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n askel muutokseen Ville Hytönen
Runoilija ja kirjankustantaja

”M
istäs tulet kustas tulet / poikani 
iloinen / Mie tulen meren rannast’ / 
äitini kultainen.”

Kyse on vanhasta suomalaisesta 
balladista. Laulan hirsisalissa järven 

äärellä, ja lauluani seuraa noin kaksisataa kansanmuu-
sikkoa ja kansanperinneaktiivia. Laulan, vaikka minun 
pitäisi lukea runoa. Laulan, vaikka jännitys saa kehoni 
tärisemään ja pelkään laulavani väärin. 

”Mitä siellä tekemässä / poikani iloinen / Hevostani 
juottamassa / äitini kultainen.”

JOTTA ELÄMÄ OLISI 
kiinnostavaa ja kehittävää, 
siinä on oltava rahtunen 
epävarmuutta ja itsensä 
ylittämistä. Kun tottuu jo-
kapäiväisyyteen ja elämän 
toistoon, alkavat ideatkin 
kadota. Ihminen pyrkii 
säilyttämään itsensä sellai-

sena kuin hän on tottunut olemaan. Ei halua muutoksia 
ennen kuin on pakko.

Vanhassa venäläisessä vitsissä Leonid Brežnev istui 
pysähtyneessä autossa, veti verhot ikkunan eteen ja ku-
vitteli auton liikkuvan. Ajattelumalli on yleinen, on sit-
ten kyse Euroopan pankkikriisin ratkaisuista, yritysten 
sukupolvenvaihdoksista, sosiaaliturvan uudistuksesta 
tai ylipäätään ihmisen elämän tarpeista ja kiinnostuk-
sista. Toveri Leonid oli aikansa konservatiivi, mutta 
taantumuksellisuus ei riipu puolueesta tai maasta.

Konservatiivisuus on muutoksen ja kokeilun pel-
koa. Siinä ihminen tuntee itsensä pieneksi ja haluaa 
rajoittaa ympäristöään yhtä pieneksi. Mutta maa jatkuu 
silmänkantamattomiin ja kantaa varrellaan monen-
moista luonnonkappaletta. Maan antimet ovat rikkaat 
ja elävöittävät kulkijan elämää. 

VIENAN KARJALASSA vietetään kansanmusiikkita-
pahtuma Sommeloa. Ihmiset taputtavat ja hyväksyvät 
karkean lauluni. Haikolan kylän hirsinen sali on täynnä 
naurunremakkaa ja laulua. Karjalaiset, suomalaiset, 
virolaiset, vepsäläiset ja yksi japanilainen taputtelevat 
toisiaan selkään ja keskustelevat antaumuksella. 

Majoitun Nadian, karjalaisen babuškan luona. Hän 
on sydämellinen ihminen, joka ruokkii minua blineillä 
ja säilötyillä tomaateilla. Maan antimet ovat herkulli-
sia. Pyydän Nadialta reseptiä – en ole aiemmin säilönyt 
tomaatteja.

”Kas venytkö sie Villi siin hetken konsa kohta saat 
tsaijua”, sanoo Nadia ja vapaasti suomennettuna tar-
koittaa, että ”lepää Ville, saat teetä pian”.

Olen tyytyväinen tähän päivään. Oion jalkani sohval-
le. Huomenna on uusi päivä ja uudet elämänkujeet.

Kolumni

Maan antimista
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– en ole aiemmin 
säilönyt tomaatteja.

TIMO MARTTILA/SK

ONNELLISUUS. Mitä se on?
–�Jos en olisi lähtenyt tai-

teen tielle, olisin luultavasti 
pysynyt ravintola- ja hotel-
lialalla. En usko, että olisin 
näin onnellinen, Elvi Ran-
gell sanoo.

Taloudellisesti se olisi ol-

lut kannattavampaa. 
–�Annoin itselleni viisi 

vuotta aikaa nähdäkseni, 
kantaako uusi ura. Nyt on 
kulunut kymmenen vuotta, 
enkä enää voisi kuvitella-
kaan lopettavani.

Hän nauttii vapaudesta, ja 

se näkyy myös hänen maa-
lauksissaan.

–�Sattumalla on niissä 
suuri merkitys. Maalauksis-
sa on myös aina pakoreitti 
vapauteen. 

Maalaamisen ohella hän 
kouluttautuu nyt ravinto-

neuvojaksi.

 O Galleria Angelossa Po-

rissa on kesäsalonki 22.7. 

saakka. Elvi Rangellin lisäk-

si mukana ovat taiteilijat An-

ja Karkku-Hohti, Elina Lauri-

nen ja Annuli Viherjuuri.

Nokia Pave Maijanen voitti 
tämän vuoden Iskelmä Fin-
landia -palkinnon. Pitkän ja 
kunniakkaan musiikkiuran 
tehnyt 61-vuotias Pekka Ju-
hani ”Pave” Maijanen on 
vuosien varrella niittänyt 
mainetta laulajana, laulun-
tekijänä, basistina, koske-
tinsoittajana, rumpalina, 
kitaristina ja tuottajana. 
Soolouransa lisäksi Mai-
janen tunnetaan varsinkin 
Royalsista, Rock’n’Roll Ban-
distä, Pepe & Paradisesta se-
kä Dingon ja Hurriganesin 
kosketinsoittaja-tuottajana.

Maijasen hittejä ovat 
muun muassa Pidä huolta, 
Lähtisitkö, Jano, Joki ja me-
ri, Elämän nälkä ja Ikävä.

Palkinnon arvo on 10�000 
euroa. Sen saajan valitsi 

Tampere-talon toimitusjoh-
taja Paulina Ahokas. Pal-
kinto jaettiin Tapsan Tahdit 
-tapahtumassa. STT/SK

Pulp ja
Snoop Dogg
vetonauloina
Turku Yhdysvaltalainen 
Snoop Dogg on Turun Ruis-
rockin kovimpia esiintyjäni-
miä.

Perjantaina alkaneen, ko-
ko viikonlopun ajan soivan 
tapahtuman muita tunnet-
tuja ulkomaisia artisteja 
ovat muun muassa britti-
läinen Bloc Party, yhdys-
valtalainen The Mars Volta 
ja ruotsalainen The Cardi-
gans. Kotimaisia ovat lau-
antain pääesiintyjän Night-
wishin lisäksi muun muassa 
Apocalyptica, GG Caravan,
Lapko, Apulanta ja Chisu. 
STT, SK

Pave Maijanen
voitti Iskelmä
Finlandian

Taustaa

Annette Juusela
Euralainen kuvataiteilija. 
Näyttely Rauha tälle 
huoneelle on yksi Rau-
man Pyhän Ristin kirkon 
500-vuotisjuhlatapahtu-
mista. Näyttely on avoinna 
syyskuun loppuun asti 
kirkon piharakennuksessa, 
Kellarissa.
Tasavallan presidentti 
Sauli Niinistö on näyttelyn 
suojelijana.

Ristin kirkon juhlanäyttely
ta yhdeksän kuukautta. Sinä 
aikana hän eli voimakkaasti 
keskiaikaisten ihmisten elä-
mää.

–�Itselleni rakkain työ on 
kuollutta lasta sylissään pitä-
vä äiti. Teoksen nimi, Tyhjä 
syli, kuvaa sitä tuskaa, joka 
hänellä on. Toisaalta se on 
myös huuto elämän puoles-
ta: tämä lapsi eli vain yhden 
päivän, mutta 500 vuotta 
kuolemansa jälkeen hänen 
lyhyellä elämällään on tar-
koitus. Nyt se kertoo äidin 
tuskasta, lapsikuolleisuudes-
ta, hänen aikansa elämästä.

NÄYTTELY on myös kun-
nianosoitus karkotetuille 

fransiskaaniveljille. Pienen 
Kellari-gallerian peräseinäl-
lä katsojaa tuijottaa inten-
siivisesti viisi fransiskaani-
munkkia. Heidän kasvoil-
taan voi nähdä surua, ihme-
tystä ja uhmaa.

–�He tulivat Raumalle si-
vistämään ja opettamaan 
kansaa. Heidän palkkionsa 
oli karkotus, Annette Juuse-
la pohtii. 

Rauman Pyhän Ristin 
Kirkko otettiin kaupungin 
kirkoksi sen jälkeen kun 
kaupunkilaisten oma kirkko 
tuhoutui tulipalossa 1640.

A
Tämä 
lapsi 
eli vain 

yhden päivän, 
mutta 500 vuotta 
kuolemansa jälkeen 
hänen lyhyellä 
elämällään on 
tarkoitus.
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