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Fatwa on jo vanha asia. En vaivaa sillä päätäni.
Kirjailija Salman Rushdie Helsingin Sanomissa 17. tammikuuta.h 

JYVÄSKYLÄ

Jukka Naaranlahti

Yhdeksän kolmestatoista Kino 
Kampuksen kevään elokuvista 
on jo nähty Finnkinon eloku-
vateatterissa Fantasiassa Jyväs-
kylässä.

– Ylioppilaskunnan teatterina 
näytämme elokuvia, jotka kiin-
nostavat opiskelijoita. Vaikka 
emme tavoittelekaan voittoa, ta-
loudelliset realiteetit vaikuttavat 
meidänkin toimintaamme, yli-
oppilaskunnan kulttuurisihtee-
ri Juho Kaitajärvi perustelee va-
lintoja.

Vaikka ylioppilastalolla näh-
dään asemansa vakiinnuttanei-
den, eurooppalaisen elokuvan 
eturivin tekijöiden ohjaustöitä, 
ne ovat  kaukana viihde-eloku-
van valtavirrasta.

– Mitään kokoavaa teemaa 
elokuvissa ei tänäkään keväänä 
ole. Pikemminkin pyrimme tar-
joamaan mahdollisimman mo-
nipuolisesti hyviä elokuvia, jot-
ka ovat jääneet kaupallisen le-
vityksen ulkopuolelle tai joiden 
lisäesityksille on kysyntää, Kai-
tajärvi kertoo.

Niin kutsuttujen taide-eloku-
vien ohjaajat ovat murtautuneet 

marginaalista. Elokuvan tekijät 
saattavat itsekin kapinoida luo-
kituksia vastaan ja tehdä vai-
vattomasti syrjähyppyjä popu-
laarista viihdeteollisuudesta in-
die-elokuviin.

Laaja skaala 
Kevään aikana esitettävät elo-
kuvat vaihtelevat värikylläisestä 
kuvauksesta lähiön harmauteen, 
eteläafrikkalaisesta scifi stä yh-
teiskunnalliseen dokumenttiin.
Elokuvavuoden huomenna 
aloittava Jim Jarmuschin The 
Limits of Control on yksi ke-
vään mielenkiintoisimpia eloku-
via. Siinä Jarmusch palaa Bro-
ken Flowersin menestyksen jäl-
keen juurilleen kokeellisemman, 
anarkistisesti eri suuntiin viittai-
levan ilmaisun pariin. 

Realistina tunnetun Ken Lo-
achin uusin elokuva, sympaat-
tinen jalkapalloviheriöiltä tutun 
Eric Cantonan tähdittämä lä-
hiödraama Looking for Eric sai 
Suomessakin positiivisen vas-
taanoton yleisöltä ja kriitikoil-

ta. Maaliskuussa esitettävää elo-
kuvaa voi suositella kaikille, jot-
ka eivät ole sitä vielä nähneet

 Pakollisesta sosiaalipoliittises-
ta dokumentista vastaavat Andy 
Bichlbam ja Mike Borrano, jot-

ka jatkavat työtään kansainväli-
sen kapitalismin moraalinvarti-
joina dokumentissaan The Yes 
Men Fix the World. Tärkeitä ai-
heita käsitellään pilke silmäkul-
massa. Niin kauan kuin on huu-

moria, on toivoa, toimii yhä Yes 
Men -parivaljakon mottona.

�Kampus Kinon kevätkausi käyn-
nistyy huomenna Jim Jarmuschin 
elokuvalla The Limits of Control.

Kampus Kinon kevät kulkee Finnkinon jalanjäljillä

  Gael Garcia Bernal nähdään elokuvassa The Limits of Control.

 JYVÄSKYLÄ

Antti Hautamäki alustaa
konserttisalin puolesta
Jyväskylän konserttisalin han-
ketuki ry. järjestää seminaari-
sarjan Kuokkalan Kartanossa. 
Sarjan avaa professori Antti 
Hautamäki tiistaina kello 16 
otsikolla Kulttuuri kannattaa: 
Kulttuurista Jyväskylän seu-
dun menestystekijä.

Järjestäjien mukaan ”se-
minaarisarjan tavoitteena on 
tukea konserttisalin hankintaa 

korkeatasoisilla kulttuuria, 
erityisesti musiikkikulttuuria 
ja sen merkityksiä koskevilla 
analyyseilla”

2. helmikuuta puhuu minis-
teri Kalevi Kivistö. Seminaa-
reja järjestetään kevään aikana 
kaikkiaan yhdeksän. Ilmoit-
tautumiset puh. 338 6811 tai 
kartano@kuokkalankartano.fi . 
Liput 10 e (sis. kahvin).

Jyväskylän kaupunginteatterin näyttelijä 
Elina Korhonen on ujo lihamestari ne-
liosaisessa sarjassa Naisia kaupungilla. 
Korhosen esittämä Noora, 29, rakastaa 
salaa kollegaansa. Venla Mäkelän käsikir-
joittama sarja seuraa neljän naisen elä-
mää neljänä maanantaina TV1:ssä kello 
21. Uusinnat perjantaisin kello 23.

TELEVISIO

ELINA KORHONEN
LIHAMESTARINA

TEATTERI

ÄÄNEKOSKEN TEATTERI
Lumikit
Ensi-ilta Äänekosken 
teatterissa 16.1.2010.

Sairaala on kummallinen paik-
ka. Toisille se on turvallinen, sel-
keä työympäristö, toisille pelon 
ja toivon kiikkerä vuoristorata. 
Paljolti riippuu, kummassa roo-
lissa astuu ovesta sisälle, hoita-
jan vai hoidettavan.

Jälkimmäinen näkökulma saa 
etusijan Liisa-Maija Laaksosen 
käsikirjoitukseen pohjautuvas-
sa näytelmässä Lumikit. Potilas 
– tai asiakas – on hoitotoimen-
piteiden kohde, jonka itsemää-
räämisoikeus katoaa samal-
la kun sairaalan vaatteet pue-
taan ylle.

Potilashuone, käytävä, kanslia 
ja parveke luovat näytelmän ul-
koiset puitteet. Ulkoista merki-
tyksellisempää on sisäinen, joka 
paljastuu naisten kuoriessa elä-
mänsä tarinaa. Keneltä on pois-
tettu rinta, keneltä kohtu, kuka 
vasta odottaa pääsyä tutkimuk-
siin; mitä kaikkea elämässä on-
kaan tapahtunut ennen sairaa-
lan sänkyä.

Laaksosen tarkkanäköinen 
käsikirjoitus antaa hyvän poh-
jan, jolle rakentaa, ja Annu San-
kilammen ohjauksessa Äänes-
seudun harrastajat ovat osaa-
vissa käsissä. Esityksestä muo-
dostuu tasapainoinen ja kosket-
tava kokonaisuus, vaikkei teks-
tistä suuria draaman kaaria ra-
kennukaan.

Esiintyjät niin hoitajien kuin 

hoidettavien rooleissa tekevät 
roolihenkilönsä oikeiksi, tun-
teviksi ihmisiksi. Tiina Oksa-
sen hurmaava kemikalikaupan 
omistajatar lehahtelee pitsiasui-
neen kuin perhonen kalpean 
joukon keskellä ja Taina Myy-
ryläisen Maire Pirkitta Jortikka 
sekaantuu äänekkäästi kaikki-
en asioihin. 

Emmi-Inkeri Rimpelä le-
väyttää nuoren naisen toivot-
toman tuskan suoraan katso-
jan silmille. Leila Pitkänen te-
kee raskaana olevan pienvilje-
lijän vaimon roolinsa pienesti, 
ja juuri siksi niin tehokkaasti. 
Naisten keskinäinen yhteys, si-
saruus on vankkumaton ajoit-
tain pulpahtelevista ristiriidois-
ta huolimatta.

Näytelmä on humoristinen 
ja toiveikas, surullinen ja loh-
duton. Esityksen päätyttyä tun-
nelma on harras kuin kirkossa. 
Kun valot sammuvat, yleisö vii-
pyy pitkään hämärän ja hiljai-
suuden keskellä.
MAIJA-LIISA WESTMAN

�Käsikirjoitus: Liisa Maija Laakso-
nen. Sovitus: Kurt Nuotio. Ohjaus: 
Annu Sankilampi. Rooleissa: Tiina 
Oksanen, Emmi-Inkeri Rimpilä, 
Taina Myyryläinen, Milja Paran-
tainen, Maria Raatikainen, Leila 
Pitkänen, Marika Hakkarainen, 
Tuula Nieminen. Lavastus: Esko 
Saavalainen, Kimmo Myyryläinen, 
Heikki Tuominen. Puvustus: Reija 
Vehkala. Meikit, kampaukset: Anni 
Perälä. Valot: Pilvi Honka, Enu 
Tikander. Musiikki ja äänet: Jukka 
Vehkala.

Sairaalan 
sängystä
avautuu maailma

  Taina Myyryläinen esiintyy puheliaana Maire Pirkitta Jortikka-
na sairaalaan sijoittuvassa Lumikit-näytelmässä.

IRA BLOMBERG-KANTSILA

SEMINARIUM 2/7
Pirjo Vuorinen

Kun yläpohjan vanhat purueris-
teet poistettiin ja korvattiin uusil-
la, löytyi useita Jyväskylän semi-
naarin historiaan liittyviä muis-
toja. Sellainen oli esimerkiksi tä-
mä luonnos seminaarin lipusta. 
Sen on piirtänyt oppilas Ensio 
Helenius 15. helmikuuta 1923.

Jyväskylän seminaarilla oli 
sen alkuvuosista lähtien oma 
lippu, joka oli oppilaskunnan 
suunnittelema. Aika ajoin lippua 
uudistettiin. Heleniuksen piirtä-
mää mallia ei tiettävästi ole to-
teutettu sellaisenaan.

Jyväskylän seminaarista vuon-
na 1923 kansakoulunopettajak-
si valmistunut Ensio Helenius 
tunnetaan myöhemmin nimellä 
Ensio Harni. Myöhemmin hän 
opiskeli taideteollisessa korkea-
koulussa kuvaamataidon opet-

tajaksi. Harni on julkaissut usei-
ta koulujen piirustuksen opetuk-
sen oppikirjoja, laatinut uuden 
kaunokirjoitusjärjestelmän ja 
toiminut kuvataiteilijana.

�Juttusarjassa esitellään Jyväs-
kylän yliopiston vanhan juhlasalira-
kennuksen Seminariumin restau-
rointiprojektin yhteydessä tehtyjä 
löytöjä. Seminariumin restauroinnin 
purkutyöt aloitettiin vuonna 2007, 
ja kunnostetun rakennuksen 
vihkiäisiä vietetään maaliskuussa. 
Kirjoittaja on Jyväskylän yliopiston 
museon intendentti.

Ensio 
Heleniuksen
lippuluonnos

KULTAKELLO A 330
Design Alvar Aalto 1954,
messinki 
Vuonna 1937 suunnitellun 
Kultakello -valaisimen variaatio. 
Mallia on valmistettu myös 
maalattuna. Artekin käsikau-
passa vakiovärit ovat olleet 
valkoinen, musta ja sininen. 
Tilauksesta sitä on saanut myös 
punaisena.
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Kampus Kino : Seminaarimäellä

2Liput : Opiskelijat 5 eu-
roa, muut 6 euroa. Ei en-
nakkomyyntiä.
2Sarjakortti : Opiskelijat 
50 euroa, muut 60 euroa.
2Esitykset : Tiistai-iltai-

sin kello 19.00, ellei toisin 
mainita. Ovet avataan kel-
lo 18.30.
2Sijainti : Ylioppilastalo Ilo-
kiven monitoimitila Keskus-
sairaalantie 2.
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AALTO-VALAISIN

IRJA WENDISCH
Me sotilaiden lapset
Ajatus Kirjat 2009, 219 s.

I
rja Wen-
disch 
kohautti 
muutama 
vuosi 
sitten 
kirjallaan 

Salatut lapset 
– saksalaisso-
tilaiden lapset 
Suomessa. 
Hän on yhä sitä mieltä, että 
1900-luvun sodat elävät kes-
kuudessamme tavalla, joka nä-
kyy nuorissakin sukupolvissa.

Me sotilaiden lapset -teok-
sen Wendisch rakentaa oman 
ja muutaman muun henkilön 
elämäntarinan ja uudehkon, 
lähinnä saksalaisen psykiatri-
sen tutkimustiedon vuoropu-
heluksi.

Kirjan voimallinen kosketta-
vuus on juuri tässä yksilöllisten 
tragedioiden ja yleisemmän 
tason tiedon rinnastamisessa.

Isän viha
Wendisch (s. 1955) eli lapsuu-
tensa monilapsisessa perheessä 

Lapissa. Nuorena toiseen 
maailmansotaan joutunut isä 
selvisi ilman ruumiillisia vam-
moja, mutta henkiset olivat 
sitäkin syvempiä. Ajan tavan 
mukaan niistä ei puhuttu.

Pitkien juopottelureissujen 
jälkeen kotiin palasi vihasta 
piukea mies, joka pelotteli per-
hettään kammottavilla tavoilla. 
Mies oli tuskasta sekaisin 
ja purki olonsa kotiväkeen. 
Wendischille selvisi vasta ai-
kuisena, ettei isä ollut poikkeus 
sodankäyneiden perheenisien 
keskuudessa.

Näille miehille ei ollut 

saatavilla mielenterveysapua. 
Posttraumaattinen stressireak-
tio tunnistettiin ja määriteltiin 
vasta Vietnamin veteraanien 
psykiatrisen hoidon yhteydes-
sä.

Vaikenemisen pakko
Sotapsykiatrinen tietous 
on uusi asia. Sotien jälkeen 
Suomessa haluttiin eteenpäin 
ja vauhdilla. Hirvittävät 
menetykset ja kokemukset 
piti vaieta. Häpeää lisäsi, että 
Suomi kuului häviäjiin, vaikka 
säilyttikin itsenäisyyden.

Vasta 2000-luvulla on ha-

vahduttu tajuamaan, etteivät 
tietyn sukupolven henkiset 
taakat haihdu jälkiä jättämättä, 
vaan siirtyvät psyykkisinä oi-
reina uusille sukupolville. Nyt 
tutkitaan asioita, joihin olisi 
pitänyt puuttua viimeistään 
1950-luvulla.

Wendisch tuo esille myös 
saksalaisen näkökulman. 
Natsi-Saksan jälkipolvien 
tilanne on sekin ollut vaikea. 
Kirjassa kerrotaan Monika 
Hertwigin tarina. Hertwig on 
elokuvassa Schindlerin lista 
suuren yleisön tietoon tulleen 
Plaszówin keskitysleirin ko-

mentajan tytär.
Sota-ajan vanhempien 

lapsilla on samankaltaiset 
mielentyylit. He potevat häpe-
ää, syyllisyyttä, vaikenemisen 
pakkoa ja elämän mieltämistä 
suorittamiseksi.

Tutkija Sari Näre kutsuu 
näin toimivia puurtajia lu-
nastajaidentiteetin kantajiksi. 
Heidän piti olla tuottamatta 
vaivaa sodan rasittamille van-
hemmilleen. 

Omilta lapsiltaan he odotti-
vat itseään kohtaan alistuvaa, 
uhrautuvaa kiltteyttä. Tämä 
on yksi selitys keski-ikäisten 

suomalaisten depressioepide-
miaan.

Kirjan kokemuskertojat ovat 
alkaneet selvitellä lapsuutensa 
elämänvaiheita toden teolla 
vasta viime aikoina. Nyt vain 
monet asianosaiset ovat jo 
kuolleet. Nykyisin on kuiten-
kin mahdollisuus vertaistu-
keen.

Vaikeneminen ei aina ole 
kultaa, vaan selittämättömän 
ahdistuksen ylläpitäjä. Ahdis-
tus ei ole oikeasti koskaan ab-
surdia, koska sille on olemassa 
syy.
HELENA MIETTINEN

Kranaatti sydämessä
Toisen maailmansodan henkiset vammat siirtyvät uusille sukupolville.

”Vaikeneminen ei aina 
ole kultaa, vaan selittä-
mättömän ahdistuksen 
ylläpitäjä. ” SODAN VARJO  Karjalaiset joutuivat evakkomatkalle talvisodan alkaessa 1939. Sotilaiden sodassa kokemat kauhut siirtyivät 

seuraavalle sukupolvelle alistumisena, syyllisyytenä, suorittamisena ja uhrautumisena.
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