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YEL-MUUTOS UHKAA TAITEEN
KOKO KENTTÄÄ

L

oppukesällä alkoi suomalaisen eläkejärjestelmän uudistamisesta keskustelu jossa uudistajat haluavat kaikki ihmiset ns. samalle
viivalle. Tässä on erityisesti nostettu esille
yrittäjäeläkkeiden taso ja rahoitus. Toistaiseksi on pienyrittäjä saanut valita minimimaksunsa itse, nyt halutaan että maksu olisi sellainen joka
keskimäärin tehdyn työn arvoa vastaisi. Taiteissa työn arvoa
ei kuitenkaan voi mitata rahassa.

Jos uudistus toteutetaan näin, putoavat kokonaan yhteisestä kelkasta ne kulttuurisektorin yrittäjät joiden tulotaso
ei ole lähelläkään kaupallisen puolen yrittäjien tuloja. Ei
yrittäjänä toimiva taidemaalari, graafikko, kirjailija, freelan-

cetoimittaja, muusikko tai edes pienkustantaja kykene
maksamaan yel-maksua joka vie satunnaisista kuukausituloista puolet tai enemmin. Monen kulttuurisektorin pienyrittäjän tulotaso jää köyhyysrajan alapuolelle. Tällaisista
tuloista on mahdotonta maksaa suurta eläkemaksua. Jos
uudistus toteutetaan suunnitellusti, Suomi saa yel-maksuja
ulosottoon niin paljon, että ulosottovirkailijoille tulee todella
kiire.

Yleisemminkin Suomen lainsäädännössä on ongelmana
se, että ryhmiä niputetaan aivan kuin ihmiset ryhmän sisällä
olisivat kaikki samanlaisessa asemassa. Yksilöt unohtuvat,
pienryhmiä ei tunnisteta omiksi ryhmikseen. Ja ennen
kaikkea unohdetaan että taide on alue, jonka merkitys ei

aina näy rahallisesti arvioitavana. Taide on se luova voima,
jonka varassa koko yhteiskunnan kehitys kulkee. Taide on
välttämätöntä jotta ihmiset voivat elää edes jotenkin toiveikkaalla ja tulevaisuuteen uskovalla tavalla silloinkin, kun
syntyy uudenlaisia uhkia. Taidetta tarvitaan jotta Ukrainan
sota, ilmastonmuutoksen uhka tai muu maailmaa järkyttävä
kriisi ei pääse romahduttamaan ihmisten uskoa tulevaisuuteen kokonaan. Siksi taiteen tekijöitä ei pidä nitistää
asettamalla heille mahdottomia vaatimuksia lainsäädännön
uudistuksissa. Taidetta ja taiteilijaa tarvitaan jokaisen kansalaisen arkipäivään tuomaan uskoa tulevaisuuteen. Taide
on pölyttäjä joka saa yhteiskunnan kasvamaan ja tuottamaan satoa. Ilman taiteen kimalaisia ja perhosia emme tule
toimeen.

TAITEEN JA KULTTUURINBAROMETRI 2022:

HAUTAUSTOIMISTO

TAITEILIJOIDEN TYÖHYVINVOINTI
Taiteen edistämiskeskus (Taike) ja Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus (Cupore) kokoavat tänä
syksynä tietoa eri taiteenaloilla toimivien taiteilijoiden työhyvinvoinnista.
Kyselyssä keskitytään muun muassa taiteilijoiden näkemyksiin työhyvinvoinnista, työhyvinvointia tukevista ja kuormittavista tekijöistä sekä
työterveyshuollosta ja muista työhyvinvointia
tukevista palveluista.
Kysely on lähetetty osalle (satunnaisotos) Taikesta vuonna 2021 tukea hakeneista taiteilijoista.
Kyselylinkki on avoin ja sitä voi jakaa eteenpäin.
Kyselyn linkkiä jaetaan myös Taiken ja Cuporen
verkkosivuilla sekä eri organisaatioiden (taiteilijajärjestöt, säätiöt, taiteen tiedotuskeskukset jne)

G. Lindroos Ky

INKERI TUOMINEN

Pyydämme sinua vastaamaan kyselyymme
oheisen linkin kautta 30.9.2022 mennessä. Toivomme, että vastaat kaikkiin kysymyksiin ja kerrot
vapaasti omia näkemyksiäsi. Jokaisen taiteentekijän näkemykset ovat arvokkaita barometrin
tulosten kannalta.
Vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden
kesken arvotaan 20 museokorttia.

Täydellinen
hautauspalvelu

Itäinen Pitkäkatu 20, Turku
(Kupittaan puiston lähellä)
Puh. 02-251 2991
Malminkatu 4,
Parainen (puhelinlaitoksen vieressä)
Puh. 02-454 4176

Linkki kyselyyn:
https://link.webropol.com/s/taiteilijakysely2022
Taiteen ja kulttuurin barometri 2022 valmistuu
maaliskuussa 2023, jolloin järjestetään myös
teemaan liittyvä keskustelutilaisuus.

KUKKASITOMO

Pellavamekko- ja
kädentaitomyymälä

Nousiainen, p. 050 3051 466

AkanTalo
pellonpientareella
avataan Nousiaisiin.
paula.vehkomaki@vehkomaki.fi

UUDENMAANKATU 13, TURKU
02-5332975, 0407310975
info@festartdesign.fi
festartdesign.fi

Tilitoimistoni
palvelee.
Aallon Group on asiantunteva, pitkiä
asiakassuhteita ja kasvollista
palvelua vaaliva täyden palvelun
tilitoimistokumppani.

Varsinais- ja Vakka-Suomi,
Salonseutu, Somero, Turku,
Et.Satakunta

Toimitus:
Yliopistonkatu 23 A
II krs
20100 TURKU

OSTETAAN
Alvar Aallon
vanhoja huonekaluja, valaisimia
sekä lasiesineitä.

Vastaava toimittaja:
Harri Kumpulainen
Puh. 040 556 2766
rakennussanomat@
pelipeitto.fi
Sivunvalmistus:
Onnimainos, TURKU

Kiinteistöhuolto

Markku Varjonen Oy

Päivystys

24/7

040 188 5002

kiinteistohuoltovarjonen.fi

120 vuotta samassa perheessä

Turun seudulla modernein työvälinein,
mutta perinteisellä palveluasenteella
taloudestasi huolehtii Aallon Turku.
Tutustu ja kokeile miltä oma palveleva
tilitoimistosi tuntuu! aallongroup.fi/turku

Kulttuuriyhdistysten
syysjulkaisu 2022

www.vehkomaki.fi

Alk. 50€/piha+alv.

festart

IKKUNA
KULTTUURIIN

Linnankatu 9, Turku
puh. 02-23 23 23 5
www.hautaussaarinen.fi

Kustantaja:
Pelipeitto Oy
www.pelipeitto.fi
Kirjapaino:
TS-yhtymä /
Salon Lehtitehdas 2022
IKKUNA KULTTUURIIN
-lehden taustaryhmissä
ovat olleet UM-Yhdistys
r.y., Lounais-Suomen
Kirjailijat r.y, Turun AMK ja
Kirjan Talo sekä n. 10
muuta kulttuurin yhdistystä maakunnasta.
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Jo-Jo Teatteri - Pienellä lavalla, suurella sydämellä
Jo-Jo Teatteri on 1995 perustettu yhdistyspohjainen
teatteri, joka tarjoaa harrastusmahdollisuuden eri-ikäisille teatterin tekijöille sekä
näyttämöllä että teatterin
muillakin osa-alueilla. Teatteri toimii Manillan kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa
tehdaskiinteistössä. Kesäteatteritoimintaa on Vepsän
saaressa ja monena kesänä
myös Rauman ulkopuolella
sijaitsevassa Kuuskajaskarin
lomasaaressa. Ohjelmistossa
nähdään sekä kepeitä farsseja ja komedioita että vakavia, yhteiskunnallisesti kantaa ottavia näytelmiä.
Vuosittain eri produktioissa
työskentelee 30-50 harrastajaa joko näyttämöllä tai puvustuksen, lavastuksen, maskeerauksen ja valo- ja äänisuunnittelun sekä valo- ja äänitekniikan parissa. Ensi-iltojen
määrä vaihtelee neljästä kuuteen vuositasolla.

Poiketen alueen useimmista
harrastajateattereista Jo-Jon
strategiana on ottaa rohkeasti
ohjelmistoon uutuuksia vanhojen klassikkojen vastapainoksi. Niinpä olemme voineet
olla ylpeitä monista kantaesityksistä ja uusista dramatisoinneista, joita olemme tuoneet
näyttämölle.

noissa ovat mukana esittävän
taiteen osaajat monialaisesti.
Jo-Jo Teatteri on ketterä toimija, jolla on tahtoa ja kykyä
parantaa kaupunkimme kulttuurista vetovoimaa sekä samalla tuottaa asukkaille kustannustehokkaasti laajan kirjon erisisältöistä esittävää
taidetta.

Jo-Jo Teatteri on vuosien mittaan kehittynyt merkittäväksi
paikalliseksi kulttuuritoimijaksi, joka on yhä enenemässä
määrin pyrkinyt ja pystynyt
palkkaamaan näytelmiensä
ohjaajiksi osaavia ja harrastajien kanssa hyvää tulosta tekeviä henkilöitä. Turun AMK:n
Taideakatemiasta valmistuneet teatteri-ilmaisun ohjaajat
ovat tehneet Jo-Jolle monia
lopputöitään sekä myöhemmin ensiohjauksiaan.
Oman, monipuolisen tarjonnan lisäksi Jo-Jolla vierailevat
esiintyvät ryhmät nukke- ja
animaatioteatterien aloilta.
Myös teatterin omissa tuotan-

Teatterilla on kunnianhimoisia
tavoitteita, joihin päämäärätietoisesti myös pyritään. Yhteistyö muiden kulttuuritoimijoiden kanssa ja eriasteinen
kurssitoiminta luovat pohjaa
osaamiselle ja antavat uskoa
hakeutua ammattikentälle erilaisiin teatterialan tehtäviin
joko näyttämötaiteen pariin
tai teatteria soveltavan kentän
tarpeisiin.
Teatterin toimintahistorian
tunnetuinpiin tuotantoihin
kuuluvat mm. Jussi Kylätaskun
Runar ja Kyllikki, Maria Jotunin
Huojuva talo, Minna Canthin
Papin perhe, Leena Landerin

Tummien perhosten koti,
Aleksis Kiven Nummisuutarit,
Leevi and the Leavingsin musikaali Teuvo, Agatha Christien Eikä yksikään pelastunut
ja Mihail Bulgakovin Saatana
saapuu Moskovaan.
Teatterin tuotantoja on viime
vuosina valittu kiitettävissä
määrin sekä Työväen Näyttämöiden Liiton että Suomen
Harrastajateatteriliiton järjestämille näyttämöpäivillä. Näistä viimeisimpinä Minna Canthin Papin perhe, Florian Zellerin Isä , Louisa May Alcottin
Pikku naisia sekä huikean
hyvät arvostelut saanut Sara
Koirasen ja Vilja Lehtosen käsikirjoittama kantaesitys Suden nälkä, joka on tositapahtumiin ja -henkilöihin pohjautuva kertomus turkulaisten
punaisten naisten vaietuista
tarinoista työstä, nälästä ja uskosta suurempaan.
Teatterissa on nyt harjoituskausi vilkkaimmillaan. Työn
alla ovat lokakuun alussa en-

si-iltaan tuleva Marc Camelottin farssi Älä pukeudu päivälliselle, loppuvuoteen sijoittuva
H.C. Andersenin lastennäytelmä Lumikuningatar sekä vuoden 2023 alkuun tuleva Florian Zellerin Poika.
Älä pukeudu päivälliselle (Pyjama pour six) on naurettavan
hauska ihmissuhdefarssi, jossa jokainen kehittää tilanteiden pakottamana valkoisia
valheita toisilleen, ja vieläpä
erilaisia. Missä vaiheessa tullaan siihen pisteeseen, ettet
enää itsekään muista, mitä
olet kenellekin sanonut? Ranskalaisen näytelmäkirjailijan
Marc Camolettin supersuosit-

Lounaissuomalainen autofiktio jakautuu
monenlaisiin osasiin
Marja Riihimaa

Marja Riihimaa

Arabitalvi

Arabitalvi
Kirjailija laittaa aina itsensä
likoon kun kirjoittaa teoksen.
On teos sitten mihin lajityyppiin tahansa kuuluva, tekstissä on aina kirjailijaa itseään. Nyt muodissa olevassa autofiktiossa kirjailija on
entistä selvemmin kirjassaan

mukana. Silti autofiktiota ei
pidä lukea muistelmana tai
elämäkertana. Jokainen kirjailija fabuloi, autofiktiotakin
kirjoittaessaan.
Turkulaisia autofiktiota julkaisevia kirjailijoita löytyy useita.
Turkulaiselle
Riihimaalle (s.1963)
MikaMarjaTerho,
Marja Riihimaa
on tunnusomaista sujuva kieli. Hänen
tyylinsä on lähes viihdettä. Mukaansatemja Tapani Kinnunen esimerpaavaan tarinaan hän upottaa sanomansa.
kiksion kaunis
ovat
julkaisseet
romaaArabitalvi
kertomus
kahden
kulttuurin kohtaamisesta ja ystävyydestä.
neja jotka ovat vahvasti autoAikaisemmissa teoksissaan Riihimaa kuvaa osastoelämää, läheisriippuvuutta, ysfiktiivisiä.
Terho ja Kinnunen
tävyyttä
ja rakkautta.
Unelmatarha
(2020) runoilijoina, runollista
aloittivat
Kädet silmiltä (2014)
Luminen puutarha (2011)
kieltä jo viidessä autofiktiiviSininen Kaneli (2009)
sessä romaanissaan viljellyt
Riihimaa debytoi vasta romaanisarjan jälkeen runoilijana.
Myös runoteos ”Eilen” on vahvasti autofiktiivinen, siinä autofiktio esiintyy tunne-elämän
esittelynä. Mika Kivelä on
myös julkaissut runoja joista
autofiktiivisyys loistaa, mutta
hänen romaaneistaan ei juuri
autofiktion merkkejä löydy.

Nykyruno on usein melko suoraan autofiktiivistä, usein selkeämmin vielä aivan omakohtaisen kokemuksen kirjaamista. 60-70-lukujen laajemmat
ulottuvuudet yhteiskuntaan
ovat kadonneet kauas taustalle, Kari Aartoma antaa luvan itselleen puhua omasta
elämästään suoraan.
Autofiktio nousi suosituksi
genreksi ulkomaisten esimerkkien noustua myyntitilastoihin. Turkulainen autofiktio
ei ole samalla tavalla päätynyt
markkinjasuosioon, vaikka
alan harrastajat tuntevatkin
kirjoittajien tuotannon hyvin.
Autofiktioissa on myös eroja.
Kallepäätalomaista tekstiä ei
löydy. Mika Terho juoksuttaa
ajatuksenvirtaa, Tapani Kinnunen konkretisoi vahvemmin
ne ympäröivään maailmaan ja
Kari Aartoma pysyttelee vii-

nanhuuruisessa olemassaolossaan. Marja Riihimaan viisi
romaania ( SININEN KANELI,
2009, LUMINEN PUUTARHA
2011, KÄDET SILMILTÄ 2014,
UNELMATARHA 2020 ja
ARABITALVI, 2021 ) ovat ehkä
hienoimpia ja voimakkaimpia
autofiktioita mitä löytyy; ne
ovat sekä omiin että kuviteltuihin kokemuksiin pohjautuvia romaaneita ja kirjailija on
yhdistellyt sekä ihmisiä että
tapahtumia niin, että mikään
ei ole totta ja kaikki on totta.
Riihimaan ensimmäinen teos
on luokiteltu nuorisoromaaniksi, loppu tuotannosta on
voimallisen koskettavaa kertomusta vaikeasta elämästä
ja mielenterveydestä joka horjuu. Riihimaan kieli on runoilijan kieltä. Onkin outoa että
runoilijoiden romaanit muistuttavat enemmin raakaa

proosaa. Terhon pulppuavan
hengästyttävä ajatuksenjuoksu tekee tästä poikkeuksen,
mutta muuten Terho keskittyy
vain itseensä ja omiin tuntoihinsa. Myös Riihimaa kertoo
omista tunteistaan, mutta sirottelee ne romaaniensa henkilöille niin, että konkreettista
avainromaanitaustaa eivät
pysty löytämään edes
läheiset.
Kaikki nämä turkulaiset autofiktiokirjailijat kirjoittavat erinomaisesti lukukelpoisia teoksia. Lajissaan laadukkain kokonaisuus löytyy kuitenkin
tuntemattomimmalta. Marja
Riihimaan autofiktiivinen teossarja kuuluisi nykyistä laajemmin maan kirjastojen hjyllyille,
sillä ne osoittavat että vaikeasta, kirjoittajalle itselleenkin
arasta aiheesta voi kirjoittaa
merkittävää ja hyvää kirjalli-

tua farssia on esitetty ympäri
maailmaa. On rakastajia, on
vaimoja ja aviomiehiä. On kokki ja paras ystävä. On väärinymmärryksiä ja tilanteista
selviämisiä.
Ohjaajana ensi kertaa Jo-Jo
Teatterissa nähdään Jarno Muro: ”Tämän farssin hauskuus
perustuu luonnollisiin tilanteisiin, jotka voisivat sattua kenelle tahansa, mutta näytelmässä
ne tulevat vain hiukan väärään
aikaan.” Muro on päivittänyt
tekstin nykypäivän Turkuun.
Se on raikas ja tuore tarina yhdestä illasta, eräällä kesämökillä saaristossa.

suutta. Autofiktion kuolemaa
on ennusteltu usein. Se tuskin
kuolee, mutta toivottavasti yhä
jalostuu aina vain tärkeämmäksi lajiksi. Aito autofiktio ei
ole ekshibitionismia – se on
paljon enemmin.
Uusia kallepäätaloja ei varmaan enää tule. Yhtenäiskultturin aika on ohi. Kulttuuri on
pirstaloitunut ja pirstaloituu
edelleen. Autofiktiokin jakautuu jo osiin. Terhon, Kivelän,
Aartoman ja Riihimaan autofiktiot ovat jo osin jopa eri lajeja. Niitä kaikkia tarvitaan ne ovat kirjallisuutta jolla myös
tulevaisuudessa on merkitys,
vaikkakin aina enemmin pieniin ryhmiin jakautuneille kirjallisuuden lukijoille. Eläköön
autofiktio myös Varsinais-Suomessa !
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Näin syntyi Lounarien pikkuinen satukirja
Olipa kerran aika jolloin lapsille lukivat satuja kaikki: vanhemmat,
isovanhemmat, sedät ja tädit, ja lasten mielikuvitus sai kasvaa.
He oppivat erottamaan toden ja tarinan, mutta myös nauttimaan
tarinoiden maailmoista.
Joskus nelisenkymmentä
vuotta sitten tiukkapipoiset
kaikkitietävät mukaviisaat ryhtyivät kieltämään satuja. He
päättivät nitistää joulupukin,
prinssit ja prinsessat, noidat
ja haltiat, sillä heidän melestään lapset ajautuvat todellisuuspakoiseen harhaan kun
heille kerrotaan hahmoista ja
tapahtumista joita ei ole.
Ilman lapsuuden satuja,
mielikuvituksen kasvua ei lapsesta tule aikuista. Siksi lapsuuden saduista pait-si jääneet ahmivatkin nuorina aikuisina tuhansien sivujen mittaisia
bulkkifantasioita
paikatakseen lap-suuden satuvajausten tuottamia aukkoja. Eivät he kuitenkaan enää
oppineet ymmärtämään kirjallisuu-den merkitystä. Leena
Krohn totesi tuolloin, että fiktion lukemisen taito on katoa-

massa. Onneksi se ei kadonnut kaikilta.
Lounais-Suomen Kirjailijat
r.y. järjesti kevään 2022 kuluessa satukirjoituskilpailun
maakunnan kirjoit-tajille. Tarjolle tuli viitisenkymmentä
nimimerkillä varustettua tekstiä. Tekstit luki raati, johon
kuuluivat kirjailijat Pirjo Peltoniemi, Tuula Sandström, Teija
Veijola, Merja Manell ja Markku Karpio.

Raati kävi kevään ja kesän
kuluessa saamansa aineiston
huolellisesti lävitse, ja analysoi
tekstit. Ana-lyyseissä toistuvat
usein sanat ”ei ole satu”. Monista teksteistä raati myös
toteaa, että editonti olisi
pai-kallaan, jotta tekstin voisi
julkaista. Liian moni kirjoittaja
on lähtenyt myös hätäisesti
kirjoittamaan ja unohtanut että

TÄMÄN PÄIVÄN TUTKIMUS ON
HUOMISEN HYVÄÄ HOITOA
Tue tutkimusta TYKS-säätiön kautta
tykssaatio.fi

satu edellyttää kaiken kirjallisuuden tapaan myös kielen
ymmärtämistä. Töksähtelevä,
mekaaninen ja fraasien valtaama teksti hävittää hyvänkin
juonirakennelman sadunomaisuuden. Satu jää kielellisesti
torsoksi.
Moni tarjolle tullut teksti oli
myös epämääräisesti vailla
osoitetta. Jotkut oli suunnattu
aikuisille luki-joille, muutamasta ei tiennyt kenelle se oli tarkoitettu. Kirjoittajalle itselleen
? Kirjoittajan ystävälle ? Vastaanottajan, lapsen, unohtaminen vei sinänsä hyvin kirjoitetun tekstin hylättyjen
pinoon.
Kolme satua nousi kuitenkin vahvasti esiin. Raati oli
yksimielinen ja valitsi voittajaksi nimimerkki ARAKEL-18
sadun ”Pikkukissa” Seuraavat kaksi olivat niin tasaisia,
että raati päätti jakaa toisen
palkinnon tasan ja jättää kolmannen palkinnon jakamatta,
Toisen palkinnon jakavat siten
nimerkki VEDEN TYTTÖ sadullaan ”Ikimetsän siipiset”
ja nimimerkki ANTLOI sadullaan ”Tyttö joka halusi olla
televisio”.
Nimimerkkien takaa paljastuivat kirjoittajat, voittaja Iiti Elomaa ja Päivi Pelli-Kouvo ja Lauri
Oilinki. Kun ryhdyin yhdistyksen
satuantologian toimittamiseen,
kaivoin tarjotuista teksteistä
mukaan myös tarinan, jossa
satu esiintyy lapsen ja isoisän

välisenä elementtinä. Valitsin
tekstin siksi, että se on sekä
ammattikirjailijan aitoa kirjallista
tekstiä että myös hyvin koskettava. Teksti on yli 80-vuotiaan
paraislaisen kirjailija Rainer
Alanderin kirjoittama. Alander
on julkaissut mittavan tuotantonsa ruot-sinkielellä, valitettavan vähän häntä tunnetaan
suomenkielisellä puolella vaikka suomennoksia onkin jonkin
verran. Tämäkin teksti on alun
alkaen ruotsinkielinen. Sen on
ennen kisaan lähettämistä käsikir-joituksesta suomentanut
Marja Riihimaa.
Onnittelen kisan voittajia, ja
kaikkia osallistujia. Kirjoittaminen on tärkeää aina, lapsille
kirjoittaminen
vielä
tärkeämpää.
Tämä pieni satukirja ei ole
kaikenkattava otos siitä, miten
satuja nyt lapsille tarinoidaan.
Mutta pieni-kin satukirja on
johdatus tulevaan. Lapsi on
tärkeä, satu on tärkeä. Satu
kasvattaa lapsen oikealla taval-la täyteen elämään. Ilman
satuja tulee lapselle liian varhain aikuiselämän sen pituinen
se.
Harri Kumpulainen

(Teksti on Turun Kirjamessuilla
julkistettavan pienen ”Olipa kerran satu”-antologian esipuhe.
Kirja on vain 52-sivuinen ja isotekstinen, se on tarkoitettu ääneen luettavaksi ja sopii siten
sekä mummulla tai vaarille lapsenlapselle luettavaksi, tai lapselle joka on vasta opettelemassa lukemaan.)

Kaarinan
Taideyhdistys ry:n
40-vuotisjuhlanäyttely
Brinkkalan galleriassa
syys-lokakuun ajan

taikaa

-kiertue

21.11.
22.11.
24.11.
25.11.

Tampere-talo, Tampere
Logomo, Turku
Kulttuuritalo, Helsinki
Promenadisali, Pori

Solisteina
Saara Aalto | Mikael Saari

Liput 22,50/37,50 € + tilausmaksut
(alk. 1,50 € lippu.fi & ticketmaster.fi)

Kaarinan Taideyhdistys ry:n 40-vuotis
juhlanäyttelyssä Polulta kerättyä on esillä
eri tekniikoilla toteutettuja teoksia, jotka
ajoittuvat 1980-luvulta näihin päiviin.
Kaarinan Taideyhdistys käynnisti juhlavuoden Unista kuviksi -näyttelyllä Kaarina-talossa aiemmin tämän vuoden
huhtikuussa. Kaarinan Taideyhdistykseen kuuluu lähes 80
jäsentä. Yhdistys järjestää
vuosittain näyttelyitä ja maalauskursseja, taidematkoja ja
luentoja. Yhdistyksen jäsenet
ovat pitäneet myös yksityisnäyttelyitä lähikunnissa Kaarinassa, Turussa, Paraisilla,
Raisiossa, Naantalissa, Maskussa ja Perniössä.
Juhlavuoden kunniaksi
Kaarinan Taideyhdistyksen

40-vuotishistoriikki julkistettiin
Polulta kerättyä -näyttelyn
avajaisissa 15.9. Samalla julkistetaan yhdistyksen uusi logo,
jonka suunnittelukilpailuun osallistui yhdistyksen viisi jäsenta
seitsemällä eri ehdotuksella.
Taideyhdistys kiittää Kaarinan kaupunkia ja Kaarina-Seuraa hyvästä yhteistyöstä. Seuran tiloissa olemme voineet
pitää kursseja ja yhteisiä
maalausviikonloppuja.

Näyttely on avoinna
16.9.–30.10.2022
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Kiehtovaa exlibristaidetta
Exlibrikset ovat symboliikallaan lumoavia kirjanomistajamerkkejä, jotka
yhdistävät kirjallisuuden, taiteen ja muun kulttuurin harrastajia kuten
kotiseutuhistorian ja keräilyn ystäviä. Ihmiset valitsevat usein merkkinsä
kuva-aiheen asioista, jotka ovat heille elämässä tärkeitä.
Ikivanha ala kotiutui Suomeen
keskiajalla Mikael Agricolan ja
aikalaisten myötä, mutta yleistyi
vasta reilut sata vuotta sitten.
Uusi nousukausi on edessä, sillä
nyt harrastus tiedetään jo
paremmin.
Exlibris Aboensis tuo jälleen
mielenkiintoisen näyttelyn osastolleen Turun Kirjamessuille ja
neuvoo oman merkin hankista.
Yhdistys oli suosionsa huipulla
jopa alallaan maailman suurin ja
on Suomen väkiluku huomioiden
yhä yllättävän hyvillä sijoilla 4-5.
Jäsenmäärä kasvoi tasaisesti
20 vuotta kunnes koitti 10 vuoden alamäki, jonka aikana ikärakenne vinoutui. Tulevien sukupolvien iloksi ala tarvitsee uusia
harrastajia ja aktiivisia toimihenkilöitä. Hyvä tilaisuus on tulla ensi
kertaa mukaan vaikuttamaan
syyskokoukseen torstaina 20.10. klo 17 TuNNKY:n saliin, Vähä-Hämeenkatu 12a, jonne kirjailijavieraaksi
saapuu Anna Soudakova. 30-vuotista taivalta yhdistys juhlii marraskuussa.
Suomessa exlibriksiä on yli 25 000. Lisätietoja harrastuksesta löytää netistä yhdistyksen nimellä.
Exlibristit eivät ole kummallisia, vaikka ovatkin merkillisiä ihmisiä.
Tauno Piiroinen

Luovaa kirjoittamista
opiskellaan nyt monissa
oppilaitoksissa
Kirjailijoiksi pyrkiviä opetetaan nyt monissa eri oppilaitoksissa.
Kansalaisopistoista yliopistoihin on syntynyt sekä lyhyitä että
pitempiäkin koulutuskursseja, yliopistoissa myös opintopistesiin
oikeuttavia. Moni luovan kirjoittamisen kurssitus alkoi aikoinaan
siitä, että kannustettiin kirjoittamaan omia muistelmia tai
perheiden tarinoita jotta ne saataisiin talteen tulevaa tutkimusta
varten.
Nyt luovan kirjoittamisen koulutus on monimuotoista, ja
useimmat koulutukseen hakeutuvat pyrkivät nimenomaan kirjailijoiksi tai ainakin
kirjoittamaan kaunokirjallista
tekstiä ystäväpiirilleen. Turussa yliopistotason koulutusta
antaa Turun Yliopisto, laajemmalle joukolle myös Auralan
opisto. Auralassa kirjallisuuden osuus on ollut aina merkittävä, turkulaiskirjailija Kaarlo Isotalo oli jo 60-luvun alussa
opiskelemassa kirjoittamista
Auralassa.
Muualla maakunnassa valtaosa luovan kirjoittamisen
koulutuksesta on jäänyt kansalais- ja työväenopistojen
varaan, joskin myös yliopistojen ns. filiaalit tarjoavat opiskelupaikkohja maakunnan pienemmissä kaupungeissa.
Luovan kirjoittamisen opiske-

lulla pyritään usein kielen hiomiseen ja sen oivaltamiseen
mikä on tekstille tärkeintä: se
on, tai sen pitäisi aina olla, että
kirjoittajalla on oikeasti asiaa.
Viihdekirjoittaminenkin edellyttää edes jonkinlaista
asiasisältöä.
Kirjoittajalla pitää olla motiivi kirjoittaa. Nyt onkin mielenkiintoista, että Turun Ammattikorkeakoulukin on lähtenyt kurssittamaan kirjoittajia,
siellä on menossa journalistisen eli lehtikirjoittamisen koulutus. Myös journalistinen
kirjoittaminen edellyttää luovuutta kirjoittajaltaan, uutis- tai
mielipidetekstikin tarvitsee
sujuvaa (ja helposti ymmärrettävää) kieltä, täsmällisyyttä
ja asian ytimeen paneutuvaa
ajattelua. Löysä teksti ei innosta lukjoita.

Jos haluaa parantaa kirjoitustaitojaan kannattaa tutkia
vaikka nettisivuilta opistojen,
yliopistojen ja muidenkin tarjontaa. Jo harrastuksena kirjoittaminen on antoisaa. Päämäärätietoinen kirjoittaminen
on kuitenkin myös kovaa työtä, mikään koulutus ei varmista
päämäärään pääsemistä. Kustantajat saavat sadoittain hyviä käsikirjoituksia vuosittain,
ja vain minimaalinen osa niistä
pääsee koskaan kirjaksi kansiin asti. Mutta yrittää aina
kannattaa, ja luovan kirjoittamisen koulutuksella kirjoittajan mahdollisuudet paranevat
oleellisesti. Väkisin kirjoittaminen ei kuitenkaan kannata.
Kirjoittamisesta pitää aina
nauttia.
Nauttikaamme siitä !

VÄRITETTY TOTUUS
Taiderikoksia Suomessa

ILMAINEN SISÄÄNPÄÄSY

RAKENTAJAN EI KANNATA PÄÄTYÄ HIRTEEN
SUOMEN EKOLOGISIMMAT
TALOT RAKENNETAAN OLJESTA
Premium -tason design -älytalot
ovat:
- Korkealaatuisia
- Energiatehokkaita
- Luonnollisia
- Terveellisiä
- Paloturvallisia
- Ilmastoystävällisiä

OLKITALO.FI
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LounaisSuomen
Kirjailijat r.y.
Jäsenten kirjoja
vuonna 2022

Jeesus vai Paavali
Heikki Palmun neljästoista kirja "Jeesus
vai Paavali? Pohdintoja uskonasioista" tekee kristityille kysymyksen: Kumpaa sinä
seuraat? Paavalin moraaliohjelmaa vai
Jeesusta, joka radikaalisti yhdistää oikeuden ja rakkauden?

Mika Terho:
"Ajopuuna umpikujassa"
"”Umpikujassa eteneminen on hankalaa.
Joka toisessa lauseessa tuntuu, että hyvin
menee, ja joka toisessa, että kuula kalloon." Mika Terhon ”Ajopuuna umpikujassa” on rohkea tunnustuskirja, nöyrä, mutta
häpeämätön monologi taiteilijana elämisestä. Neljätoista kirjaa aiemmin
julkaissut Terho
tunnetaan niin
runoudestaan
kuin romaaneistaankin. Tilaa kirjaa: kustannuskasite@gmail.
com"

Annika Brusila:
REVIIRI

Paljonko ihmisessä ja ihmisten muodostamissa yhteisöissä on jäljellä oman reviirinsä merkitsevää ja sitä ankarasti
puolustavaa eläintä? Annika Brusilan
romaani Reviiri kysyy isoja kysymyksiä
hierarkioista, vallanhalusta, omaksi katsotun alueen merkitsemisestä ja liittoutumisesta. Romaanin tapahtumat sijoittuvat
vaalitoimistoon,
rakennusliikkeeseen ja koulumaailmaan, joiden ihmissuhteet ristivalottuvat muurahaisyhdyskunnan ja
muiden eläinyhteisöjen kuvausten kautta.

Mika Kivelä:
Marilynin kiehkura (Enostone,
2022)

Rovaniemi on Suomen pääkaupunki ja
sen byrokraatit kuristavat pientä silakanpyynnillä elävää Turkua. Mutta mitä tapahtuu, kun silakanpyynti kielletään ja turkulaistroolarit määrätään romutettaviksi?
Mika Kivelän kolmas romaani
Marilynin kiehkura marssittaa
estradille hengästyttävän ryhmän niin ikonisia
kuin tuntemattomampiakin hahmoja eikä juonenkäänteissäkään säästellä.

Rake Tähtinen:
Viimeinen kuvaus,
Myllylahti Oy
Kiehtova jännitysromaani valokuvaajien
ja mallien maailmaan kietoutuvasta rikostutkinnasta. Rakastettu uusikaupunkilainen tutkijapari Petäjämäki & Laatikainen suitsii
taas länsirannikon rikollisuutta. Romaani on
Tähtisen yhdeksäs Petäjämäki -sarjassa.

Hannu Hirvonen:
VAHNA PAHA! (Sarvet)

Herra Rontin, Yhdistyneiden Kiusankuntien Pahanmielen lähettilään, elämä alkaa suistua raiteiltaan, kun taloon muuttaa Normistojen lapsiperhe. Vahna paha!
on hauska ja jännittävä tarina tahtomattamaan sympaattisesta pahantekijästä,
samalle hiekkalaatikolle osuvasta pikkupoika Samusta ja
hänen isosiskostaan Sirkusta, josta tapahtumien edetessä kasvaa tarinan salainen
sankari. Kirjassa on Johanna
Taskisen ja Aki
Nyyssösen
värikuvitus.

Tapani Kinnunen:
AINA NÄLKÄ

Topias Kettunen on nuori vihainen mies
1980-luvun alun Joensuussa. Kavereiden bändit menestyvät ja hajoavat, Topias miettii paikkaansa maailmassa.
Naisia kaatuu ja väkijuomaa kitataan.
Runous alkaa saada nuoresta lupauksesta yhä tukevampaa otetta. Nuorison
Taidetapahtumassa Topias
Kettunen tekee
tempauksen,
jolla on kauaskantoiset seuraukset. Aina
nälkä päättää
Tapani Kinnusen Suomi-sarjan, joka alkoi
2014 romaanilla
Noustiin
kellareista

Mikko Kalajoki
Almus: Tännetuloa terve
(WSOY)
”Minä olen Almus, tanhuisaa iltaa.”
Eräänä tavallisena tiistai-iltana herra Mattssonin
oven takana seisoo tuntematon pienikokoinen
henkilö. Yllätysvieraan nimi on Almus, ja hän
kertoo olevansa vaihto-oppilas kaukaa Alamailta.
Tästä alkaa monien sattumusten sävyttämä seikkailu, jonka edetessä Almuksen mutkaton iloluonteisuus tarttuu myös kaikin tavoin keskivertoon herra Mattssoniin. Mutta miten käy, kun
peikkotutkija Edina von Kittelsen kiinnostuu
pienen muukalaisen
alkuperästä?
Taidokkaana kynänkäyttäjänä tunnetun Mikko
Kalajoen ensimmäinen
lastenromaani hurmaa
niin pienet kuin isommatkin lukijat sydämellisellä
tarinallaan ja kujeilevalla
kielellään. Kirjaa kuvittavat Jani Ikosen viivapiirrokset, jotka ovat ilkikurisesti vinksallaan.

Mina dikter, KM Wegelius
Uudessa kirjassani kootut runoni ruotsiksi käännettyinä.
Myös englanniksi käännetty My Poetry
on nyt saatavilla.
Molempia myyn Turun kirjamessujen
osastolla B16.
Kirjojani myös
Vaski- ja Blanka
kirjastoissa

Marja Riihimaa: EILEN
Runoja 1995-2022

on kirjailijan kuudes teos ja ensimmäinen
runokokoelma. Turkulaiskirjailijan runot
ovat tarkkanäköisiä, tunteita herättäviä
muistoja pitkän eilisen kokemuksista
vuosikymmenten varrelta. Riihimaa on kirjoittanut tunnustuksellisen kokoelman
elämästään eikä piilota mitään. Saman
niminen CD ilmestyi samaan
aikaan, siinä
Marja laulaa itse
säveltämiään
runojaan herkästi nimellään
Marja Kristiina.
Autofiktiota ?
Ei kokonaan
– myös mieli
kulkee omissa
sfääreissään.

Toimittajana, sanoittajana ja runoilijana
tunnetun Jukka Saarisen ja luontokuvaaja Kata Sivusen toinen yhteinen luontokuvarunokirja sai nimensä neljästä
alkuaineesta. Kirjassa Tuli...Vesi...Maa...
Ilma liikutaan taivaanrannoilla tulta ja
valoa etsien, vaelletaan virtojen varsilla
siltoja tarkkaillen, pohditaan ilmastonmuutosta ja sitä, miten pärjää
luonto. Miten
ihminen. (ISBN
978-6317-3-2,
128 s Sanarakas Oy, Fotokata Oy, 2022,
Painokauppa.
fi).

Frida Maria Pessi: Kultakutri
ja kesäkarhut (Karisto 2022)
Frida Maria Pessin esikoisteos Kultakutri
ja kesäkarhut on tarina neljästä ihmisestä ja yhdestä kesästä. Yllättävissä
kohtaamisissa elämä nytkähtää eteenpäin joskus odottamattomalla tavalla.
Äänikirjan on lukenut Piia Koriseva. Teos
voitti Otavan, Suplan, Kariston ja Otavan
kirjasäätiön viihderomaanikilpailun syksyllä 2022.

Rainer Alander:
Trålfiske

Rainer Alanderin novellikokoelmassa
pääosissa ovat tavalliset ihmiset, heidän
elämänsä käännekohdat ja elämä itse
tunteineen ja kohtaloineen.
Alander on tunnettu ruotsinkielellä kirjoittava pitkän linjan kirjailija,
hänen laajaa tuotantoaan taustoittavat kirjailijan
omat kokemukset
niin maailman meriltä kuin Paraisten
seudultakin.
Nyt 85-vuotias
kirjailija
kirjoittaa yhä
vahvaa ja karheaa
kirjallisuutta.

Tuula Sandströmin
TUULAHDUKSIA

sisältää kirjailijan Vakka-Suomen Sanomissa julkaistujen kuukausikolumnien
parhaimmiston viime vuosilta. Sandström
kirjoittaa esseetyyppisiä näkemyksiään
ja pysyy ajan
hermolla vaikka
käsitteleekin aiheitaan kauno
kirjailijan
tapaan.
Sandströmin
tekstit eivät vanhene - aina on
aikaa erinomaisille esseille !

OLIPA KERRAN SATU
on Lounais-Suomen Kirjailijat r.y:n kevään
2022 satukirjoituskilpailunparhaista koottu
pieni, vain 52-sivuinen satukirja. Neljä satua, ja esittelyteksti ovat osoitus siitä, että
lapsille kirjoittaminen on tärkeää.
Satu on kirjallisuudenlaji jota
pitää osata
arvostaa. Anna
lapselle elämys!
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Metka Kööri juhlii tänä syksynä somerolaista musiikkia
Somerolainen Metka Kööri viettää tänä syksynä Rauli "Badding" Somerjoen syntymäpäiviä.
Legendan kunniaksi on koottu konsertti Sydän lämpöä täys.Baddingin syntymästä tuli 30.8.
kuluneeksi 75 vuotta. Kuoro laulaa hänen sävellyksiään ja muita tunnetuksi tekemiään
kappaleita sunnuntaina 2. lokakuuta kello 16 Someron seurakuntakeskuksessa.
Metka Köörin johtaja Olli Salomäenpää on tehnyt useisiin
Baddingin kipaleisiin mainiot
kuorosovitukset. Ohjelmistossa on muun muassa Baddingin
sävellykset Mä haluan sun ja
Tähdet, tähdet. Räväkämpää
menoa tarjoillaan muun muassa kappaleissa Mä jäin kii ja
Jykevää on rakkaus. Säestäjinä ovat tuttuun tapaan Antti
Vainio, kitara ja Tuomas Virtanen, harmonikka.
Marraskuun lopulla kuoro
ottaa uusiksi Unto Monosen

90-vuotisjuhlavuoden kunniaksi valmistetun Kohtalona
tango -konsertin, joka jäi kaksi
vuotta sitten koronan jalkoihin.
Salomäenpää on tehnyt lisää
kuorosovituksia Monosen
upeisiin tangoihin. Metka Kööri
esittää niin Onnen maan ja
Tangon petturille kuin Sammuneen nuotion ja Yön akkunan
takana. Konsertissa kuullaan
kuoron lisäksi solisteina Pirkko
Pelanderia ja Annika Kuntsia.
Konsertti soi Someron srk-kes-

kuksessa sunnuntaina 27.11. klo
16.
- Yhdistyksemme sääntöjenkin mukaan Metka Kööri
ry:n yhtenä tehdävänä on vaalia somerolaista musiikkiperinnettä ja -kulttuuria sekä tehdä
paikallista musiikkikulttuuria
kuten Rauli ”Badding” Somerjoen ja Unto Monosen tuotantoa tunnetuksi, kuoron puheenjohtaja Pia Tuomonen
toteaa.
- Se on meille mieluisaa,
sillä sekä Somerjoki että Mo-

nonen ehtivät tehdä merkittävät urat hienoine kappaleineen
ja jättää lähtemättömät jälkensä suomalaisten musiikkimuistiin. Heidän tuotantonsa antaa
edelleen monipuolisia mahdollisuuksia tarjota yleisölle
elämyksiä.
Ensi keväällä kuoro kokoaa
konsertin Metkoja Sooloja. Nimestäkin voi päätellä, että
konsertissa kuullaan vaihteeksi useita sooloesityksiä kuorosovitusten lisäksi. Konsertti
pidetään 7. toukokuuta Some-

Metka Kööri vietti viime syksynä 10-vuotisjuhliaan
konsertin merkeissä. Mukana kuoronjohtaja Olli Salomäenpää ja luottosäestäjät Antti Vainio ja Tuomas
Virtanen. Kuva: Somero-lehti/Eija Komu
ron srk-keskuksessa. Silloin
ohjelmistossa on kuorolaisten
lempikappaleita joka lähtöön

vanhemmasta tuoreempaan ja
ulkomaisesta kotimaiseen.

Someron Kuvataideyhdistys ry on toiminut jo 40 vuotta
Pirteää toimintaa taiteen hyväksi

Vuonna 1981 Somerolla asuva kulttuuripersoona Kai Linnilä
yhdessä somerolaisten kuvataiteilijoiden ja kuvataiteen
harrastajien kanssa päätti perustaa Someron Kuvataideyhdistys
ry:n.
Somero on tullut kuuluisaksi
muusikoidensa Unto Monosen, Rauli Somerjoen ja M.A.
Nummisen kautta, mutta Somerolla vaikutti myös kuuluisia
kuvataiteilijoita, kuten Juhani
Harri ja Heikki Paakkanen. Yhdistyksellä oli toive ja tarve
tuoda sille kulttuuria ja kuvataidetta ja edistää kuvataiteiden harrastamista.
Toiminnan alku oli vauhdikas ja innostunut. Sen rajoittamiseksi järjestettiin taidehuutokauppa, jonne sekä
ammattilaiset että harrastajat
lahjoittivat design-esineitä ja

maalauksia. Mm. Juhani Harrin
teos oli huutokaupattavana.
Myös kurssitoiminta kannusti kuvataiteen pariin. Graafikko Heikki Paakkasen etsaus- ja viivasyövytyskurssit
olivat pidettyjä ja yhdellä viikon mittaisella kurssillakin riitti
innokkaita osallistujia.
Yhdistys järjesti retkiä mielenkiintoisiin näyttelyihin. Jopa Tukholmassa asti käytiin
kiinalaista terrakotta-armeijaa
katsomassa.
Alussa tilat toiminnalle oli
Aholassa, joka oli entinen kunnanlääkärin asunto. Kun uutta
kaupungintaloa rakennettiin,

joutui Ahola liipasimelle: se oli
tarkoitus purkaa uuden parkkipaikan tieltä, mutta kuntalaiset nostivat äläkän ja niin
Somerolla on edelleen kaunis
ja kunnostettu Ahola. Kesällä
siihen avautui uusi Someron
Kulttuurigalleria. Siellä on esillä Aarikan näyttelyosaston lisäksi vaihtuvia näyttelyitä.

Someron
Kuvataideyhdistys
kutsuu taiteen pariin

Neljässäkymmenessä vuodessa maailma on muuttunut
paljon. Kuvataideyhdistyksen
puheenjohtajat ja hallitukset

ovat vaihtuneet, mutta taiteen
ja kulttuurin merkitys ihmisille
on pysynyt samana.
Taide on kommunikaatiota.
Näyttelyt ovat kohtaamispaikkoja ja mahdollisuus tekijälle
ja katsojalle vaihtaa ajatuksia
siitä, mitä teos katsojassa ja
tekijässä herättää.
Someron Kuvataideyhdistys on virkeä nelikymppinen.
Yhdistys järjestää edelleen
päiväretkiä bussimatkan päässä oleviin mielenkiintoisiin
taidekohteisiin ja näyttelyihin.
Viime kesän matka vei Pokrovan luostariin Kirkkonummelle
ja Hvitträskiin.
Lisäksi on luentoja ja kursseja sekä yhteismaalaustapahtumia Kiiruun talossa.
Yhdistyksen päätapahtuma oli heinäkuun toisena sunnuntaina järjestetty koko perheen piknik-tapahtuma Some-

Rakkausrallit Monokkaan tapaan

Vihdoin se toteutuu...Olemme iloisia saadessamme esitellä syksyn odotetun tapahtuman:
Rakkausrallit -Monokkaan tapaan 1.10.2022 Someron Esakalliolla.
Ilta on täynnä rakkautta, tanssia, tanssikisailua ja rillumareita. Monokkaan väki laittaa jalalla
koreasti, nyt saa taas tanssia! Neljä tanssiparia kisailee Tanssitähteydestä, Kaija Parko ja Juha
Wiskari tuomaroivat. Väliajan jälkeen lava pursuaa rillumareita, rakkauden siivin. Illan juontavat
Tonja Jalli ja Jaska Sévon. Mukaan olemme saaneet myös Kimmo Lindegrenin laulamaan
rakkaudesta. Illan päätteeksi vielä tanssit Tanssiorkesteri Aikalisän tahtiin. Liput 15 €. Tulethan
mukaan!

Tapahtuma sai
alkunsa 2017

Vuonna 2017 sai alkunsa Someron Tanssi Tähti -tapahtuma. Tänä vuonna Esakallio on
Monokas ry:n – jo merkkitapahtumaksi muotoutuneen
esityksen tapahtumapaikka.
Kolme kertaa pidimme tapahtuman Teeriharjulla ja sitten
kaksi vuotta meni ohi koronarajoituksissa. Tapahtuman
itseoikeutetuksi aiheeksi
muodostui rakkausteema.
Päätimme oikein perinpohjaisesti perehtyä rakkauteen ja
siihen liittyviin asioihin. Ja pitää todeta, että monipuolisen
aiheen valitsimme – kaikkia
kiinnostavan ja kaikille
sopivan.

Mitä rakkaus sitten on

Rakkaus on syvä kiintymyksen
tunne johonkin, useimmiten
toiseen henkilöön. Kirkkoisät
määrittelivät neljä rakkauden
eri muotoa: Ensimmäinen on
äidinrakkaus, toisena filos,
joka on ystävien toisiaan kohtaan tuntemaa toverillista rakkautta, kolmantena eros, joka
on eroottista rakkautta ja viimeisenä agape, joka on ylimaallista jumalallista uhrautuvaa rakkautta.
Romanttinen rakkaus on
syvää eroottista kiintymystä
toiseen ihmiseen. Syvää kiintymystä ilman eroottista puolta ovat esimerkiksi äidinrakkaus, lähimmäisenrakkaus,
sukurakkaus, rakkaus syn-

nyinmaahan sekä kristillinen
rakkaus.
Romanttinen rakkaus alkaa
rakastumisesta toiseen ihmiseen. Rakastumista seuraa
noin kahden vuoden mittainen
vaihe, jolloin hormonien ja
välittäjäaineiden vaikutuksesta ihminen ajattelee alinomaa
rakkautensa kohdetta.
On osoittautunut, että kevät on rakastumiselle otollista
aikaa. Keväällä aivojen välittäjäaineiden tuotanto elimistössä kasvaa: esimerkki näistä
ainesta on serotoniini. Sen
toiminta keskushermostossa
vaikuttaa muun muassa mielialaan, vireystilaan, aggressiivisuuteen ja ruokahaluun.
Rakastunut on rohkeampi – ei

tyhmempi mutta harkintakyvyltään erilainen kuin sama
henkilö ei rakastuneena. Toinen aivoissa tapahtuva muutos liittyy dopamiiniin. Dopamiini tunnetaan mielihyvän
välittäjäaineena. Solut syttyvät
toimimaan – reaktio voi olla
väkevä tai laimea. Rakastuminen voi olla romanttista, jossa
on mukana fyysinen puoli tai
se voi olla etäistä kaukorakastumista. Oksitosiini on rakkauden ja onnellisuuden hormoni
– se on aine, joka yhdistää
meidät muihin ihmisiin. Se saa
meissä aikaan tietynlaisen
voiman, jolla on osaa rakastumisessa, lisääntymisessä, imetyksessä, sekä rakkaudessa
sen kaikissa muodoissaan.

ron keskustassa Kiiruun puistossa. Siellä maalattiin,
muotoiltiin savea, kuunneltiin
musisointia, tavattiin tuttuja ja
nautittiin kesäpäivästä kauniissa puistossa. Taide
yhdistää.
Yhdistys toimii jatkossakin
kaikkien kuvataiteesta kiinnostuneiden kohtaamispaikkana Somerolla.
Somero on aina ollut tunnettu monipuolisena kulttuu-

rikaupunkina. Kiiruun talo
puistoineen, Kivimakasiini,
Aholan kulttuurigalleria, kirjasto, Pitkäjärven Kivimeijeri
ja Someron kartanot näyttelytiloineen tarjoavat aktiivisen
ympäristön kulttuurin luomiseen ja esittämiseen sekä
ihmisten kohtaamiseen.
Teksti:
Tarja Lyly ja Leila Selmo

Joensuuntie 28, Somero
puh. 02 748 6688
Avoinna ma-pe klo 8-17, la klo 9-14

Ammattilainen palveluksessanne jo yli 30 vuotta!

Tilitoimisto
LYYTIKKÄ OY
Puh. 02 748 6472
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Menestysnäytelmät
palaavat
ohjelmistoon
24.9.2022

Chen roolissa
Marko Maunuksela (vier.)
Ohjaus:
Christian Lindroos

C.G.E. MANNERHEIM
30/27/25 €

Kapellimestari:
Pekka Siistonen (vier.)
Koreografia:
Osku Heiskanen (vier.)

AGATHA CHRISTIE - KEN LUDWIG

“Koko näyttelijäkaarti elää ja hengittää. Historiallinen
draama ryhdittyy myös hienovireisellä komiikalla.”

“Porin Teatterin murhamysteeri viihdyttää ja
häikäisee – lavasteet ansaitsisivat palkinnon!”

SATAKUNNAN VIIKKO 29.1.2020

SATAKUNNAN KANSA 21.11.2021

Ohjaus: Jukka Keinonen (vier.)

Ohjaus: Tuomo Aitta (vier.)

45/40/35 €

30/27/25 €

Andrew Lloyd
Webberin
suurmusikaali

Kaksoisensi-illat päänäyttämöllä 9.-10.9.2022

Historian
taidokkaimmin
kirjoitettu
jännitysnäytelmä!

Lämmin
komedia
takapajulasta,
jonka elämä
muuttuu

Stephen King

Ensi-ilta päänäyttämöllä 12.11.2022

30/27/25 €

” Ainoa
pyrkimykseni
on, että Suomi
ei katoa, mitään
muuta tehtävää
minulla ei ole! ”

30/27/25 €

Nimiroolissa vuorottelevat
Maria Pere ja
Heidi Rantakeisu

William Goldman

Ensi-ilta pienellä näyttämöllä 10.11.2022

Ystäväni pelikaani on hauskasti viisas
näytelmä elämän ihmeellisyydestä
Hurmaava koko perheen
fantasiaseikkailu Ystäväni
pelikaani saa ensi-iltansa Helsingin
Kaupunginteatterin pienellä
näyttämöllä 12. lokakuuta. Paula
Salmisen uusi dramatisointi
Leena Krohnin romaanista
Ihmisen vaatteissa kertoo kahden
muukalaisen kohtaamisesta
suuressa kaupungissa, yllättävästä
ystävyydestä, koti-ikävästä sekä
ihmisen ja luonnon suhteesta.
Näytelmän ohjaa palkittu Irene Aho
ja päärooleissa nähdään Ylermi
Rajamaa ja Elias Salonen.
Kun Emilin (Elias Salonen) vanhemmat eroavat, poika muuttaa äitinsä kanssa maalta kaupunkiin. Siellä Emil kohtaa uuden naapurinsa, mystisen herra Hyyryläisen (Ylermi Rajamaa), joka osoittautuu ihmisten vaatteissa kulkevaksi
pelikaaniksi. Poika ja pelikaani
ystävystyvät, päätyvät jännittäviin seikkailuihin ja opettavat
toisensa näkemään maailman
uusin silmin.
”Näytelmä kertoo ennen
kaikkea ystävyydestä, mutta
myös ihmisen ja luonnon suhteesta sekä taiteen merkityksestä ihmiselle. Opetellessaan
ihmisen elämää pelikaani rakastuu taiteisiin ja myös me
ihmiset tarvitsemme taidetta,
jotta elämän voi kokea mielek-

kääksi”, ohjaaja Irene Aho
sanoo.
Näytelmän muissa rooleissa nähdään Sari Haapamäki,
Sofia Hilli, Inkeri Hyvönen,
Juha Jokela, Pertti Koivula,
Sanna Majuri, Unto Nuora,
Aino Seppo, Marjut Toivanen
ja Kaisa Torkkel.
Leena Krohnin romaanista
on säilytetty perustarina ja filosofinen henki. Sen päälle on
luotu rikas maailma, joka on
tehty vahvalla mielikuvituksellisella otteella. Työryhmä on
saanut inspiraatiota muun
muassa oopperasta, barokista
ja fantasiasta. Lavastuksen on
suunnitellut Antti Mattila, puvut Kirsi Manninen ja naamioinnin Tuula Kuittinen. Valosuunnittelusta vastaa William
Iles ja videosuunnittelusta Toni

Haaranen. Teoksen sävellyksestä ja äänisuunnittelusta
vastaa Aleksi Saura.
Esitys sopii koko perheelle
kouluikäisistä lapsista
ylöspäin.
Ystäväni pelikaani on Irene
Ahon ensimmäinen ohjaus
Helsingin Kaupunginteatterissa. Irene Aho palkittiin vuonna
2020 Eino Kalima -kannustuspalkinnolla teoksesta Koiramäen Suomen historia, joka oli
hänen edellinen lastenteatteriohjauksensa (Suomen Kansallisteatteri, 2019).

Ystäväni pelikaani -ensi-ilta
12.10.2022 Helsingin Kaupunginteatterin
pienellä
näyttämöllä.

