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Lastenkulttuurin ammattilaiset uskovat korona-ajan  
jättäneen jäljen nuoriin ikäpolviin. Nyt jos koskaan  

jokaisella lapsella tulisi olla oikeus kokea iloa ja  
toivoa kulttuurin keinoin. s.9
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Musiikin ja yhteisöllisyyden 
riemu valloittaa Espoon 

Espoon perinteeksi muodostunees-
sa itsenäisyyspäiväkonsertissa. Tä-
män vuoden konsertissa klassinen 
ja kevyt musiikki nivoutuvat sula-
vasti yhteen. Lavalle astuu muun 
muassa paljasjalkaisena espoolai-
sena tunnettu viihteen monitaitu-
ri Mikko Leppilampi, tällä kertaa 
esiintyvän artistin roolissa, kertovat 
kaupunkitapahtumat Espoon tuo-
tannosta tapahtumakoordinaattori 
Jussi Hietala ja verkostosuunnitte-
lija Laura Läntinen. 

Itsenäisyyspäivätapahtumaa seu- 
raa Joulu Tapiolassa -konsertti, jon-
ka tunnelma välitetään koko kan-
salle YLE:n lähetyksenä joulupäivä-
nä. Fyysinen konsertti ja tapahtu-
man kuvaus toteutetaan 8.12. Koko 
kansalle striimattava uudenvuoden 
konsertti puolestaan avaa Espoon 
tulevan synttärivuoden. 

Loppuvuoden näyttävät tapahtu-
mat ovatkin paitsi ilotulitusta pan-
demian aikaisen hiljaisuuden vasta-
painoksi myös alkusoittoa Espoon 
50-vuotisjuhlavuodelle, jonka ai-
kana kaupungin tunnettujen aree- 
nojen ja kätkettyjen helmien pariin 

K ahden vuoden hiljais- 
elon jälkeen Espoo pa-
nostaa tapahtumatuo-
tantoon täysillä ja viettää 
tulevana vuonna näyt- 

tävästi 50-vuotisjuhliaan. Korona-
vuoden jälkeinen tapahtumakau-
si avataan Itsenäisyyspäivän juhla-
konsertilla Espoo Metro Areenalla 
joulukuun 6. päivä. 

– Olemme iloisia siitä, että pää-
semme pitkästä aikaa jakamaan yh-
teisöllisyyden ja musiikin riemua 

toivotaan myös ulkopuolisia tapah-
tumajärjestäjiä – ja tietysti yleisöä 
kautta maan.

– Espoossa on valtavasti mah-
dollisuuksia ja käyttämätöntä po-
tentiaalia. Nuorena kaupunkina ta-
voitteemme on olla ketteriä eri osa- 
alueilla ja täten sujuvoittaa tuotan-
toprosessia. Tapahtumien järjestä-
minen on moniulotteinen prosessi, 
joka vaatii usean eri toimijan panos-
tusta. Olemme omalta osaltamme 
sitoutuneet tekemään tästä proses-
sista mahdollisimman helpon, Hie-
tala sanoo.

Suomi pienoiskoossa
Espoon valttikortti tapahtumakau-
punkina on sen keskeinen sijainti 
pääkaupunkiseudulla hyvien kul-
kuyhteyksien päässä kaikesta. Län-
simetro puolestaan on entisestään 
madaltanut henkistä kynnystä Hel-
singin ja Espoon välillä. Espoo on-
kin kuin Suomi pienoiskoossa.

Tapahtumajärjestäjällä on mistä 
valita, koska Espoo tarjoaa puitteet 
urbaanista kaupunkitunnelmasta 
upeaan puistomiljööseen ja saaris-

toluontoon.
– Tapahtumajärjestäjän kannalta 

etuna on, että parkkitilaa löytyy ja 
tapahtumaa pääsee rakentamaan 
paikan päälle isojen kulkuneuvojen 
kanssa helposti. Yleisö puolestaan 
pääsee paikalle yhtä hyvin julkisil-
la, autolla, kävellen kuin vaikkapa 
rantaraittia pitkin pyöräillen, Kau-
punkitapahtumien tiimi kuvailee.

Suurten tapahtumakeskusten li-
säksi Espoosta löytyy paljon kätket-
tyjä helmiä, jotka ovat herättäneet 
etenkin urbaanien tapahtumatuot-
tajien ja yleisön kiinnostuksen.

– Esimerkiksi Kerassa piilossa 
ollut teollisuusmiljöö on kulttuu-
rihankkeemme myötä herännyt 
henkiin. Vastaavanlaista hyödyntä-

Konsertit. Espoossa 
pääsee nauttimaan 
tulevana vuonna laa-
dukkaista suurtapah-
tumista. Kaupunki 
kutsuu järjestäjiä ja 
alan ammattilaisia 
mukaan tapahtumiin. 
TEKSTI      MARI KORHONEN

mätöntä potentiaalia on vielä pal-
jon. Visuaalista taidetta olisi mu-
kava saada enemmän katukuvaan, 
tuottajat vinkkaavat.

Luovan alan tukipilari
Korkealuokkaisten suurtapahtu-
mien järjestämisen lisäksi Espoo 
panostaa luovan alan tekijöiden 
tukemiseen vaikeiden vuosien jäl-
keen. Sen lisäksi, että tapahtumat 
työllistävät kulttuurialan tekijöitä, 
Espoo tukee luovan alan ammat-
tilaisia apurahoilla. Kaupungin 
tapahtumatiimin edustajat toivo-
vatkin, että kulttuurialan toimijat 
lähettäisivät apurahahakemuksia 
kaupungille aktiivisesti.

– Kaupungilla on paljon hyviä 
apurahamahdollisuuksia, joiden 
avulla paikallisia tekijöitä voidaan 
tukea pyyteettömästi. Hakeminen 
on helppoa, mutta apurahahake-
muksia ei välttämättä tiedosteta. 
Espoossa osataan kuitenkin ohjeis-
taa hyvin hakijoita. Mitä enemmän 
hakemuksia tulee, sitä enemmän 
saadaan aikaan yhteistä hyvää, Hie-
tala sanoo hymyillen. 

Espoon Itsenäisyyspäivän juhlakonsertti järjestetään Espoo Metro Areenalla joulukuun 6. päivä. Konsertissa esiintyvät muun muassa Mikko Leppilampi ja Elise-Juliette. 
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– Kun haluaa työllistyä, pelkkä 
taito ei kuitenkaan yksinään riitä. 
Siksi opintoihin kuuluu olennaise-
na osana alusta asti myös taide- ja 
kulttuurialalla toimimisen, yrittä-
jyyden ja yhteistyön merkityksen 
opettelua, Harjunen kertoo. 

Musiikkituotannossa on työl-
listymisen kannalta olennaista 
oppia lauluntekemisen ja mana-
geroinnin lisäksi musiikkibisnek-
sen maailma. 

– Opintojen aikana opiskelijat 
verkostoituvat musiikkialan etu-
rivin ammattilaisten kanssa ja 
pääsevät oppimaan heiltä. Kou-
lutus antaa eväitä oman musaju-
tun kehittämiseen sekä rohkeut-
ta itsensä työllistämiseen, kertoo 
Ikatan musiikkituotannon opettaja 
Minna Hauhia.

Uusia innovaatioita syntyy 
kokeilemisen kautta 
Ilman luovien alojen koulutusta 
Suomesta kuolisi kädentaitojen 

S ASKY koulutuskuntayh-
tymän (Saskyn) Ikaalis-
ten käsi- ja taideteolli-
suusoppilaitos (IKATA) 
on Pohjoismaiden laaja- 

alaisin luovien alojen kouluttaja. 
Oppilaitokseen hakeudutaan sen 
ainutlaatuisuuden vuoksi ympäri 
maailman.

– Kansainvälisyys ja laajat ver-
kostot tuovat uutta osaamista opin-
toihin. Ikatalla kitaroita rakentava 
W.A.S.P.-yhtyeen kitaristi Douglas 
Blair on sanonut, että kitaranraken-
nuskoulutuksemme on yksi maail-
man parhaista, kertoo Saskyn Luo-
teis-Pirkanmaan oppilaitosten reh-
tori Joni Liukkonen.

– Laadukkaan opetuksen lisäk-
si meillä on opiskelijoiden kaipaa-
ma käsityöläisyyden ja kulttuurin 
henki, jatkaa jalometallialaa Sas-
kyn Tyrvään käsi- ja taideteollisuus-
oppilaitoksessa (TKTO) opettava  
Satu Harjunen. 

Kestäviä tuotteita 
Liukkosen työhuoneessa istutaan 
opiskelijoiden entisöimillä Artek- 
tuoleilla. Kun kulutustottumuksia 
on väistämättä muutettava, on tu-
levaisuuden esineiden oltava entis-
tä kestävämpiä. 

– Esineen hinta on koostunut ih-
misten mielissä pitkään vain mate-

riaalin hinnasta. Kun opiskelijat ky-
syvät, mitä tuotteiden hinnaksi us-
kaltaa laittaa, sanon, että heidän 
teoksissaan maksaa ammattitai-
dolla tehty työ, Harjunen kertoo.  

Myös kierrätysmateriaalien käyt-
tö on tulevaisuudessa yhä tärkeäm-
pää. Ikatalla opiskelijat käyttävät 
kierrätettyjä tai aikaa kestäviä ma-
teriaaleja kuten massiivipuuta.

– Yhä enemmän on ihmisiä, jotka 
haluavat satsata kestävään tekemi-
seen. Artesaaniopiskelijoistamme 
tulee kierrätyksen, uusiokäytön ja 
kestävän kehityksen ammattilaisia. 
Sen arvo nähdään jo nyt monissa 
yrityksissä, Liukkonen sanoo.

Ikatalta valmistuneen huoneka-
luentisöijä Mikael Holman käden-
jälkeä voi ihailla presidentinlinnan 
ja eduskuntatalon huonekaluissa.

Yhteistyön merkitys
Luovien alojen osaajien työllistymi-
seen liittyy turhia pelkoja. 

– Luovaa työstämistä ja luovia 
ratkaisuja tarvitaan tulevaisuudes-
sa yhä useammilla aloilla, Harju- 
nen toteaa. 

Liukkonen kertoo, että esimer-
kiksi erikoismetallialan osaajia 
työllistyy yrittäjyyden lisäksi tek-
nologiateollisuuteen ja aseseppiä 
rekrytoidaan aseteollisuuteen se-
kä viranomaistehtäviin. 

Työelämä 
tarvitsee 
lisää luovia  
ratkaisuja

osaaminen, kulttuuritarjonta la-
tistuisi ja ihmiset voisivat huonom-
min. Kulttuurisella hyvinvoinnilla, 
tuotteilla, palveluilla ja tuotannoil-
la, on merkittävä työllistävä vaiku-
tus yhteiskunnassamme.

– Yhteiskunnan tarvitsemia, uu-
sia innovaatioita syntyy, kun on ti-
laa kokeilla ja erehtyä suunnitte-
luprosessin aikana. Sasky tarjoaa 
mahdollisuuden myös eri alojen ra-
japinnoille ja törmäyksille, Liukko-
nen kertoo. 

Musiikkituotannon opiskelijoilla 
on erilaisia projekteja media-alan 
tapahtumatoteuttajien kanssa, ja 
vaatesuunnittelijoiden kädenjälki 
näkyy esiintyjien vaatteissa. Lasia-
lan opiskelijat luovat esineitä ym-
päristön viihtyisyyden lisäämiseksi, 
ja autoalan opiskelijat ideoivat au-
tonsa kylkeen kuvat, jotka graafiset 
suunnittelijat toteuttavat.

– Tuotamme yhdessä hyvää kai-
kille, Harjunen tiivistää luovien alo-
jen merkityksen.
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Koulutus. Käsi- ja taideteollisuusoppilaitosten 
osaajien taito sekä innovaatiot ovat Suomen 
valttikortteja. Tulevaisuus tarvitsee kestäviä 
esineitä ja laadukkaasti tuotettuja palveluja. 
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Opiskelijat Joni Lemola, Otto Veikkola, Ville Vuorela, Veera Mäenpää  
ja vieraileva opettaja Tiina Vainikainen musiikkituotannon parissa. 

Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen opettaja Satu Harjunen ja Saskyn Luoteis-Pirkanmaan oppilai-
toksen rehtori Joni Liukkonen näkevät, että käsillä tekijöille ja luoville suunnittelijoille on aina kysyntää.

IKATA 
• TAIDETEOLLISUUS 
(Artesaani, 14 alaa)

• MEDIA-ALA JA  
KUVALLINEN ILMAISU 
(kaksi alaa)

• MUSIIKKITUOTANTO  
(kaksi alaa)

SASKY

TKTO 
• TAIDETEOLLISUUS  
(Artesaani, neljä alaa)

Tutustu laajemmin eri  
koulutusaloihin ja lue  
lisää linkin takaa:
SASKY.FI/OPPILAITOKSET/

Maukas kahvi on 
intohimon tuote
Kahvi. Roihupellon teollisuusalueen ytimessä
leijuu paahteinen tuoksu. Rosoisessa ympäris-
tössä muokataan suomalaista kahvikulttuuria.

K un astuu sisään Holmen Cof-
feen kahvintuoksuiseen toi-
mitilaan, tietää heti mistä on 

kyse: pientä höyryveturia muistut-
tava kahvipaahdin puhisee huo-
neen nurkassa, lattialla on suuria 
juuttikankaisia kahvisäkkejä ja hyl-
lyillä iloisenvärisiä kahvipaketteja. 

Yrittäjät Lena Eklöf-Brockmüller 
ja Arnd Brockmüller kutsuvat  
pöydän ääreen ja tarjoilevat her-
kullista cappuccinoa. Se on tehty 
paahtimon omasta Holmen Habit 

Yrittäjäpariskunta Arnd Brockmüller ja Lena Eklöf-Brockmüller ovat omistautuneet hyvälle kahville.

-espressokahvista. 
– Holmen Habitin reseptissä on 

yhdistetty kahvipapuja eri puolilta 
maailmaa ja paahdettu ne italialai-
seen tapaan. Maussa on lakritsin ja 
tumman suklaan vivahteita. Tämä 
kahvi herättää varmasti aamulla, 
mutta sopii hyvin myös iltapäivän 
kahvihetkeen, kuvailee visuaalises-
ta ilmeestä vastaava Lena.

Kahvinautintoja kaikille
Holmen Coffeen tarina lähti liik-
keelle – luonnollisesti – hyvän kah-
vin kaipuusta. Saksasta Suomeen 
muuttanut Arnd ei löytänyt kau-
poista mieluista kahvia, joten hän 
alkoi paahtaa sitä itse. Idea harras-
tuksen laajentamisesta liiketoimin-
naksi syntyi kesäisenä iltana Por-
voon saaristossa, mökkilaiturilla. 
Saman tien oli yritykselle keksitty 
nimikin: ruotsinkielinen sana hol-
men, joka tarkoittaa pientä saarta.

– Holmen Coffeen sydämessä 
on pohjoismaisen kesän tunnelma, 
aviopari muotoilee.

Tunnelmallisen brändin takana 
on sekoitus saksalaista kahviperin-
nettä ja suomalaista kahvikulttuu-
ria. Arnd on kotoisin Hampurista, 

satamakaupungista, jossa ensim-
mäinen kahvila avattiin jo1600-lu-
vulla. Lena sen sijaan tuntee suoma-
laiset kahvitavat.

– Suomessa kahvit keitetään 
monta kertaa päivässä. Sen varaan 
on hyvä rakentaa yritystä, jonka ta-
voitteena on viedä kahvinautintoa 
uudelle tasolle. Haluamme auttaa 
ihmisiä nauttimaan kahvista entis-
tä enemmän ja monipuolisemmin. 
Mielestämme hyvän kahvin tulee 
olla helposti lähestyttävää ja miel-
lyttävää juoda. Hyvä kahvi on arjen 
luksusta, Lena valottaa. 

Holmen Coffee pyrkii ostamaan 
raaka-aineet suoraan pieniltä kah-
vitiloilta. Kahvipapuja ostetaan 
muun muassa Perusta, Brasiliasta, 
Costa Ricasta, Etiopiasta, Tansa-
niasta, Ugandasta sekä Papua-Uusi- 
Guineasta. Pieni yritys tarvitsee 
luotettavia kumppaneita, sillä sen 
ei ole mahdollista käydä aina itse 
paikan päällä tarkistamassa tilan 
toimintaa. 

– Maaperän monimuotoisuus se-
kä tieto siitä, että kahvifarmin tiel-
tä ei ole hävitetty sademetsää, on 
meille tärkeää, Arnd painottaa.

Holmen Coffee valmistaa noin 
15–17 erilaista kahvilaatua. Kah-
via myydään papuina tai jauhettu-
na. Jauhatuksen voi valita sen mu-
kaan, miten kahvin haluaa valmis-
taa, oli se sitten suodattamalla, es-
pressokeittimellä, mutteripannulla, 
pressopannulla tai aeropressillä. 

Parhaillaan käynnissä on Hol-
men Hohoho-kausi, joka on valmis-
tettu joulupukin suosikkipavuista. TEKSTI      MARJA HAKOLA
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HYVÄN KAHVIN 
TULEE OLLA  

MIELLYTTÄVÄÄ 
JUODA.  

BellaStarin perustaja Katja Klinga iloitsee kauneudenhoitopalveluiden 
kysynnän kasvusta korona-ajan jälkeen. 

TIM
O

 VARAKAS

ta jää kauneudenhoidon pariin töi-
hin. Meillä BellaStarilla on jatkuva 
pula työntekijöistä, mutta tekijöi-
tä ei tahdo löytyä. Erityisesti partu-
ri-kampaajia ja ripsiteknikoita kai-
vataan kovasti lisää, Klinga kertoo.

Vallitseva tilanne sai ratkaisukes-
keisen Klingan etsimään uusia kei-
noja työvoimapulan selättämiseen. 
Seurauksena Keski-Suomeen aukeaa 
vuoden alussa koulutuskeskus, jos-
sa kasvatetaan alalle uusia osaajia 
kauneusalan erityiskursseilla. 

– Varmistamme kouluttamiem-
me ripsi- ja kynsiteknikoiden osaa-
misen pitkillä harjoittelujaksoilla, 
joissa pääsee turvallisesti ammat-
tilaisen ohjauksessa kehittämään 
taitojaan. Ripsien ja kynsien teke-
minen vaatii paljon harjoittelua, en-
nen kuin niitä voi tehdä työkseen. 
Tekijöiden pätevyydestä emme tin-
gi, sillä väärä tekniikka voi aiheut-
taa asiakkaalle pysyviä vaurioita, 
Klinga muistuttaa ja kehottaa asia-
kaskuntaa kiinnittämään palvelun 
hinnan lisäksi huomioita tekijän ko-
kemukseen ja ammattitaitoon.

BellaStar toivoo saavansa kol-
meen eri liikkeeseensä uusia teki-
jöitä alan monipuolisiin tehtäviin 
pian. Perinteisen polun lisäksi kau-
neudenhoidon pariin voi hakeutua 
oppisopimuskoulutuksen kautta. 
Klinga pitää huolen siitä, että työn-
tekijät viihtyvät.

– Työhyvinvointi on minulle en-
sisijaisen tärkeä asia. Meillä on työ-
yhteisö, jossa hommat toimivat ja 
jokaisella on hyvä olla. Ilmapiiri on 
tasapuolinen, reilu ja ystävällinen. 

K auneudenhoitoala alkaa vä-
hitellen vilkastua pitkän hil-
jaisen kauden jälkeen. Jy-

väskylässä kauneus- ja hyvinvointi-
palveluja tarjoavan BellaStarin pe-
rustaja, kosmetologi, parturi-kam-
paaja ja ripsiteknikko Katja Klinga 
kertoo suomalaisten käyttävän en-
tistä monipuolisemmin kauneuden-
hoidon palveluita. Kampaamopal-
veluiden rinnalla asemansa ovat va-
kiinnuttaneet ripsienpidennykset, 
ripsien kestotaivutukset, rakenne-
kynnet ja oman kynnen geelaukset. 
Samalla myös kasvohoitojen, soke-
rointipalveluiden ja erilaisten hie-
rontojen kysyntä on kasvanut.

– On ollut ilahduttavaa seura-
ta, miten kauneudenhoitopalve-
luiden kysyntä on kehittynyt. Ai-
kaisemmin panostettiin lähinnä 
hiuksiin, sitten vähitellen ihoon 
ja muuhunkin ehostamiseen. Nyt 

kauneudenhoitopalvelut nähdään 
myös osana hyvinvointia. Kauneus-
hoitoloista haetaan omaa aikaa ja 
hengähdyshetkiä, jotta on voimia 
olla parempi ihminen myös muille. 

Samaan aikaan kun hemmotte-
lun ja henkisen hyvinvoinnin arvos-
tus on lisääntynyt, kauneustrendit 
ovat kehittyneet entistä luonnolli-
sempaan suuntaan. 

Lisää tekijöitä tarvitaan
Kauneudenhoitopalveluiden suo-
sion kasvu näkyy alalla huutavana 
osaajapulana. Alan ammattilaisia ei 
toistaiseksi kouluteta samassa suh-
teessa palveluiden kysynnän kans-
sa, ainakaan pääkaupunkiseudun 
ulkopuolella. 

– Esimerkiksi täällä Jyväskylässä 
alalle valmistuu ammattikoulusta 
hyvin pieni määrä osaajia, ja tyypil-
lisesti vain muutama valmistuneis-

Hemmottelua ja 
hyvää oloa arjen 
kiireiden keskellä
Kauneus. Kauneushoitoloista haetaan omaa  
aikaa ja hengähdyshetkiä arjen tueksi. Kysynnän 
kasvu näkyy alalla työvoimapulana.

TEKSTI      MARI KORHONEN



M A I N O S L I I T E

Kulttuuri 7

M A I N O S L I I T E

Kulttuuri6

Content Housen tuottama kaupallinen erikoisjulkaisuContent Housen tuottama kaupallinen erikoisjulkaisu

Korpela innostaa kuvauksesta kiinnos-
tuneita lähtemään matalalla kynnyksellä 
mukaan kameraseurojen toimintaan. Seu-
ratoiminta ei edellytä harjaantunutta ku-
vaustaitoa, teknistä osaamista tai kallista 
kameraa. Innostus kuvaamiseen ja kännyk-
käkamera riittävät hyvin. Seurojen jäsen-
maksutkin ovat hyvin maltillisia.

– Kameraseurassa voi harrastaa kaikkia 
valokuvauksen osa-alueita, ja se on mainio 
paikka lähteä etsimään hyvän kuvan salai-
suutta. Ikärajoja tai muitakaan erityisvaa-
timuksia meillä ei ole. Seurassa yksilölaji 
muuttuu mukavaksi sosiaaliseksi harras-
tukseksi. Kameraseurassa katsellaan pal-
jon jäsenten ottamia kuvia, ja annetaan se-
kä saadaan niistä palautetta. Palaute auttaa 
kehittymään kuvaajana.

Kameraseurassa voi oppia uusia 
asioita harrastuksen parissa 
Suomessa toimii 77 kameraseuraa, jois-
sa on yhteensä 4 000 jäsentä. Useimmat 
seuroista toimivat paikallisesti. Mukana on 
kuitenkin myös verkossa toimivia kamera-
seuroja, kuten alle 29-vuotiaille nuorille 
tarkoitettu Nuoret Valokuvaajat ry. 

Seurojen toiminnassa on aluekohtai-
sia eroja. Useimmat niistä järjestävät ta-
paamisia 1–4 kertaa kuukaudessa. Monet 
seurat järjestävät myös erilaisia kuvausret- 
kiä, koulutuksia, kursseja ja valokuva- 
näyttelyitä.

– Kameraseurassa pääsee harjoittele-
maan muun muassa sommittelua, kuva-
kulmien valintaa, valaisua sekä kameran 
säätöjen ja asetusten tekemistä. Kursseja 
on järjestetty esimerkiksi valo- ja videoku-
vaamisesta sekä kalustotekniikasta, mutta 
myös kuvien käsittelystä ja kuvankäsitte-
lyohjelmistoista, Korpela sanoo. 

Tiedotus- ja markkinointivastaava Raimo Korpelan mukaan kameraseurassa pääsee 
harjoittelemaan kuvan sommittelua, valaistusta ja kameran eri säätöjä. 

Valokuva ikuistaa 
ohikiitävän hetken

S uomen Kameraseurojen Liiton 
tiedotus- ja markkinointivastaava 
Raimo Korpelaa ilahduttaa, että 
digitaalisuuden kehitys on tehnyt 

lähes kaikista suomalaisista valokuvaajia. 
Kännykkä on aina käsiemme ulottuvilla, jo-
ten tärkeät hetket on helppo ikuistaa.

Helppoudella on kuitenkin kääntöpuo-
lensa. Kun kuvan voi napata vaivatta, nii-
tä tulee otettua todella paljon. Otosten laa-
tuun ei kiinnitetä huomiota, ja usein myös 
kuvien säilyttämiseen suhtaudutaan hällä 
väliä -asenteella. 

– On harmillista, että monille valokuvat 
ovat kertakäyttötuotteita. Ne unohdetaan 
digilaitteiden syövereihin tai hukataan en-
sijulkaisun jälkeen some-tileille. Merkityk-
sellinen kuva ansaitsee tulla tulostetuksi tai 
vähintäänkin tallennetuksi huolellisesti di-
gimuodossa. Vasta tulostettaessa valokuva 
herää henkiin. Silloin kaikki kuvan ominai-
suudet ja kameran tekniset hienoudet saa-
daan täysimääräisesti käyttöön. Tulostettu 
kuva säilyy helpommin myös jälkipolville, 
kun meistä aika jättää, Korpela pohtii.

Hyvällä kuvalla on merkitystä
Korpelan mielestä yksittäisten kuvien mer-
kityksellisyyttä voitaisiin kohentaa kiinnit-
tämällä huomiota kuvien laatuun. Kallista 
kuvauslaitteistoa ei ole tarpeen hankkia. 
Tärkeämpää on nähdä hieman enemmän 
vaivaa kuvien eteen, esimerkiksi pohti-
malla kuvakulmaa, rajausta ja valaistus-
ta. Joskus pelkästään kuvaustilanteen eri-
tyisyys riittää tekemään kuvasta todellisen 
aarteen.

– Hyvä kuva ei ole kuvauslaitteesta kiin-
ni. Hyvä kuva on sellainen, jolla on merki-
tystä. Sitä on helppo katsoa, ja se sopii käyt-
tötarkoitukseensa. Hyvälle kuvalle on toki 
olemassa joitakin sääntöjä, mutta niitäkin 
voi rikkoa, jos kuvaajan asettamat tavoit-
teet sitä edellyttävät, Korpela muistuttaa.

Valokuva. Otamme enemmän valokuvia kuin koskaan 
ennen, mutta yhä useammin otoksemme liitävät häviävän 
hetken somessa ja vaipuvat sitten unohduksiin. Jätämmekö 
jälkeläisillemme enää kuvia muistoiksi?
TEKSTI      TUOMAS I.  LEHTONEN

Oulun taidemuseon 
näyttely vie kävijän 
aistien äärelle 

Vilho Lammen teoksista huokuu persoonallinen ote tyylisuunnasta riippumatta. 

Taide. Pohjoispohjalaisen sielunmaiseman kuvaajana 
tunnetun taitelija Vilho Lammen teokset saavat uusia 
ulottuvuuksia Oulun taidemuseon näyttelyssä. 
TEKSTI      MIA HEISKANEN

teistyöhankkeiden kautta. 
– OAMK:n opiskelijat Tiina Wallin, Otso 

Ritonummi ja Saku Vääräniemi ovat luoneet 
muutamista keskeisistä teoksista muokattua 
todellisuutta hyödyntäviä animaatioita, jot-
ka puhaltavat niihin uutta elämää. 

Digiteknologia herättää teokset 
Kekäläinen paljastaa, että Mestaaja-teos 
muuntautuu animaatiossa Hugo Simberg 
-tyyliseksi kuolemankuvaksi ja Nukkuva 
tyttö -maalauksen tyttö kömpii peiton alta 
maalaiskissan herättämänä. 

Vanha Liminka -näyttelysaliin tuo eloa 
äänimaailma matalana ambienssina. 

– Limingan Rantatie ja kylänraitin piha-
piirit olivat Lammen asuin- ja sielunmaise-
maa, jonka innoittamana äänimaailmas-
sa voi kuulla hevoskavioiden kopsetta ja  
askeleita hiekkatiellä ja luonnon ääniä. 
Äänimaailmakin on edellä mainittujen opis-
kelijoiden käsialaa.

Näyttelyn toteutuksessa on tehty yhteis-
työtä myös Oulun kulttuurilaitosten välillä. 

– Oulun kaupunginteatteri on käsikirjoit-
tanut näyttelyyn Siltatanssit-nimisen näytel-
män. Ohjaaja Anne Nimellin luotsaamassa 
esityksessä käydään dialogia Lammen maa-
lausten kanssa, ja niiden äärellä syvenny-
tään sommitelmiin, tunnelmiin ja väreihin. 
Näyttelysali toimii näin ensimmäistä kertaa 
myös teatterinäytöksen estradina.

Pohjalaisuuden koskettava ydin
On siis monta hyvää syytä tutustua Oulun 
taidemuseon Vilho Lampi -näyttelyyn, mut-
ta mitä se tarjoaa maalaustaiteen ystävälle? 

– Runsautta, ajattomuutta, taituruutta 
ja persoonallista otetta. Hänen sivellintek-
niikkansa on yhtäältä voimakasta ja jylhää, 
toisaalta herkkää ja pientä. Näyttelyssä pää-
see sukeltamaan pohjoispohjalaisuuden yti-
meen, mikä taatusti koskettaa. 

O ulun taidemuseon näyttely on 
kokonaisuus, joka tarjoaa näyt-
telyvieraalle tuoreita näkökulmia 
Vilho Lammen taiteeseen. Toi-

vomme, että moderni ihminen saa näyttelyn 
kautta uuden kosketuspinnan Lammen mo-
nipuoliseen taiteeseen, sanoo amanuenssi 
Tarja Kekäläinen.

Lampi oli uudistumiskykyinen taiteilija, 
joka ehti lyhyen taiteilijauransa aikana ko-
keilla monia eri maalaustyylejä ja tekniikoi-
ta ronskista ekspressionismista uusasialli-
suuteen ja herkkään pointillismiin. Lampi 
tunnetaan eritoten kotiseutunsa Limingan 
niitty- ja kylämaiseman kuvaajana. 

– Vanhan Limingan jokivarresta ja Ranta-
tiestä löytyy hänen taiteensa ydin. Siksi se 
onkin yksi näyttelyn keskeisistä teemoista. 
Yleisö pääsee tutustumaan Lammen tuotan-
toon myös Asetelmat, Muotokuvat, Pariisi 
ja Lakeus -teemakokonaisuuksien kautta.

Näyttely keskittyy 1920- ja 30-luvun tuo-
tantoon ja esillä on yli 80 merkittävää teos-
ta, joista 50 on Oulun taidemuseon kokoel-
masta ja loput teoslainoja.

Mukana tuulahdus Pariisia
Museo- ja tiedekeskus Luupissa, Oulun tai-
demuseossa on tutkittu Lampea ja hänen 
tuotantoaan jo usean vuosikymmenen ajan. 

– Pitkäjänteisen kokoelmahankinta- ja 
tutkimustyön avulla voimme tuoda Lammen 
henkilökuvasta esiin uusia puolia esimerkik-
si hänen ystävyyssuhteidensa välityksellä. 

Näyttelyssä onkin esillä Karoliina Otavan 
perikunnan lahjoittama, pahvinen kirjelaa-
tikko, jonka hän sai Vilholta lahjaksi kiitok-
sena avusta Pariisin kuukausina. Se on esillä 
näyttelyvitriinissä yhdessä Karoliinan,tuol-
loin Saimi Törmäsenä tunnetun taiteilijan, 
Pariisissa tekemien tussipiirustusten kanssa.

Vilho Lammen teoksiin on tuotu uutta 
ulottuvuutta myös nykyteknologian ja yh-

RAIMO KORPELA

Löydä lähin kameraseurasi osoitteesta:  
WWW.SKSL.FI/JASENSEURAT

TUULI NIKKI

Elämyksellinen 
museo johdattaa 
sotilaan elämään
Museo. Sotamuseo on elävä ympäristö, jossa 
pääsee kokeilemaan esillä olevaa materiaalia. 

M inkälainen on Suomi-ko-
nepistooli ja miltä tuntuu 
pidellä sitä, paljonko pai-

noivat sodanaikainen mantteli ja 
sotilaskypärä, kuinka ahdasta on 
Draken-hävittäjäkoneen ohjaamos-
sa? Suomenlinnan Tykistömanee-
sissa esillä olevassa erikoisnäytte-
lyssä kävijät pääsevät tutustumaan 
sotilaan elämään niin sodan kuin 
rauhankin aikana. Samalla voi ko-
keilla myös sotilaan elämään kuu-
luvia asioita ja miettiä, täyttäisikö 
itse sotilaalle asetettavat henkiset 
ja fyysiset vaatimukset.

– Näyttelyssä on haluttu tuoda 
mahdollisimman realistisesti näky-
ville, miltä tuntuu olla sodassa tai 
armeijassa. Sotamuseossa pääsee 
kokeilemaan laajasti univormuja 
ja päähineitä. Samalla voi pidellä 
Suomi-konepistoolin kaltaista le-
gendaarista asetta, joka on luon-
nollisesti tehty toimintakyvyt- 
tömäksi, kertoo näyttelypäällikkö 

Lauri Haavisto.
Sotilaan elämää -näyttelyssä kä-

vijä pääsee tutustumaan myös mui-
den maiden armeijoihin ja niiden 
tapoihin, kalustomääriin, henkilös-
töön ja budjetteihin. 

Virtuaalinäyttely lisänä
Haavisto uskoo, että monia kävijöi-
tä kiinnostavat jo pelkästään näyt-
teillä olevien esineet ja niiden ta-
rinat. Näistä hän mainitsee muun 
muassa Lauri Törnille myönnetyt 
mitalit sekä Simo Häyhän käyttä-
män univormun. Kesäaikana on 
mahdollista vierailla myös sodan-
aikaisen sukellusvene Vesikon sisä-
tiloissa, jotka avataan yleisölle jäl-
leen toukokuussa 2022.

Sotamuseon tarjonnassa ovat 
uutta myös virtuaalinäyttelyt, joi-
den avulla pääsee tutustumaan 
näyttelyihin teksteineen opastuk-
sen kera. Sotamuseon Maneesin ja 
Tykistömaneesin näyttelyosiot ovat 

virtuaalisina ThingLink-palvelussa. 
Näyttelyesittelyitä voi katsoa kaikil-
la päätelaitteilla, eivätkä ne vaadi 
erillisen sovelluksen asentamista 
laitteelle. Vierailu virtuaalinäytte-
lyissä on maksutonta. Projektit on 
toteutettu yhteistyössä Merisota-
koulun kanssa.

– Virtuaalinäyttely palvelee mie-
lestäni mainiosti myös jo paikan 
päällä käyneitä näyttelyvieraita. 
Pelkästään sotahistoriasta on esillä 
niin paljon materiaalia, ettei yhden 
näyttelyvierailun aikana saa vält-

Näyttelypäällikkö Lauri Haavisto esittelee museossa kokeiltavana olevia univormuja. 

tämättä käytyä läpi kaikkea halua-
maansa aineistoa. Näyttelytekstit 
ovat luettavissa suomeksi, ruotsik-
si ja englanniksi, Haavisto kertoo.  

Kokoelmat ja lahjoitukset
Sotilaan elämää -näyttelyn yhtey-
dessä pääsee tutustumaan myös 
Puolustusvoimat 100 vuotta sodan 
ja rauhan työssä -näyttelyn antiin. 
Sotamuseon näyttelyihin pääsee 
Museokortilla ilmaiseksi sisään. 
Myös kaikki alle 18-vuotiaat sekä 
sotaveteraanit ja kansainvälisissä 

rauhanturvatehtävissä palvelleet 
kriisinhallintaveteraanit pääsevät 
näyttelyihin maksutta. 

Sotamuseon kokoelmat ja saadut 
lahjoitukset muodostavat koko mu-
seotoiminnan perustan. Ne tarjoa- 
vat materiaalia myös tuleviin näyt-
telyihin sekä aineistoa tutkijoille. 

– Kokoelmat ovat moniin mui-
hin museoihin verrattuna suuret. 
Niihin kuuluu tuhansia esineitä ja 
valokuvia, jotka ulottuvat ajallisesti 
1800-luvulta nykypäivään. Nähtä-
vää ja koettavaa riittää jokaiselle.

TEKSTI      TUOMAS I.  LEHTONEN
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Joulukortin matka kuvaideasta saajan postilaatikkoon on lähes
vuoden pituinen prosessi. Ideointityö aloitetaan jo tammikuussa.
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L ämpöä, läheisyyttä ja taian- 
omaisuutta. Niitä on luvassa 
hiljattain huikean 90-vuoden 

iän saavuttaneen perheyrityksen, 
Ankin korttipajan, tämän vuoden 
joulukorteissa. Nokialla sijaitseval-
ta korttipajalta ovat tänäkin vuon-
na lähteneet taipaleelle suomalais-
ten kestosuosikit: tontut, joulupu-
kit, kynttilät, talven linnut ja mai-
semat sekä suloiset eläimet. 

– Joulukortin matka kuvaideas-
ta saajan postilaatikkoon on lähes 
vuoden pituinen. Ideointi ja suun-
nittelu alkavat jo tammikuussa. 
Suosimme suomalaisia kuvataitei-
lijoita ja valokuvaajia, mutta osit-
tain käytämme myös ulkomaisia 
kuvituksia. Taiteilijoiden kirjo on 
laaja, ja valikoimassa on joka vuo-
si paljon uutta, mutta suomalais-
ten mieleen ovat vuodesta toiseen 

myös jo edesmenneen kuvataiteili-
ja Marjaliisa Pitkärannan perintei-
set kortit. Painoon kortit pannaan 
jo kesällä, selvittää perheyrityk-
sen viidettä polvea edustava nuori  
toimitusjohtaja Laura Huurne. 

Yrityksen liikeideaan on alusta 
asti kuulunut postimyynti. Ideana 
on, että kortit poikkeavat suurten 
myyntipaikkojen valikoimista. Jäl-
leenmyyjiksi ovat valikoituneet pie-
net marketit ja kyläkaupat, kioskit, 
kukkakaupat ja kivijalkaliikkeet. 

Suomalaisella sisulla
Perheyritys on selvinnyt sotavuosis-
ta, lama-ajoista ja jakelun lakoista 
sisulla ja sinnikkyydellä. Vuosikym-
menten saatossa on sattunut tapauk- 
sia, joita muistellaan suvussa yhä. 
Kun Suomessa elettiin vielä hiilel-
lä käyvien häkäpönttölinjureitten 
aikaa, 15 vuoden ikään ehtinyt pe-
rustajan tytär Marjatta oli lähetet-

ty Tampereelle hakemaan suurta 
erää joulukortteja kirjapainosta. 
Paluumatkalla linja-auto suistui 
tieltä ja kortit levisivät pitkin pien-
narta. Kuljettajan ja matkustajien 
avustukselle kortit kerättiin tyhjiin 
hiilisäkkeihin. Kotona oli kerrotta-
va, että rahat menivät ja kortit ovat 
noessa. Niitä puhdistettiin pitkään 
koko perheen voimin.

Laura Huurne aloitti perheyri-
tyksessä jo 13-vuotiaana korttien 
lajittelijana. Yritys siirtyi vuonna 
2015 isovanhemmilta Huurneen 
vanhemmille. Toimitusjohtajaksi 
Laura Huurne nimitettiin 25-vuoti-
aana tämän vuoden keväällä yrityk-
sen täyttäessä 90 vuotta. Huurneel-
la on luontainen kiinnostus alaan, 
sillä hänellä on takanaan 11 vuot-
ta kuvataidekoulua. Perheyrityksen 
eteen ponnisteluun hän on kasva-
nut kuin luonnostaan. 

– Teen tätä työtä suurella into-
himolla. Tämä on työtä ihmiseltä 
ihmiselle, ja kortti on tapa ilmais-
ta, että saaja on lähettäjän ajatuk-
sissa. Olemme erityisen ylpeitä tä-
hän päivään tuoduista suruadres-
seistamme, joissa näkyy ihmisten 
toivomaa laatua ja vaihtelua. Meillä 
on tilaajia, jotka ovat halunneet su-
kupolvesta toiseen säilyttää vanhan 
tutun asiakasnumeronsa.

Kortit. Joulu alkaa
olla lähellä, kun posti-
laatikkoon tipahtelee
kortteja. Monet muis-
tamiset ovat lähtöisin
Ankin korttipajalta.
TEKSTI      L I ISA JOENSUU

Postitse saapuva kortti  
on kuin lämmin halaus

KORTTI ILMAISEE,  
ETTÄ SAAJA  

ON LÄHETTÄJÄN  
AJATUKSISSA. 



M A I N O S L I I T E

Kulttuuri 9

M A I N O S L I I T E

Kulttuuri8

Content Housen tuottama kaupallinen erikoisjulkaisuContent Housen tuottama kaupallinen erikoisjulkaisu

Näyttely on avoinna 9.1.2022 asti. Näyttelyyn voi 
tutustua myös virtuaalisesti verkossa: 

WWW.ESPOONKAUPUNGINMUSEO.FI  
> HISTORIAA VERKOSSA

koottu myös muuta 1950- ja 1960-luvun 
visuaalista maailmaa, joka on rinnastetta-
vissa Sirenien suunnittelemien rakennusten 
yksityiskohtiin. Tapio Wirkkalan vaikuttava 
lasivati muistuttaa muotokieleltään Sirenien 
Ympyrätalon taivasnäkymää. 

Näyttelyssä hyödynnetty, moderni tek-
nologia mahdollistaa aikamatkailun. Pu-
helimella tai tabletilla käytettävä lisätyn 
todellisuuden sovellus johdattaa näyttely-
vierailijan kurkistamaan Espoon Kontion-
tien 1950-luvun asuntoon, sekä samaan 
asuntoon vuonna 2020. Virtuaalitodelli-
suuden avulla toteutetun Timo Wrightin 
360-asteisen videodokumentin avulla vie-
railija pääsee kurkistamaan Jukka Sirenin 
opastamana myös espoolaiseen nykykotiin 
Kontiontiellä. 

Tyylikkäitä, aikaa kestäviä koteja
Hero nostaa näyttelystä omaksi suosikik-
seen Tapiolan puutarhakaupungin rivita-
lot, joiden rakentamisessa sodan jälkeisen 
ajan rakennusmateriaalien niukkuus on rat-
kaistu käyttämällä kokeellisia tehdasvalmis-
teisia puuelementtejä. 

– Kaija ja Heikki Siren ovat osanneet 
suunnitella tyylikkäitä, viihtyisiä ja toimivia 
koteja, jotka palvelevat asukkaitaan edel-
leen tänä päivänä, kertoo Hero.

Hero toivoo, että arkkitehtipariskunnan 
näyttely herättää siellä vierailevat katso-
maan ympäristöään uudella, oivaltavalla 
tavalla. Näyttely on suunnattu kaikille hy-
västä suunnittelusta kiinnostuneille eikä ai-
heeseen tutustuakseen tarvitse tuntea ark-
kitehtuuria entuudestaan. 

KAMUn museolehtori Tiina Hero toivoo Sirenien arkkitehtipariskunnan näyttelyn  
herättävän vierailijoita katsomaan ympäristöään uudella, oivaltavalla tavalla. 

Erikoisnäyttely  
ihastuttaa modernin 
teknologian avulla

K aija Siren (1920–2001) ja Heikki  
Siren (1918–2013) ovat kansain-
välisestikin tunnettu suomalainen 
arkkitehtipariskunta, joiden yh-

teinen työura kesti yli 50 vuotta. Sirenien 
tunnetuimpia töitä ovat muun muassa Ota-
niemen kappeli, Teekkarikylä, Ympyräta-
lo, Tapiolan puutarhakaupungin rivitalot, 
Linzin konserttitalo ja Bagdadin konferens-
sipalatsi.

Museolehtori Tiina Heron mukaan näyt-
tely rakentuu kolmen, Sirenien arkkitehtuu-
rille ominaisen teeman varaan: rakennusten 
sulautuminen ympäristöönsä, korkeatasoi-
set ja tehokkaasti hyödynnettävät materiaa-
lit sekä käyttötarkoituksensa mukaan vali-
tut, näyttävät rakenteet.

Sirenien suunnittelutyössä näkyy vahvas-
ti ympäristön ja luonnon kunnioittaminen. 
Rakennukset mukailevat ympäristöään ja 
maaston luonnollista muotoa. Otaniemen 
kappelin rakennusprojektin yhteydessä ra-
kennusta ympäröivät puut ja suuret kivet 
jätettiin paikalleen ja alttaritauluna toimii 
näkymä metsään, jonka etualalla on valkoi-
nen risti. Tämän näkymän edessä vierailija 
voi halutessaan itsekin hiljentyä, sillä näyt-
telyyn on rakennettu Otaniemen kappelia 
mittasuhteiltaan jäljittelevä tila, jonka sei-
nälle on heijastettu kuva vuodenaikojen mu-
kaan muuttuvasta, alttaritauluna toimivasta 
ikkunaseinästä. 

Ennennäkemätöntä materiaalia 
ja ripaus virtuaalitodellisuutta 
Kaija Sirenin satavuotispäivänä avautunees-
sa näyttelyssä on esillä ennennäkemätöntä 
materiaalia. Sirenien perheen kaitafilmeistä 
tehty kooste ilahduttaa elämänmakuisuu-
dellaan: pienoismallit ja alkuperäispiirus-
tukset sallivat vierailijan tarkastella raken-
nuksia arkkitehdin silmin. Näyttelyyn on 

Näyttely. Espoon kaupunginmuseon eli KAMUn erikois- 
näyttely esittelee Sirenien edistyksellistä asuntosuunnit-
telua ja kestävää arkkitehtuuria teknologian avulla. 
TEKSTI      HEIDI EDELMAN

Tapiola Sinfonietta
soittaa elämyksiä

Tapiola Sinfoniettan kotisali on Espoon kulttuurikeskuksessa. Orkesteri on saanut  
mainetta klassisista teoksista, mutta taipuu myös yllättäviin crossover-kokeiluihin.

Orkesteri. Espoon kaupunginorkesteri Tapiola Sinfonietta 
ravitsee kulttuurin nälkää potenutta yleisöä nautinnolli-
silla elämyksillä ja monipuolisella muuntautumisella.

TEKSTI      L I ISA JOENSUU

ESKO KESKI-OJA

Sinfonietta soittaa alusta loppuun elokuvas-
sa Tunturin tarina, jonka ensi-ilta on joulu-
kuun alussa. Marko Röhrin ohjaama elokuva 
täydentää Metsän tarinan ja Järven tarinan 
kokonaisuuden. 

Yllättäviä elämyksiä myös  
konserttisalien ulkopuolella 
Tapiola Sinfoniettalla on ollut tapana erot-
tua edukseen muista orkestereista ravis-
telemalla mielikuvaa juhlavasta klassisen 
musiikin orkesterista. Vaikka klassinen oh-
jelmisto onkin orkesterin ydinosaamista, se 
haluaa yllättää valinnoillaan ja tulkinnoil-

laan sekä tuoda musiikilli-
set elämykset myös perin-
teisten konserttisalien ul-
kopuolelle: festivaaleille, 
sairaaloihin, hoivakotei-
hin ja päiväkoteihin. 

Lapsille järjestettävien 
musiikkielämysten tuo-
tantoon ja esiintymisiin 
paneudutaan samalla huo- 
lellisuudella kuin mui-
hinkin konsertteihin. Or-
kesteri haluaa säilyttää ja 
vaalia korkeaa laatua jo-

kaisessa esityksessään. 
Orkesteri on soittanut jopa odottaville äi-

deille. Yleisön toinen ääripää on saattohoi-
tokotien asukkaat. Jo yksi viulisti voi antaa 
elämän loppumatkalla mittaamattoman ar-
vokkaan lahjan.

Kevätkaudella ja ensi vuoden aikana ylei-
söä viihdyttävät muun muassa After work 
-konsertit sekä yhteistuotannot Aprill Jaz-
zin ja Urkuyö ja Aaria -festivaalin kanssa. 
Vuonna 1987 perustetun Tapiola Sinfoniet-
tan muusikoista noin puolet soittaa mukana 
edelleen. Se tarkoittaa vankkaa kokemusta 
ja harvinaisen yhtenäistä sointia. 

Rehor kehuu orkesterin soittajien sitou-
tuneisuuden olevan ainutlaatuista. Koska 
vaihtuvuus on pientä, yhteishenkeä on help-
po ylläpitää.

Y leisö on orkesterin ilo. Se on käynyt 
Tapiola Sinfoniettalle kirkkaasti il-
mi parin viime vuoden aikana. Or-
kesterilla on konsertteja normaa-

listi noin 60 vuodessa. Koko kulttuurin ken-
tän sulkeuduttua orkesteri on striimannut 
konsertteja ilman saliyleisöä. Nyt se katsoo 
innolla eteenpäin tulevaan.

– Meille on valtava ilo saada yleisö ta-
kaisin. Kanta-asiakkaiden tutut istuinpai-
kat ovat edelleen tallessa lähes parin vuo-
den tauon jälkeenkin. Lipunmyynti alkaa 
joulukuun taitteessa, jolloin ilmestyy myös 
kevään ohjelmistomme. Toivomme näke-
vämme paljon myös uusia 
kasvoja yleisön joukossa. 
Saanemme heitä mukaan 
pitkän kokemusvajeen jäl-
keen, uskoo Tapiola Sin-
foniettan intendentti 
Maati Rehor.

Joulukuun monipuo-
linen ohjelmisto ulottuu 
Bachin Jouluoratoriosta 
suositun kamarimusiikki-
sarjan Hetkiä uusimpaan 
osaan. Valon säteitä -kau-
sikonsertissa lavalle nou-
see hollantilais-amerikkalainen sopraano 
Katherine Dain. Hänet esittelee Tapiola Sin-
foniettalle sen taiteellisena partnerina syk-
syllä aloittanut, amerikkalainen kapellimes-
tari Ryan Bancroft. 

– Bancroft on valovoimainen persoona, 
joka mahdollistaa uudenlaiset avaukset ja 
ennakkoluulottomat yhdistelmät. Katherine 
Dainia hän kehuu maasta taivaaseen. Ban-
croft voitti nuorten kapellimestareiden Mal-
ko-kapellimestarikilpailun vuonna 2018 ja 
sai marraskuun alussa Lontoossa jaetun Ku-
ninkaallisen filharmonisen seuran Vuoden 
kapellimestari -palkinnon. 

Orkesteri soi elokuvassa
Uusi avaus orkesterille on ollut myös yhteis-
työ elokuvatuotantoyhtiön kanssa. Tapiola 

JUHA ARVID HELMINEN

ON VALTAVA ILO 
SAADA YLEISÖ 

TAKAISIN USEAN 
VUODEN TAUON 

JÄLKEEN. 

vasta nyt, kun työpajat ja esitykset 
ovat taas käynnistyneet ja syntyy ai-
toja kohtaamisia. Meidän on aloitet-
tava sen viestimisestä, että kulttuu-
ria on turvallista kokea ja harrastaa. 
Taide ja kulttuuri ovat parasta hy-
vinvointia, mitä voimme lapsille an-
taa. Niiden eri muodot antavat mah-
dollisuuden itseilmaisuun, kuulluksi 
ja nähdyksi tulemiseen ja ovat tapa 
osallistua yhteisöllisiin kokemuk-
siin. Meillä on edessä iso työ lasten 
ja nuorten hyvinvoinnin edistämi-
sessä, muistuttaa Susiluoto. 

Susiluodon mukaan lastenkult-
tuurilla on suuri vaikutus lasten ja 
nuorten sosiaalisiin taitoihin, em-
patiakykyyn, itsetuntemukseen se-
kä tunne- ja tulevaisuustaitoihin. Se 
opettaa vuorovaikutusta ja kriittistä 
ajattelua sekä lisää luovuutta. Kult-
tuurin ja taiteen parissa kasvaneista 
nuorista tulee kulttuuria ja taidetta 
käyttäviä aikuisia. 

Työpajoja, tapahtumia ja 
näyttelyitä lapsille 
Vantaalla Lastenkulttuurikeskus 
Pessin tarjonnan käynnistymistä 
on odotettu innolla. Aito osallistu-
minen on taas mahdollista. Koke-
musta maassamme on siitäkin, että 
esityksiä vietiin päiväkotien pihoil-
le, ja lapset katselivat niitä sisältä 

L apsia on jo toista vuotta 
kasvattanut korona, joka 
on aiheuttanut pelkoa ja 
hätäännystä. Lapset ovat 
eläneet epävarmaa arkea, 

jossa tavalliset tilanteet on koettu 
turvattomiksi ja sosiaalinen kans-
sakäyminen riskiksi. Arkeen on si-
sältynyt uhka, jota aikuisetkaan ei-
vät hallitse, ja kaiken lisäksi tilan-
teen kesto on ollut kaikille avoin. 

Tämä kaikki on jättänyt jälkensä, 
uskovat lastenkulttuurin ammatti-
laiset. He arvelevat, että saatamme 
vielä joutua kasvotusten ahdistu-
neiden nuorten ikäpolvien kanssa. 
Lasten ja nuorten mieltä on rasitta-
nut korona-aikana ennen kaikkea 
tulevaisuuden epävarmuus. 

– Aikuisten tehtävä on jälleenra-
kentaa lasten luottamusta elämään. 
Lasten ja nuorten tulee päästä käsit-
telemään tunteitaan ja pelkojaan. 
On tärkeää, että heidän elämään-
sä saadaan myös iloa ja toivoa. Tai-
de, kulttuuri ja yhdessä tekeminen 
toimivat työkaluina, kun lapsille 
ja nuorille pyritään palauttamaan 
luottamus ja osallisuuden tunne. 
Heidän tulee päästä sosiaalisiin ti-
lanteisiin kokemaan ja tekemään, 
Suomen lastenkulttuurikeskusten 
liiton hallituksen puheenjohtaja 
Tiina Susiluoto näkee. Hän toimii 
vastaavana kulttuurituottajana An-
nantalossa Helsingissä.

Edistää hyvinvointia 
Lastenkulttuurin ammattilaiset 
ovat ymmärtäneet haasteen ja te-
kevät parhaansa lievittääkseen ko-
rona-ajan jälkiä omalta osaltaan. 
Haasteelliseksi tilanteen tekee se, 
että kaikki kulttuuri ajettiin pa-
himpien sulkutoimien aikana alas, 
ja lastenkulttuurikin on tällä hetkel-
lä vasta elpymässä. Korjaavaa työtä 
elämyksineen ja tulevaisuudenus-
kon palauttamisineen tekevät Suo-
men lastenkulttuurikeskusten liiton 
33 jäsentä eri puolilla Suomea.

– Lasten pelkoja ja tunteita pääs-
tään käsittelemään taiteen keinoin 

Kulttuuri kuuluu myös lapsille
ikkunan läpi. 

Pessissä lasten ja nuorten kult-
tuuripalveluiden päällikkönä työs-
kentelevä Kaisa Kettunen on saa-
nut nähdä käynnistyneiden työpa-
jojen, tapahtumien ja näyttelyiden 
positiivisen vaikutuksen. Kävijöistä 
paistaa keskittyneisyys ja virkisty-
neisyys. Kettunen muistuttaa tai-
teen ja kulttuurin olevan lapsen oi-
keus. Ne ovat mukana jopa lapsen 
oikeuksien sopimuksessa.

– Kulttuuri on tarkoitettu kaikille 
lapsille, ei vain lahjakkaille tai niil-
le, joilla on taiteellisia taipumuksia. 
Pessiin voi tulla matalalla kynnyk-
sellä. Tarjontamme on monimuo-
toista ja monikielistä. Meille on 
tärkeää, että tavoitamme perheet 
tasa-arvoisesti. Vantaan asukkais-
ta noin 21 prosenttia puhuu äidin-
kielenään muuta kuin suomea tai 
ruotsia, Kettunen huomauttaa.

Pohjoisessa Suomessa tilanne on 
ollut eteläistä parempi, koska har-
vaan asutulla alueella kulttuuritoi-
mintaa ja kanssakäymistä ei rajoi-
tettu yhtä vahvasti kuin kasvukes-
kuksissa. Korona-ajan mukanaan 
tuoma muutos näkyi siinä, että di-
gitaalisia mahdollisuuksia alettiin 
käyttää entistä enemmän hyödyk-
si myös kulttuuritoiminnassa, ker-
too Lapin lastenkulttuuriverkoston 

suunnittelija Anne Luiro. 
– Korona-aika kehitti taiteen te-

kemisen ja kokemisen entistä moni-
puolisempia muotoja, sillä sen mu-
kana syntyi etäyhteyksiin perustu-
vaa kulttuuria. Ammattitaitoises-
ti toteutettu lastenkulttuuri alkoi 
levitä erilaisina streamauksina ja 
tallenteina. Tekniikka on tuonut 
kulttuurin tasapuolisesti kaikkial-
le Suomeen, katsoo Luiro. 

Lapset. Kulttuurilla 
on suuri vaikutus  
lasten elämään. Taide, 
kulttuuri ja yhdessä 
tekeminen vahvistavat 
ilon ja toivon tunnetta 
tulevaa kohtaan. 

TEKSTI      L I ISA JOENSUU

Lastenkulttuurikeskus Pessissä Vantaalla tiedetään, että luovuus on hengen nektariinia. Lapset pääsevät kokemaan sekä tekemään taidetta monin eri tavoin. 
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• Lastenkulttuurilla on 
suuri vaikutus nuorten 
sosiaalisiin taitoihin.

• Se opettaa hyviä tai-
toja vuorovaikutukseen, 
itsetuntentemukseen ja 
lisää luovuutta. 

• Yhteisölliset työpajat 
ja tapahtumat vahvista-
vat lasten hyvinvointia. 

Positiivinen 
vaikutus  

LASTENKULTTUURI.FI
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Houkutteleva kulttuuritila
Musiikki. Mikä yhdis- 
tää Arttu Takaloa, 
Kymi Sinfoniettaa ja 
Kuusankoskitaloa? 
Rakkaus musiikkiin. 

V uonna 1985 Kuusankoskel-
le, Kymijoen rannalle nou-
si yksi Suomen ensimmäi-

sistä monitoimitaloista, joka yhdis-
tää eri kulttuurilaitoksia. Nykyään 
Kouvolan Kulttuuritaloihin kuuluva 
Kuusankoskitalo tarjoaa tilat niin 
teatterille, näyttelyille, kokouksil-
le ja seminaareille kuin konserteil-

Kuusaasalissa pääsee nauttimaan lyömäsoittimien ja vibrafonin kaksoiskonsertosta säveltäjä Arttu  
Takalon, lyömäsoittaja Mongo Aaltosen, Kymi Sinfoniettan ja kapellimestari Erkki Lasonpalon voimin. 

lekin. Lähes 500-paikkaisesta Kuu-
saasalista on tullut myös kansain-
välisten musiikkipiirien suosikki. 

Yksi kulttuuritalon vakituisis-
ta vierailijoista on Suomen ainoa 
kahden kaupungin orkesteri, Kymi 
Sinfonietta, joka on vuodesta 1999 
toiminut naapuruksien, Kotkan ja 
Kouvolan yhteisenä ylpeytenä. Kot-

kassa konserttipäivä on keskiviikko, 
Kouvolassa torstai.

Kuusankoskitalo saa yhteistyö-
kumppaniltaan kiitosta akustiikas-
ta, muunneltavista tiloista, palve-
lualttiista ja ammattitaitoisesta hen- 
kilökunnasta.

– Kaikki järjestyy, oli kyse teknii-
kasta tai turvallisuudesta, suitsuttaa  
Kymi Sinfoniettan myynti- ja tuo-
tantosihteeri Minna Korkolainen. 
Kouvolan Kulttuuritalojen johtaja 
Aija Matero vastaa kiittäen Kymi 
Sinfoniettaa lahjaksi kummallekin 
kaupungille. 

– Teemme tapahtumia koko Ky-
menlaakson asukkaille. Yleisöä käy 
kauempaakin. Kuusankoskitalo on 
aina ollut matalan kynnyksen kult-
tuurikeskus.

Kouvola niittää kiitosta 
Korkolainen ja Matero toivovat, et-
tä kaikki yhdessä aikaansaatu hyvä 
onnistuttaisiin säilyttämään vasta-
kin. Toimintaa, samoin kuin tiloja, 
kehitetään koko ajan. Viimeisin uu-
distus osuu back stagelle.

Myös muusikko, säveltäjä Arttu 
Takalo kuulee maailmalla kiitos-
ta Kouvolan konserttitiloista, jois-
sa itsekin vierailee mieluusti. Mar-
raskuisena torstaina Kuusaasalissa 
on vuorossa Kymi Sinfonietta ja sen 
Takalolta tilaama Kaksoiskonsert-
to lyömäsoittimille ja vibrafonille. 
Kantaesityksessä vibrafonisti Taka-
lo saa solistina rinnalleen esikuvan-
sa, lyömäsoittaja Tapio Aaltosen. 

Kouvolassa kasvanut Takalo 
tuntee Kuusankoskitalon lukuisil-TEKSTI      HANNELE NIEMI
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Lontooseen sijoittuvan kirjan voi löytää Suomalaisesta Kirjakaupasta, 
Prismasta tai verkosta osoitteesta Adlibris.com
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M ystiikkaa huokuva Sarah 
Pennerin esikoisromaani 
Myrkynkeittäjä pitää luki-

jan otteessaan omaperäisellä juo-
nellaan, joka on kiehtova yhdistel-
mä historiaa ja tätä päivää, tiivis-
tä jännitysnäytelmää sekä viihdyt-
tävää huumoria. Maaliskuussa jul-
kaistu New York Timesin bestsel-
ler on käännetty nyt jo 30 kielelle. 
Myyntiluvut jatkavat kasvuaan, ja 
kirjaan pohjautuvan TV-sarjan tuo-
tanto on käynnistetty. Finanssiura 
sai jäädä ja ura kirjailijana alkaa. 
Matka tähän pisteeseen ei kuiten-
kaan ollut täysin mutkaton.

– Lähetin ensimmäisen version 
esikoisromaanistani yli sadalle kus-
tantamolle, joista jokainen hylkä-
si sen. Yleisin syy tähän oli se, että 
kustantajat näkivät kirjassa esiin-
tyvät naishahmot pikemminkin 

uhreina kuin aktiivisina toimijoi-
na, kertoo Penner uransa alkutai-
paleesta.

Penner ei kuitenkaan lannistu-
nut. Hän uskoi unelmaansa ja läh-
ti työstämään kirjaansa uudestaan 
saamansa palautteen perusteella. 
Vuoden kirjoitusprosessin seurauk-
sena kirjan henkilöistä muotoutui 
vahvoja, toistensa takana seisovia 
naisia. Penner lähetti uuden version 
kirjasta kahdelletoista kustanta-
molle. Näistä viisi teki tarjouksen.

– Haluan omalla tarinallani roh-
kaista ihmisiä uskomaan unelmiin-
sa ja kulkemaan kohti sydämen vii-
toittamaa polkua, vaikka se hetkit-
täin tuntuisi järjettömältäkin. Ta-
rinani on myös osoitus siitä, että 
kirjailijan ura on mahdollista ilman 
koulutus- tai kokemustaustaa alal-
ta, jos tarina vain on riittävän vah-
va, Penner sanoo.

Haudattuja salaisuuksia, 
mystiikkaa ja voimaa
Onnellisuuden, intohimon ja unel-
mien toteuttamisen teemat kulke-
vat mukana myös Myrkynkeittäjäs-
sä, joka on onnistunut sekoitus hy-
vän mielen kirjallisuutta ja histo-
riallista romaania.

– Kirja auttaa viihteen keinoin 
irtautumaan arjesta, joka etenkin 

pandemian aikaan on ollut monel-
le raskas. Se tuo lohtua, jännitystä, 
hupia ja maagisen hengähdyshet-
ken tästä maailmasta. Taianomai-
suus herättää pohtimaan sattuman, 
kohtalon ja onnen kysymyksiä. 

Yllätyksellinen tarina
Myrkynkeittäjän tarina on yhdis-
telmä fiktiivistä historiaa, rikos-
mysteeriä ja magiaa. Lontooseen 
sijoittuvan tarinan historiallisessa 
osassa salainen apteekki valmis-
taa 1790-luvulla myrkkyä kaltoin 
kohdelluille naisille, jotka käyttä-
vät sitä heitä sortaneita miehiä vas-
taan. Nykyaikaa edustavassa tari-
nan osassa avio-ongelmiaan pake-
nevan lontoolaisnaisen elämä saa 
uuden suunnan, kun hän yllättäen 
törmää vihjeeseen Lontoota kaksi-
sataa vuotta sitten piinanneista rat-
kaisemattomista apteekkarimurhis-
ta. Yllätyksellinen kerronta ja no-
peat juonenkäänteet pitävät takuu-
varmasti otteessaan.

Kirja. Sarah Penner 
kuunteli sydämensä 
ääntä ja loikkasi  
finanssialalta kirjal- 
lisuuden kursseille  
intohimonsa pariin. 
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Esikoisromaani valloitti 
lukijat ympäri maailman

KIRJA AUTTAA  
IRTAUTUMAAN  

ARJESTA.

ta keikoiltaan Suomen ykkösartis-
tien kanssa, Katri-Helenasta Samu-
li Edelmanniin. 

– Olen kuullut pelkkää hyvää: 
konsertit vetävät väkeä, tilat toi-
mivat ja henkilökunta on aina tar-
vittaessa auttamassa. 

Ei heitetä hyvää hukkaan
Vahvimmat tunteet Takalon pin-
taan nostaa Kuusaasalin keikka 
vuonna 2012. Silloin poika nousi 
lavalle isänsä, laulaja Jouko Taka-
lon ja Dallapén kanssa. 

– Olin tehnyt uuden sovituksen 
Topparoikka tulee -kappaleesta, 
jonka isä esitti taustallaan se ai-
noa oikea orkesteri – sellainen Dal-
lapé hänelle oli, muistelee Takalo, 
joka saattoi isänsä hautaan vuon-
na 2015.

Kuusankoskitalon valmistumis-
vuonna Takalo oli jo vahvasti mat-
kalla ammattimuusikoksi. 

– Kouvola oli 80-luvulla hyvä 
paikka musiikista innostuneelle 
lapselle ja nuorelle. 

Muusikoksi kasvua edisti – Poh-
jois-Kymen musiikkiopiston ja Kou-
volan musiikkiluokkien ohella – sil-
loinen Kouvolan kaupunginorkes-
teri. Sen kehitystä osaksi kansain-
välistä Kymi Sinfoniettaa Takalo on 
seurannut kiinnostuneena Kouvo-
lasta pois muutettuaankin.

– Olen yrittänyt työlläni tuoda 
takaisin sitä, mitä nuorena täältä 
sain uralleni. Toivon Kouvolan ja 
Kotkan Kymi Sinfonietta-yhteis-
työn jatkuvan. Ettei jo syntynyttä 
hyvää heitettäisi hukkaan.

Taideala ansaitsee 
parempaa  
Liitto. Temen tavoitteena on kehittää kulttuuri- 
alaa sekä edistää työntekijöiden toimeentuloa. 

V iime vuodet ovat kohdel-
leet kulttuurialaa kehnos-
ti. Erityisesti esittävän tai-

teen totaalinen sulkeutuminen ai-
heutti paljon huolta, epätoivoa ja 
hämmennystä alan työntekijöiden 
keskuudessa. Poikkeusolosuhteis-
sa puutteet etenkin freelancereiden 
sosiaaliturvassa tulivat entistä nä-
kyvämmäksi. Toimeentulon kans-
sa kamppailun lisäksi alalla heräsi 
huoli kulttuurin ja taiteen arvostus-
kysymyksistä. Nyt jos koskaan tar-
vitaan työntekijöiden yhdistymistä. 

– Poikkeusolosuhteiden aiheut-
tamien haasteiden lisäksi ajan hen-
ki on ollut sellainen, että kulttuu-
rialojen työehtosopimuksia pyri-
tään heikentämään. Alalla puhu-
taan paljon paikallisesta sopimi-
sesta, jossa työntekijä ja työnantaja 
neuvottelisivat keskenään ehdois-
ta. Tämän kaltainen kehityssuun-
ta ajaa alas sitä työtä, jota työeh-
tosopimusten kehittämisen eteen 
on vuosia tehty. Työntekijöiden 
yhdistyminen onkin tällä hetkellä 

tärkeämpää kuin moneen vuoteen, 
ettei tilanne pääse rapautumaan,  
sanoo Teatteri- ja mediatyönteki-
jöiden liitto Temen toiminnanjoh-
taja Karola Baran. 

Pitkäjänteistä työtä
Suomen suurimpana taide- ja kult-
tuurialojen edustajana Teme on teh-
nyt pitkäjänteistä ja laajamittaista 
työtä kulttuurialan tekijöiden hy-
vän työelämän puolesta. Liitolla on 
syvä ymmärrys alan monista työn 
tekemisen tavoista ja muuttuvasta 
työelämästä. Ajan murroksessa Te-
me muun muassa lobbaa kulttuu-
rille rahaa, lisää ymmärrystä tai-
teen merkityksestä ja edistää alan 
työntekijöiden hyvinvointia erilais-
ten hankkeiden avulla. 

– Edustamme hyvin monimuo-
toista ammattijoukkoa, joiden työ-
elämä on usein vaikeasti hallitta-
vissa oleva tilkkutäkki. Autamme 
käytännön asioissa ja pyrimme vä-
hentämään epävarmuuden aiheut-
tamaa turvattomuuden taakkaa. 

Liittoon kuuluminen on tälle ryh-
mälle ikään kuin vakuutus. Hank-
keidemme avulla kehitämme alaa 
siihen suuntaan, että ihmiset jaksai-
sivat tehdä töitä eläkeikään asti. Sa-
malla etsimme keinoja tehdä taidet-
ta ympäristön kannalta entistä kes-
tävämmällä tavalla, Baran kertoo.

Taide merkittävää kaikille
Viime aikoina Temen päällimmäi-
senä agendana on ollut tehdä nä-
kyväksi taiteen itseisarvoa. 

– Kulttuurialan työntekijöiden 

Temen toiminnanjohtaja Karola Baran näkee koronan heikentäneen kulttuurialojen työehtosopimuksia.

hyvinvoinnin ja työssäjaksamisen 
kannalta on ehdottoman tärkeää, 
että työ koetaan arvostetuksi ja 
merkittäväksi. Viime aikoina tätä 
uskoa on koeteltu, Baran toteaa.

Taide ei ole merkittävää ainoas-
taan tekijöilleen, vaan koko Suo-
men kansalle. 

– Taiteellisissa teoksissa on kaut-
ta historian käsitelty koskettavim-
min ja mieleenpainuvimmin suo-
malaista identiteettiä määrittäviä 
tekijöitä. Kulttuurin kautta ihmisil-
le välittyy kokemus siitä, millaisia 

olemme, Baran herättelee.
Taiteeseen sijoitettu raha poikii 

lisää rahaa myös muille toimijoille.
– Olemme liitto, mutta teemme 

aktiivista vaikuttamistyötä politiik-
kojen suuntaan. Monet kulttuuri-
alan työolosuhteiden haasteet ovat 
kytköksissä rahoitukseen ja toisi pal-
jon hyvää koko alalle ja sen työnteki-
jöille. Samalla myös muut hyötyvät.

TEKSTI      MARI KORHONEN
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Tutustu liiton toimintaan ja jäsenehtoihin 
osoitteessa: 
WWW.TEME.FI/FI/TIETOA-TEMESTA/

Pääsihteeri Niina Sinkko toivoo Suomi-Venäjä-seuran kautta yhä use-
amman löytävän venäläisen nykykirjallisuuden ja taiteen pariin. 
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striimaten verkossa. Näin olemme 
päässeet tavoittamaan suuremman 
yleisön kuin aiemmin. 

Kansainväliset projektit
Kansalaistoimijoiden tila toimia on 
kiristynyt Venäjällä viime vuosina 
entisestään. Naapurimaan yhteis-
kunnallinen kehitys näkyy vääjää-
mättä myös Suomi-Venäjä-seuran 
toiminnassa. Sinkon mukaan kult-
tuurien väliselle yhteistyölle onkin 
siksi entistä enemmän tarvetta.

– Venäläiset uskaltautuvat aiem-
paa harvemmin mukaan kansain-
välisiin projekteihin, eikä Venäjä 
näyttäydy suomalaisillekaan help-
pona vaihtoehtona. Pystymme silti 
tarjoamaan tilaa monivivahteiselle 
keskustelulle ja yhteistyölle.

Hän huomauttaa, että venäläi-
sille kulttuurialan toimijoille, ku-
ten taiteilijoille, kirjailijoille ja esi-
merkiksi dokumenttiohjaajille on 
todella tärkeää päästä kosketuksiin 
eurooppalaisten kanssa. 

– Yhteistyön hiipuminen on pyrit-
tävä estämään, Sinkko toteaa. 

Suomi-Venäjä-seuran puheen-
johtaja Petri Honkonen jakaa huo-
len tilanteen kehityksestä. 

– Tehtävänämme on luovia vä-
lissä objektiivisesti, totuutta muun-
telematta. Korona on ollut haaste 
muutenkin, kun emme ole päässeet 
liikkumaan rajan yli.

Seura. Suomi-Venäjä 
-seura luotsaa yhteis-
työtä yli rajojen ver-
kossa järjestettävinä 
kultturitapaamisina. 
TEKSTI      P I  MÄKILÄ 

P andemia-aika on piirtänyt 
tiukan rajan Suomen ja Ve-
näjän väliin. Kun matkailu 

naapurimaasta toiseen on käytän-
nössä jäissä, kulttuuriyhteistyön-
kin voisi kuvitella kärsineen. Suo-
mi-Venäjä-seurassa on päästy to-
distamaan, että korkealaatuista yh-
teistyötä voidaan kuitenkin tehdä 
pandemiasta huolimatta. 

– Meidän tehtävämme suoma-
laisen ja venäläisen kulttuurin sil-
lanrakentajana on korostunut en-
tisestään. Olemme pystyneet jär-
jestämään verkossa todella mie-
lenkiintoisia ja laadukkaita kult-
tuuritapaamisia, ja samalla olem-
me voineet murtaa myyttejä siitä, 
että tällaisissa asioissa olisi hyvä ta-
vata aina kasvokkain. Uskon, että 
verkossa järjestettävät kohtaami-
set ovat tulleet jäädäkseen, kertoo 
Suomi-Venäjä-seuran pääsihteeri 
Niina Sinkko. 

Seuran toiminta on mullistunut 
tosin pandemia-aikana muutenkin. 

Tänä vuonna Katajanokan Kanava-
rantaan avattu Kulttuuritila Albat-
ross on tuonut suomalais-venäläi-
sen yhteistyön keskelle kaupunkia, 
kaikkien ulottuville. 

– Muokkasimme toimistotilas-
tamme avoimen toiminnan tilan, 
jossa toimii esimerkiksi pieni galle-
ria. Tilassa voimme myös järjestää 
pienimuotoista kulttuuritoimintaa 
kaikille aiheesta kiinnostuneille. 

Albatrossissa pääsee nauttimaan 
monimuotoisista kohtaamisista, 
kuten valokuvaaja Meeri Kouta-

niemen Matka Marien maalle -ni-
meä kantavasta näyttelystä, runo- 
ja musiikki-illoista sekä Venäjän eri 
kansojen perinneruokia ja perinne-
käsitöitä esittelevistä markkinoista.

– Suomalais-ugrilainen yhteis-
työ on yksi tärkeä osa seuran toi-
mintaa. Yhteistyössä korostuu usein 
se, että kansat asuvat kaukana toi-
sistaan, ja se, että Venäjä on pinta- 
alaltaan muutenkin todella suu-
ri maa. Nyt olemme pystyneet to-
teuttamaan tapahtumia sekä pieni-

Yhteistyötä yli rajojen

KULTTUURITILA 
TARJOAA IKKUNAN 
NAAPURIMAAHAN.
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