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Opiskelijoiden 
kokemuksia 
etäopiskelusta

Minulla on ollut kaksi ranskan keskustelukertaa 
etänä ja yksi italia vitonen. Ihan kivasti ne ovat 

menneet. On tullut ryhtiä viikkoon, kun on istuudut-
tava tiettyyn aikaan kuuntelemaan, lukemaan tekstiä 
ja tekemään harjoituksia. 

Tuttujen opiskelutoverien ja mukavan open kanssa on 
heitetty huultakin kuvassa näkyvistä silityslaudoista 
ja kahvikupeista. Ei se tekniikka aina ja kaikilla ihan 
toimi, mutta yllättävän rohkeasti useimmat asiaan 
suhtautuvat. Meidän ope Jaana Pooters on työteliäs ja 
superrauhallinen, kyllä häntä täytyy ihailla.

Terveisin Helena R

Joogaryhmäni alkoi viime ke aamu. Olin mukana 
yli tunnin, meni tietokone pimeäksi. Selvisi että la-

turin akku petti, oikosulku ja tietokone rikki. Nyt on 
uudet vehkeet ja uusi keskiviikko. Harmia ja vaivaa 
tuli. Toivotaan, toivotaan...

Hyvin on jooga mennyt. Meitä on ollut opistollakin 
pieni ryhmä ja eilen oli mukana kolme. Ohjaus on 
selkeää ja voi aivan hyvin seurata lattialla silmät kiin-
ni ohjelmaa. Yhteys pelaa ja alussa sekä lopussa on 

Puheenjohtajan 
palsta

”Maailma muuttuu Eskoseni!” – lause tupsahti 
mieleeni, kun syksyllä 2021 käveleskelin kohti 
Kaskenkatua. Aleksis Kiven näytelmässä Num-

misuutarit lausetta ei tosin sanottu tilanteessa, jossa 
kävellään kohti opinajoa. Jollei nyt ajatella, että ko-
sioretki on opin paikka. Jota se todellisuudessa taa-
tusti on, ja on aina ollut.

Meidän opiskelijoiden maailma taas muuttui, kun 
pääsimme pitkästä aika lähiopetukseen. Luokkahuo-
neissa kuhisi innostunut suhina, käytävillä pirteä to-
hina.

Vaikka toisaalta, keväälle valitsemani Vaatteen kuo-
situskurssi sopi mainiosti etäkurssiksi. Ja minulle 
oikeastaan paremmin kuin hyvin: ilman etämahdol-
lisuutta torstai päivästä olisi koitunut hyvin hektinen. 
Nyt pystyin siirtymään opin tielle suoraan saunan-
lauteilta! Opettajaa ihailin: hänellä on ollut iso työ 
valmistaessaan materiaalia, jonka saimme Moodleen. 
Havainnointiopetus tapahtui inkscape ohjelmalla.

Maailma on muuttunut siinäkin, että valitessaan kurs-
sia opiskelijan ei tarvitse asua kurssia tarjoavan opis-
ton alueella. Turkulainen voi siis ilmoittautua, vaikka 
Tampereen seudun työväenopiston verkkokurssil-
le. Jopa ulkosuomalainen voi ilmoittautua kurssille. 
Näin ollen, mikäli paras ystäväsi asuu maailmalla, 
voitte hänen kanssaan käydä samaa kurssia. Ihmeel-
listä, eikö vain.

Opistojen kurssit on koottu valtakunnalliseen kurssi-
hakuun, josta löytyvät niin lähi- kuin verkkokurssit-
kin. Haussa on mukana jo suurin osa Suomen kan-
salaisopistoista (yht. 177). https://kansalaisopistot.fi/
kurssihaku/

Skååål hybridiopetukselle ja ennen kaikkea itsensä 
kehittämiselle!

Pirjo Haapala

Kun tämä vuosi tammikuussa aloitti ensim-
mäisiä päiviään, ei kukaan aavistanut miten 
suuresti korona tulisi vaikuttamaan opiston 

opetukseen kevään aikana. Tammikuussa opetus siir-
rettiin alkamaan helmikuun alkuun ja uskottiin vie-
lä, että korona helpottaa otettaan siihen mennessä. 
Toisin kävi, helmikuussa opetus siirtyi jälleen, nyt 
maaliskuun alkuun. Varovaisia ehdotuksia heräteltiin 
etäopetukseen siirtymisestä, vaikka edelleen oli toi-
veissa avata opisto maaliskuussa. Lopulta maaliskuun 
viimeisellä viikolla tuli murskaava tieto, että opistoa 
ei avata koko keväänä, opisto pysyy kiinni, ainakin 
toukokuun loppuun ja etäopetus käynnistetään kai-
kissa niissä ryhmissä, joissa se vain on mahdollista. 
Opistolla oli tuolloin noin 500 kurssia odottamassa 
alkamista.

Vuoden kolme ensimmäistä kuukautta olivat miele-
tön urakka myös opiston toimistolle, josta aina tiedo-
tettiin opiston muuttuvasta tilanteesta, siirrettiin kurs-
sien alkamispäivät eteenpäin ja taas eteenpäin ja taas 
eteenpäin. Asiakaspalvelu oli kaiken kaikkiaan kovil-
la, opettajat ja oppilaat kyselivät ihmeissään mitä teh-
dään, koska aloitetaan, miksi näin ja mitä nyt seuraa 
millekin? Kurssimaksut palautettiin kaikille niille, 
jotka halusivat luopua kurssipaikastaan ja laskutustyö 
kasvoi huimasti, opettajien työsopimusten pituuksia 
muutettiin.

Uskomatonta oli se, miten hienosti oppilaat ja opet-
tajat kuitenkin suhtautuivat tilanteeseen ja rohkeasti 
tarttuivat etäopetuksen haasteisiin. Kaikkiin ainei-
siin etäopetusta ei soveltunut millään, mutta suureen 
joukkoon, suurempaan, kuin mitä itse olisin uskalta-
nut toivoa, etäopetus saatiin toimimaan.

Helppoa se ei ollut, tarvittiin tekniikkaa, tietokoneita, 
kameroita, kuulokkeita, käyttöoikeuksia etäopetus-
ohjelmiin, ohjelma-asennuksia, eri laitteille, verk-
koyhteyksiä ja koulutusta opettajille. Opisto avattiin 
opettajille opetustilaksi, joissa tarpeellinen välineis-
tö oli. Sai toki opettaa kotonakin, jos se tekniikan ja 
tilan puolesta oli mahdollista. Vahtimestarit päivys-
tivät opistolla aamusta iltaan, opastettiin opettajia 
laitteiden käytössä ja koitettiin saada neuvoa myös 

oppilaille mahdollisimman paljon ja mahdollisimman 
nopeasti. Opettajat uurastivat ja niin tekivät myös op-
pilaat, kurssit haluttiin pitää ja se vaati ylimääräistä 
työtä tunteja. Mutta niin vain digiloikka otettiin ry-
minällä! Ja moni ylitti itsensä taituroidessaan teknii-
kan maailmaan, rohkeutta se vaati, mutta loistavalla 
yhteishengellä toinen toisiaan tukien, onnistuttiin. 
Kursseja oli käynnissä bittiavaruudessa lähes 400, jo-
ten suoritus oli huima! Opiskelijamäärä ei paljoakaan 
pudonnut normaalista keväästä.

Toukokuun viimeisellä viikolla tuli tieto, että opiston 
saa avata lähiopetukselle kesäkuussa, kunhan koro-
naan liittyvät turvanormit täyttyvät. Kursseja värkät-
tiin vielä muutamat, mutta lähinnä opisto jäi odotte-
lemaan elokuun saapumista. Ennusteet näyttivät siltä, 
että elokuussa korona olisi taltutettu sen verran rajus-
ti, että pelkoa opiston sulkemisesta ei pitäisi olla. 

Tosin tässäkin toisin kävi, Turussa koronatilanne otti 
pahasti takapakkia juuri koulujen aloitus viikoilla, 
mutta saimme silti pitää opiston auki ja maskisuosi-
tusten, käsihygienian ja muiden turvatoimien mukai-
sesti opetus alkoi lähiopetuksena. Opetusohjelmaan 
tosin oli lisätty moninkertainen määrä etäkursseja, 
niille kun kevään aikana löytyi kuitenkin monta opis-
kelijaa ja toive, ettei paikan päälle tarvitsisi tulla, vaan 
etäily jatkuisi. Niin ja olihan kevään aikana opiston 
suomen kielen kursseille kaukaisimmat ilmoittautujat 
jopa Etelä-Amerikkaa myöden Perusta ja Välimeren 
sekä Afrikan maista. opiston kurssit löydettiin Suo-
men rajojen ulkopuolelta.

Paljon oli työtä ja paljon oli ongelmia, mutta niin 
opisto selvisi, kuin selvisikin tästä etäopetusjaksosta 
voittajana maaliin. Kiitos kaikille, kiitos että saatiin 
työt hoitumaan ja kiitos, että into ei laantunut, vaan 
jaksoitte kaikki loppuun saakka!

Hyvää syksyä kaikille ja tervetuloa opistolle, jälleen!

Sanna Orusmaa

Rehtori

Opiston opetus 
myllerryksessä
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mahdollisuus antaa palautetta ja esittää toiveita. Ehkä 
etänä voisi olla jatkossakin jotain tällaista, kun opis-
tollakaan ei juuri seurustella, vaan rauhoitutaan.

Terv. Tuulikki M

Minulla on alkanut italian opiskelu etänä työvä-
enopistossa. Kaksi kurssia on zoomin kanssa, 

yksi alkoi ensi jitsillä, mutta vaihtui viime viikolla 
teamsiin.

Alkuvaikeuksien jälkeen nyt sujuu tällä kolmannella 
viikolla jo aika mukavasti.

Ensimmäisellä viikolla etäopiskelun vaikeudet joh-
tuivat oman ikälopun kannettavani hitaudesta ja siitä, 
ettei mikrofoni toiminut. Tabletista taas en pitänyt, 
koska siinä näin vain kuusi osallistujaa kerrallaan 
pienellä näytöllä. Ajan kanssa sitten sain ohjelman la-
dattua kannettavaankin, joten viime viikon tunnit on-
nistuivat sillä. Haastavaa on, että etäopiskelualustat 
vaativat hyvän nettiyhteyden ja ovat herkkiä häiriöil-
le, niinpä tämän tästä jonkun osallistujan pää katoaa 
näkyvistä tai ääni häipyy.

Mukavaa etäopiskelussa on se, ettei tarvitse käyttää 
maskeja, joten vieraan kielen ymmärtäminen on hel-
pompaa. Mukavaa on myös se, että näkee osallistuji-
en kasvot, luokassa kun istutaan ”vanhanaikaisesti” 
peräkkäin. Miksei sielläkin voisi järjestää tuolit ym-
pyrään, niin osallistujat näkisivät toisensa?

Miinuspuolelle etäopiskelussa ajoittaisten yhteyson-
gelmien lisäksi voisi laskea sen, että se vie energiaa 
enemmän kuin lähiopiskelu. Yhtenä päivänä minulla 
on kaksi italian kurssia peräkkäin vain vartin välein. 
En koskaan ole kokenut sitä väsyttävänä lähiopetuk-
sessa, päinvastoin olen saanut siitä energiaa. Viime 
tiistain etäopetuksen jälkeen olin kuitenkin todella 
väsynyt. Voi tietenkin olla, että vielä jännitän tämän 
uuden teknologian sujumista.

Kaiken kaikkiaan on hienoa saada haltuun uusi di-
gimaailma, tässä vanhakin ihan nuortuu. Pääasia on, 
että opiskelu voi jatkua pandemiankin aikana.

Anne S

Joogatunti kotoa on rentouttava. Olen muutaman 
kerran nukahtanut loppurentoutukseen. Kaskenah-

teen kiipeäminen on joskus työlästä – etäjoogassa 
säästyy siltä. Siltikin kaipaan kohtaamisia ihmisten 
kanssa, ja luentosarjoja.

Liisa V

Koronarajoitusten vuoksi myös Arbiksen puolen 
torstaijumpat siirtyivät Zoomiin. Etäopetus jän-

nitti, mutta päätin kuitenkin ilmoittautua. Eniten pe-
lotti tekniikka, tietenkin! Saisinko yhteyden, keskey-
tyisikö treeni kesken kaiken, pysyisinkö tahdissa… 
Näistä kaikista minulla oli huonoja kokemuksia. Lii-
kunnan tarve oli kuitenkin niin suuri, että rohkaistuin 
aloittamaan kerran viikossa tehtävät harjoitukset.

Jännitys ja pelot olivat turhia. Opettajamme Alina 
Torbunova osoittautui juuri yhtä hyväksi ja taitavak-
si kuin lähiopetustunneillakin. Hän oli täsmällinen ja 
kurinalainen sekä hallitsi hyvin etäopetuksen teknii-
kan. Liikkeet olivat tuttuja ja ne näkyivät ruudulla tosi 
hyvin. Itselleni oli tärkeää myös se, että harjoitukset 
olivat nähtävissä vielä jonkin aikaa jälkeenpäin. Otin 
tavaksi tehdä ne uudelleen kerran tai pari ennen seu-
raavan viikon sessiota. Tämän seurauksena opin mo-
nia liikkeitä paremmin ja tehokkaammin kuin ennen. 
Aloin jopa ymmärtää joidenkin liikkeiden sisäisen 
logiikan, mihin ennen ei oikein ollut aikaa perehtyä.

Nyt on rajoituksia purettu ja lähiopetustunnit ovat 
alkaneet. On mukava tavata jumppatovereita ja – 
opettajaa ”livenä”, mutta jäin sen ohella kaipaamaan 
myös zoom-kohtaamisia. Minusta on tullut selvä 
hybridimallin kannattaja! Toistaiseksi nettikurssit 
eivät ole onnistuneet, mutta en ole luovuttanut vaan 
pikemminkin heittänyt lantin zoomjumppien jatkami-
sesta toiveitteni kaivoon. Opiston lukuvuosi on lyhyt 
ja sen katkaisevat lisäksi koulujen loma-ajat. Jos niik-
si ajoiksi saataisi uusi kurssi, olisi sen kuuluisan iloi-
sen veronmaksajan sovellus ja maksaisin mielelläni 
uuden kurssimaksun kolmannesta lukukaudesta. 

Helena Virtanen

Kokemukseni etäopetuksesta on Yinjoogasta. 
Opetus on ollut minullakin positiivinen. Kuiten-

kin harrastaisin joogaa mieluummin salilla kuin ko-
tioloissa.

Ritva K.

***

Koonnut Pirjo Haapala

Street dancea 
etänä

Viime talven epävarmassa ja hankalassa 
pandemiatilanteessa opisto joutui mietti-
mään varasuunnitelmaa korvaamaan lä-

hitunteja. Tanssinopettaja Evgeny ”Evi” Kostyu-
kov ilmoitti olevansa valmis antamaan etätunteja 
oppilailleen lockdown-tilanteessa. Etäopetus ei 
ollut Eville ihan uusi juttu, koska hän oli käyt-
tänyt tätä työskentelymallia edelliskeväänä työs-
sään Musiikkiopisto Arkipelagissa Paraisilla.

Helmikuussa Evi tiedusteli omien oppilaittensa what-
sapp-ryhmässä, mitä ryhmä oli mieltä etätunneista. 
Ryhmä päätti kokeilla, miten street dance sujuisi opet-
tajan ollessa yksin salilla ja oppilaitten kotona ruudun 
ääressä.

Sujuihan se, mutta tiedusteltaessa opettajan kokemuk-
sia kevään etätunneista Evi vastaa: 

”Oli hyvä kokemus, mutta kun lajina on tanssi, etätun-
ti ei pysty korvaamaan kaikkea sitä, mitä lähitunnilla 
koetaan. Ei synny inhimillistä yhteyttä eikä tunnelmaa 
opettajan ja oppilaiden välillä. Lähitunnilla niin moti-
voiva ryhmädynamiikka jää puuttumaan ja tunnin sielu 
katoaa. Eli tanssin osalta ei etätyöskentely mielestäni ole 
suositeltava työskentelymuoto. Toki tanssin ammatti-
laisten kohdalla etätyöskentely toimii varmasti parem-
min, mutta tanssia harjoittelevien oppilaiden ollessa ky-
seessä tilanne on toinen, puhumattakaan lapsiryhmistä.” 
Evi miettii, että etätyöskentely varmasti toimii joille-
kin ja samalla tähdentää, että kunnon kamera ja mikki 
sekä hyvin toimiva nettiyhteys ovat tärkeitä etätunnin 
onnistumisessa.

Myös Evin street-ryhmän oppilaat jakavat opettajansa 
mielipiteen etätunneista. Etäoppilaiden määrä väheni 
pikkuhiljaa kevättä kohti. Lähiopetusta sen olla pitää!

Onneksi tänä syksynä Evin alkeis- ja jatkoryhmät ovat 
päässeet takaisin lähiopetukseen. Streetin ja hip ho-
pin saloihin perehdytään maanantaisin opistotalolla ja 
torstaisin Luostarivuoressa.

Marianne Klemelä teksti, Reijo Nurmela kuvat
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Kettupeitosta 
tuli Riikan aarre

Virkatut isoäidin neliöt olivat Riikka Vuo-
riselle tuttuja entuudestaan. Anna-Liisa 
Heinosen 2011 ohjaama kurssi neliöiden 

virkkaamisesta Qvidi Minan -tapaan houkutteli 
hänet kuitenkin yhdistelemään neliöissään en-
tistä rohkeammin värejä ja saamaan siten aikaan 
erilaisia kuvioita.

Qvidi Minan -tapaan työväenopiston ryhmässä 
syntyi monenmoisia tuotteita pannulapuista läh-
tien aina jakkuihin ja peittoihin. Mutta aarteeksi 
asti minulle nousi tämä suunnittelemani ja to-
teuttamani värikäs peitto. Aiheena on lemmik-
kieläinhahmoni eli moniin muihinkin käsitöihini 
hiipinyt kettu. 

Riikka oli ikuistanut kuvaksi myös peiton suun-
nitteluvaiheen. Hänestä onkin hauskinta, kun saa 
kuvitella, miten ”jämälangoilla” maalailee. Hän 
harmittelee, ettei tullut ottaneeksi kuvaa myös 
peittoon käytetyistä langoista.

Kettupeittoon on hyvä käpertyä, kun ilmat viile-
nee ja ihan vaan muutenkin. Peitto löytyy Aaslan 
mökiltä, jonka maalitkin ovat sopivasti kettua ja 
katajaa.

Qvidi Mina eli Augusta Wilhelna Johansson 
(1870-1941) oli kotoisin Paraisilta. Hän elätti it-
sensä vaihtamalla tekemiään käsitöitä esimerkik-
si ruokaan ja lankoihin. Kuitian eli Qvidjan kar-
tanon vapaaherratar Maggie af Heurlin tuki Mi-
naa, ja Mina jätti hänelle perinnöksi vaatteensa 
ja käsityönsä. Ne vapaaherratar lahjoitti edelleen 
Paraisten Kotiseutumuseoon. Siellä on vitriinis-
sä Qvidi Minan virkkaama jakku. ”Anna-Liisa 
järjesti meille parikin retkeä Paraisille ja saimme 
nähdä hänen erikseen varastosta vitriiniin pyytä-
mänsä jakun, jota saimme valkoiset hanskat kä-
sissä jopa hipelöidä”, kertoo Riikka

Pirjo Ekman ja Riikka Vuorinen

Hauskin vaihe kun suunnittelee miten jämälangoilla 
”maalailee”. Kuvat Riikka Vuorinen

Täyteläinen 
taidepäivä

Teinpä tuhdin paketin! Kun päivän ohjelmaan 
kuului Serlachiuksen museon kesän 2021 kuu-
luisuus Banksy A. Visual Protest, Jani Leino-

sen maaginen tilateos Totuus – The Truth ja Santeri 
Tuorin valokuva- ja videoteoksia sekä Mäntän XXV 
kuvataideviikot ja vielä halukkaille valinnaisena Ser-
lachiuksen Gustafin museoitu konttori, niin jo riitti 
haipakkaa.

Mäntän kuvataideviikkojen anti ei pettänyt tänäkään 
vuonna. Heti saavuttuamme Serlachiuksen museon 
Joennimen kartanon maille, Taavetinsaareen, olimme 
lumoutuneita. Meidät yllätti luonnollisen kokoinen ja 
näköinen kameli! Työ oli ITE-taiteilija Alpo Koivu-
mäen veistos raaka-aineena öljypönttö ja muuta jäte-
peltiä. Saaressa pönötti myös pitkäkaula, Alpon varta 
vasten Mäntän näyttelyyn jätemateriaaleista tekemä, 
koivunrunkoa muistuttava kirahvi.

Opastettu kierros Banksystä kertovaan näyttelyyn 
alkoi klo 14.00. Serlachiuksen Gösta-paviljongin 
pääsalin keskelle oli rakennettu iso autotalli, jonka 
uumenissa pyöri nonstoppina kuvia paikoista joi-
hin Banksyn grafiitit ovat ilmestyneet. Teokset ovat 
hyvin paikkasidonnaisia, jos teoksesta ottaa kuvan, 
jää tarinasta paljon pois. Menomatkalla bussissa ap-
rikoimme, onko Banksy mies vai nainen, tai kenties 
ryhmä taiteilijoita, ja sitäkin, onko asialla merkitys-
tä. Kotimatkalla olimme sitä mieltä, ettei ainakaan 
nainen. Vaikea selittää, mutta näin tunsimme… muu 
henkilö, henkilö voi toki olla.

Banksy ilmiönä oli mielenkiintoinen ja tuli hyvin 
tutuksi. Jäämme odottamaan hänen kommenttejaan 
uusiin ajankohtaisiin tapahtumiin (Afganistan). San-
teri Tuorin ”Waterfall” teosta olisi voinut seurata ties 
kuin kauan. Pysäyttävässä 15 m x 4 m kokoisessa vi-
deoteoksessa jäätiköiden sulamisvettä valuu katsojan 
silmien edessä, siinä vain seisot ja seuraat veden va-
lumista, hetkeä, joka tapahtuu koko ajan Islannissa, 
jossa Tuori kävi kuvaamassa.

Erinomaisesti opastettuina kuljimme myös Mäntän 
kuvataideviikkojen Pekilo-nimen saaneessa raken-
nuksessa, jossa vuosina 1983–1991 jalostettiin sellu-
raaka-aineesta proteiinia eläinten ravinnoksi pekilo-
sienen avulla. Tänä vuonna oli kutsuttu 47 taiteilijaa/
taiteilijaryhmää. Töitä oli paljon, rakennuksessa 4 
kerrosta, pihapiiri ja kolme siiloa. Näyttelyn ripusta-
jilta ja rakentajilta on vaadittu tietoa ja taitoa, jotta 
jokainen teos sai ansaitsemansa paikan/tilan. Tässä 
oli onnistuttu. 

Kun takki tyhjänä, mutta pää täynnä, pohdimme ko-
timatkalla kokemaamme, havahduimme että moni 
oli ihastunut samoihin töihin. Ali Akbar Mehtan työ 
pysäytti jo nimellään ” Tämä ei ole viimeinen sota”. 
Työn eteen taiteilija oli koonnut kirjan, johon hän oli 
kirjannut maailman sodat aikavälillä 3000eaa - nyky-
aika. Kirja oli paksu.

Tekstiilitaiteilija Aino Kajaniemen työ Kaari (2021) 
häkellytti herkkyydellä, kauneudella ja runollisuudel-
la. Tekstiilikivet veneen alla, tuftaamalla toteutettu 
ryijyteos, oli lumoava väreissään. Veneen hartsilla 
päällystetyssä kankaassa on kuvakudoksena eläimiä.

Pirjo Haapala teksti ja kuvat

Rusko, erämaan laiva.
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Ahvenanmaalla 
Anni Blomqvistin 
maisemissa:
”Merta ei enää ole.”

Maanantaina 16.8. suuntasi iloinen joukko 
opistolaisyhdistyksen matkalle kohti Maa-
rianhaminaa. Matkaa oli suunniteltu jo edel-

liselle kesälle vaan koronavirus muutti aikatauluja täs-
säkin. Teemanamme oli kirjailija Anni Blomqvist ja 
hänen kuuluisimman henkilöhahmonsa Myrskyluodon 
Maijan elämä.

Anni Blomqvist oli syntynyt vuonna 1909 Vårdön 
kunnassa, missä hän kuolikin vuonna 1990. Hän oli ka-
lastajaperheen tytär ja merimiehen vaimo. Meri vei hä-
neltä yhtä aikaa sekä puolison että vanhimman pojan, 
jotka hukkuivat kalastusreissulla. Vuosia myöhemmin 
hän menetti merelle vielä nuorimmankin poikansa. 
Ensimmäisen menetyksen jälkeen hän alkoi kirjoittaa 
kuulemiaan tarinoita vihkoon. Niistä rakentui Myrs-
kyluoto-sarja, jonka päähenkilön Maijan esikuvana oli 
Annin isotäti. Tämä oli asunut perheineen Väderskärin 
ulkosaarella, joka on kirjan Myrskyluoto. Kirjoittami-
nen tarjosi Annille väylän surun purkamiseen. Saaris-
ton elämä meren saartamana ja sanelemana on Blom-
qvistin tuotannon punainen lanka.

Annin maine kulkeutui mantereellekin ja niinpä hän-
tä tapaamassa Vårdössä vierailivat muun muassa 
presidentit Mauno Koivisto, Martti Ahtisaari ja Tarja 
Halonen. Kirjailijakodissa kirjoituspöydällä on valo-
kuva, jossa Anni istuu kansallispuvussa ohjaaja Åke 
Lindmanin kanssa. Hän siis näki kirjansa muuttuvan 
TV-sarjaksi juuri Lindmanin työnä. Opas kertoi, että 
kun sarja tuli televisiosta, niin joka talossa istuttiin 
tiukasti ruudun ääressä. Ei ehkä niinkään tarinan takia 
vaan tunnistettiin paikallisia harrastajanäyttelijöitä, 
jotka esiintyivät sarjassa.

Tekstit ja kuvatekstit Tarja Nikander, Helena Virtanen, 
Anne ja Bege Stormbom.

Kuvat Bege Stormbom, ellei toisin mainita.
Vårdön 

hautausmaalla 
Annin haudalla 

ja muitakin 
meren viemiä 

muistetaan.

Anni Blomqvistin lapsuudenkoti, jossa nautittiin 
kalasoppaa ja Ahvenanmaan pannukakkua.

Sälskärin 
majakalta 
ulapalle ja 
horisonttiin

Kirjailijan 
työhuoneen 
tunnelma. 
Kuva Pirjo 
Haapala.

Tukka tuulessa 
liehuen kohti 
Maarianhaminaa.
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Valkoinen talo 
luodolla

Vajaa puolituntia ennen kuin Turusta lähtenyt 
risteilyalus saapuu Maarianhaminaan, aluk-
sen paapuurin puolelle jää useista kallioluo-

doista koostuva idyllinen luotorykelmä. Yhdellä luo-
doista, Kobba Klintar, on kaksikerroksinen luotsitalo 
sekä nelisivuinen pyramidin mallinen pooki. Luotoon 
yhdistetyn pengertien päässä olevalla korkealla kuk-
kulalla seisoo kookas maisemamaalari. Maisema-
maalari on Juha Pykäläisen veistos. Valkoinen 2012 
rakennettu pooki on ulkomitoiltaan samankokoinen 
kuin 1800 luvun puolenvälin jälkeen rakennettu neli-
sivuinen tunnusmajakka. Se purettiin 1954. Uudessa 
pookissa voidaan järjestää konsertteja, sisään mahtuu 
140 henkilöä. Rakennuksessa on ihanan iso ikkuna 
kohti horisonttia ja vieressä olevaa Marhällanin pu-
namustaa majakkaa (1938).

Luotsitalo valmistui 1910. Alakerrassa on konehuone, 
toisessa kerroksessa luotsin asunto ja vintillä sumusi-
reeni. Sen massiivinen koko kertoo, että ääntä lähtee! 
Yksi Pykäläisen veistoksista löytyy sumusireenin 
oviaukon suulta, luotsi seisoo hajareisin parvekkeella 
ja tähyää kaukoputkella horisonttiin.

Luotsitoiminta oli todella tärkeää. Kobba Klintarin lä-
heisyydessä on tapahtunut useita haaksirikkoja.  Yksi 
tapahtui Lucia yönä 1933. Parkkilaiva PLUS oli ollut 
merellä vuoden ja saapuessaan Maarianhaminan väy-
lälle (etelästä) oli kova tuuli ja sakea lumipyry. PLUS 
upposi ennen kuin pelastusveneet ehdittiin laskea. 
Armottomasta säästä ja kylmyydestä huolimatta osa 
miehistön jäsenistä pelastui. Kobba Klintarista pik-
kuisen Maarianhaminaan päin sijaitsevalla Hertronk-
lubbenilla on muistopatsas hukkuneiden kunniaksi. 
”Yksi PLUSin ankkureista sijoitettiin vuonna 1995 
Maarianhaminan Vikingin terminaalin edustalle. Hyl-
ky on yhä merenpohjassa”. (Vrak och Sjöolyckor, 
Lindholm Marcus)

Vuonna 1862 aloitettu Kobba Klintarin luotsitoimin-
ta lakkautettiin 1972. Sitä ennen luotsit ovat olleet 
avuksi monelle alukselle, mm. potkurihöyrylaiva S/S 
Sofialle, joka alkoi vuonna 1894 liikennöidä Tur-
ku-Maarianhamina-Tukholma- reitillä. S/S Sofia ei 
ollut ensimmäinen matkustajalaiva ko. reitillä. Mie-
lenkiintoiseksi aluksen tekee se, että ennen reittilii-
kennettä alus oli tutkimusmatkailija Nordenskiöldin 
retkikunnan aluksena tutkimusmatkalla Huippuvuo-
rille.

Voi vain kuvitella sitä herkkyyden hetkeä, kun vuo-
denkin maailman meriä seilannut purjelaiva miehis-
töineen lähestyy idyllistä Kobba Klintarin valkoista, 
vihreämansardikattoista luotsiasemaa.

Pirjo Haapala teksti ja kuva

Opistolaisyhdistyksen 
Kulttuuri- ja 
retkeilytoimikunta 
järjesti retken 
Ahvenanmaalle 
elokuun 
puolessavälissä. 
Retken kolmannen 
päivän ohjelmaan 
osallistui liki kaikki 
matkalla olleet (23/33). 
Päivä oli sopivan 
tuulinen ja aurinkoinen.

Sää ja Sälskär

Enpä juuri uskaltanut elokuun 2021 lähes-
tyessä säätiedotteita seurata. Oli tulossa 
kolme merellistä retkeä sisältävä Ahve-

nanmaan reissu. Kulunut kesä oli ollut tulvillaan 
mitä upeimpia merisäitä, hellettä helteen jälkeen.

Lähtöaamu oli lupaava. Mutta jo ennen puolta-
päivää sain Viking Line alukselle puhelun, että 
tulopäivään suunniteltu retki Sälskärin majak-
kasaarelle pitää peruuttaa. Iltapäiväksi ja illaksi 
on luvattu myrskyä ja sadetta. Uutista ei ollut 
helppo kertoa 32:lle matkaseuruelaiselle. Mutta 
kakistettava oli. Huojennus oli suuri, kun mat-
koihin, ja ennen kaikkea matkoilla tapahtuviin 
yllätyksiin, tottuneet kanssamatkustajat ottivat 
tiedon ymmärtäväisesti vastaan: ”Ei muuta kuin 
uusiksi keväällä 2022”!

Olin onneksi taittanut muutaman varareissun tas-
kuuni. Kerroin että retkelle kuitenkin pääsemme. 
Taloon, jossa on kuvattu Myrskyluodon Maijaa. 
Rakennus sijaitsee lähellä satamaa, josta olisim-
me lähteneet majakkasaarelle.

Saavuttuamme hotellille, saimme huoneet ja läh-
dimme kohti pohjoista Ahvenanmaata. Otimme 
meille tilatut eväät ja nousimme bussiin aurin-
koisessa Maarianhaminassa. Oli vaikea ajatella, 
että määränpäässämme, 40 km:n päässä, olisi 
myrsky. Eikä muuten ollutkaan! Kun nousimme 
bussista, Jan Anders ”Jalle” Häger kertoi, että 
voimme mainiosti lähteä saarireissulle. Sää ei ole 
lainkaan mitä aamupäivällä lupailtiin. Kukaan ei 
laittanut vastaan. Niinpä nousimme m/s Silva-
naan ja aloitimme merimatkan kohti Axel Ham-
pus Dahlsrömin (olimme vierailleet saman ark-
kitehdin Säpin majakalla jokunen vuosi sitten) 
suunnittelemaa 1868 rakennettua majakkaa. Kul-
jimme saaressa ja kuulimme historiasta. En ollut 
koskaan ennen nähnyt sumukiveä. Siinä laakean 
kiven päällä oli n. 20 cm halkaisijaltaan oleva 
irrallinen kivi. Sitä pyörittämällä/keikuttamalla 
syntyy kumea ääni, joka kuuluu kauas merelle.

Pirjo Haapala, matkanjohtaja

m/s Silvania. Kuva 
Kristiina Barck.

Näkymä majakasta. Kuva 
Tuulikki Mähönen.

Sumukivi.   
Kuva Sari Laine.



14 15

Oodi Turulle ja sen 
työväenopistolle

Turku on minulle rakas kaupunki. Olen synty-
nyt siellä ja se on sekä lapsuuteni ja nuoruuteni 
toimintojen kehto että koulukaupunkini. Turun 

yliopisto on suonut minulle mahdollisuuden veloista 
vapaana suorittaa akateemisen loppututkinnon.

Turku on ollut minulle myös työn kaupunki. Turun 
kaupunki on ollut ensisijainen työnantajani ja olen 
jopa saanut kaupungin ansiomerkin 20 vuoden palve-
luksesta. Virkauraani kertyi kaksi pidempää jaksoa: 1) 
raittiuslautakunnan sihteeri-raittiusohjaajana 1951–
1962, ja 2) työväenopiston rehtorina 1964–1972.

Tultuani valituksi työväenopiston rehtoriksi päätin 
haluavani keskittyä opetusalaan. Maisterin paperi-
ni rakentuivat kansantaloustieteestä ja sosiologiasta 
pääaineina, molemmissa laudatur, ja tilastotieteestä ja 
kasvatusopista sivuaineina, molemmissa approbatur. 
Tämä johti minut 10 välivuoden jälkeen Turun yli-
opiston koulunpenkille korottamaan kasvatustieteen 
arvosanani cum laudeksi. Näin sen tarpeelliseksi sik-
sikin, että saatoin keskustella paremmin työväenopis-
tossa tuolloin opastettavanani olevien auskultanttien 
kanssa opetusopin kysymyksistä.

Miten sitten ajauduin uudelleen raittius- ja alkoholia-
lalle? Sain vuoden 1971 lopulla puhelinsoiton Helsin-
gistä, jossa kysyttiin, enkö voisi palata takaisin alalle? 
Vuodenvaihteessa oli vapautumassa eläköitymisen 
vuoksi sosiaali- ja terveysministeriön raittius- ja al-
koholiosaston päällikön paikka. Lupasin ottaa asian 
esille kotona pikaisesti. Päädyimme vaimoni kanssa 
siihen, että voin lähettää hakupaperini ja tuli vastauk-
seksi kyllä tai ei, ratkaisu olisi meille hyvä. Vastausta 
ei tarvinnut pitkään odotella: luin yllättyneenä leh-
destä tasavallan presidentti Urho Kekkosen nimit-
täneen minut 28.1.1972 STM:n raittius- ja alkoholi-
osaston päälliköksi. Otin viran vastaan aprillipäivänä 
1.4.1972.

Siirtyminen Helsinkiin kolmen perheenjäsenen kans-
sa ei ollut helppoa ja irtautuminen työväenopistosta 
haikeaa. Muistan elävästi opiston johtokunnan vii-
meisen kokouksen, jonka lopuksi kätellessämme eräs 
arvostamani jäsen totesi: ”Olisimme pitäneet sinua 

tässä talossa pidempääkin”.  Vastasin: ”Kiitos – tämä 
oli paras työtodistukseni”.

Virkaurani ministeriössä alkoi varsin dramaattisesti. 
Jouduin hyppäämään liikkuvaan junaan, jossa poh-
dittiin T-spriin eli liekkiviinan poistamista. T-spriin 
lupahallinto kuului raittius- ja alkoholiosastolle., lä-
hinnä kemisteille. Vuotta aiemmin T-spriin laitonta 
vähittäismyyntiä oli harjoittanut eräs koneliike, jon-
ka luvan osastopäällikkö ja kemistitarkastaja olivat 
myöntäneet. Molemmat joutuivat syytetyksi Helsin-
gin hovioikeuteen ja saivat sakkorangaistuksen ”tuot-
tamuksellisesta virkarikoksesta”. Näin tapauksen 
miinana, johon ei pitäisi astua.

Oltuani virassa vastan pari viikkoa saimme esimiehe-
ni, kansliapäällikkö Kati Puron kanssa neuvottelukut-
sun Alkoon: tarkoituksena oli poistaa hengenvaaralli-
nen T-sprii markkinoilta ja tuoda tilalle Alkon pitkään 
kehittämä Sinol. Kokoukseen oli kutsuttu myös lää-
kintöhallituksen edustajat, joiden kuulemista dena-
turointiasetus edellytti. Kokouksesta tuli lyhyt. Lää-
kintöhallituksen pääjohtaja Leo Noro totesi, etteivät 
he voi hyväksyä Sinolia, koska Alkon selvityksestä 
ei käy riittävästi ilmi sen terveydelliset vaikutukset. 
Kokouksen puheenjohtaja, Alkon pääjohtaja Pekka 
Kuusi, närkästyi lausunnosta. Lääkintöhallituksen 
kanta ei muuttunut, joten kokous lopetettiin tulokset-
tomana.

Olin ehtinyt olla tunnin työpaikallani, kun Alkon va-
rapääjohtaja Heikki Suomalainen soitti ja teki ehdo-
tuksen, että STM kutsuisi ministerin johdolla uuden 
kokouksen ilman lääkintöhallitusta. Ajatuksiini tuli 
taas välteltävä miina. Kerroin kuitenkin kohteliaasti 
välittäväni viestin ministerille ja kansliapäällikölle. 
Viikon kuluttua STM järjesti ministeri Ahti Fredriks-
sonin johdolla neuvottelukokouksen, jossa päätettiin 
ryhtyä toimenpiteisiin T-spriin poistamiseksi markki-
noilta ja korvaamiseksi Sinol-tuotteilla.  Lääkintöhal-
litusta merkittiin kuullun jo edellisessä kokouksessa, 
joten lain edellyttämä velvoite oli täyttynyt (?!). Hal-
lituksessa muutos meni läpi soraäänittä.

Asetuksen allekirjoittajiksi tulivat ministeri Fredriks-
son ja varmentajaksi osastopäällikkö Usko Puustinen. 
Jouduin myös Sinolin seurantaa valvovan asiantunti-
jatoimikunnan puheenjohtajaksi. 

STM:N osuus valtionhallinnossa on varsin merkittä-
vä miten tahansa mitattuna. Se jakautui kuuteen osas-
toon, joista jokaisella oli oma reviirinsä. Raittius- ja 
alkoholiosasto oli historialtaan vanhin, mutta henki-

lökunnaltaan lähes pienin -25 henkilöä. Työt jakau-
tuivat osastolla kolmeen osaan: 1) raittiusasiat, joissa 
kunnat ja raittiusjärjestöt olivat toiminnan kohteena. 
2) Alkoholiasiat, joissa Alko näytteli keskeistä osaa. 
3) Alkoholitutkimus: Alkoholitutkimussäätiö ja Poh-
joismainen alkoholi- ja päihdetutkimuslautakunta. 
Oma roolini ulottui kaikille alueille, tarkoituksena pi-
tää vastuu käsissäni. Toimin mm. Alkon hallintoneu-
voston jäsenenä.

Kiintoisinta ja antavinta ministeriövuosinani oli toi-
mia virkamiehenä STM:n keskushallinnossa ja näh-
dä sisältäpäin lakiesitysten syntyminen sekä kokea 
niiden toimivuus käytännössä. Liputin myös usein 
kotikaupunkini puolesta, havaitsematta sitä itsekään. 
Valtionhallinnossa oli 1980-luvulla paljon turkulaisia 
virkamiehiä, tärkeimpänä luonnollisesti presidentti 
Mauno Koivisto. Rohkenen mainita, että minulla oli 
kunnia opiskella hänen kanssaan samanaikaisesti ta-
loustiedettä ja sosiologiaa Turun yliopistossa. Mainit-
sen myös Kelan pääjohtaja Jaakko Pajulan. Kelasta 
ministeriöön siirtyneistä esittelijöistä moni kertoi, 
että minä ja Jaakko olimme kuulemma pelanneet 
jalkapalloa yhdessä Turussa. Totta, vuonna 1950 oli 
yhteinen ”jalkapallokesämme”. Huvittavinta oli kui-
tenkin, kuinka laajasti ottelumme Kelassa tunnettiin!

Lähdin eläkkeelle syksyllä 1990, palveltuani minis-
teriössä 18,5 vuotta. Läksiäisiäni vietettiin valtiohal-
linnon juhlahuoneistossa Smolnassa varsin runsaan ja 
jopa arvovaltaisen ystäväpiirin kesken – läsnä olivat 
mm. kolme istuvaa ministeriä. Vaikka toivomukseni 
oli ”ei puheita, lahjoja tai muuta sellaista”, muutamia 

ylilyöntejä tapahtui silti. Alkon pääkonttorin keskijoh-
to ojensi minulle suurehkon taulun, jossa oli lasikan-
nen alla Turun asemakaavakartta syntymävuodeltani 
1926. Jos joku olisi kehottanut minua osoittamaan it-
selleni tärkeää paikkaa Turussa, olisi se ollut Kasken-
katu 5. Olisin kertonut paikalla sijaitsevasta kauniista 
keltatiilisestä talosta, Turun työväenopistosta.

Haluan vielä palata työväenopistoon. Toukokuussa 
2011 sain puhelinsoiton Turusta. Rehtorikollegani 
Ilkka Virta kertoi, että he ovat päättäneet tehdä opis-
ton juhlasalista Usko Puustinen –salin. Olin hämmen-
tynyt ja halusin kuulla perusteluja. Kysyin itseltäni ja 
Virralta: ”Olenko oikeutettu tällaiseen huomionosoi-
tukseen”? Keskustelun ja pähkäilyn päätteeksi vasta-
sin ottavani nöyränä vastaan arvokkaan kunnianosoi-
tuksen. Salin vihkiäisjuhlaa vietettiin 8.6.2011. Se oli 
elämäni tärkeimpiä juhlahetkiä. Juhlaan oli paneudut-
tu huolella, aina ulkoliputusta myöten. Ohjelma koos-
tui musiikista ja rehtori Virran sekä toimistonhoitaja 
Anneli Helisen hyvistä puheista (julkaistu Tiedokas 
syksy/2011), vihkiäisseremoniasta ja kuvan paljas-
tuksesta.

Pitkän urani aikana olen tullut huomioiduksi eräin 
kunniamerkein. Arvokkain ja mieleenpainuvin huo-
mionosoitus on kuitenkin tullut Turun työväenopis-
tolta.

Olen paljosta kiitollinen Turulle ja sen työväenopis-
tolle.

Usko Puustinen

Usko Puustinen kesäkoti Tenholan päättäjäisissä 
5. syyskuuta 2015. Kuva Markku Luoto.

KTOL:n kunniapuheenjohtaja, prof. T. I. Wuorenrinne oli 
26.1.1970 toverikunnan johtokunnan ja opiston johdon 
vieraana. Kuvassa takavas. toverikunnan puheenjohtaja 
Armas Vaarna, rehtori Usko Puustinen, Kerttu Kaven, 
opiston johtokunnan jäsen Pentti Kangasaho, prof. 
T. I. Wuorenrinne. Lisäksi on muita toverikunnan 
johtokuntalaisia. Kuva: Työväenopiston arkisto.
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Kun kaikki vanha 
kiinnostaa

Kouluaikana ei historia kaikenlaisine vuosilukui-
neen kiinnostanut minua erityisemmin. Aikuisena 
on kuitenkin esimerkiksi paikallishistoria alkanut 

kiinnostaa aina vaan enemmän. Turusta ja Kaarinasta ker-
tovaa kirjallisuutta on tullut luettua erinäisiä sivuja vuo-
sien varrella. Samaten työväenopiston luentosarjoista on 
löytynyt mielenkiintoisia aiheita. Kotiseudun asioiden tut-
kiminen on johtanut siihen, että mielenkiintoisia asioita on 
tullut kirjoitettua muistiin. 

Pitkäaikainen toiminta kotiseutuyhdistys Nummenpakan-
seura ry:ssä on tuonut mukanaan mielenkiintoisia tehtäviä. 
Niistä voisi mainita esitelmät eri tilaisuuksissa esimerkiksi 
Kaarinan kirkonseudusta ja Nummenpakan liikenneolois-
ta. Olin mukana työryhmässä, kun julkaisimme vuonna 
2014 muistelmateoksen Nummenpakan oloista. 

Pian kirjan ilmestyttyä heräsi ajatus, että Vanha Hämeen-
tie olisi myös mielenkiintoinen kokonaisuus. Yhdistykses-
sä perustettiin kuuden hengen työryhmä, jonka vetäjäksi 
päädyin. En siinä vaiheessa aavistanut, minkälainen urak-
ka meillä olisi edessä. Tiedossa tosin oli, että Vanhan Hä-
meentien varrella on ollut vuosikymmenten aikana paljon 
erilaisia ammatinharjoittajia ja kauppoja. 

Lähdin kameran kanssa kävelemään pitkin Vanhaa Hä-
meentietä ja kuvasin talon toisensa perään. Onneksi työ-
ryhmässä oli mukana vaimoni Seija, joka toimi ’teknisenä 
avustajanani’. Hän opetteli Power Pointin käytön kanta-
pään kautta ja teki valokuvista diaesityksen. Kuviin liitet-
tiin työryhmän kokouksissa tiedot, jotka meille oli kerty-
nyt kohteista. Tietolähteinä käytettiin mm. vanhoja osoite- 
ja puhelinluetteloita, lehtileikkeitä, historiakirjoja ja Turku 
-aiheisia teoksia. 

Yhdistyksen jäsenille järjestettiin kuvienkatselutapahtu-
mia, joissa saatiin lisätietoja kuvatuista kohteista. Muu-
taman rakennuksen kohdalla saatiin yleisöltä mielenkiin-
toisia kommentteja. Meillä oli kuvassa mainittuna osoite 
sekä siinä toimineen yrittäjän nimi. Kuului kommentti: ”Ei 
se siinä talossa ollut, vaan viereisessä”. Kun tällaisia tieto-
ja tuli muutama, jouduttiin tekemään salapoliisityötä. Kävi 
ilmi, että aikojen kuluessa on tehty tonttien jakoja, jolloin 
osoitteet ovat muuttuneet. Osoitteiden tarkistaminen tuotti 
paikoin ongelmia, mutta vanhat osoitekirjat ja kartat aut-
toivat selvittämään asiaa.

Tietoja saatiin myös monelta henkilöltä, jotka ovat 
asuneet Vanhan Hämeentien varrella tai joiden suku-
laisia on siellä vaikuttanut. Eräskin haastateltu valjas-
ti serkkukaartinsa asialle ja saimme pari sivua teks-
tiä. Saimme myös monelta taholta hienoja vanhoja 
valokuvia ja asiakirjoja käyttöömme. Suurena apuna 
olivat Turun museokeskus ja kiinteistöliikelaitos sekä 
Liedon museo, joiden kokoelmista löytyi vanhoja 
karttoja ja valokuvia. 

Kirjaprojektille ei ollut laadittu tiukkaa aikataulua. 
Alussa oli tietenkin optimistisena ajatuksena, että 
saamme kirjan julkaistua ehkä parissa vuodessa. Kävi 
nopeasti ilmi, että tietojen keruu ja tarkistaminen vie 
melkoisesti aikaa. Kirjan hakemistoon kertyi kaik-
kiaan 338 kohdetta. Lisäksi oli esim. tekstiä Num-
menmäen kehityksestä ja asutuksesta sekä kulkemi-
sesta ja kuljettamisesta. Koska Vanha Hämeentie oli 
aikanaan osa Hämeen Härkätietä, saimme myös Här-
kätietä koskevan kirjoituksen. Pääsinpä myös teke-
mään joistakin kohteista selventäviä karttapiirroksia. 

Kun materiaalia oli tarpeeksi koossa, oli vielä paljon 
tehtävää sen painokuntoon saattamisessa. Työväeno-
pistolla oli taittokurssi, jolle Seija värväsi mukaan 
Marita Kantolan työryhmästä. Hankimme inDesign –
ohjelman taittamista varten. Seija ei kuitenkaan pääs-
syt kokeilemaan tekstin taittamista. Sen sijaan Marita 
Kantola pääsi tosi toimiin materiaalin käsittelyssä. 
Hän on runoillut tuntemuksistaan Tiedokkaassa nro 

104/ Syksy 2019 otsikolla Taiton tuskaa. Valokuvien 
käsittelyyn saimme apua Tiedokkaan toimitussihteeri 
Reijo Nurmelalta.

Kirjan materiaali oli taitettuna loppukesällä 2020 ja 
noin viiden vuoden projekti lähes valmis. Saimme 
Painolasta luettavaksi ensimmäisen vedoksen. Se oli 
hieno hetki. Muutama pieni korjaus vielä ja sitten pai-
nokoneet saivatkin käynnistyä. Kirjaa painettiin 400 
kappaletta. Koronaepidemian aiheuttamat kokoon-
tumisrajoitukset aiheuttivat sen, että emme voineet 
järjestää Nummenpakanseuran jäsenistölle aiottua 
julkaisutilaisuutta. Lokakuun 2020 lopulla paikalle 
kutsuttiin vain pieni joukko kutsuvieraita. Myimme 
kirjaa pääasiassa kirjatyöryhmäläisten voimin. Kir-
jastoon toimitettiin myös muutama kirja. Viimeiset 
kirjat myytiin kesällä 2021. Näin oli Hämeentullista 
Härkätielle – läpi Nummenpakan -kirjan projekti saa-
tu päätökseen.

Markku LuotoKuvassa on kirjatyöryhmän vetäjä 
kaksivuotiaana Vanhan Hämeentien varrella 
sijanneen liikkeen portailla menossa 
ensimmäistä kertaa parturiin. Kuva: Luotojen 
arkisto

Kirjan teossa on käytetty monenlaista 
lähdemateriaalia. Kuva: Markku Luoto

Juttuverstas 92

Työväenopiston Proosa I ryhmä 1992 harjoitteli 
julkaisemista tekemällä radio-ohjelmaa Radio 
Robin Hoodissa. Kirjoittamisen lisäksi. Opet-

taja oli Sarianna Valvee. Äänitarkkailija otti tämän 
kuvan minun kamerallani. Kuvassa vasemmalta Päivi 
Kaipainen, Marjatta Hökkä, Toini Salminen, Pirkko 
Alikoski, Sarianna Valvee ja Reijo Nurmela.

Äänitarkkailija neuvoi, kuinka papereita käsitellään 
niitä rapistelematta ja kuinka kaukana mikrofonista 
pitäisi olla. Ja hyvä ryhti piti olla ja kuitenkin ren-
nosti. Kaikista oli esittely ja viitisen minuuttia omaa 
tekstiä. Ensin äänitarkkailija halusi jokaisen lukevan 
pienen pätkän, jotta hän sai säädöt kohdilleen. Sitten 
punainen lamppu syttyi ja koko teksti yhdellä otolla, 
kukin vuorollaan. Jännää oli.

Reijo Nurmela
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Sadan 
sanan 
tarinoita

Käsite ’raapale’ 
on tunnettu tie-
teis- ja fantasia-

kirjallisuuden piirissä. 
Raapale on pienoisno-
velli, jonka pituus on 
tasan sata sanaa. Se on 
lyhyydestään huolimat-
ta selkeä kokonaisuus, 
jossa on alku ja loppu. 
Mikäli tarinan pituus on 
muu kuin sata sanaa, se 
ei ole raapale, olivatpa 
sen kirjalliset ansiot mit-
kä tahansa. Varsinaisen 
tekstin lisäksi kirjoittaja 
saa käyttää korkeintaan 
viittätoista sanaa otsik-
koon ja mahdollisiin vä-
liotsikoihin.

Suomenkielisen sanan, 
raapale, keksi kirjailija 
Johanna Sinisalo, joka 
itsekin kirjoittaa raapa-
leita. Raapale on suo-
mennos englanninkieli-
sestä sanasta ’drabble’ 
(suomeksi rypeä, tahria).

Sadan sanan tarinan 
haaste on kyky sanoa 
asiat lyhyesti. Ilmaisun 
ytimekkyys ja tiiviys on 
kirjoittajalla taito, jota 
moni lukijakin osaa ar-
vostaa.

Teija Veijola

Tositubettaja

Löisikö rahoiksi ja rupeaisi tubettajaksi? 

Mutta mistä enää keksisi kirjoittaa ja kuka sitä edes lukisi tässä somen 
ylitsevuotavassa tietotaitotyrkkyähkyssä? Entä kuka viitsisi katsoa naa-
maani tai muita kuviani, kun universumi on täynnä mitä upeampia otok-
sia? 

Skannaan mielessäni läpi alueita, joista voisin tuottaa jotain kirjallista tai 
kuvallista kerrontaa kuten trendikkäät ruuanlaitto, muoti, kulttuuri, urhei-
lu, politiikka ja käsityöt? Ei iske. Vai onko kynnykseni liian korkea? Kau-
ris ja perfektionisti, niinpä tietenkin! Eihän mulla nyt noihin olis mitään 
lisättävää. 

Ykskaks innostun, Tositaviksen aivoituksia, se se on! Pitää vielä valita 
genre - komedia, draama, scifi, kauhu vai kupletti. Luulisi että kunnon 
sponsoreissa löytyy. Jätän muhimaan yön yli.

Marianne Klemelä

Vuosikymmeniä sitten sattumalta huomasin 
ja hämmästyin, että melko helposti voin kir-
joittaa kaunokirjoitusta yhtä aikaa kahteen 

suuntaan, oikealla normaalisti ja vasemmalla sen 
peilikuvana. 

Kun kädet nyt ovat toistensa peilikuvia, niin samat 
ohjelmat, käskyt lihaksille, käyvät sellaisinaan mo-
lemmille käsille. Samat liikkeet vaan pitää tehdä 
molemmilla käsillä yhtä aikaa. Kirjoituksista tulee 
toistensa peilikuvat. Kun kirjoittaa normaalisti, voi 
sen lisäksi työkaluksi ajatella pääkoppaan sellaisen 
kytkennän, että toinen käsi tekee samaa. Siis kaikki 
liikkeet mitkä kirjoittaessaan tekee, niin myös toisel-
la kädellä. Vähän samaan tapaan kuin joskus kapel-
limestari ja kuoronjohtaja heiluttavat käsiään, käsien 
liikkeet toistensa peilikuvina.

Se vähän yllättää jopa, kun se onnistuu niinkin hy-
vin. Siinä pitää keskittyä vain oikeaan käteen, enem-
män siihen, jos sillä normaalisti kirjoittaa ja vasen 
vain seuraa, eikä siihen saa liikaa keskittyä.

Jos yritän kirjoittaa pelkästään vasemmalla kädellä 
peilikuvatekstiä, se ei minulta onnistu. Ei ollenkaan 
niin helposti ja niinkin hyvälaatuisena, kuin edellä 
kuvattu kaksin käsin yhtä aikaa kirjoittaminen onnis-
tuu.

Kirjoittajaryhmä Voltterissa vuosia sitten näytin, 
kuinka kahteen suuntaan kirjoittaminen käy. Häm-
mästyivät. Kerroin, että se on helpompaa kuin miltä 

näyttää. Aluksi voi kirjoittaa, vaikka etunimensä, 
koska se on jo hyvin tuttu teksti, sitä kun on en-
nenkin kirjoittanut. Pitää vaan keskittyä normaaliin 
kirjoittamiseen ja sitä tekevään käteen, eikä niin-
kään sitä orjana seuraavaan käteen. Ne, jotka siinä 
ryhmässä kokeilivat tätä kaksin käsin kirjoittamista, 
hämmästyivät toisen kerran, kun osasivat miltei heti. 
Ja aika hyvin. Luulisi, että tuollainen yhtä aikaa 
”väärällä kädellä” väärään suuntaan kirjoittaminen 
vaatisi paljon harjoittelua. Mutta ei. Harjoittelu on jo 
tehty yhdellä kädellä oikeaan suuntaan kirjoittamise-
na ja sitä samaa oppia käytetään yhtä aikaa toiseen-
kin käteen.

Kirjoittamisen jälkeen tuloksen voi tarkistaa katso-
malla paperin taustapuolelta valoa vasten. ”Väärällä 
kädellä kirjoitettu” on ihan hyvin luettavissa, vaikka 
se vähän vapisevampaa onkin. Tai tulosta voi tarkas-
tella peilistä, jos paperi ei ole läpinäkyvää vastava-
lossa. Tai tekstistä otetun valokuvan voi kuvankäsit-
telyssä tietokoneella kääntää peilikuvaksi.

Mitään erityistä hyödyllistä käyttöä tälle taidolle en 
ole keksinyt tämän huvin ja huvittamisen lisäksi. Pi-
täisikö sitten olla? Taikurit ja monenlaiset esiintyjät 
tekevät huvittamista ja hämmästyttämistä työkseen. 
Ja heillä temput ovat usein pitkän harjoittelun tulos-
ta. Eivätkä ne onnistu kaikilta meikäläisen tapaisilta 
”nakkisormilta” ollenkaan.

Reijo Nurmela, teksti ja kuva.

Peilikuvakirjoittaminen

Keikkapäivä

Ajan katua kartta polvillani. Etsin osoitetta, jossa en ole ennen ollut. 
Vilkuilen talojen nurkkia ja porraskäytäviä. Numero kahdeksan oli jo, 
tässä jossakin sen pitäisi olla. No tuossa, vilkku vasemmalle ja jarrutus. 
Myös takaa kuuluu jarrutus ja vihainen parempi autoilija ohittaa minut 
renkaat ulvoen. Soitan ovikelloa. Onkohan siellä koira?

Päivää, teillä oli porttipuhelimessa vikaa.
Ovi porraskäytävään on auki korjatessani puhelinta. Naapurin mummo 
kysyy:

Ootteks te simmonen ko reeraa ja yhristää noita puhelimia?
En, minä näitä porttipuhelimia vaan. Teidän pitää soittaa 

telelaitokselle.
Oli mennä vähän pitkäksi, kotiinlähtöaika. Kotona kissa yrittää ikään 
kuin kampittaa, paremmat murot ovat loppuneet. Lajittelen postia: Kas 
verovirastostakin.

Kääk!

Reijo Nurmela

Harjoitusraapale, johon piti sisällyttää sana Kääk. Proosa I ryhmä 1992, 
opettaja Sarianna Valvee.
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Retkiä livenä ja Street dancea etänä

Anne S.   
Kuva Bege Stormbom

Evgeny Kostyukov 
Kuvat Reijo Nurmela

Väderskär Ahvenanmaa 
Kuva Helena Virtanen


