Liisa
Nousiainen. Kimi Räikkönen ja Eddie Jaku.
Seuraavana kuuntelussa olisi Michael Schu-
macher tai Meryl Streep.

Mitkä kolme asiaa ottaisit mukaan autiolle
saarelle?
Selviytyjät – tuotantoryhmän, mieheni ja tu-
lentekovälineet.

Tässä iässä on hyvää että...
...saa olla nuori. Nuoren elämä on todella huole-
tonta, vaikkakin on nuorella omat vastuunsakin.
Ei tarvitse murehtia oikeastaan muusta, kuin
omasta koulunkäynnistä ja siitä, ettei joudu on-
gelmiin. Nuorena olemisessa varmaan parasta on
se, että vapauksien määrä kasvaa. Samalla tieten-
kin kasvaa vastuu. Vapauksia voi olla se, että saa
olla kauemmin ulkona kavereiden kanssa, tai se,
että ei tarvitse enää olla omassa lähipiirissä. Kai-
kissa kodeissa on toki omat säännöt ja periaat-
teet, mutta yleisesti ottaen nuoren elämä on aika
rentoa. Kannattaa siis ottaa kaikki itselle, mitä
elämä antaa. Rajoja kannattaa kokeilla, että saa
tietää mitä voit tehdä. Aina vanhemmat eivät
kuitenkaan pidä kokeiluistasi.

Elä siis vaan hetkessä ja pidä kiinni unelmista-
si, koska nuoruuskin loppuu aikanaan. Sinulla on
vielä koko elämä edessä. Murehtimisen kerkeää
aloittamaan myöhemminkin.

Vuoden 2020 rippikoulupoika
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Kenkäkeijun ennustukset
Emme usko horoskooppeihin (ainakaan kovin
paljon), mutta olemme syvästi vakuuttuneita, että

kengän koon perusteella voi päätellä vihjeitä tulevaisuudesta. Tie-
totoimisto Katri ja Isabella ovat haastatelleet mystistä Kenkä-
keijua, joka osaa ennustaa kenen tahansa kohtalon. Lue siis alta
Kenkäkeijun ennustus juuri sinulle.

34–36
Etenet pienin askelin kohti unelmiasi hitaasti
mutta varmasti. Toisinaan ongelmien tuulet pu-
haltavat elämässäsi niin navakasti, että hyvä kun
pysyt edes pystyssä. Kohtaat pian kuitenkin hen-
kilön elämässäsi, joka tuottaa sinulle onnea. 
 

37–38
Olet jättänyt elämässäsi jälkesi jo moneen paik-
kaan, joten nyt sinun on aika rauhoittua. Vedä
syvään henkeä ja ota seuraavat askeleesi tarkkaan
harkiten. Luota kuitenkin itseesi, sillä lopulta löy-
dät oikean tien.
 

39–41
Voit omilla valinnoillasi päättää, kulkeeko aske-
leesi kevyesti vai raskaasti. Valinnoillasi on seu-
raukset, mutta muista elämässä voi valita aina
helpommankin reitin. Sinun tehtävänäsi on päät-
tää, kumpi merkitsee enemmän: matka vai pää-
määrä?

 42–45
Oletko joutunut uraasi ajatellen liian suuriin saap-
paisiin? On vain sinusta kiinni, aiotko kasvaa
saappaidesi mittoihin vai onko aika vaihtaa ke-
vyempiin kenkiin. Yllättävä onnenpotku tuo si-
nulle pian vaurautta, joten aika miettiä, mikä si-
nut oikeasti tekee onnelliseksi. 
 
 

46–
Sinulla on paljon kilpailijoita, jotka pyrkivät tal-
lomaan varpaillesi. Pian teet mullistavan oival-
luksen, jonka myötä tiedät mihin suuntaan kan-
nattaa seuraava askel ottaa. Siitä huolimatta muis-
ta pitää jalat maassa, mutta pää pilvissä äläkä
anna kenenkään tulla ja pysäyttää sinua!

Isabella Salokivi ja Katri Kantola
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Takaisin Lotjalle
Bussissa kun oltiin tulossa Lotjalta kotiin, todet-
tiin että tonne on pakko päästä takasin. Meille
ripari oli yksi parhaimmista ellei paras kokemus
elämässä. Siellä kaikki on kaikkien kavereita ja
asiat tehdään yhtenä ryhmänä. Kun näimme lei-
riporukkamme, ajateltiin heti, että tästä on tu-
lossa huippu rippileiri. Meille isoset oli iso osa
leiriä ja heidänkin ansiosta leirimme oli ikimuis-

toinen. Siksi haluaisimme isosina myös tuleville
pikkusille suoda tämän saman tunteen. Haluai-
simme myös olla mukana luomassa mm. Iltaoh-
jelmia, jk-tunteja ja muita aktiviteetteja. Itse pi-
dimme eniten yhdessä laulamisesta, pitkästä vael-
luksesta ja ruokarukouksista. Kaikkien näiden
ihanien kokemusten pohjalta totesimme, että
Lotjalle haluamme takaisin.  

Lilli Salomaa ja Siina Tykkyläinen

Miten selittää isomummulle TikTok?
Tämä kysymys on vaikeampi kuin monet elä-

män ikuisuuskysymykset, kuten mikä on elämän
tarkoitus tai kuuluuko ananas pizzaan. Uskom-
me että kukaan ei ole tähän päivään mennessä
ratkaissut tätä mysteeriä. Silti melkein jokainen
nuori joutuu kohtaamaan tämän kysymyksen jos-
sain kohtaa.

Tässä meidän vinkit:
1. Selitä mahdollisimman monimutkaisesti ja

toivo ettei sinulta kysytä sitä uudestaan
2. Jos tilassa on muita nuoria siirrä kysymys

heille
3. Esitä ettet kuullut kysymystä
4. Sivuuta kysymys vaihtamalla aihetta
5. Esitä ettet tiedä mikä se on

Tsemppiä mikäli joudut kohtaamaan tämän vai-
keaan tilanteen.

Asiantuntijoina

Heidi Kantola ja Aino Junnila

Muuttuneita ajatuksia
Ennen, kun kävin rippileirin, suhtauduin Juma-

laan ja seurakuntaan täysin neutraalisti ilman min-
käänlaisia mielipiteitä, koulussa uskonto ei he-
rättänyt mitään ajatuksia. Vasta rippileirin aika-
na ja jälkeenpäin alkaa ymmärtää, miksi ihmiset
heräävät sunnuntaiaamuisin jumalanpalvelukseen

tai lukee Raamattua, pidin sitä hiukan turhana
enkä ymmärtänyt, miksi ihmiset tekivät niin. Rip-
pileirillä alkoi miettimään mitä se oikeasti on, rip-
pileiri avasi silmiä. Olen vieläkin samanlainen
kuin ennen, mutta rippileirin jälkeen ajatukset on
muuttunut. 
Olli Kaila

Kevät tuli, lumi suli, puro sanoi pusi pusi.
Terkkuja kaikille seuriksen ihmisille vähän
on ikävä <3

Kohta on kesä!

Moi Jonne ja Väinö!

Terkkuja kaikille tutuille!

Moikku pehmeät banaanit pepussa

Vihdoin on pääsiäispupujen aika!

Iloista pääsiäistä Petra!

Hyvää pääsiäistä Aino!

Hyvää pääsiäistä Lotta!

Jonnelle hyvää pääsiäsitä.

Alisa ja Emma vois taas ilostuttaa meitä.

Fiian kahvi on ollut huippuhyvää.

Lumme, tuu näkyviin taas

Kärkkäinen ja kevät

Ronin soittoa kaivataan

Historiatieteen perustaja Leopold
von Ranke Jeesuksesta: “Puhtaim-
malle, syvimmin tuntevalle, lämpi-
mimmän ihmisrakkauden läpitun-
kemalle olennolle mitä milloinkaan
on elänyt maapallolla, ei ollut sijaa
silloisessa maailmassa.”

9



Seuriksen some korona-ajan ulkopuolella

Seurisnetti
www.seuris.net

Täältä ihan kaiken pitäisi
löytyä: infot ja leirikuvat.

Insta
#seurispirkkala

Uusia valokuvia ja videoita,
informaatiota ja meemejä.

WhatsApp
Ryhmiä eri ikäluokille ja
leireille. Helppo tapa
pysy ä perillä.

Twitter
seurispirkkala on oma
kanava ns. älyköille ja
sisäpiiri-infon kaipaajille.
Myös artokoykka tviittaa
paljon.

Sähköposti
Joitakin asioita on vain
ylivoimaisen kätevä hoitaa
aivan perinteisellä maililla.
Ilmoittaudu listalle.

Blogit
Seurisblogissa tiedotetaan,
kun on jotain pitempää
asiaa. Siellä ilmesty myös
nuorten, Teemun ja  Tarun
kirjoituksia. Arto Köykän
blogi päivittyy usein.

Facebook
Myös tämä on meillä yhä
voimissaan. Täällä Facessa
julkaistaan infoa ja hyviä
linkkejä  somen  juttuihin.
Oma  tili sekä nuorille että
nuorille aikuisille.

Youtube
Tietysti videoita, mitäs
muuta. Hakusanalla seuris.

Miitähän tulevaisuudessa
vielä keksitään? Koronasta
voi jäädä jotain hyvää
eloon.
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Sinä olet tärkeä 
Meidän lehdessämme ei ole aiemmin julkaistu juttuja
siitä, mitä vanhemmat ajattelevat lapsistaan, mutta anne-

taanpa kerran heillekin puheenvuoro. Kirjoittaja tunnetaan ehkä
parhaiten lempinimellään Bene. Hän on ollut nuorten vankkuma-
ton puolustaja, onhan hän seurislegendojen keräilysarjassa nro 1.

Rakkautta ja rajoja. Tätä hoen
itselleni ja tätä hokee moni
muukin itselleen. Entä kun

lapsi tai nuori hölmöilee silti? Olen
lukenut lukuisia tekstejä ja oppaita
kasvatuksesta. Olen yhdeksän vuo-
tiaan pojan isäpuoli, vaikkemme
enää pojan äidin kanssa yhdessä ole-
kaan. Kasvatan ja opastan poikaa
osaltani yhteistyössä äitinsä kanssa.

Vietän pojan kanssa joka viikko
2-3 iltapäivää ja välillä hän on luo-
nani myös yökylässä.

Paljon puhutaan kuinka nuo
ria pitää ymmärtää ja olla kär
sivällinen kasvattaja. Näin se

minustakin on. Itse ajattelen tärkeintä
olevan turvallisen arjen luominen.
Aina se ei ole mahdollista monista
eri syistä johtuen. Uskon kuitenkin,
että kaikille löytyy taho, joka pystyy
sitä turvaa antamaan. Perheet ovat
erilaisia ja kaikilla on ne omat jut-
tunsa. Minun nuoruuden perhe oli
osittain seuris. Se oli minulle niin tär-
keä paikka, että vaikuttaa edelleen-

kin elämääni. Kaikki ystävyydet ja
kaveruudet, joita sieltä olen saanut,
ovat olleet vahva pohja elämän po-
lullani.

En kannata laatuaikakasvatus
ta, vaan että kaikilla on ne
omat juttunsa siinä kotona,

välillä tehdään asioita yhdessä ja vä-
lillä mennään kavereiden kanssa.
Kun 9-vuotias poika on luonani en
ohjelmoi tekemisiä etukäteen vaan
mennään fiiliksen mukaan. Meillä
on säännöt, kuten varmasti jokaises-

sa perheessä. Pojan kanssa varsinkin
tietokonepelaamisen kanssa pide-
tään rajoja. Hän saa luonani pelata
sovituissa rajoissa, ja itsekin välillä pe-
laan hänen kanssa, mutta tylsyyttä ei
korvata ruutuajalla. Jos on tylsää,
teemme jotakin muuta kuin pelaam-
me. Ulkoilemme, piirrämme, pe-
laamme lautapelejä, siivoamme, lu-
emme ja mitä muuta ikinä keksim-
mekään.

Vanhemmat pohtivat monia eri
juttuja. Varmasti nuorten mielestä

12



välillä todella kummallisista näkö-
kulmista katsoen. Tässä joitakin
omia pohdintojani.

Poika tuli elämääni kolmevuotiaa-
na. Kaksikielisyydestä johtuen hänen
puheen selkeytyminen hieman vii-
västyi, joka tietysti huoletti, ja asian
suhteen tehtiin kovasti töitä. Tänä
päivänä - homma kunnossa!

Sitten harrastuksista. Jalkapallo on
hänen intohimonsa, mutta koska on
ikäisiään hieman kookkaampi, niin
ketteryys ja tekniikka ei kehittynyt
sellaisiin mittoihin, että olisi saavut-
tanut haluamansa aseman joukkuees-
sa. Potku on hyvä ja kova. Pettymys-
ten, harmituksen ja jopa surun seu-
raaminen kentän laidalla on aikuisel-
lekin sydäntä koskettavaa. Treenien
tai pelien loputtua, oli tulos mikä
tahansa, pitää kuitenkin löytää itses-
tä se reipas kannustaja, joka ei näytä
omia liikuttuneita tunteita pojan puo-

lesta, jottei tämä tulkitsisi niitä vää-
rin. Vai mitä mieltä olet, pitäisikö
vanhemman kuitenkin näyttää myös
liikutuksensa?

Itse olen päätynyt kertomaan mikä
meni oikein ja missä hän oli kehitty-
nyt.

Vanhempana lapsi on mielessä
koko ajan. Koulun alettua
sitä tarkkailee onko koulus-

sa ystäviä ja kivaa. Huoli siitä, että
kiusataanko lasta tai kiusaako oma
lapsi muita. Koulun sujuminen jän-
nittää. Kun jotain sellaista tapahtuu
mikä ei ole positiivista, niin sitä kään-
tyy itsensä puoleen ja pohtii mikä
meni vikaan. Kasvamiseen kuuluu
kuitenkin myös ne ”ei ihan niin hy-
vät jutut”.

Vanhempana koen keskustelun ja
lapsen itsetunnon vahvistamisen yh-
tenä tärkeimmistä asioista kasvami-
sen tiellä. Kun on kyse

vaikka lukemisesta, joka saattaa olla
välillä tahmeaa, niin kysyn miten syö-
töt ja laukaukset kentällä paranee?
Vastaus tulee pojalta itseltään, no
treenaamalla tietysti! Toki olen tätä
vastausta hokenut hänelle tuhansia
kertoja.

Nyt kerron ehkä tärkeimmän oi-
vallukseni! Kun lapselle kaikki on
uutta ja asioissa on omat haasteen-
sa, niin näin se on myös meille van-
hemmille. Toki meillä on hieman
etua jo eletystä elämästä ja tiedäm-
me jo asioista. Sekin tietysti, että
mekin olemme olleet lapsia. Tosin
sitä on ehkä hieman vaikea lapsen
ymmärtää. Nuoret sen jo paremmin
ymmärtävätkin. Tosin se, että on itse
ollut lapsi, ei sinänsä kasvatukseen
pätevöitä. Eli virheitä tehdään ja niis-
tä opitaan. Tärkeää on oppia - sen
sijaan, että kerta toisensa jälkeen tois-
taa samaa virhettä.

O ttakaa seuris osaksi elä
määnne, kääntykää siellä
vaikuttavien aikuisten

puoleen rohkeasti, jos jokin painaa
mieltä. Kuten minä olen aikoinani
tehnyt.

Sitten kun jälleen saa kokoontua,
tullaan mekin pojan kanssa pyöräh-
tämään paikan päällä. Vaikkakin
poika on ortodoksi, niin se ei estä
sitä, että hän saisi kokea meidän seu-
rakunnan yhteisöllisyyden ja hengen.
Sinä olet tärkeä osa sitä että myös
ympärillä olevat kokevat olevansa
tärkeitä! Pojalle yritän opettaa hy-
vyyttä ja muiden huomioimista.

Sinun hymysi ja moikkasi oikealla
hetkellä siirtää vuoria.

Marko Ruusunoksa
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Rippikoululle ei ole korviketta
Rippikoulut ovat enemmän kuin vain naimalupa ja juhlat
rahan saamiseksi. Rippikoulu on ainutlaatuinen kokemus.

Vuoden 2020 alussa oli koko
maailma tuntemattoman
edessä. Maailman toiselta

puolelta alkanut virus levisi äkkiä
myös Suomeen. Koko maailma jou-
tui tekemään päätöksiä, mitkä vai-
kuttivat yhteiskuntaan, seurakuntiin
ja ihmisiin. Keväällä tilanne oli hy-
vin epävarma, eikä ollut tietoa mil-
lainen kesä olisi luvassa ja miten kä-
visi rippikouluille. Kesän alussa sel-
visi, että leireille päästäisiin, mutta eri-
tyisjärjestelyitäkin pitää tehdä. Pirk-
kala oli onnekas ja sai pidettyä rip-
pikoulunsa kutakuinkin normaalis-
ti.

Rippikoulut ovat enemmän kuin
vain naimalupa ja juhlat rahan saa-
miseksi. Rippikoulu on ainutlaatui-
nen kokemus, minkä aikana pystyy
lähentymään Jumalan kanssa, mie-
tiskelemään sekä luomaan ja vahvis-
tamaan suhteita. Rippikoulu on ko-
kemus mille ei oikeastaan ole kor-
viketta etenkään netissä. Tulevalle

kesälle täytyy toivoa seuraaville ryh-
mille samanlaista kokemusta, mikä
on koettu jo sukupolvien ajan. Rip-
pikoulut eivät ole asia mistä pitäisi
alkaa ensimmäisenä rajoittamaan,
muttei kuitenkaan myöskään tahal-
lisesti lähteä terveyttä ja henkiä vaa-
rantamaan.

Täytyy toivoa, että tämänkin ke-
sän tilanne sallisi jonkintapaisen nor-
maalin elämän ja uusien kokemuk-
sien kokemisen.

Aleksi Eerola
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Kohta se on ohi
Korona. Mitä kaikkea tämä sana tuo päähäsi? Ensimmäi-
senä ajattelet rajoituksia, etäkouluja ja turvavälejä.

Se kaikki tosin on kohta ohi, sillä
olemme enää käsivarrenmi
tanpäässä paremmasta, koska

rokotteet leviävät hyvää vauhtia. Itse
koen rokotteen hyvänä asiana mut-
ta kaikki eivät, enkä kyllä ymmärrä
miksi, sillä ne ovat avain parempaan,
jota olemme odottaneet tämän krii-
sin keskellä.

Ja kyllähän korona muutti maail-
maa pysyvästi eivätkä kaikki ole huo-
noja asioita. Kyllähän sotakin on
huono mutta aina siitä seurasi jotain
hyvää kuten esimerkiksi teknologian
kehitys, jos WW2 ei olisi ollut moni
laite olisi huonompi tai ei välttämättä
olisi olemassa. Korona toi meille
esimerkiksi uusia yrityksiä, työsken-
telytapoja, laitteita, lääketieteellistä
kehitystä ja silloin kun tehtaat suljet-
tiin, niin näkyi Tokiossa taivas ja del-
fiinit Venetsiassa eli ei se läpeensä

paha ole. Mutta kohta se on ohi ja
voimme palata normaaliin, suoma-
laiset huokaisevat varmaankin hel-
potuksesta, kun voimme palata vii-
den metrin turvaväleihin kahden si-
jasta.

Etäkoulu… mitä olet mieltä? Itse
pidän etäkoulusta sen takia, kun ei
aamulla tarvitse raahautua kuin ko-
neen ääreen, mutta tuohan se omat
haasteensa, eikä se kaikille sovi
(myönnän että on tämä puudutta-
vaa istua koko päivän ja tuijottaa
ruutua) kun toisille taas se on ihan-
teellinen työskentelytapa. Antaisin
yhdenneuvon etäopiskeluun liittyen
pidä taukoja, koska jos istua kyhjö-
tät tauotta niin voin kertoa että se ei
ole mukavaa (ja jotkut varmasti
miettivät, että kyllähän mä pelaan
vaikka 6 tuntia ongelmitta mutta et-

hän sinä kuutta tuntia putkeen istu…
tai näin luulisin)

Moni meistä on varmasti
syrjiintynyt, masentunut,
jäänyt yksinäiseksi tai ah-

distunut ja niille joille on käynyt näin
sanon tämän te ette ole yksin on
monia jotka tuntevat saamaa kuin
te ja muistakaa tämä ”Jopa synkim-
pinä päivinä, jolloin pimeys peittää
maan on sen kaiken keskellä aina
pieni valonpilkahdus” ja näin se on.
Itse näen maailman niin, että jokai-
nen meistä kantaa lyhtyä joka valai-
see tietämme läpi pimeyden, jotkut
valot koittavat saada sinut sammut-
tamaan oman lyhtysi ja seuraamaan
heitä, mutta se on jotain mitä ei kan-
nata tehdä, sillä sinun valosi ja lyh-
tysi ovat ainutlaatuisia ja yhtä tärkei-
tä kuin kaikki muut.
 Peetu Ojala
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   Minulla on ikävä 
Minulla on ikävä kiipeilyseinää.  
Minulla on ikävä pyöräilymatkaa kiipeilyhallille kaverin kanssa. 
Minulla on ikävä kiipeilykenkien outoja muotoja, jotka aiheuttavat rakkoja. 
Minulla on ikävä venyttelyä, seinien analysointia ja itsensä yliarviointia. 
Minulla on ikävä intoa, joka tulee juuri ennen kuin tarttuu ensimmäisen otteeseen. 
Minulla on ikävä pohjekramppeja kesken suorituksen ja saavat minut huutamaan. 
Minulla on ikävä kyynärpäiden raapiutumista verille, kun laskeudun seinää pitkin. 
Minulla on ikävä magnesiumin pölyn aiheuttamaa nenän kutinaa juuri kriittisellä hetkellä. 
Minulla on ikävä äkkinäisiä putoamisia, kun käsi lipsahtaa otteelta. 
Minulla on ikävä kateuden tunnetta, kun toinen onnistuu seinällä jota olen pitkään yrittänyt. 
Minulla on ikävä vapauden tunnetta, joka valtaa kehon kahdeksan metrin korkeudessa. 
Minulla on ikävä kipeitä lihaksia, ensi kerran suunnitelmia ja pyöräilyä kotiin. 
 
Minulla on ikävä elokuvateatterin penkkiä. 
Minulla on ikävä bussimatkaa kaupunkiin musiikit korvissa. 
Minulla on ikävä tuttua lipunmyyjää ja jännitystä, joka valtaa kehon ennen saliin menoa. 
Minulla on ikävä mummoa, joka päättää istua juuri eteeni. 
Minulla on ikävä salin pimenemistä. 
Minulla on ikävä kyllästynyttä puhelinta näpräävää teiniä.  
Minulla on ikävä kuiskintaa, kun joku kysy kaveriltaan, mitä tapahtuu. 
Minulla on ikävä edessä istuvan mummon kuorsausta. 
Minulla on ikävä lopun säikäytystä, joka saa ihokarvani pystyyn ja sydämeni sykkimään. 
Minulla on ikävä lopputekstien alussa pois säntääviä ihmisiä. 
Minulla on ikävä viimeisenä salissa istumista ja lopputekstien päättymistä. 
 
Minulla on ikävä kirjastoa. 
Minulla on ikävä kävelyä hyppytunnilla kirjastoon podcastia kuunnellen. 
Minulla on ikävä pitkiä hyllyjä täynnä mahdollisuuksia. 
Minulla on ikävä sattumalta otetun kirjan selaamista. 
Minulla on ikävä hiljaisuutta lehtisalissa. 
Minulla on ikävä vieroksuvia katseita mummoilta, joiden reviirille olen tunkeutunut. 
Minulla on ikävä kirjaston kahvilan ylikallista kahvia ja lautapelejä kavereiden kanssa. 
Minulla on ikävä hyllyjen luona kyykkimistä ja selkäkipuja. 
Minulla on ikävä spontaaneja löytöjä. 
Minulla on ikävä lainauksesta aiheutuvaa piippausta. 
 
Minulla on ikävä. 
 
Aukusti Palosaari 
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Kalkkuna ja muut riippuvuudet
Useimmiten riippuvuuksista tulevat mieleen päihteet ja
tupakka. Jokaisella ihmisellä on kuitenkin riippuvuutensa.

Tässä jutussa Alasen Jenna laajentaa ajatuksia.

Ensimmäisenä asiana haluan
painottaa, että tämä on hy
vin tärkeä, asiallinen ja täy-

sin tieteellinen artikkeli, joka jokai-
sen tulisi pysähtyä lukemaan. Voin
melkein vannoa, ettei ainuttakaan
sanaa ole tähän tekstiin lisätty valoi-
saan aikaan. Kerron teille nyt kalk-
kunasta, ja muista riippuvuuksista-
ni, jotka eivät onneksi häiritse elä-
määni liiallisin määrin. (Paitsi jos
kalkkunaa ei ole, saatan vetää itku-
potkuraivarit.) Tunteenpurkauksiani
yritän kuitenkin rajoittaa äitini mie-
len hyvinvoinnin vuoksi.

Aloitetaan kalkkunalla. Välttääkse-
ni mainontaa, puhun tässä artikke-
lissa pelkästään yleisistä ruoka-aineis-
ta, mutta kirjoittajan tuntevat lukijat
tietävät varmasti, mistä tuotteista
puhutaan. Miksi tämä kalkkuna (jos-
ta on aiemminkin uutisoitu) on niin
merkittävä? Se on erittäin hyvä ky-
symys, mitä tulee itsekin pohdittua
yön pikkutunneilla. Ehkä kalkkuna
ei edes ole niin merkittävä, mutta sen
olemattomuus on merkittävää. It-
kupotkuraivareita kalkkunan takia
on tullut vedettyä useamman ker-
ran, mutta taistelu tätä riippuvuutta
vastaan on käynnissä. Viimeksi, kun

kalkkunaa ei ollut, murskasin aino-
astaan yhden keitetyn kananmunan
kostoksi.

Seuraavana listassa tulee ruislei
pä. Sellainen ohut, mielellään
todella kova ja sitkeä. Kelpaa

paahdettuna (muuttuu näkkileivän
kaltaiseksi) tai paahtamattomana,
mutta aina yhdistettynä kalkkunaan.
Kurkku ja salaatti sopivat myös mai-
niosti tämän leivän päälle. Arvioisin
riippuvuuden olevan melko korkea,
mutta tästä ei ole todistusaineistoa,
sillä pidän aina pakastimessa yhtä
pussillista pahan päivän varalle. Toi-
saalta menee myös muutaman päi-
vän ajan päiväyksenkin mentyä. En
usko leivän tietävän, mitä kaulukses-
sa lukee.

Omenat ovat viime aikoina muo-
dostuneet jopa ongelmaksi. Histo-
riani omenoiden kanssa on ristirii-
tainen, sillä allergiani ei sallinut mi-
nun syödä niitä (paitsi paistettuna tai
muuten kypsennettynä, joka ei se-
kään huono vaihtoehto ole). Jostain
syystä tänä keväänä kaikki allergia-
oireeni tätä mysteeristä hedelmää
kohtaan ovat kadonneet, ja olen
kehittänyt riippuvuuden myös niitä
kohtaan. (Yllättyneet voivat ilmoit-

tautua suoraan minulle.) Omena
päivässä pitää lääkärin loitolla, jos ei
satu olemaan minä. Mielenterveyteni
on vähintään kuormittunut jokaöis-
ten pohdintojen jälkeen siitä, halu-
anko taivuttaa hedelmän “omenia”
vai “omenoita” (virallisesti molem-
mat ovat oikein).  Näin ollen en to-
dennäköisesti tule enää ikinä kirjoit-
tamaan kyseisestä hedelmästä (ome-
na). Omenat eivät ole vielä aiheut-
taneet hermoromahdusta, mutta
niillä on paljon potentiaalia siihen.

Pinaattikeitto. Rehellisesti sanottu-
na tämä yllättää jopa kirjoittajan itse.
Missä vaiheessa keitosta muodostui
riippuvuus ja miten? Historiassani en
muista pitäneeni pinaattikeitosta
mitenkään poikkeavan paljon. Se oli
ainoastaan yksi ruoka muiden jou-
kossa. Jostain syystä riippuvuuteni
on kuitenkin kasvanut niin suureksi,
että etäopetuksen alkaessa julistin
syöväni pelkästään pinaattikeittoa
seuraavat kolme viikkoa. Kyllä, ys-
täväni olivat huolissansa minusta.
Ylpeästi voin kuitenkin ilmoittaa saa-
neeni riippuvuuteni hallintaan. En
syönyt koko kolmea viikkoa aino-
astaan pinaattikeittoa.

Viimeisenä haluan vielä lista
ta riippuvuuteni siinä järjes
tyksessä, kuinka suureksi

ongelmaksi ne ovat muodostuneet.
Listassa ensimmäiseksi sijoittunut on
siis suurin ongelma, eikä kalkkunan
sijoittuminen ensimmäiseksi taida
tulla kenellekään yllätyksenä.

1. Kalkkuna

2. Omenat

3. Pinaattikeitto

4. Ruisleipä

Jenna Alanen
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Ruman pukeutumisen mielihyvä

Toisinaan on mukava pukeutua
hienosti. Laittaa ilman syytä siistit
vaatteet, liikaa koruja ja pohtia min-
kä väriset sukat sopisivat niiden
kanssa yhteen.

Noh, sitten taas toisinaan minulle
aiheuttaa (ehkä liiankin) suurta mie-
lihyvää rumasti pukeutuminen. Eri
värikkäiden kuosien kakofonia keh-
nosti istuvissa vaatteissa. Kokonai-

suuteen kuuluu myös harottava tuk-
ka ja niin synkät silmäpussit, että ne
imevät ympäriltään valoa tehok-
kaammin kuin mustat aukot.

En toki aina, mutta joskus (kun
on fiilis), uskaltaudun myös ihmis-
tenilmoille hallitun hallitsemattoma-
na kaaoksena, enkä voi olla hymyi-
lemättä. Tästä syystä pidän mm. len-
tokentistä. Ne ovat täynnä kiireisiä

Huoneen remontoimisen vaikeus

Parin viikon etäkoulujakson aikana
oli aikaa ajatella asioita. Huomasin
esimerkiksi, että olen kyllästynyt
huoneeni vaaleanpunaiseen seinä-
maaliin. Vaaleanpunainen on ihan
kiva väri, mutta se ei todellakaan ole
suosikkini. Eikö siis olisi jo aika hie-
man remontoida huonetta? Se on
nimittäin pysynyt samassa tilassa vä-
hän vajaat 15 vuotta. Vihreät seinät
olisivat upeat, ja kirjahyllyjen kokoa
olisi ihan kiva muuttaa, jotta seinille
mahtuisi pari taulua. Sängyn vierei-
sen seinän voisi tapetoida jollakin
ihanalla ja tunnelmallisella tapetilla.

Tämän lisäksi haluaisin lisää varas-
totilaa, jotta huone näyttäisi siistim-

mältä. Siinä piilee kuitenkin ongel-
ma. Vaikka johonkin kulmaan ra-
kennettaisiin lisää hyllykköjä, niin jos
nykyjärjestystä haluaa muuttaa, se
edellyttää silti tarpeettomien tavaroi-
den karsimista. Minulle se on vaike-
aa, koska kaikkiin näennäisesti tur-
hiin pikkujuttuihin liittyy valtavasti
kauniita muistoja. Okei, liioittelin
vähän. Aina sieltä laatikoista löytyy
jotakin täysin turhaa, josta ei tiedä
yhtään, miksi se on alun perin han-
kittu. Se on surullista, koska silloin
esineeseen liittyvä muistokin on haih-
tunut.

Kaikista suurin ongelmani on kui-
tenkin eräs tietty hylly, jonka haluai-

sin ehdottomasti säilyttää. Jos aion
tapetoida juuri sen seinän, en tieten-
kään halua peittää kaunista tapettia.
Minun on siis pakko siirtää valtava
itsetehty puuhylly täynnä vanhoja
Littlest Pet Shop -eläinhahmoja jo-
honkin muualle. En halua heittää
niitä pois, koska minussa on vähän
keräilijän vikaa. Hylly on tälläkin het-
kellä kyseenalaisessa paikassa. Jos
yöllä tulisi maanjäristys, niin hylly
varmasti irtoaisi seinästä ja putoaisi
päälleni. Onneksi tällä remontilla ei
ole kiire, ja suunnitelmani sen suh-
teen muuttuvat vielä monesti tule-
vien kuukausien aikana. 

Peppi Vainio

Lotalla on erilainen näkökulma elämään. Tyyliä ja elämän-
näkemystä voi ilmaista myös tahallisella rumuudella.

Kerran viidessätoista vuodessa voisi tempaista Pepin ta-
voin ja uudistaa omaa huonettaan.

ja pöhöttyneitä ihmisiä. Saan siis täy-
dellisen syyn pukeutua kissahousui-
hin ja pörröpaitaan. Odotan myös
aina innolla erilaisia pyjamapäiviä.
Leirielämäkin täyttää tätä tarvetta
pukeutua laiskasti/kaoottisesti.

Jos tunnistit itsesi tästä ilmiöstä (jes,
en ole ainoa), ja koet kaipaavasi ver-
taistukea ja halua jakaa näitä tunte-
muksia mene osoitteeseen:
Lotta Ilola
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Lukevalla ihmisellä on monta elämää
Olen viimeisen vuoden aikana matkustanut ajassa ja paikas-
sa, kokenut monenlaisia tunteita ja seikkailuja, tutustunut

erilaisiin ihmisiin ja maailmoihin. Tämän kaiken olen pystynyt
tekemään etäopiskelun ohella, välillä Lotjaltakin olen poikennut
muissa maailmoissa, ja nyt vuoden alusta töihin palattuani olen
päässyt palautumaan aivan eri tavalla seikkailujen pyörteessä. Vii-
meisin oivallukseni mahdollisuuksiin on ollut muistuttaa itseäni,
että kirjaan voi, ja kannattaa tarttua myös silloin, kun ei ole juuri
menossa nukkumaan.

Aikuistuminen

Tästä teemasta on monenlaisia kir-
joja tarjolla. Itse fantasiakirjallisuu-
den fanaatikkona voisin suositella
tähän esimerkiksi David Eddingsin
Belgarionin tarua tai Ursula K. Le
Guinin Maameren tarinoita, saagassa
pääsee tutustumaan moniin erilaisiin
päähenkilöihin, vaikka tapahtumat
sijoittuvat samaan fantasiamaail-
maan.

Harry Potter -sukupolven edus-
tajana voin kertoa, että kirjat avaa-
vat nuorten velhojen sisäistä puhet-
ta ja mielenliikkeitä huomattavasti
kattavammin kuin elokuvat. Klassik-
kojen puolelta esimerkiksi Jane Aus-
tenin kirjoissa nuoret naiset tuntu-
vat helposti samaistuttavilta, vaikka
kirjat sijoittuvat reilun sadan vuoden
taakse.

Lähemmäs omaa aikaamme voi-
si päästä Sisko Savonlahden Ehkä

tänä kesänä kaikki muuttuu esikois-
romaanilla, jossa pohditaan monel-
ta kantilta erilaisia odotuksia ja tilan-
teita ja mitä elämällä tehdä, jos hom-

ma ei menekään oman ajatuksen
mukaan.

Nick Hornbyn Skeittari on hie-
man monimutkaisemmasta tilan-
teesta kertova skeittari-jätkän elämän
mullistus, mutta viihdyttävästi ker-
rottu. Gekko Paavilaisen esikoisro-
maanissa Yksisarvinen taas eletään
1990-luvun alkua Tampereelle
muuttavan itsensä löytävän nuoren
miehen näkökulmasta – itse pidän
erityisesti Tampereen roolista kysei-
sessä kirjassa.

Elämää erilaisissa tilanteissa

Vielä emme ole päässeet itse nautti-
maan iloisesta 20-luvusta, mutta sata
vuotta sitten eletystä elämästä löy-
tyy klassikkolistalta esimerkiksi F.
Scott Fitzgeraldin Kultahattu. Ääri-
päästä toiseen voi hypätä vaikka Fjo-
dor Dostojevskin mukana Venäjäl-
le, esimerkiksi Rikos ja Rangaistus -
kirjasta löytyy kevyempi painos, joka
ei ainakaan näytä niin suurelta tiilis-
kiveltä, kuin osa muista venäläisistä
klassikoista. Toisaalta kivana tvisti-
nä todellisen maailman kanssa hie-
man limittäin menevä Cecilia Aher-
nin Ihmemaa oli mielestäni mukavan
kevyttä ja helppoa luettavaa. Jos taas
haluaa pysyä todellisessa maailmas-
sa, mutta ymmärtää paremmin, mitä
kaikkea ympärillä tapahtuu, Khaled
Hosseinin Leijapoika tempaa tarinal-
laan mukaansa avaten silmiä Lähi-
Itään sijoittuvana kertomuksena.

Kotisuomen kuvauksia aikaisem-
mista ajoista löytyy niin Minna Cant-
hin Köyhää kansaa, Maria Jotunin
Arkielämää kuin Pentti Haanpään
Noitaympyrä. Kevyempää jenkkihuu-
moria löytyy, esimerkiksi Kurt Von-
negutin Jumala teitä siunatkoon, herra

Rosewater tai Paul Austerin Sattumuk-

sia Brooklynissa, jos haluaa naureskella
ääneen lukiessaan.

Jos ajallisesti pidemmät kirjat kiin-
nostavat, niin John Irvingin teoksis-
sa käydään läpi päähenkilön elämää
lapsuudesta aikuisuuteen saakka, esi-
merkiksi Garpin maailma on mielen-
kiintoinen ajankuva, mutta käsitte-
lee myös nykyäänkin ajankohtaisia
aiheita.

Miksi juuri nämä kirjat?

No ensinnäkin, suurin osa näistä löy-
tyy omasta kirjahyllystä tai olen hil-
jattain lukenut ne. Toivon siis, että
voin oikeasti sanoakin jotakin, jos
joku tulee kysäisemään tai kerto-
maan omia ajatuksiaan lukemisen
jälkeen.

Halusin myös listata lähinnä sel-
laisia kirjoja, jotka tarinallaan imai-
sevat mukaansa niin, että sivumäärä
ei säikäytä – ennemminkin lukiessa
alkaa kaipaamaan vielä paksumpaa
loppupäätä. Lukunautintooni kuu-
luu myös jälkipohdinnat, että pää-
sen pohtimaan ja ajattelemaan asi-
oita, jotka lukukokemuksesta nou-
sevat mieleen.

Anna Andersson



Miten minusta tuli minä
Tourun Hannu on tiettävästi ainoa rippikoululaisemme,
joka on leiriaamun kirkonmenoissa myös säestänyt laulut.

Sen jälkeen elämä on ollut sekalaista, sekalaista, sekä hyvää että
pahaa mutta kuitenkin laatuunkäyvää.
Isän varhainen kuolema

Tuossa ehkäpä parisen vuotta sitten
muistaakseni syysreissulla kun oltiin
luokalla keskustelemassa, Ate heitti
alkuun kysymyksen: miten minusta
tuli Hannu Touru? Se tuli niin pyy-
tämättä ja yllättäen etten muista mitä
siihen vastasin. Se jäi kuitenkin mie-
len perukoille pyörimään. Jonkinlai-
sen vastauksen annoin viimeisim-
mällä syysreissulla (Sysäri 1) iltahar-
tauden muodossa. Kävin siinä läpi
elämäni isoimpia vastoinkäymisiä,
sillä nähdäkseni aika pitkälti niiden
vaikutuksesta olen se mikä olen.
Pääsiäisen teemoihin sopivasti ker-
ron nyt samat jutut tässä muillekin.

Lapsuudessa paha maailma pysyi
aika kaukana, se oli perushyvää ai-
kaa. 14-15 vuotiaaksi sain elää ilman
isompia vastoinkäymisiä. Rippileirin
aikoihin (Lotja 1/92) alettiin kuiten-
kin epäilemään ettei isän terveys ol-
lut aivan kunnossa. Äiti sai suostu-
teltua isän lääkärin juttusille, ja pit-
källiset tutkimukset alkoivat. Vajaan
vuoden kesti että saatiin diagnoosi.
Se oli varsin karu: isälläni oli sairaus
nimeltä ALS eli Amyotrofinen late-
raaliskleroosi. Se rappeuttaa lihasten
toimintaa ohjaavia liikehermosolu-
ja eli motoneuroneja. Vähitellen li-
hakset menettävät hermoyhteyten-
sä ja sen seurauksena heikkenevät ja
surkastuvat. Elinaikaodote 2-5
vuotta. Se oli aika raju paikka 16-
vuotiaalle kölville.

Ei ollut helppoa katsella vierestä
kun kun varsin roteva, yli 2000 ki-
lometriä talvessa hiihtävä mies pik-
ku hiljaa kuihtuu pois. Loppuaikana
isä oli vain varjo entisestä ja ihan
kaikessa piti auttaa. Sen verran huo-
noksi oli toimintakyky mennyt.
4.12.1997 isä sitten kuoli. Olin tuol-
loin kaksikymmentä.

Paha kolari

Jokusia vuosia siinä sitten meni il-
man mainittavia tapahtumia. Kun-
nes 30.12.2001 kun oltiin kaverei-
den kanssa menossa Lempäälään,
jostain syystä Keskisentien kautta,
kävikin sitten törmäys toisen auton
kanssa. Vasemman jalan reisiluu,
joka muuten on ihmiskehon pisin ja
vahvin luu, otti ja hajosi siinä rytä-
kässä. Ei siis siististi murtunut vaan
todellakin hajosi pirstaleiksi. Parane-
minen otti pitkän ajan, yli vuoden.
Vasen jalkani lyheni hieman tapauk-

sen seurauksena.
Vasen jalka otti lisää osumaa 2004

kun kompuroin siten että polven
eturistinivelside repesi. Se leikattiin
käyttökuntoon. 2010 se sitten otti ja
repesi taas hieman. Tällä kertaa ei
leikattu.

Mieluummin Pirkkalassa

Mennäänpä sitten vuoteen 2012.
Olin tuolloin varsin hyvässä lento-
konehuoltoaliupseerin virassa Sata-
kunnan Lennostossa. No, silloinen
hallitus oli päättänyt että valtion pi-
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tää säästää, puolustusvoimat muiden
mukana. Omalla kohdalla tämä tar-
koitti palveluspaikan siirtymistä La-
pin Lennostoon, Rovaniemelle. Sii-
näpä olikin sitten miettimistä mitä
tekisin. Pohjoisessa olisi oikein hyvä
työpaikka, 55v eläkeikä, pitkät lo-
mat. Mutta ei muuta.

Pirkkalassa puolestaan ei ollut työ-
tä mutta koko lailla kaikki muu elä-
mä. Ja ennen kaikkea seuris. 2014
lokakuun lopussa jäin Pirkkalaan,
työttömäksi. Ei muuten ole herkkua
olla työtön, vaikka tietyt tahot niin
yrittävätkin uskotella.

Tähän päälle kun vielä äitini sai-
rastui vakavaan masennukseen siinä
ollessani työttömänä niin kovin help-
poa ei elämä ollut siinä kohtaa. Sii-
nä sitten parhaani mukaan yritin pi-
tää huolta toisesta ihmisestä vaikka
omakin elämä tarjosi todellakin riit-
tävästi haasteita. Loppukesästä 2018
alkoi olemaan rahat ja jaksaminen
lopuillaan. Onneksi sain syksyllä töitä,
hieman helpotti tilannetta.

2019 loppukeväästä kävin työter-
veydessä kun oli vähän puhti pois.
Päädyinkin sitten sairaalaan viikok-
si. Todettiin mm. sydämen vajaatoi-
minta. 2020 toukokuun viimeisenä
päivänä puolestaan murtui pohjeluu,
vasemmasta jalasta tietenkin. Selvit-
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tiin kipsillä, ei tarvinnut viidettä leik-
kausta kyseiseen jalkaan tehdä. Lie-
vällä kauhulla odotan mahtaako lop-
pukevät/alkukesä tarjoilla yllätyksiä
tänä vuonna.

Jonkinlaista varjelusta

Kaikenlaista tapahtumaa elämään
on mahtunut. Kaikesta olen kuiten-
kin selvinnyt. En todellakaan aina
parhaalla mahdollisella tavalla tai
edes hyvin, mutta selvinnyt kuiten-
kin. Ruumiissa on arpia, sielussa on
arpia, tässä siltikin olen kaikesta huo-
limatta. Varmasti elämä heittelee vielä
vaikka ja mitä tielleni. Miten selviän
tulevista vastoinkäymisistä, en todel-

lakaan tiedä, mutta jotenkin sitä vaan
jaksaa uskoa tulevaisuuteen. Väkisin-
kin mieleeni hiipii ajatus myös jon-
kinasteisesta varjeluksesta. Vaikka
edellä kuvatut tapahtumat saattavat
hurjilta vaikuttaakin, olisi pahemmin-
kin voinut käydä. Paljon pahemmin.
Ehkä suojelusenkeli on sittenkin ol-
lut matkassa.

Kuten Aleksis Kivi sen aikoinaan
ilmaisi: ”Sekalaista, sekalaista sekä
hyvää että pahaa, mutta ainapa, koira
vieköön, hyvä kuitenkin täällä pääl-
limmäisenä keikkuu, ja tämän elä-
män retkutus käy laatuun, käypä se.”

Hannu Touru



Mozart ei ole taidetta
Klassisen musiikin kuuntelemisen voi hyvin aloittaa Mozar-
tista. Tässä on Vakkilaisen Teemun johdanto aiheeseen.

Mozart ei ole taidetta. Näin
raflaava väite tarvitsee pe
rusteluja, joten on syytä

tehdä katsaus siihen mikä Mozart oli
miehiään. Wolfgang Amadeus Mo-
zart (1756–1791), Itävallassa asunut
säveltäjänero, on luettu mukaan
kaikkien aikojen merkittävimpien sä-
veltäjien listalle jo pian kuolemansa
jälkeen. Tuskin mistään löytyy sin-
foniaorkesteria, jonka vuotuisessa
ohjelmistossa ei olisi mukana aina-
kin yhtä Mozartin sävellystä. Mozar-
tin asema on niin vankkumaton, että
klassisesta musiikista puhuttaessa on
vaarassa potea huonoa omaatuntoa,
jos ei muista tuoda esiin minkään-
laista yhteyttä hänen musiikkiinsa.
Jopa hyvällä maulla esitetty kritiikki
Mozartin musiikista aiheuttaa her-
kästi silmien pyörittelyä niin maal-
likkokuuntelijoissa kuin tieteilijöissä-
kin: kuinka jollain voi olla otsaa ky-
seenalaistaa klassisen musiikin kiis-
tattomaksi huipuksi nostetun sävel-

täjän?
On tervettä pitää mielessä, että

historian ylistetyimmätkään nerot
eivät kaikesta huolimatta olleet yli-
inhimillisiä olentoja, joilla olisi ollut
myyttisiä taiteenluomisvoimia. He
olivat vain ihmisiä – alallaan lahjak-
kaita kylläkin.

Ihmelapsella perhe teki rahaa

Mozartin lahjakkuus ilmeni 4-vuo-
tiaana aloitettuaan pianonsoiton
isänsä Leopoldin ohjaamana. Tuol-
loin syntyivät myös ensimmäiset sä-
vellykset. Tästä eteenpäin Mozart
sävelsi mielipuolista tahtia aina kuo-
lemaansa asti, ehtien kirjoittaa yli
20000 sivua musiikkia runsaan 30
vuoden aikana. Keskimäärin siis kak-
si sivua päivässä.

Jälkimaailma tuntee Mozartin en-
sisijaisesti säveltäjänä, mikä on tie-
tysti seurausta siitä ettei 1700-luvun

teknologialla ollut mahdollista äänit-
tää Mozartin pianonsoittoa tai yli-
päätään yhtään mitään. Aikalaiset sen
sijaan arvostivat Mozartia erityisesti
hänen virtuoosimaisen pianonsoit-
tonsa vuoksi. Leopold näki tässä
rahanarvoisen tilaisuuden, joten
Mozartien nelihenkinen perhe
(Wolfgang, isä Leopold, äiti Anna
Maria ja sisar Nannerl) matkusti yh-
tenään pitkin Eurooppaa pitäen
konsertteja niin kuninkaallisten pa-
latseissa kuin porvariston salongeissa
– käytännössä missä vain mistä saat-
toi toivoa saavansa rahaa.

Konsertit olivat varsinaisia sirkus-
numeroita. Wolfgang ja Nannerl
(joka oli veljensä veroinen virtuoo-
si) soittivat pianoa nelikätisesti, toi-
sinaan silmät sidottuina, toisinaan
ylösalaisin käännettynä ja kädet ris-
tikkäin. He olivat myös ilmiömäisiä
improvisoimaan ja saattoivat soit-
taa pianosonaatin lennosta yleisön
antaman melodiapätkän pohjalta. Ei
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epäilystäkään, he kumpikin olivat
ihmelapsia. Aikuisikää lähestyessään
Nannerlin ei kuitenkaan annettu jat-
kaa konserttikiertueita, vaan ajan
mukaisesti häntä painostettiin met-
sästämään taloudellisesti kannattavaa
avioliittoa. Wolfgang sen sijaan jat-
koi Euroopan kaluamista joko isänsä
tai äitinsä seurassa eikä juurikaan
päässyt nauttimaan aloilla olemisen
autuudesta, koulunkäynnistä puhu-
mattakaan.

Konserttien ohella kiertueiden
pyrkimyksenä oli luoda suhteita,
kerätä sävellystilauksia ja kaiken
kruununa löytää vakituinen muusi-
kon virka. Jatkuvien kiertueiden ta-
kia Mozartin piti säveltää tien päällä
vankkureissa, eikä näin ollen pääs-
syt käsiksi pianoon. Toisaalta tällä
tavalla Mozart oppi säveltämään
teokset alusta loppuun täysin pään-
sä sisällä ja kirjaamaan ne nuoteiksi
majapaikkaan päästyään. ”Sävellys
on jo valmis, mutta ei vielä kirjoi-
tettu ylös”, rauhoitteli Mozart erääs-
sä kirjeessä isäänsä, joka tiedusteli
Idomeneo-oopperan edistymisestä.

Lapsitähtenä saatu suosio auttoi
Mozartia saamaan myöhemminkin
sävellystilauksia aatelistolta ja muul-
ta maksukykyiseltä väestöltä, mutta
tärkeänä tekijänä olivat myös Leo-
poldin markkinointitaidot. On raa-
ka tosiasia, että oli alallaan sitten
kuinka taidokas tahansa, se ei riitä
suosion saamiseksi. On joko osat-

tava mainostaa ja tuoda itseään esil-
le tai sitten unohduttava historian
hämäriin, ainoana toivona postuu-
mi maine arkistoja penkovien tutki-
joiden esiin nostamana. Mozart oli-
si hyvinkin saattanut jäädä tähden-
lennoksi ilman isänsä toimintaa. Leo-
pold oli nimittäin lukenut mies ja
oppinut puhetaitoa luostarikoulun
aikoinaan. Tästä oli ilmeistä hyötyä
kiertueita mainostaessa ja suhteita
luodessa, sillä ylimystön edessä oli
oltava nöyrä mutta osattava myös
pelata korttinsa oikein.

Holtiton työnarkomaani

25-vuotiaana Mozart itsenäistyi ja
muutti Wieniin, jossa asui elämänsä
viimeiset kymmenen vuotta. Siellä
hän avioitui Constanze Weberin
kanssa ja alkoi kerryttää entistä
enemmän mainetta itselleen. Wie-
nin-vuosinaan hän muuttui suoras-
taan työnarkomaaniksi ja alkoi ken-
ties profiloitua entistä enemmän sä-
veltäjäksi saatuaan paikan hovisävel-
täjänä. Tämän ohella hän sävelsi
muitakin tilaustöitä, mutta pääasial-
lisena tulonlähteenä olivat kuitenkin
soitonopetus ja konsertit. Ooppe-
ratilauksista Mozart oli erityisen in-
noissaan, mutta ne vaativat aikaa, ja
tämän vuoksi opetus sekä konsertit
jäivät vähemmälle. Wienin-vuosia
värittääkin taloudellinen epävakaus.
Mozart perheineen sai viettää sekä
hyvinvoivan keskiluokan että veloissa

kituuttelevan elämää – tämä näkyy
siinäkin, että he muuttivat noiden
kymmenen vuoden aikana yksitois-
ta kertaa.

Asiaa hankaloitti sekin, että talous-
asioissa Mozart oli isänsä vastakoh-
ta ja käytti rahaa holtittomasti, usein
myös uhkapeleihin. Epävakaan ta-
louden, taukoamattoman työsken-
telyn ja säännöllisesti piinaavien sai-
rauksien yhteisvaikutuksesta Mozar-
tin tila kävi heikoksi ja johti kuole-
maan vain 35-vuoden ikäisenä. Hä-
net haudattiin tuntemattomaan yh-
teishautaan, mutta toisin kuin sitkeä
myytti väittää, näin ei tehty rahan-
puutteesta vaan tuolloin vallinnees-
ta yleisestä käytännöstä Wienissä,
jossa ratkottiin maa-alueiden puut-
teesta johtuvia ongelmia.

Mozartin lyhyt ja vivahteikas elä-
mä on juuri sopivaa materiaalia san-
karillisen neromyytin luomiseen.
Ajankohtakin oli sopiva, sillä 1800-
luvulla neroista innostuttiin toden
teolla, ja Ranskan vallankumouksen
jälkeen muusikot ja säveltäjät näh-
tiin pikemminkin taiteilijoina kuin
käsityöläisinä. Minkälainen mahtaisi
olla Wolfgang Amadeus Mozartin
nykyinen maine, jos hän olisi elänyt
74-vuotiaaksi, työskennellyt rahak-
kaassa virassa koko ikänsä ja pysy-
nyt aloillaan yhdessä kaupungissa?

Mozartin maineen ylläpitämises-
sä oli tärkeänä tekijänä myös hänen
vaimonsa Constanze, jolla oli terä-
vät liikenaisen taidot. Heti Mozartin
kuoleman jälkeen hän teki sopimuk-
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sia kustantajien kanssa Mozartin
koko katalogista ja järjesti Mozart-
konsertteja. Hän teki myös itse kier-
tueita sisarensa kanssa, joissa he esit-
tivät Mozartin sävellyksiä. Pian Mo-
zartin kiertueiden vaikutuspiirissä
olleet henkilöt heräsivät ja tunnisti-
vat Mozartin ansiot.

Nero tunnistettiin kuoleman
jälkeen

Kuten niin usein käy, nero tunniste-
taan vasta tämän kuoleman jälkeen.
Ei pidä toki unohtaa, että Mozartin
taituruutta – sekä soittotaitoa että
sävellyksiä – ihailtiin jo hänen elinai-
kanaan aina lapsuusvuosista lähtien.

Mozart oli siis kiistatta lahjakas ja
hänellä sattui olemaan oikea tukiver-
kosto, jossa hänen maineensa kan-
nalta pääosissa olivat hänen isänsä
ja vaimonsa. Tämän yhdistelmän
avulla suosio on säilynyt yli 250 vuot-
ta. Mutta miksi juuri Mozart? Niin
menestyksekkäitä kuin hänen sävel-
tämät konserttinumerot olivatkaan,
hän ei millään muotoa ollut ehdo-
ton Wienin ykkössäveltäjä. Doku-
menteissa on viitteitä siitä, että mm.
Mozartin kollega Antonio Salieri
olisi ollut tuolloin suositumpi.

Ihmelapsenakin Mozart oli kyllä
poikkeus, muttei suinkaan ainoa laa-
tuaan. Hänen täytyi kilpailla yleisös-
tä muiden lapsitähtien kanssa, joita
olivat esimerkiksi englantilainen viu-
listi Thomas Linley junior ja saksa-
lainen urkuri Joseph Sigmund Eu-
gen Bachmann. Sävellykset kuiten-
kin puhuvat puolestaan. Niissä pii-
lee jotain niin hienoa, mikä on tuo-
nut Mozartin relevantiksi musiikki-
maailman hahmoksi nykypäiviin
saakka. Mikä muu voisi olla syynä
siihen, että Mozartin nimi on niin
paljon tutumpi kuin Besozzi, Kuh-
nau, Hummel tai Telemann?

Taidetta ei voi määritellä

Nyt on viimein palattava ensimmäi-
seen väitteeseeni. Nykyaikaisella bis-
nesslangilla muotoillen Mozart oli
onnistuneesti markkinoitu ja brän-
dätty korkealaatuinen tuote. Mutta
voiko tästä päätellä mitään Mozar-
tin taiteellisesta laadusta? Musiikkia
on pidetty yhtenä perustavana tai-
teenmuotona ainakin antiikin ajois-
ta lähtien ja nykyaikaan on säilynyt
ajatus klassisen musiikin olemuksesta
taiteellisempana musiikkina kuin is-
kelmä tai rock’n’roll. Tämä ei kui-
tenkaan tarkoita, että kaikki klassi-
nen musiikki olisi automaattisesti
taidetta. Vai muuttuuko musiikki
taiteeksi, jos se on tarpeeksi vanhaa,
tai jos sille antaa nimeksi ”sinfonia”,
tai jos soittajisto koostuu viulisteis-
ta, sellisteistä ja oboisteista?

Taiteesta puhuttaessa törmää väis-
tämättä siihen kiusalliseen seikkaan,
että taidetta on mahdoton määritellä
kaikkia tyydyttävällä tavalla. Useim-
mat ihmiset tuntuvat kuitenkin hy-
väksyvän sen, että taiteen ei ole tar-
koitus pelkästään viihdyttää, vaan se
haastaa ajattelemaan taideteokseen
asetettujen ajatusten ja merkitysten
avulla. Viihteelliseen ulkoasuun puet-
tua älyllistä haastetta, ehkäpä. Lisäk-
si taiteen tekeminen nähdään mie-
luusti omaehtoisena työnä, jossa tai-
teilijalla itsellään on kaikki langat kä-
sissään.

Neromyytin ihannointi on edes-
auttanut mielikuvaa taiteilijasta, joka
vetäytyy yksinään sotkuiseen huo-
neeseen luovan palon vimmassa vis-
kipullon kanssa – räävittömästä ul-
koasusta ja käytöksestä huolimatta
kansa antaa arvostustaan, koska sel-
lainen kuuluu todellisen taiteilijan
olemukseen. Ei mielikuva ole täysin
tuulesta temmattu, mutta tähän ta-
kertuminen sivuuttaa huomaamatta
sen, että suinkaan kaikki taiteilijat ei-
vät ole tällaisia. Taidetta voi luoda
minkälainen ihminen hyvänsä.

Mozart ehti säveltää yli 600 teos-
ta kolmekymmenvuotisen uransa
aikana. Suurimmallekin nerolle olisi
aikamoinen tehtävä säveltää tuollai-
nen määrä silkkaa taidetta varsinkin
sellaisissa olosuhteissa, joissa Mozart
eli. Hengästyttävää sävellystahtia lie-
vitti se, että Mozart kierrätti sävel-
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lysideoitaan eri teoksissa ja lainasi
muilta säveltäjiltä. Tässä auttoi Mo-
zartin hämmästyttävä musikaalinen
muisti, sillä teoksen kuultuaan hän
kykeni kirjoittamaan sen kokonai-
suudessaan nuoteiksi kotiin päästy-
ään.

Mozart tavoitteli yleisöä

Mozartin sävellystä ohjasi ennen
kaikkea se, miten hyvin konsertit
houkuttelisivat väkeä. Tästä myös isä
Leopold jaksoi muistuttaa moneen
otteeseen kirjeissään. Mozartin oli
sävellettävä ”populaaria”, mahdol-
lisimman helposti kansan korviin
tarttuvaa musiikkia, koska suositum-
pi musiikki tietää enemmän tuloja.
Mozartin kirjeenvaihdossa ykköstee-
mana onkin raha, eikä juurikaan
musiikki muutoin kuin välineellise-
nä hyötynä ansaita rahaa. Jos taiteessa
on kyse omaehtoisuudesta, Mozart
oli kaukana siitä. Tietenkin hänellä
oli vapaus säveltää mielensä mukai-
sesti, mutta koko prosessia ohjasi-
vat ulkoisen pakon sanelemat puit-
teet. Pöytälaatikkoon ei ollut varaa
säveltää.

Voidaan toki loputtomiin kiistellä
siitä, missä määrin taiteessa on kyse
vain itse taideteoksesta ja missä mää-
rin taiteilijan tietoisista pyrkimyksis-

tä, intentioista. Mozartilla ei ollut iki-
nä paljonkaan aikaa hioa sävellyk-
siinsä taiteellisia kulmia toisin kuin
1800-luvun puolelle eläneellä Lud-
wig van Beethovenilla, jota musii-
kin historiassa nimitetään ensimmäi-
seksi suureksi vapaaksi taiteilijaksi.
Mozartin ilmiömäinen kepeys sävel-
tää taidokkaita teoksia suoraan pääs-
tä paperille ilman luonnostelun häi-
vää on merkittävä syy hänen erot-
tuvuudelleen aikalaisista. Muutoin
hän olisi saattanut pelkistyä samoja
ideoita kierrättäväksi viihdesäveltä-
jäksi. Mozart oli kuitenkin niin luo-
va ja osasi käyttää samoja ideoita niin
ovelasti, että ne toimivatkin teoksis-
sa edukseen, eivät väljähtäneesti.

Pääsiäiseen sopii hyvin  Kruu-
najaismessu

Olisi väärin väittää, ettei Mozartin
missään teoksessa olisi mitään tai-
teellista. Taiteellisimmillaan Mozart
lienee oopperoissaan ja messuissaan,
joissa teosten laajamittaisuus ja sä-
vellystyölle varattu hieman pidempi
aika muihin teoksiin verrattuna salli
tarkemman taiteellisen suunnittelun.
Näitäkään teoksia on hankala käsit-
tää ison alkukirjaimen ”Taiteena”,
sillä Mozart sävelsi nekin mahdolli-
simman laajaa makua tyydyttämään.

Mikään ei tietysti pakota jäykkään
kategorisointiin, vaan Mozartin suu-
rimpien teosten voidaan todeta ole-
van vaikkapa viihdemusiikkia taiteel-
lisilla koukeroilla. Mutta entäpä sit-
ten, mitä väliä on sillä, mikä on tai-
detta ja mikä ei? Kautta historian
taiteen luominen on käsitetty ylevä-
nä päämääränä, ja suurimmat sävel-
täjät ovat yhtä kuin suurimpia taitei-
lijoita. Käsitys on tarpeettoman hie-
rarkkinen ja vähättelee ei-taiteen ar-
voa. Mozart on monin superlatiivein
höystetyn hyvää musiikkia – riippu-
matta sen taiteellisesta määritelmäs-
tä. Ajatus taiteesta on muutenkin
varsin subjektiivinen mielikuva ja elä-
mys. Identtinen teos voidaan tulkita
joko taiteeksi tai töherrykseksi sen
mukaan, kuka teoksen on tehnyt.
Tällöin sisällöllä ei ole osaa eikä ar-
paa taiteen käsittämisessä, ainoastaan
mielikuvalla.

Määritelmät sikseen, Mozart on
erinomaista musiikkia. Pääsiäisen
musiikiksi sopii Kruunajaismessu,
kataloginumeroltaan K317, jonka
Mozart sävelsi lannistuneessa mie-
lentilassa palattuaan kotikaupunkiin-
sa Salzburgiin hedelmättömäksi jää-
neeltä kiertueelta. Teos kantaesitet-
tiin Salzburgissa pääsiäissunnuntaina
vuonna 1779.

Teemu Vakkilainen
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