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Hei!
Kädessäsi on Löytöretki-lehti, joka on syntynyt ikäihmisten Löytöretki-
yhteisöteatterihankkeessa Helsingissä 2021-2022. Teatteri ILMI Ö. on tarjonnut 
yhteisöllistä teatteritoimintaa Laajasalon ja Itäkeskuksen palvelukeskuksissa ja -taloissa 
sekä Kalasataman, Malminkartanon ja Myllypuron kotona asuville ikäihmisille.
Muistot omasta elämänhistoriasta ja tämän hetken kiinnostuksen kohteet ovat toimineet 
lähtökohtana tekemiselle Löytöretki-teatterityöpajoissa. Teemoja on käsitelty erilaisten 
teatteri- ja improvisaatiotekniikoiden sekä kuvatyöskentelyn kautta. Jokainen on voinut 
osallistua haluamallaan tavalla – ennakko-osaamista teatterista ei ole tarvittu, jokaisella 
osallistujalla on ollut oikeus tulla kuulluksi juuri sellaisena kuin on. Tärkeintä työpajoissa on 
ollut innostaminen, innostuminen, kuunteleminen, tunnelmien luominen, heittäytyminen, 
muistojen herättely, yhdessä tekeminen ja tästä hetkestä merkityksellisen luominen. 
Tapaamiset ovat olleet kiireettömiä, lämminhenkisiä ja yhteisöllisiä.

Työpajoissa syntyneistä materiaaleista on koostettu kaikkien osallistujien yhteinen 
Löytöretki-lehti ja sävelletty Löytöretki-laulu!

Lämmin kiitos kaikille osallistujille, yhteistyökumppaneille sekä hankkeen  
rahoittajalle Helsingin kaupungille!

Löytöretki-terveisin  
Minna Savin, Outi Sädekallio-Snellman, Tanja Parantainen, Jari Rättyä, Anne Korhonen 

LöytöretkiTeatteri ILMI Ö:n esittely:
 
Teatteri ILMI Ö. on vuodesta 2002 toiminut 
kiertävä ammattiteatteri. Teatteri ILMI Ö. tuottaa 
kotimaisia kantaesityksiä, toteuttaa yleisötyötä; 
yhteisöteatterihankkeita ja työpajoja sekä 
koulutuksia. Lisäksi Teatteri ILMI Ö. tarjoaa 
teatteritaiteen perusopetusta Helsingissä.  
Teatteri ILMI Ö. on erikoistunut lasten- ja 
nuortenteatteriin, taidekasvatukseen, kulttuuriseen 
vanhustyöhön sekä yhteistoiminnallisiin  
ja osallistaviin työtapoihin.

Teatteri ILMI Ö:n jäsenillä on vahva asiantuntemus 
kulttuurisesta vanhustyöstä ja sen järjestämisestä 
taidetyöskentelyn, kokemuksen ja koulutuksen 
kautta. Teatteri ILMI Ö. on tehnyt 20 vuoden toiminta-
aikanaan useita ikäihmisille suunnattuja projekteja; 
esityksiä, työpajoja ja hankkeita palvelutaloissa ja 
– keskuksissa, muistisairaiden yksiköissä ja erilaisissa 
yhteisöissä. 

Löytöretki -yhteisöteatterihanke alkoi vuonna 2021  
ja jatkuu syksyyn 2022. Hankkeeseen on saatu 
rahoitus Helsingin kaupungilta.

LÖYTÖRETKI

Silloin kerran lapsena lupasin:
Tanssin joka päivä,
tanssin joka päivä vaan
Aikuiseksi vaikka jos tulisin
tanssin joka päivä
pysähdy en milloinkaan

Vannoin, että aina on hymyä
nauran joka päivä,
nauran edes vähäsen
Tulkoon vaikka taivaalta kiviä
nauran joka päivä
vaikka läpi kyynelten

Ja niin löytöretken teen
uuteen päivään ja eiliseen
Niin löytöretken teen
taiteen siivin mun sydämeen
ja huomiseen

Harmaan seinän maalata halusin
tahdoin värikästä
tahdoin värin jokaisen
Piirsin naurunaamoja pylväisiin
piirsin auringon
ja haavoitetun sydämen

Laulun lauloin aina kun heräsin
vaikka itselleni
vaikka itselleni vain
Voimaa uuteen päivään mä keräsin
ja se laulu oli
elämässä tukenain

Ja niin löytöretken teen
uuteen päivään ja eiliseen
Niin löytöretken teen
taiteen siivin mun sydämeen
ja huomiseen

Sanat ja sävel Jari Rättyä, Teatteri ILMI Ö.
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Tarinoita ja runo musiikista

Suvivirsiä olen vähän koulussa laulanut.  
En minä niin erityisesti tykkää musiikista.

Reijo Taipale ja tanssikappaleet. Se Reijo on kyllä paras 
tangotaipale. Oli muuten metsätyömies ennen laulajan 
uraa. Tiedän missä Reijo asui, Miehikkälässä. Kerran 
mentiin siitä Reijon ohi. Oltiin siellä häissä.

Joka viikonloppu kävin tansseissa. Tanssilavalla  
oli paljon porukkaa. Niin, ja seurantalolla. Se oli  
tuolla maalla. Lempitanssini oli tango. Tämä Reijo  
on hyvä valinta. 

Katri Helena on Tohmajärveltä. Lauloi Puhelinlangat 
laulaa ja Minne tuuli kuljettaa. Ja oli euroviisuissakin, 
lauloi Katson sineen taivaan. Katrilla on minusta hyvä 
ääni. Siihen aikaan tehtiin paljon ranskalaisia lauluja. 
Ne oli muotia ja Katrillekin tehtiin käännöslaulu.  
Siinä laulussa Katson sineen taivaan on jokin sana,  
joka italiaksi tarkoittaa jotain rumaa. En tiedä,  
mikä se sana on.

On se tangomusiikki hyvää, rockenrollista en niin 
piittaa. Einö Grön on myös hyvä.

Rock tuli Suomeen silloin kun olin nuori.  
Rolling Stones, Beatles, Uriah Heep. Kyllä kelpaa.

En oikein tiedä millaisesta musiikista pidän.  
Rockista en tykkää, se on ärsyttävää ja kauheeta.

ABBA, ruotsalainen bändi. Waterloo, sitä esitettiin 
pitkän aikaa. Siinä oli yksi norjalainen nainen ja  
yksi ruotsalainen ja kaksi ruotsalaista miestä.  
Se nimi tulee niiden etukirjaimista Agnetha, Benny, 
Björn, Anni-Frid.

Koulussa laulettiin Mä oksalla ylimmällä.  
Ja vissiin radiossakin.

Minä kävin koulua Koijärvellä, minä Lauritsalassa, minä 
Hausjärvellä, minä Ruotsissa, minä Viipurissa, minä 
Iisvedellä Suonenjoella. Koulussa noustiin pulpetista 
ylös ja laulettiin. Laulukokeet ja opettaja onkin 
mielessä. Sellasia koulumuistoja. Minulla oli koulussa 
välillä vähän tylsää. Minulla hyviä muistoja.

Marita Taavitsainen. Sekin on hyvä.

Elokuvat ja seikkailuelokuvat, niissä on 
mielenkiintoinen musiikki.

Niittykukkia poimin vain sulle: kissankello,  
puna-apila ja valkoapila, kurjenkello, kissantassu, 
ukonhattu, niittyleinikki. Niistä voi poimia  
tosi kauniin kimpun. Minulla on sellainen  
Niittykukkia-ryijykin.

Toivo, kielot. 
Unohdus vai ei?
Humma, juokse sinä humma.
Musiikki tuo iloa, rakkautta, hyvää oloa.
Radio auki ja tanssimaan.

Aino Inkeri, Arvi, Eeva, Maiju, Reijo, Terttu 4.3.2022

Löytöretkiä Itäkeskuksen palvelutalossa
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Tarinoita ja runoja taidekuvien innoittamina

Kotijärvi oli, lyhyt matka järvelle mentiin. 
Särkijärvi, ihana järvi, pieni mutta ihana. 
Keräsin kerran helmaani rapuja, astuin liukkaan kiven päälle 
- ja sinne meni ravut ja minä. Kyllä harmitti! 
Kerran lähdettiin mummon kanssa poimimaan lakkoja suolta. 
Ruvettiin sitten kattelemaan ojaa, että mitä se vesi siellä liikkuu. 
Siellä olikin haukia. 
Heittelin niitä mummolle, että ota kiinni! 
Lakkoja ja haukia, se oli hauska kerta.

Nämä kultaiset vaunut olivat ne vaunut,  
joissa kuninkaalliset pakenivat Ranskan Suurta Vallankumousta. 
Enkelit kutsuivat heitä nimeltä,  
ja silloin konnat huomasivat heidät ja he joutuivat uudestaan kiinni.
Olen asunut järven rannalla. 
Iisveden rannalla, Kuopion läänissä. 
Olen syntynyt oikeastaan siinä. 
Ongittiin ja verkkoja heiteltiin isän ja mieheni kanssa. 
Ensin isän ja sitten mieheni. 
Ja katiskoita. 
Isoja ahvenia saatiin. 
Hyvä järvi oli Iisjärvi.

Isän kanssa meillä oli hevonen. 
Aina perunat kylvettiin, 
auraa veti hevonen. 
Se oli sitä aikaa, kun olin kymmenen vanha. 
Kun perunat nostettiin, hevonen veti auraa, 
aukaisi penkin ja me sitten nostettiin.

Tässä kuvassa vanha mies taluttaa pientä poikaa järven rannalla. Ja tässä 
toisessa on puissa tykkylunta. Näitä voi katsella monelta kantilta. Tulee 
mieleen nykyinen Ukrainan sota, jossa isoisä taluttaa poikaa turvaan. 
Tykkylumi tuo Lapin mieleen, olen käynyt Saariselällä. Lapinmaisemassa 
suomalaiset oli talvisodassa. Suomalaiset kyttäsi venäläisiä sotilaita hangilla, 
mikäli nyt isän sanomisiin on uskomista. 
Kun oli varaa ostaa oma auto, kierrettiin eka Suomi ja sitten Pohjoismaat.

Lampaat ovat pellolla, kotiin menossa, nykyaikaiseen taloon. Se on yhtä 
määkimistä. Talossa on kodikasta, he viihtyvät keskenään. Talo on metsässä, 
jossa he viihtyvät.

Kissa ja lapsi ovat kuvassa ja tässä olen minä lapsena. Rakensin herkkuja, istuin 
pöydän ääressä. Meillä oli aina kissa, jota pidettiin hyvänä. Mustavalkoinen 
kissa. Ulkokissa, joka asui navetassa. Ne hyppäsi aina syliin ja minä pidin niitä 
hyvänä. Olen kissojen ystävä.

Aino, Arvi, Eeva, Maiju, Reijo, Terttu 11.3.2022

Kiva päivä
Hetki yhdessäoloa
Talkoopäivällinen työn päätteeksi
Perunannostajaiset ja talkoot
Latotanssit oli ja paikallinen 
hanuristi Lindsbergin Jussi

Ahven ui
Järvet, paljon ahvenia
Perunapelto vaatii paljon työtä
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Itsenäisyyspäivän tarina

Itsenäisyyspäivää pitää ensin juhlia. 
Isäni kaatui sodassa, se on pohjavire. 
Sinivalkoinen kynttilä.
Rauha maassa ja ihmisillä hyvä tahto.

Tulee mieleen varpunen jouluaamuna – laulu.
Ja kun olin pieni tyttö ja kun oli kotijoulu. Meillä oli 
joulukuusi. Siinä tehtiin omia juttuja ja oli semmoista 
hyörinää. Ja ainakin kaksi kynttilää. 

Paljon kaikkea tulee mieleen. Turhan juhlallisiakin 
ajatuksia. 

Kaikki on käyty läpi.

Tärkeää on se, että pöytään on aseteltu liina. 
Perinteinen sinivalkoinen liina ja päällä kukkia. Sinistä 
ja valkoista. Kynttilä ja sinivalkoisia karkkeja.

Sota. Osa menehtyneitä. Heidän muistonsa.

Joulutarina

Lapset ja joulu. Lapsenlapset ja joulu. Kokoontuminen. 
Yhteinen ateria.

Minulla on kuuro tyttö. Koristeltiin kuusi, tai mies ja 
tyttö koristeli. Me mentiin tytön kanssa vessaan ja 
pukin piti tulla sillä välin. Kop, kop, nyt joulupukki 
tulee. Oho, menikin jo pois.

26 adoptiolasta, samat jutut kokeneet pieninä.

Joulu ja rauhallisuus.

Olen ollut liikealalla, se on hektistä. Jouluna tulee 
rauhallisuus. Siitä nautin.

Joulurauha, kyllä vaan.

Löytöretkiä Itäkeskuksen palvelukeskuksessa

Tarinoita ja runoutta musiikista
sovelluttaa siihen hevosen laukkaan musiikkia. Ja 
kerta kerralta hevonen hiffasi sen musiikin ja sai 
sopimaan sen omiin laukka-askeliin. Maneesissa soi 
musiikki, se oli hauskaa. Minulla on ollut kymmenen 
hevosta. Ne oli hauskoja aikoja, kaipaan niitä. Viisi 
vuotta sitten ratsastin viimeksi. Asuin silloin Töölössä 
ja silittelin usein ratsupoliisin hevosta. Pääsin kerran 
ratsastamaan ratsupoliisin hevosella. Nyt olen 
88-vuotias. Musiikki sopii niin moneen asiaan. Tässäkin 
hevosiin ja poliisiin.

Tykkään kaikesta kauniista musiikista. Olen käynyt 
nuorempana paljon tanssimassa. Metsäkukkia on 
kaunis. Olavi Virran laulamana. Metsäkukkia oli minun 
häävalssini, haitarin soittajakin oli mukana. Häät 
pidettiin Itä-Suomessa.

Metsäkukkia oli minunkin häävalssini. Häät oli 
Marjaniemessä VPK-talolla. No ne on nyt menneen 
talven lumia.

Aattopäivänä touhutaan. Sitten tulee rauha.

Nyt olenkin yksin. Hiljaisuutta, aikaa paneutua joulun 
sanomaan. Joulumusiikkia. Sitä meistä moni kuuntelee.

Jouluyö, juhlayö. Kyllä kaikkea tulee mieleen. Lapset ja 
joulukuusi. Iso pyykkikori, johon pukki oli edellisenä 
päivänä laittanut lahjat. Paketteja piti helistellä.

Kylän nuoret kokoontuivat omissa jouluaaton juhlissa. 
Äiti paistoi 10 kilon kinkun. Tämä jengi tuli meille illalla 
klo 10, meillä oli tapaaminen. Kun tuli aamu ja äiti meni 
katsomaan, oli kinkku syöty. Aikamoista.

Jouluna keräännytään yhdessä syömään ja juomaan ja 
luetaan jouluevankeliumi.

Joulupukki, paketti. Oletko ollut kiltti? Punatulkku ja 
kauralyhde. Joulukuusi ja kynttilät siihen. Kerran olen 
päässyt saattamaan joulupukkia. Joulupukki oli tullut 
helikopterilla ja kopteri oli tosi kaukana.

Lapsenlapset, kolme niitä on. Pukki osasi kertoa, mitä 
lapset oli tehneet vuoden aikana. Ja lapset oli tosi 
hämmästyneitä, että kuinka se pukki voi tietää kaikki 
asiat.

Minä olin vilkas, mutta ujo lapsi ja sanoin, että viekää 
äkkiä pukki ulos. 

Minä uskon vieläkin joulupukkiin. Se on sellainen 
sadunhenki.

Joulunodotus,
luukinkku.
Itsenäisyys on juuri nyt mielessä.  
Sitten joulu.

 
Antero, Elli, Helli, Irja, Kari, Kyllikki, Maija, Martta,  
Pekka, Ritva, Sirkka 3.12.2021

Ranskalainen musiikki.
Ranskalaiset korot.
Kädet pianon koskettimilla.
Kaunista.

Kun Tauno Palo laulaa rakkauslauluja, voivat levytkin 
rikkoontua, mennä ihan kahtia. Elokuvat, Tauno Palo 
näytteli usein Ansa Ikosen kanssa. No nyt kuunnellaan 
Tauno Paloa. Ei sitä Suvisia suruja, eikä Erotessa, ne ei 
oo hyviä. Otetaan Kulkurinvalssi.

Tanssiminen, siitä monet tykkää, muttei ihan kaikki. 
Vähän naurattaa se pakollinen tanssi -nimittäin oma 
häävalssi.

Olenko muuten kertonut, että olen ratsastanut 
koko ikäni. Hevonen, ravi ja laukka. Minulla oli tarve 
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Pianomusiikissa ja konsertoissa on jotakin 
mahtipontista. Se sykähdyttää. Pianoa oli aika vaikea 
soittaa, olikohan kyse rytmitajusta? Rahmaninov, siinä 
on mahtipontisuutta. 

Minä tykkään myös klassisesta musiikista. Sinä tykkäät 
vähän raskaammasta klassisesta. Minä tykkään Edvard 
Griegistä. Poikani soittaa klassista musiikkia, pianoa, 
Helsingissä. Otetaan vähän maistiaisia klassisesta 
musiikista, pianokonsertosta ja Vuorenpeikkojen 
tanssista. 

Saanko kertoa yhden tarinan viulunsoitosta? 15 vuotta 
vanhempi veljeni aloitti nuorena viulunsoiton. Oli 
mukana Turun yliopiston orkesterissa. Oli intohimoinen 
soittaja. Veljeni ihastui maatilan huvilan tyttäreen ja 
he menivät naimisiin. Isät olivat myös kavereita. Me 
iloittiin miniästä. Kaikki meni hyvin. Väliin tuli sotakin. 
Yhtenä päivänä veljeni rouva pamautti viulun pöytään. 
Se oli kamalaa, järkyttävää. Vanhempienkin kaverivälit 
katkesivat. Veljeni ei enää koskaan koskenut viuluun 
ja vanhemmat pelkäsivät, että veli tekee itsemurhan. 
Se oli kamalin musiikkikokemus minkä tiedän. Ihmiset 
ovat kummallisia kuten tämä tämänkin hetken sota 
todistaa. Maailma on kummallinen, kun tällaisia 
tarinoita löytyy.

Minä kuuntelen paljon tabletilta musiikkia. You 
Tubesta. Iskelmää. Kari Tapiota ja Souvareita. On 
minulla tietokonekin ja puhelin. Kuuntelen musiikkia 
joka päivä. Myrskyn jälkeen on Kari Tapion omaa 
tuotantoa, on itse tehnyt siihen sanat.

Sumujen silta, kenes kappale se on?

Minä tykkään hengellisistä lauluista, kuuntelen 
kyllä klassistakin. Pekka Simojoen Oi mikä riemu on 
suosikkini, Suurenmoinen on myös hyvä. Olen laulanut 
seurakunnan kuorossa, jossa oli muutamia kymmeniä 
laulajia.

Tykkään musiikista. Soitan vähän pianoa, veljeni 
soittaa klassista kitaraa Saksassa.

Musiikki menee sielun tasolle. Musiikista on tullut 
ihana paikka minulle.

Vuorenpeikot, laukkaavatko he sumujen sillalla?
Vai onko siellä Tsaikovskin Joutsenlammen musta 
joutsen?
Ei. 
Se on musiikki, joka ympäröi meitä.
Se on kevät, hetki, riemu, rakkaus, tunnelma ja valo.

Antero, Irja, Kari, Kyllikki, Martta, Minna, 
 Ritva, Ritva, Sirkka 11.3.2022

Reittejä lapsuudesta  
tähän hetkeen

Mie lähdin Sortavalasta, 1,5 kuukautta käveltiin 
sivuteitä, koska päätiet oli sotatoimissa. Joka päivä 
oli hernerokkaa ja paljas leipä, ei ollut muuta. Milloin 
nukuttiin halkoliiterissä, milloin kärryjen alla, milloin 
missäkin. Meitä haukuttiin: ”Ryssän kakarat!”, 
vaikkei oltu ryssää nähtykään. Minä annoin lehmille 
ja hevosille vettä ämpäristä ja silloin joku huusi ja 
jätin ämpärin siihen. Ja, kun palasin, ei ämpäri enää 
ollutkaan siinä. Vettä heitettiin ämpärillä rokkaan, 
kun nähtiin, että tiellä on vielä väkeä tulossa. Minä 
tunnistin sen ämpärin ja otin pois.

Kun minä synnyin, oli vielä sota-aika, ja junat kulki 
miten sattui. Äiti katsoi hyvän reitin synnyttämään. 
Vastasyntyneenä minut laitettiin kääreisiin ja ne oli 
kuulemma aivan vaahdossa. Olen siis syntynyt kuin 
Afrodite, vaahdosta, näin minun syntymästäni on aina 
suvussa kerrottu.

Olen syntynyt Suojärvellä. Minulla on neljä sisarusta. 
Äidistä tuli kaunis leski 25-vuotiaana, kun isä kaatui. 

Asuin Ruotsissa yhdeksän vuotta. Kun poika lähti 
kouluun, tultiin takaisin. Asuin Pohjanmaalla, olen 
pohjalainen. Sitten poika perusti perheen Helsinkiin 
ja siksi minäkin tulin tänne. Nyt poika on muuttanut 
Moskovaan.

Vanhempani muuttivat juuri ennen sotaa Hämeeseen, 
Turku-Toijala radan varteen. Aseman vieressä 
asuttiin. Kun juna meni ohi, koko puutalo kolisi niin, 
että kaikki yövieraat säpsähtelivät hereille. Koti 
oli maalaispappila. Isä oli pappi ja maanviljelystä 
harjoitettiin myös. Muistan evakkojen tulon. Juna 
junan perään heitä tuotiin ja pappilan pihalla syötettiin 
hernekeittoa. Nukkumapaikkoja järjestettiin navetan 

Äidin täytyi lähettää kaksi sisarusta Ruotsiin. Oltiin 
ortodokseja ja tietty ryssiä. Hyvinkäällä kävin koulut ja 
jäin kolme kertaa luokalle, suomen kieli on mahdoton. 
Sen jälkeen on ollut ihana elämä!

Helsingissä asuttiin, kun olin lapsi. Pommitukset mekin 
koettiin, talvisodan ja jatkosodan. Minut lähetettiin 
sotalapsena Ruotsiin ja sen jälkeen olin aina kesät 
siellä sodan jälkeenkin. Talvet kävin koulua Helsingissä, 
kesät olin aina Ruotsissa - uudelleen ja uudelleen.

Mulla on kokemus aidosta stadilaisuudesta. Siihen 
kuuluu vähintään neljännen polven asukas, sukulaisia 
ei saa olla Kehä III ulkopuolella ja tontti Hietaniemessä 
tai Malmilla, vanhalla puolella.
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vintille, heinien sekaan. ”Mualaisten” tulo virkisti 
koko Urjalan kunnan. Ei ollut karjalaisvihaa, vaan 
tykättiin heistä, olivat virkeitä ja mukavia ihmisiä. Olin 
6-vuotias. Se on jäänyt jännittävänä aikana mieleen.

Mä tulin Lahdesta Helsinkiin, kun pääsin yliopistoon 
opintoja harjoittamaan. Avioiduin ja sain lapsen, 
joka painoi vain 1,4 kg syntyessään, tosi fiksu tuli, 
hän asuu nyt vaimonsa kanssa. Mieheni kuoli kolme 
vuotta sitten, asun yksin Vuosaaressa. Kuulun edelleen 
Suomen Kirjailijaliittoon, olen julkaissut kolme 
runokokoelmaa. Kirjoitin ällän ylioppilaskirjoituksissa, 
kun kirjoitin Aleksis Kivestä. Minä päätin, että kirjoitan, 
minusta tulee kirjailija niin kuin Aleksis Kivi. Runoilija 
Viljo Kajava kiinnitti minuun huomiota: ”Tässä meillä 
on tulevaisuuden lupaus!”

Siellä synnyin, korvessa. Kantola-nimisessä mökissä, 
savusaunassa ehkä. Siellä olin ja elin, lapsuuden 
kansakoulusta elämänkouluun ja työelämään. Se oli 
pieni maatilan läntti ja metsähommat kutsuivat heti 
pirtin oven takana. Siitä se alkoi, pienestä maatilkusta, 
kalastamisesta.

Kajaanista minäkin tänne Helsinkiin tulin. Kajjaanista, 
ennen sanottiin, ennen kuin Jojensuu vei yhden j:n! 
Savonlinnakin tuli kovin tutuksi. Kävin siellä paljon, kun 
mieheni asui siellä.

Oltiin evakossa. Kaksi kasvattilasta oli meillä. Äiti 
läksi niiden pienten lasten kanssa Uusi-Värtsilään ja 
minä läksin yksin Helsinkiin. Tulin Helsinkiin myöhään 
illalla junalla. Poliisi talutti minut kädestä pitäen 
asemalle ja neuvoi, että aamulla pääsen raitsikalla 
Naistenklinikalle, uudelle työpaikalle. Muistan 
siitä värikkään yksityiskohdan: kun aamulla pääsin 
Naistenklinikan pysäkille, olin yksin autiolla kadulla. 
Minulla oli kova pissahätä, ja niin minä pissasin siihen 
autiolle kadulle ja sitten jatkoin matkaa.

Minä olen Sysmästä. Itse tehtiin töitä seitsemästä 
seitsemään. Näen vieläkin silmissäni ne maisemat: 
miehet niittämässä.

Maalta olen lähtöisin minäkin, sieltä tullut tänne 
Helsinkiin. Tänne olen jäänyt ja viihtynyt, koti on 
perustettu tänne, elämä on tullut tänne.

Olen syntynyt vuonna 1935, täytän kuukauden päästä 
87-vuotta. Elämänurani on mutkikas ja koukukas. 
Muistaakseni aloitin koulunkäynnin vuonna 1929, 
kävin kaksi vuotta kansakoulua.  Sitten vanhempani 
huomasivat, että Oulun lyseo on hyvä paikka minulle 
opiskella. Kyösti Kallio ja Martti Ahtisaari ovat käyneet 
samaa koulua. Olin sen ajan kauhukakara, olin kaikessa 
pahanteossa mukana. Sain suomen kielestä ehdot, se 
oli isälle häpeän paikka. Isä oli aktiivisotilas, upseeri. 
Ne ehdot oli suoritettava kesällä. Vapusta lähtien isä 
paimensi minua ja opetti sanaluokkia. Junalla mentiin 
ja selvisin loistavasti toiselle luokalle. Tuli seuraava 
kevät ja minut jätettiin suoraan toiselle luokalle, 
ei tullut ehtoja. Äiti hermostui mun koulunkäyntiä: 
”Ei mitään koulua, töihin vaan!” Menin sahalle 
töihin. Sitten vuonna 1950 Puolustusvoimat etsi 
soitto-oppilaita aliupseereiksi soittokuntiin. Se 
oli kolmen vuoden kurssi Oulussa. Sitten aloitin 
soittaa fagottia ja pääsin Radion sinfoniaorkesteriin, 
Ouluun jäi vaimo ja kaksi pientä lasta. Radion 
sinfoniaorkesterissa olin kolmekymmentä vuotta. 
Vakituisten kesken minua kutsutaan Fugaksi. Välillä 
opiskelin Sibelius-Akatemiassa ja stipendiaattina 
Wienin musiikkiakatemiassa, jossa kävin sitten joka 
vuosi kolmenkymmenen vuoden ajan professori Karl 
Öhlbergerin tunneilla. Hän ei koskaan ottanut minulta 
shillinkiäkään. Musiikki on minun alani.

Anneli, Eila, Erkki, Helli, Irja, Juhani, Jussi, Lissu, Marja-Liisa, 
Mirkku, Ritva, Ritva, Ronald, Lissu 16.3. 2022

Löytöretkiä Kalasatamassa

Kuvat elämän kertojina

Tässä on minun profiili taiteen tuottajana. Vangittu vai 
tuleeko ulos kehyksistä?

Ai muka luovuus kadonnut? Mennään katsomaan 
näyttelyitä.

Herkulliset värit ja lampaat. Tuli mieleen se yksi minun 
elämäni, yksi jakso.

Kaksi vastaa vai vihtaa. Sauna -sillä on merkitystä.

Lapsuuden ajan maisema, puu mikä tuoksuu.

Tässä ovi salattuun elämään, universumiin. 

Nää värit, maalaaminen, asetelma. Myös äitini maalasi 
tämän tyyppisiä. Sävyt ja muodot.

Saunan lämpö ja läheisyys -kaipuuta. Kaipuu 
läheisyyteen, kaipuu lapsuuteen.

Mesiangervot, keijukainen, kesäpäivät. Tuoksun 
tunnen vieläkin, sen mesiangervon.

Maailma avoin.

Ulkoinen maailma, ikuinen kaipaus Karibiaan.

60-luvun lasit, hulluna niihin ja muotoihin. 
Apteekkipullo muistuttaa siitä.

Pöytä ja siinä liina. Vanhat pöytäliinat kehiin ja 
pöydille. 

Nämä tomaatit symboloi syömistä. Joudun elämään 
sen kanssa, kestämään sitä.

Liisa, Pirjo, Riitta, Sirkka 26.11.2021
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Tarinointia joulusta 

Minua hermostuttaa kaikki hössötys ennen joulua.

Parhaita joululahjojani ikinä: lasten ja lastenlasten 
maalaukset.

Tämä maisema, jossa lentää lintu -elämän kudelma. 

Keskimmäisen poikani syntymäpäivät tänään. Lintu on 
lentänyt pois, on elämässä, muttei minun elämässä.

Keijukainen istuu oksalla. Aina joulun alla mietin: 
nyt täytyy toivoa! Parempaa, seuraava vuosi on aina 
parempi!

Kyhätty pakolaisasutus. Kun sitä joulua ei ole kaikilla. 
Eikä kaikki sitä toki vietäkään. Mainokset TV:ssä, 
ostoskärryt täytetty tavaroilla ja ruoalla. Kaikilla ei ole 
sellaista.

Mähän en ole jouluihminen ollenkaan. Mieluiten en 
viettäisi joulua ollenkaan. Skutsissa olisin mieluiten, 
siksi tässä on lintuja.

60-luku. Lama. Ei ollut töitä. Mutta aina oli isoja, 
komeita paketteja kuusen alla. Tontuista tontuimmalle, 
se olen minä. Kerran oli minulle tyhjä paketti, sanottiin 
että tulee lahjoja, kun on rahaa. Mutta eihän se paketti 
ollutkaan tyhjä, sen pohjalla oli runo. Kuusenalus oli 
kaunis -täynnä paketteja, joiden pohjalla oli runo.

Taustalla on maisema, missä on puita ja pilviä. Kaksi 
unenomaisesti oleskelevaa henkilöä. Toisella on 
kädessä - ei rukousnauha, vaan kaulanauha. Toisella 
naisella on… onko se korsetti vai viuhka? Minua 
kiehtoo käsien ote. Koskettava tunnelma.

Hieno talvimaisema. Huurtunut, levollinen, 
rauhallinen -se on myös joulussa. Tällaista löytyy myös 
Kalasataman lähimaastoista. Luonnosta mielenrauhaa, 
kun sitä tarvitsee.

Runoja taideteosten 
innoittamina

Punainen lanka
vai
seitti?
Avoin mustakarminen ovi
lattian varjosta
valoon.

Punainen seitti -
punainen lanka avoimesta ovesta valoon.

Pirjo 28.1.2022

 

MALLINUKKE
Mallinukke jalustalla kengät jalassa.
Ruskeana hän tönöttää, mitat kohdillaan on.

Tyttärelle Vanhojentanssipukuun teen somisteita,
mittasuhteita harjoittelen.
Mallinukke ruskea, elämän matemaattisista 
suhteista muistuttaa.
On kiva palata verryttelemään aivojen perukoista 
vanhoja muistoja.

Ympyrän säde tuli kerrattua tanssiaismekkoon 
suunnitellun pienen viitan muodossa.
Seuraavaksi vyötärönauhan vaihto ja iltalaukun 
verhoilu.

Mallinukke, mitat kohdillaan. 
Minua auttaa.
Elämä uomissaan.

Heidi 28.1.2022

Chiharu Shiotan teos Äärirajoilla

Taidemuseo Kumussa oleva teos

Värikkyys, josta tulee myös hätä. Käyn skutsissa 
päivittäin. Tapasin Mustikkamaalla puolalaisen 
miehen, jolla oli siellä nuotio ja leiri. Monta viikkoa 
näin häntä joka päivä, nyt eilen hän oli kadonnut. Tuli 
hätä. Mihinkä se ressukka on lähtenyt viettämään 
joulua? Hän oli siistinyt sen paikan ihan täysin. Saman 
paikan, jossa olen kuvannut valkohäntäkauriita.

Metsä liittyy jouluun. Metsän joulu. Sen rauhaa haen 
jossain vaiheessa jouluaattona. Olen aina hakenut. 
Yhdet eläimen jäljet, liittyköhän ne tähän yksinoloon?

Sorsaäiti on aina matkalla. Sitten joskus ikä tulee 
vastaan. Ja kaikki me äidit jäämme joskus yksin. Kun 
pojat ja tyttäret lähtevät, äiti jää yksin. Mutta aina lapsi 
voi soittaa äidille, vaikka viideltä aamulla. Kuka muu 
auttaa kuin äiti? Äiti jää aina äidiksi.

Joulun värit. Jouluna täytyy koristellakin ja laittaa pesä 
kotiin. Yhdessäolon rauhaa. Kaunista.

Elle, Heidi, Pirjo, Pekka, Riitta, Riitta 20.12.2021

Heidi Sandborg
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Kuulumisia kuvien kautta

Tyrkyllä ollaan jo parvekkeelle: 
- kyllä se aurinko alkaa jo paistaa! 
Menee se mieskin sinne alushoususillaan valoon.
Kevättä, kevättä!

Tässä on mun elämä:  
Kaikki on hyvin, suurimmaksi osaksi. 
Ja sitten on tää Ukraina- se tulee aina vähän väliä.

Kuiva hiekkaerämaa. 
Sinisiä taivaan heijastuksia. 
On toivoa, että erämaa loppuu, sininen voittaa.  
Hyvä elää.

Taide ei lopu koskaan! 
Kalliomaalaus. 
Taide on lohtu; sen tekeminen, sen ympärillä oleminen. 
Tässä ajassa, jossa me kaikki vanhetaan. 
1995 ja 2005 veistin Oman käteni- nyt pitäisi veistää  
jo uusi. 
Taide pitää hengissä. 

Pirjo, Riitta, Sirkka, Tuula 2.3.2022

Kahvijuttuja

Egyptiläisen New Yorkissa asuvan tanssinopettajan 
vatsalääke, ”Ahwa Masbuut” = arabialainen kahvi, 
jossa medium sugar.

Mummon uusi kahvimylly oli niin tiukka, ettei 
pikkutytön käsivoimat tahtoneet riittää veivaamiseen.

Leikkipuiston ohjaajakaveri oli tarkkana, että ostetaan 
vain sitä tiettyä merkkiä.

Aloitin kahvin juomisen kasvatustieteen opiskelun 
aikoihin. Hyvin bailatun ja valvotun yön jälkeen 
virkistäytyminen oli tarpeen, koska oli luentoja koko 
päivän. Yllättäen se maistui hyvältä.

Kun olin neljä sain mummolassa kahvia. Seuraavana 
vuonna en enää saanut, koska mummo oli kuullut, 
ettei se sovi lapsille. Pullamössö ei kuitenkaan ollut 
kielletty.

Kahvin tuoksu on parhaita tuoksuja, koivunvastan ja 
ulkona kuivatetun puhtoisen pyykin lisäksi.

Päiväkahvit ulkona, hyvän ystävän kanssa.

Kahvitauot työmaalla ovat unohtumattomia: 
maalipurkki peffan alla ja kahvimuki kourassa.

Mustion Kallen kahvit: Nyt tytöt kahville! Ne olikin 
leivinuuni-kahvit, jotka ei olleet oikeaa kahvia 
nähneetkään; leivinuunista vanhat porot ja  
vettä päälle.

Aloitin kahvinjuonnin vasta aikuisena. Ja jäin heti 
koukkuun, vaikka tee oli minulle riittänyt siihen asti. 
Jotenkin kahvi liittyi myös työelämään - antoi tauon. 

Ihmeellisesti kahvista tuli suomalaisille kuin 
huumeen kaltainen välttämättömyys. Toisaalta 
Suomeen on rantautunut myös kahvilakulttuuri, 
joka taas on nuorison keskuudessa voittanut 
haitallisen päiväkaljoittelun.

Pirjo, Riitta, Sirkka, Tuula 2.3.2022

   Riitta Virkki
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Sateenkaari sillan alla
- tarinointia Kalasatamasta ja paikan merkityksestä kuvien innostamana

Nimi voi johtaa vähän harhaan. Kalasatamassa 
asuminen -ei pelkkä sateenkaari, vaan koti. Koti ja 
sateenkaari. Ollaan myös myrskyn bongaajia, aina 
innostutaan, jos saadaan hyvä myrsky eteen.

Sillanalus, soita heti 112, siellä tapahtuu jotakin ihan 
kamalaa. Ei, siellä kuvataankin elokuvaa.

Sillan alla on otettu tila haltuun, siellä tapahtuu 
kaikenlaista. Sillanalus ja sillat aktivoivat 
monenlaiseen toimintaan, siellä on tehty tulinäytelmä, 
muotikuvauksia, leffaraidereita. Puliukkoja ei ole enää 
olemassakaan, nautiskelijoita siellä nykyisin on. 

Siellä on pidetty bileitä ruokineen kaikkineen. Myös 
tanssilavaa sinne on ehdotettu ja saunalauttakin 
siellä on vieraillut. Sillan alla kerätään myös roskia 
ja vihersissit istuttavat sinne kasveja. Samalla pyhän 
pihlajan Messin eteen.

Isoisänsilta, yhdistävä tekijä urbaanin kaupungin ja 
luonnon välillä. Odotettiin aivan hullun lailla vuonna 
2016, että silta avautui. Minusta otettiin kaunis kuva 
silloin: ampiaisvyötärö, pallohame, iso valkoinen 
hattu. Se silta on niin kaunis, reitti Mustikkamaalle. 
Reitti sinivuokkojen, orvokkien ja linnunlaulun luo. Ja 
leskenlehtien, siitä on kisa, että kuka näkee kevään 
ensimmäiset leskenlehdet. Sillalla on ollut myös vaaran 
tuntua, kun nuoret kävelivät sillan kaarella ja hyppivät 
sieltä uimaan. 

Tärkeä paikka tuo Isoisänsilta meille kalasatamalaisille.

Pirjo, Pekka, Riitta, Riitta, Tuula 16.3. 2022 

Isoisänsilta Vintage kuvauksissa Shanona Dream

Isoisänsilta kuvattuna, kun silta oli vielä ”korkkaamaton”. Ei hiekkaa, ei liikennettä. Pilvirintama nousemassa. Kuva: Heidi Sandborg

Sillan avajaiset 1.6.2016

Kuva: Pekka Vainonen Kuvassa Tuula ja Seppo. Kuva: Riitta Virkki

Kuva: Pekka Vainonen

Kuva: Pekka Vainonen

Kuva: Pekka Vainonen

Kuva: Heidi Sandborg
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Kohtaamisia Mustikkamaalla

Kultapuun kautta kohtaamisiin. Kävelin 
Mustikkamaalle ja eläimet tulivat liki. Vastaan tuli 
valkohäntäkauris, kettu, pöllö, käpytikka. 

Mikä pystykorva tuolla juoksentelee? Eihän koirat saa 
täällä vapaana olla. - Ai, se onkin kettu! Kettu juoksi 
lähemmäksi ja lähemmäksi, ihan jalan viereen.  
- Pitääkös sua rapsuttaa? Kettu lähti ja katsoi taakseen, 
odotti hetken ja katsoi uudestaan taakseen, että 
tulenko mukaan. - No en mä nyt tule sun mukaan!

Viisauden alku ja juuri, pöllö. Hiiripöllö. Olen kuvannut 
tätäkin yksilöä ainakin kuudessa eri paikassa ja 
kuutena eri päivänä. Kerran tuntemattomat ihmiset 
katsoivat pöllöä ja toisiaan, tapahtui kohtaamisia 
monella tasolla.

Käpytikan kanssa kohtaaminen tapahtui kylmään 
aikaan, lumihangessa meinasi jalat jäätyä.

Mustikkamaa kelopuineen. Luontoa kantakaupungissa.

Pekka ja Riitta 16.3.2022

Mustikkamaalta näkymä Sompasaaren puolelle. Mirkka Saari, kesäkeiju katselee näkymää tulevien talojen rakennusmaalle. Hiljaa istuu hän kesässä.  
Kuva Heidi Sandborg.

Vaelsin 
Mustikkamaan
hiekkarannalle.

Keväällä taivas ja meri on yhtä

Muistelen 
aktivismia 
sateenkaarella

Muistelen 
sateenkaarella 
aktivismia

Näköala - väylä kevääseen

Kevät
Mustikkamaa
Sää

Huumorin iloa vyörypilvenä

Pyöräilen 
Mustikkamaalla 
auringonlaskuun

Rakennustyömaalta
Merilinnun lauluun

Mammutin
keväinen
aktivismi
Reissut
Mustikkamaa
Kohtaaminen
Mustikkamaa ilon kärkenä!

Pirjo, Pekka, Riitta, Riitta, Tuula 16.3.2022 Kuvat: Pekka Vainonen
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Arvoituksia aivoille

”Mikä Aatamilla on edessä, se on Eevalla takana. 
Mikä Eevalla on takana, se on Aatamilla edessä, 
mutta mikä Eevalla on edessä, sitä Aatamilla ei ole 
missään.” 
- Se on E-kirjain (Kuopio 1936)

”Edestakaisin kulkee, paikaltaan ei pääse” 
- Ovi (Pori 1967)

”Mitä eroa on alokkaalla ja kanalla?” 
- Kana munii kerran päivässä, mutta alokas munii 
koko päivän (Hämeenkyrö 1937)

”Minkä tähden hevosen eteen heinä pannaan?” 
- Sen tähden, kun takana ei ole hampaita (Pori 1893)

”Iho päällä, vaatteet sisällä?” 
- Kynttilä (Alatornio 1932)

”Jota enemmän ottaa, sitä suuremmaksi tulee?” 
- Kuoppa (Mäntyharju 1924)

”Jänis juoksi jäätä myöten, jälki jäähän jäksähti?” 
- Kankaan kutominen (Rantsila 1935)

”Kaksi nälkäistä toisiaan narrailevat?” 
- Onkija ja kala (Räisälä 1936)

”Kaksi päätä, kuusi jalkaa, yksi hännän roiskale?” 
- Ratsastaja (Keitele 1933)

”Läpi näkee , lämpimän pitää?” 
- Lasi (Eno 1909)

”Pikkulintu liinahäntä läpi seinän lentelee?” 
- Neula ja lanka (Pori 1889)

”Mikä pitenee ja lyhenee samanaikaisesti?” 
- Ihmisen ikä (Kittilä 1930)

”Mitä varis tekee, kun tulee seitsemän vuoden 
vanhaksi?” 
- Aloittaa kahdeksannen (Juva 1947)

”Yksi tynnyri, kahdenlaista olutta?” 
- Kananmuna (Joroinen 1888)

”Äidillä on niin iso lakana, ettei kukaan taida 
pallistaa, isällä niin paljon rahaa, ettei kukaan taida 
laskea?” 
- Taivas tähtineen (Lestijärvi 1902)

Koonti Mikä se on -kirjasta: Pirjo 

Löytöretkiä Malminkartanossa ja Myllypurossa

Pilvinen päivä
Käärmeet heräilevät, isoja mötkäleitä
Kävelen kipua tuntien
Saunaan mennään, ihanaan lämpimään
Riitta 

Aurinko, valo 
Hyvä olo
Tahdon ulos
Kävely kello kolme
Olen tyytyväinen ja iloinen
Pirjo

Löytöretkiä Laajasalon palvelukeskuksessa

Yhdessä: 
sinä, minä, me
muistojen keskittymiä

Kartasta paikka, 
kalaan moottoripyörällä!
Kalaan moottoripyörällä,
missä kartta?

Luova
Mukava
Matka
Elämän koreografia:
nimiä, koteja
- paikka tässä

Nyt erilaisuus muistoja on.
Erilaisuusmuistot nyt!
Muistot erilaisuudesta vie erilaisuuteen muistoista.

Reitit
Koreografiat
Liikkeet

Mukava syntymä, liikettä ja musiikkia.

Kuuntelin karttaa
- tein muuttoliikkeen.

Teimme yhdessä mukavan matkan.

Muistoja mieleen kotikaupungista matkalaukullinen.

Muutot, uusia nimiä
- tärkeä turvallinen kotisatama

Anna, Cristina, Maria, Marja, Päivi, Raimo, Tarja 26.10.2021



26 Löytöretki 27Löytöretki

Aamuhavaintoja

Join kahvia. Ei maistunut välttämättä tänään. Siru-koira 
mökötti vähän. Nami, nyt päivä menee hyvin. Nyt on 
hyvin.

Kesän lapsi, en tykkää syksystä. Katsotaan ikkunasta 
ravintolapöydästä, pöydän on oltava ikkunan äärellä.

Tulin pyöräillen tänne, matkalla jäätynyt lätäkkö.

Sinä asut tässä, minä asun tässä. Sinä tässä, minä tässä. 
Sinä, minä. Tässä ja tässä. Asutaan lähekkäin, aikainen 
aamu ei ole tyypillinen kummallekaan.

Mitä, ei pyöräilykypärää?

Mietin miten uusi patja voi olla hyvä. Kova patja. Ja 
sitten mietin palsta-asiaa. Kuinka palstaa hoidetaan? 
Valkosipulit ainakin laitetaan maahan ennen routaa.

Kädet syöty – 8-viikkoinen koiranpentu. Koira. Aamulla 
koiran kanssa ulos, lapsi kouluun. Kylmää, jäätä. Jään 
rikkoontuminen. Siitä äänestä ilo.

Maamerkkejä. Ei menty aina samoja katuja, vaan 
mentiin maamerkkien mukaan.

Anna, Maarit, Maria, Marja, Päivi, 9.11.2021

Tarinoita kuvien innoittamina

En ole Tampereelta. Pääsin näkemään Tampereen 
tuomiokirkon Hugo Simbergin maalaukset. Voivatko 
kuulua alastomat lapset kirkkoon, alttarin lähelle?

Kuulin kuinka joku huusi 3-vuotialle Leonardolle, että 
tule tänne, täällä on taidetta. Tuleekohan hänestä 
taiteilija? Tampereen tuomiokirkko ja Leonardo tekivät 
minuun vaikutuksen.

Tämä on minun juttu, olen kesän lapsi. Auringonkukka, 
kesän värit. Tämä on kesä. Minä.

Kelopuu, rakastan niitä ihan hirveästi. Tikka lentää 
sitä puuta kohti. Kelopuu on sitkeä, pysyy pystyssä. 
Linnuille pitää olla pesäpaikkoja. Joskus toki 
kelopuukin voi kaatua vaikka käden kosketuksesta.

Historiassa täällä on ollut hopeakaivos. Hopeavuori on 
suojeltu paikka, sielläkin on keloja. Luonto on upea. 
Sammakot kurnuttaa.

Nostalgia valtaa välillä, kuvassa vanhat autot 4. linjalla.

Minun värit, vähän riitettä. Valoa ja kuumuutta odotan. 
Tämä on minun turva.

Tässä on Hesan linja-autoasema. Olen syntyperäinen 
hesalainen, asunut täällä kohta 91 vuotta. Nuoruus ja 
koulut Munkkiniemessä. Synnyin Bulevardin ja Fredan 
kulmassa, siinä oli jokin sairaala.

Tyttö keinussa. Tuntuu yksinäiseltä. Luulisi, että 
olisi leikkiseuraa. Yksinäinen katse. Isot tyhjät talot, 
maaseutu tyhjenee. Nyt kun ajattelee tätä sotaa ja 
lapsia, se koskettaa.

Tykkään havupuista, käkkärämännyistä, katajista ja 
katajanmarjoista. Tykkään olla luonnossa.  Koiran 
kanssa tehdään pieniä lenkkejä, koira ei enää jaksa 
pitkiä lenkkejä. Tunti kävellään yhdessä.

Kruununvuorenrannassa on lampi, jossa on ihania 
lumpeita luonnontilassa. Äärimmäisen kaunis alue. 
Suosittelen. Huvilat sieltä on kyllä purettu ja poltettu.

Hauskan näköinen kuva, olen 
itse ollut sellainen puussa 
kiipeilijä. Tuolla tyylillä en ole 
kyllä vielä kiipeillyt.

Tämä kuva tuo mieleen 
luonnon, jos se vielä 
säilyisi meille. Nämä on 
kuin rauhankyyhkysiä, 
jotka tuovat mieleen 
meren ja luonnon ja luovat 
elämänuskoa.

Shampanjaa, mutta minulle tulee mieleen lumisade. 
Malja elämälle, nostamme maljan!

Raitis ilma ja erilaiset havainnot.

Merenranta. Olen kuin delfiini. Rakastan uimista. 

Ihanat värit, muistuttavat lapsuuden Purovedestä.

Kukkia, niin kaunista. Popsi, popsi porkkanaa.

Stop sodalle.

Kukkia naistenpäivään ja pääsiäiseen.

Tämä auringonkukka on minun symboli, iloinen väri.

Lauttamatka. Kruununvuorenrannasta pääsi Biennaalin 
aikaan lautalla Vallisaareen. Nyt odotan yhteyttä 
Kauppatorille.

Saippuakuplat, ystävyys ja keveys. Tärkeää että on 
kavereita ja voi olla porukassa. Yksissä häissäkin 
oli saippuakuplia. saippuakuplat kuvastavat Iloa, 
keveyttä, toivoa tässä maailmassa. 

Salpausselän kisat ja saippuakuplat ihmisten yllä.

Espanjassa oli niin isoja saippuakuplia, että vaikka 
ukko olisi mennyt sisälle

Irja, Katja, Maria, Päivi, Raimo, Reija 8.3.2022

Keijukaisenpolku -elämäni parhaat vuodet tästä 70:stä 
vuodesta. Keijukainen pensaan, ehkä tyrnipensaan, 
oksalla. Niin kaunis. Ihastuin.

Nostalgiaa ja vanhanajan tunnelmaa.

Minun värit, on kotoisaa. Tässäkin ehkä riitettä? Vai 
avointa vettä? Tämä on minun turvani.

Anna, Maarit, Maria, Marja, Päivi 24.11.2021
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Tarinointia kahvista

Olen joskus tykännyt kahvista niin, että join sitä 30 
kuppia päivässä. Töissä oli koko ajan kahvipannu 
kuumana. Kun pannu tyhjeni, joku pisti uuden 
satsin tulemaan. Aina join mustana. Paitsi pentuna 
maitokahvia.

Nykyisin sanotaan, että kahvi on epäterveellistä, tai 
ei kaikki sano. Toisten mielestä se on terveellistä. Mut 
vatsa siitä voi mennä sekaisin.

Yksi sellainen sanonta muuten on, että ”Ei sitä saa 
unta, jos kahvia jää pannuun”.

Kevään merkkejä

Minä pidän kukista. Joskus lumi on peittänyt 
krookukset, mutta ne kyllä kestää. Ja orvokit 
kestää myös hyvin. Kasvatan kukat taimista, ostan 
aina laatikollisen kerralla. Kohti kevättä mennään. 
Ystäviä ikävä, niitä ei enää paljon ole.

Minulle tärkeää ja kivaa on ollut pyöräily 
mieheni kanssa, toki siinä säästi rahaakin. Ja meri 
on tärkeä. Miehelläni oli vene, kalasteltiin ja 
veneiltiin. On katseltu ikkunasta jäiden lähtemistä. 
Kerran mieheni soitti vappuna, että nyt ne lähti 
-ne jäät nimittäin. Kun meri aukesi, oli ihanaa 
nähdä merellä olevaa liikettä. Laitettiin verkot.

Ystävät ovat tärkeitä. Kun oltiin nuorempia, 
tehtiin risteilyjä Tallinnaan, Tukholmaan ja Viron 
kylpylöihin. Ja ihan nuorena käytiin tansseissa. 
Vanhan Maestron päivätansseissa. 

Ystävät ovat tärkeitä. Niitä ei tarvita paljon. 
Muutama hyvä kenen kanssa kokoontuu yhteen. 
Ruokaa, pelataan ja jos on joku ongelma joka 
vinttihatuttaa, he auttavat.

Kevään merkkejä voi havaita ystävien kanssa. 

Kävellä, katsella ja kuunnella kevään merkkejä.  
Ai kun ihanaa, kun linnut laulaa.

Anna, Irja, Maria, Raimo, 15.3.2022

Join muuten joskus sitä amerikkalaista murukahvia ja 
vieläkin minulla on kaksi purkkia tallella. Niissä on 5 ja 
10 senttisiä. Miksiköhän niitäkin tuli säilytettyä? Kotiin 
tullessa oli aina tapana tyhjentää taskut kolikoista.

Kahvia saa kyllä niin monenlaista. Jossain on tarjottu 
sellaista kahvia, että tuntuu kuin paperia olis pyöritelty 
narussa, sellaista tiskivettä. Tykkään vahvasta kahvista. 

Minä myös. Vallilassa, missä asun, on ihana 
kahvintuoksu. Siinä idyllisten puutalojen vieressä ihana 
kahvin tuoksu. 

Kotona mies juo aamukahvit ja minä syön puuroa. 
Iltapäiväkahvit juodaan yhdessä. Minä otan kahvin 
kanssa piirakkaa tai pullaa. Mies on kovempi juomaan 
kahvia.

 Aamukahvi ja hyvä leipä sen kanssa, sillä pärjää 
pitkälle iltapäivään.

Minä en ole niin kova juomaan kahvia, juon kyllä 
juhlissa ja ristiäisissä. Joskus menen kirkolle kahville. 
Sieltä saa kahvin ja pullan kahdella eurolla. Tai se 
maksu on vapaaehtoinen, mutta maksan sen. En mene 
siitä konkurssiin.

Nyt on muuten kahvi lopussa. Menen tänään 
Itikseen ostamaan uutta. Käyn mieluummin siellä 
kun lähikaupassa, kun näen samalla muita ihmisiä. 
En pääse koskaan Itiksestä pois käymättä kahvilla. 
Siellä on sellainen kahvila, Kakkukeisari, josta saa 
tosi hyviä korvapuusteja. Tummapaahtoista kahvia ja 
korvapuusti. Aijai.

Se on hyvä kahvila, sieltä saa myös ihania kakkuja.

Ei kahvia kahvin vuoksi pelkästään juoda, vaan se on 
sosiaalinen tapahtuma.

Meillä oli tuollainen kahvipurkki, ja minulla on se 
samanlainen vieläkin. Minä olen vaihtanut purkin 
sellaiseen, missä on lampaan kuva. Joskus ennen 
valittiin aina Paula-tyttö ja katsokaa, tuolla Paula-
tytöllähän on krookuksia kädessä. En ole ennen 
huomannutkaan. Hienoja kukkia.

Jotenkin tulee mieleen myös vanhat elokuvat.

Kahvipurkkiin laitettiin rahaa, ainakin Minna Canthin 
näytelmissä. Ja sitten juopot vei ne.

Ryysyranta. Ja rahat sukanvarressa.

Anna, Irja, Maria, Raimo, 15.3.2022
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Löytöretkiä Laajasalon palvelutalon 
Roosakodissa

Huivit ja kulkuset

Mitäpä mielessä? Tanssit, miehet. Saanko luvan?

Vakituinen hätä on aina. Sä oot kyllä onnenpekka, 
Onnellinen Pekka.

Väreistä kokonaiseen kukkaan ja leiviskään eli 
limppuun. Nostetaan kukka kattoon ja ollaan vaan, 
heilutaan. 

Heilu keinuni korkealle, mennään juhannuksesta 
jouluun. Tässähän on upeaa punaista, sinistä, vihreää. 
Punainen roihuaa. Ja on aatteen väri. Vihreä tuo 
mieleen kesän. Sininen on suora väri.

Sateenkaaren värit. Ja tämä väri, vaaleanpunainen, tuo 
vauvoja. Se on myös väri, joka on porsaalla pienenä.

Nämä huivien värit on näin koottuna hienot, hopeaa 
täynnä. Niistä aukeaa torni ja upea sulhanen sieltä 
antaa vauhtia hienolle huntutanssille.

Nämä on kuin taivaan tähtösiä, ihana ääni. Kulkusten 
kuningas vai kuningatar vai olisiko sittenkin papitar? 
Kyllä se on kuningatar hopeisine kruunuineen.

Kupillinen tai useampi kahvia

Aamulla en herää ilman kahvia.
Juhlat on kahvisia.
Synttärit, yhteinen hetki, häistä hautajaisiin, siihen 
kuuluu kahvi.
Jos saisimme kupposen kahvia, vaan ei ole siellä kahvia 
vaan kulkusia, taivaan tähtösiä.
Mikset tuonut kahvia, miksi toit vain purkin?
Kahvi tuli jo kielen päälle.
Paula-Tyttö. Tuttu, vaan ei henkilökohtaisesti
Kahvi on kaikkein tärkeintä, ei herää aamulla muuten.
Juhlat ovat kahvisia aina
Jos syö hyvin, jälkiruuaksi voi ottaa kahvin ja ehkä 
konjakin.
Synttäreitä, voisi olla kahvikupit pöydässä. 
Tässä saman pöydän ääressä häistä hautajaisiin.

Leipomisesta

Minä olen kova leipomaan, pyöräytän, kun annat  
käsiin taikinan.
Kanelia, neilikkaa, kardemummaa.
Piparimuotteja: kuusi, jouluporo, puolikuu.
Piparitalo, hyvä tehdä tällä.
Piparimuotti - olenko se minä?

Mirantti-bändin 
keikkakalenteri

  2.12.2021 torstaisävelmiä  
  3.3.2022 Hiljaa tanssii sukkasillaan24.3.2022 Suomalainen on mukava

Roosakodin asukkaat musisoivat teatterituokioissa

Roosakodin asukkaat 2.12.2021
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Tuollainen vihta selkään ja kylkeen, siinä on koko perhe 
pikku jälkeläisineen. Mehevästi kylpemässä. Ja mies 
ilman housuja ulkoilemassa. 

Omat lapset ovat aikuisia, minulla on niitä ikävä.

Tässähän on pelkkää silmänruokaa, tuota ja tuota on 
syöty, kaikkia laatuja. Värikkäitä. Niin silmänruokaa, 
ja nyt puhutaan siis paprikoista. Jossain vaiheessa voi 
juoda teetä. Nauttia siitä. Olen kyllä kai enemmän 
kahvi-ihminen. Minäkin tykkään kahvista, mutta niska 
on nyt kipeä.

Meren maisema, taloja, pieniä paatteja. Tykkään 
merestä, vaikka vähän pelkäänkin, en mene mielelläni 
uimaan. Vaikea päästä sieltä ylös. Meressä on monta 
suuntaa, en ole tutustunut niihin kaikkiin. Rannassa 
ketkutellaan.

Ihan kuin ois markkinat tuossa. Olen tykännyt käydä 
markkinoilla ja hoitaa hevosia. Syöttää niitä. Hevosilla 
on omat syöttöajat, omistaja pitää siitä huolen. 

Hevoset alkaa hirnua, jos ei tule ruokaa. Tässä kuvassa 
on rauhallinen hevonen. Pimeys vähän häiritsee, 
mutta ääriviivat on hyvät. Tää hevonen on kyllä vanha 
kompura, ei ole kilpahevonen. Rapsuttaa tuossa omaa 
kaulaa.  Hevonen on kyllä kaunis, vaikka juuri tätä 
hevosta ei ole kauneudella pilattu.

Ratsastin pienenä ja äiti huusi, että tuu jo pois sieltä 
hevosen selästä.

Tuon tytön jalat on vahvat. Vahva tanssija, pysyy 
jaloillaan. Hyvä on urheilutyyli. Itsekin tykkään 
tanssia, se on suurenmoista. Olen ollut mukana 
tanssiohjelmassakin. Näyteltiin ja tanssittiin 
kevätjuhlissa.

Nyt tätä tarinaa alkaa tulla kirjan verran.

Naapureille vilkuttelu on niin tärkeää. Että kaikkia 
kuullaan, on tärkeää. Pitää olla mieluisaa. Kaikki 
tarvitsee tulevaisuuden.

Anja, Jalo, Tyyne, Roosakoti 3.3.2022

Tykkäsin lapsena uida niin paljon, että olin aina 
keskellä vettä, ja laivoista vilkuttelivat minulle.

Kissat on ihan mahtavia, ne on hauskoja. 
Niillä on erilainen se, mitä ne tuntee. 
Minulla oli yksi harmaa, joka tuli perästä aina,  
minne meninkin. 
Kun kudoin paljon, niin se tuli aina jalkojen päälle 
makaamaan.

Hevosista tykkäsin, tykkäsin ratsastaa. 
Isä oli semmoinen, joka opetti ratsastamaan. 
Yksi hevonen oli, että missä se nyt on, minua se etsi. 
Sitten kun löysi, sanoi: Minun rakkaani.

Nykyisin herään niin aikaisin, että ne sanoo:  
Meetkö äkkiä nukkumaan!

Katkelmia keskustelusta Ullan kanssa, Roosakoti 3.3.2022

Tuttu poika
Akseli Galen Gallela
Kiltti kultainen poika, joka tarkkailee.

”Muistan puiston kaunehimman, 
Ihanimman Monrepos’n
Usein haaveissani kuljen 
Satumaani lehmustohon.”

Onko tässä isäukko?
Se pieni poika.
Hugo Simberg.
Iltaa kohti ovat menossa.
Mutta mikä meri on tuolla takana?

”Kaunehimmat kaarisillat,
Ihanimmat kuudanyöt
Nähnyt puiston katveessa oon 
Monrepos’n”

Kaikilla on oma nimensä, aikansa ja 
paikkansa tässä maailmassa.
Ja hetket, jotka elävät.
Ja kaunis on tuo aurinko joka paistaa.

”Aikain mennettein taa
Aatos taas samoaa
Ajan sen mennehen, 
Tarun ihmeellisen,
Voin vielläkin  tavoittaa”

Mutta kyllä maailmassa on liian paljon 
lauluja,
Eihän niitä kaikkia ehdi.
Mutta jos osattais etsiä, 
Mikä niistä on kaikkein kaunein, 
Viisain.

”Muistot puiston kaunehimman
Ihanimman Monrepos’n
Iäks syömmeen kätkenyt oon
Monrepos’n”

Sinikka, Roosakoti 3.3.2022

Suloinen aamu. Tuuli ei tuhise.
Kaunis talvipäivä, ei liikaa pakkasta, ettei nenä 
jäädy. Hiihtämällä menee paljon nopeammin kuin 
kävelemällä. Jos tulee kova nälkä, istun kannonnokalle. 
Äidin eväät on aina hyvät, siellä on paljon tavaraa, se 
on maukasta. Minä lauleskelen ja naureskelen ja syön. 
Elämä on mukavaa. Olen hymyillen tyytyväinen.
Pitäis lähteä katsomaan kohiseeko meri vai onko jäitä.
Sellaista se elämä on, kun oikeaan paikkaan osuu.
Vapaus onkin parasta, jokainen ronkkii tavallaan.
Mä sanoin pikkutyttönä, että tanssin joka päivä!

Enni, Roosakoti 3.3.2022

Tarinointia taidekorttien innoittamina
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• Oli ihana olla yhdessä

• Kiva porukka täällä tänään 

• Kiitos, oli oikein mukavaa

• Se kuvaelma jäi mieleen

• Tämä oli minulle ihan uutta ja mukavaa

• En ole koskaan kokenut tällaista

• Aina oppii uutta

• Aiheet ja asiat oli mielenkiintoisia

• Täällä on mukava ohjelma, hyvät esiintyjät ja 
ohjaajat

• Tämä kokonaisuus oli omalaatuinen teatteriesitys

• Hienosti kaikkien tarinoista kehiteltiin yhteinen 
juttu

• Oli ihana huomata kuinka kaikki oli mukana

• Täällä saa nauraa

• Omanlainen ja inspiroiva esitys ja tilaisuus

• Ihan mukava olo

• Oikein hauskaa ja kivaa, tulkaa toistekin

• Paljon hempeitä tapahtumia ja ajankulua

• Ihanalta tuntuu, tyytyväinen olo, yliveto

• Kaikki nää kirjoituksetkin, miten tämä on 
mahdollista

• Kiva kun ne osaatte keksiä kaikenlaista

• Kiva kuunnelma

• Oli mukava hetki

• Oli hyvä olla

• Älä luule, että minä nukun kun pidän silmiä kiinni. 
Minä nautin, olen sellainen tarkkailija.

• Olen yksinäinen, täällä en koe yksinäisyyttä

• Kun olen saanut tulla tänne ja kokea tämän pienen 
joukon, niin jotenkin tämä on suurenmoinen asia

• Tehtiin ihania runoja ja tarinoita

• Oli yllättävää ja viehättävää

• Toivottavasti toiminta toistuu

• Kiva tulla pitkästä aikaa mukaan toimintaan

• Mukava olla seurassa kerran viikossa, kotona 
katson vaan televisiota, ja luen kyllä Joenpeltoa ja 
Hietamiestä

• Mielenkiintoista kuunnella ihmisten 
makuelämyksiä musiikista

• Oli aivan ihanaa, oikein menee. Kiitos.

• Kahvinmaku jäi suuhun.

• Vihdoinkin tapaan taas ihmisiä.

• Hetki helpotusta tähän maailmantilanteeseen.

• Harvinaisia ja ihania tapaamisia. 

Kaikesta saa laulaa.
Tästä vihreästä tulisi viileä laulu.
Punaisesta tulisi rennompi.
Valkoinen on mitätön, siitä ei tule ääntäkään.
Aloitetaan punaisesta.
Kun punainen alkaa, alkaa kaikki.
Punainen on pohjaa,
kaikki ohkaiset laulut ohjaa.
Kun pohja on pudonnut,
laulu luoteessa häviää.
Sinistä voi katsoa, kuinka kaunis se on.
Kuin taivas ja hanki Suomen, on värisi puhtahat.
Keltainen.
Pääsiäistiput. 
Väri kukkien.
Keltaisella voi tanssittaa.

PARHAAT SANAT

Pitkä suora.
Suora ympyrä.
Pitkä mikä pätkä.
Nystyrät liikkeelle.
Ja lopuksi puoli tuntia tanssia.

Sisältö riippuu kenen mukana se kulkee.

-Roosakodin asukkaat 24.3.2022

Palautteita osallistujilta

Kuva: Anna Lemberg
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