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Kärsitkö
couperosasta?
Ihosi punoittaa ja verisuo-
niverkosto kuultaa poski-
päissä ja nenänpielissä. Li-
säksi aueella voi esiintyä kat-
kenneita verisuonia.

Natural Arbutinilla
suojaat ja hoidat turvallisesti
herkkää ihoa. Samalla mak-
saläiskät, aknen arvet ja pisa-
mat vaalenevat.

Detrian käyttäjätut-
kimukseen osallistuneista 90
%:lla oireet vähenivät ja 35
%:lla ne hävisivät kokonaan.

Lisätietoja tuotteesta ja tut-
kimuksista löydät osoitteesta
www.detria.fi.

Myynti: apteekit, luontais-
tuotekaupat ja -osastot.

ILMOITUS

JYVÄSKYLÄ

Keskisuomalainen ja Jyväs-
kylän messut etsivät helmi–
maaliskuun ajan Kirjaviisasta. 
Keskisuomalainen julkaisee 
verkkosivuillaan 1.2. – 8.3. vä-
lisenä aikana joka maanantai 
kolme kirjallisuusaiheista ky-
symystä. Kilpailuun voi lähteä 
mukaan koska vain.

Viisi eniten oikeita vastauksia 
antanutta pääsee kirjamessuilla 
sunnuntaina 28.3. järjestettä-

vään fi naaliin. Yleisön edessä 
käytävän fi naalin pääpalkinto-
na on sadan euron kirjalahja-
kortti. Muut fi nalistit saavat 50 
euron kirjalahjakortin.

– Suosittelemme, että pyrit 
vastaamaan ilman Googlen 
apua, sillä fi naalissa ei ole 
internetiä apuna, Keskisuo-
malaisen verkkotuottaja Juho 
Hämäläinen sanoo.

Jos kirjaviisaita löytyy 

lopussa enemmän kuin viisi, 
loppukilpailijat arvotaan.

Lisäksi arvotaan viikoittain 
osallistuneiden kesken lippuja 
Elämysviikonloppu-tapahtu-
maan, jonka osa kirjamessut 
ovat. Kirjamessut järjestetään 
Jyväskylän Paviljongissa 
27.–28. maaliskuuta 2010.

�www.ksml.fi /uutiset/kulttuuri/
kirjaviisas

Sinustako Keski-Suomen kirjaviisas?

SEMINARIUM 4/7
Pirjo Vuorinen

Ullakkopuruista löytynyt kaunis 
käsinmaalattu ohjelma on pe-
räisin 1900-luvun alkupuolelta. 
Seminarium on palvellut lukui-
sia opiskelijapolvia ja tarjonnut 
upeat puitteet erilaisten juhlien 
järjestämiseen. Aivan tyhjästä 
juhlat eivät kuitenkaan synty-
neet. Usein ohjelma oli huolel-
lisesti valmisteltu ja osa esityk-
sistä oli jopa tilaisuutta varten 
sävellettyjä tai sanoitettuja.

Seminaarin joulu- ja kevätjuh-
lat ovatkin olleet tilaisuuksia, jois-
sa ensiesityksensä ovat saaneet 
monet kaikille tutut joulu- ja kou-
lulaulut. Oppilaille juhlat antoivat 
mahdollisuuden tuoda esille omia 
musiikillisia tai kirjallisia tuotok-
siaan ja opetella esiintymistä.

Tunnetuimpia seminaariai-
kaisia lauluja ovat esimerkik-
si seminaarin musiikin lehto-
ri P. J. Hannikaisen Joulu-
pukki, Joulupukki, koulu-
laulut Kas kuusen latvassa 
oksien alla ja Mä oksalla 
ylimmällä.

�Juttusarjassa esitellään 
Jyväskylän yliopiston 
vanhan juhlasaliraken-
nuksen Seminariumin 
restaurointiprojektin 
yhteydessä tehtyjä löytöjä 
ja rakennukseen liittyviä 
tarinoita. Seminariumin 
restauroinnin purkutyöt 
aloitettiin vuonna 2007, 
ja kunnostettu rakennus 
avautuu huhtikuussa. Kir-
joittaja on Jyväskylän yliopiston 
museon intendentti.

Muisto joulu- ja 
kevätjuhlista

JYVÄSKYLÄ

Mirjami Asikainen

K
irjan kannet kiinni, 
kirjan kannet auki, 
tanssinopettaja Heli 
Saarela opettaa pie-
nille ”ballerinoille” 
baletin perusasentoja 
Jyväskylän Kuokka-

lan koulun salissa Taidekoulu 
Artmusin tunnilla.

Viisi-  ja kuusivuotiaat oppi-
laat noudattavat kehotusta. Oi-
kea jalkaterien asento onnistuu 
jokaiselta. Sekä opettaja että 
tyllihameiset oppilaat näyt-
tävät nauttivan liikkumisesta 
nauhurilta tulevan kauniin 
musiikin tahdissa.

– Pidän oikeasti työstäni. 
Lapsista näkee selvästi, kun he 
innostuvat, Saarela hymyilee.

Harrastus ammatiksi
Hän kertoo itse aloittaneensa 
balettitunnit jo nelivuotiaana. 
Pari vuotta myöhemmin 
alkoivat pianonsoiton 
opinnot. Sekä tanssi että 
soittaminen kuuluivat kiin-
teästi Saarelan kuvioihin 
koko kouluajan. Niinpä hän 

hakeutui ylioppilaaksitulonsa 
ja pianonsoiton opintojen 
jälkeen opiskelemaan Kuopion 
konservatorioon tanssinopet-
tajalinjalle ja toimii nykyään 
tanssinopettajana. Opinnot 
Jyväskylässä, konservatoriossa 
antavat mahdollisuuden toimia 
pianonsoitonopettajana. Har-
rastus johti ammattiin.

Saarela ei ole jäänyt odotte-
lemaan vakituista virkaa, vaan 
työllistää nykyään itsensä free-
lancerina.  Hän opettaa paitsi 
Jyväskylässä myös Mikkelissä, 
Etelä-Savon tanssiopistossa 
ja kotipaikkakunnallaan 
Pieksämäellä, jossa hän ollut 
Poleenin teatterin harjoituspia-
nistinakin kahteen otteeseen. 

Baletin, nykytanssin ja 
lastentanssin ohella Saarela 
opettaa pianonsoittoa. Työ-
päivät venyvät joskus puolen 
vuorokauden pituisiksi, ja 
automatkoihin kuluu myös ai-
kaa. Hän vakuuttaa kuitenkin 
olevansa hyvin tyytyväinen 
ratkaisuunsa, vaikka harras-
tuksiin ei juuri jää aikaa.

– Paikoillaan istuminen ei 
minulle varmaan sopisi. Kun 
jään kesälomalle, niin lepäilen 
viikon verran. Sen jälkeen tulee 
sellainen tutina, että on lähdet-
tävä liikkeelle, Saarela sanoo.

Saarelan oppilaista suurin 
osa on tyttöjä, mutta Pieksä-
mäelle ja Mikkelissä tanssin 
ja pianonsoiton oppilaiden 
joukossa on myös poikia. 
Nuorin balettioppilas on 

puolitoistavuotias poika, joka 
Saarelan mukaan pärjää hyvin 
muiden joukossa.

– Opetuksen haasteellisin 
puoli on jokaisen lapsen erilai-
suuden huomioon ottaminen 
niin, että hän pystyy kehittä-
mään omaa taitoaan. Lapselle 
on tärkeää saada kokea onnis-
tumisen hetkiä. 

Aikuisetkin balettiin
Luovan tanssin avulla voidaan 
kehittää mielikuvitusta.

– Sanon lapsille esimerkiksi, 
että nyt tanssitaan kuin per-
hoset. Miten sinun perhosesi 
liikkuu? Lapset heittäytyvät 
mielellään tällaiseen leikkiin, 
Saarela kertoo. 

Pianonsoiton opettaminen 
eroaa tanssinopettamisesta 
esimerkiksi siinä, että soit-
totunnilla on yksi oppilas 
kerrallaan, jolloin voi keskittyä 
vain häneen. Tanssinopet-
tamista Saarela kuitenkin 
pitää monipuolisempana kuin 
soitonopetusta. 

– Tanssitunneilla soitan 
joskus pianolla musiikkia ja 
laulan mukana laululeikeissä.

Kuokkalan koululla Saarela 
on opettanut baletin alkeita 
myös aikuisille. Tänä keväänä 
näitä tunteja ei järjestetä 
osanottajien vähäisen määrän 
vuoksi.

– Kunpa aikuisbaletti saatai-
siin taas käyntiin. Aikaisempaa 
kokemusta ei tarvita, Saarela 
rohkaisee.

Tanssitaan 
kuin 
perhoset
Tanssin- ja pianonsoitonopettaja Heli 
Saarela nauttii työstään lasten kanssa.

”Miten sinun 
perhosesi 
liikkuu? ” TANSSIOPE  Neljävuotiaana ensimmäisen kerran balettitunnille mennyt Heli Saarela 

iloitsee, kun saa siirtää tanssiosaamistaan pikkuballerinoille.

RIIKKA KAAKKURIVAARA

 Heli Saarela : ”Tutina” liikkeelle

KONSERTIT

KAJ CHYDENIUS, RITVA SORVALI 
JA MINJA KOSKI
Raha muka paha
Vakiopaineessa 31.1.2010

Kaj Chydeniuksen kotisivuilta 
näkee, että 70-vuotiaalla säveltä-
jällä ja teatteripianistilla on edel-
leen monta rautaa tulessa. Sun-
nuntaina Vakiopaineessa kuul-
tiin konserttikokonaisuus nimel-
tä Raha muka paha. Nimilaulu-
na esitykselle oli Bertolt Brech-
tin tekstiin sävelletty Raha. Kaj 
Chydenius vastasi paitsi sävellyk-
sistä, niin pianonsoitosta ja juon-
noista. Näyttelijät Ritva Sorvali 
ja Minja Koski lauloivat.

Brechteillä oikeastaan vasta 
lämmiteltiin. Äkkiä tunnelma 
niillä lämpenikin, tunnelmaa 
kohotti miksaajakin, joka kävi 
kompastumassa johtoon.

Aulikki Oksasessa tuntuu ole-
van jotain, mikä erityisesti sopii 
Chydeniuksen laatuun. Ensim-
mäisen puoliajan lopuksi kuultu 
Vääryyden kruunajaiset oli yksi 
konsertin helmistä. Chydeniuk-
sen juonnon mukaan sitä ei ol-
tu esitetty sitten 60-luvun. Toi-
nen Oksanen oli tutumpi, Bal-
ladi Ilmarista.

Chydeniuksen juonnot olivat 

tämmöisiä: ”Ilmarista ei ole tie-
dossa, että onko se ollut oikea 
henkilö ja sillä oli tuo handicappi 
sitten tuo juominen. Mutta Hil-
ja oli mitä suurimmassa määrin 
olemassa ollut henkilö, Hilja Rii-
pinen, ja hänellä handicappina 
oli Lapuan liike.” Näin siirryttiin 
Aulikki Oksasen Ilmarista Lapu-
alaisoopperaan, lauluun nimeltä 
Hurjan Hiljan sotaanlähtö.

Puolet lauluista oli sävelletty 
2000-luvulla. Uusia helmiä oli-
vat Elvi Sinervon Koppilaulu, 
joka oli yksi konserttikokonai-
suuden kantaesityksistä, ja El-
mer Diktoniuksen Ruis.

Kuinka punaisesta iltapäivästä 
oli kysymys? Chydenius juonsi, 
että punainen ei ole vain Liver-
poolin, vaan myös veren ja sydä-
men väri. Poliittisesta punaisuu-
desta tuli joitakin näyttöjä. Che 
Guevaraa ja Emiliano Zapataa 
Chydenius kutsui sankareiksi, 
molemmista kuultiin laulu.

Yleisö oli sekoitus Jyväskylän 
vanhaa vasemmistoa ja Vakiopai-
neessa käyvää nuorempaa väkeä. 
Erinomaisen Raha muka paha 
-esityksen pääjuonteeksi tuli mie-
lestäni kiitollisuus elämästä, Elvi 
Sinervon sanoin: “Elämältä lahja 
tämä / juon sen kiittäen.”
RIKU KESKINEN

Punainen iltapäivä

  Maestro Chydenius säesti keinuvaan marssityyliinsä, lahte-
laisen Teatteri Vanha Jukon näyttelijät Ritva Sorvali ja Minja 
Koski lauloivat antaumuksella ja ilolla.

KARI ROUHIAINEN

ROCK

THEM BIRD THINGS
Lutakossa 30.1.2010

Them Bird Things oli yksi vii-
me vuoden kehutuimmista ko-
timaisista tulokkaista. Tai ehkä 
pitäisi puhua kotimaisen sijaan 
kansainvälisestä, sillä yhtyeen 
esittämä materiaali on kahden 
yhdysvaltalaisen rock-veteraa-
nin, Mike And The Ravens -yh-
tyeen Mike Brassardin ja Ste-
ve Blodgettin, kirjoittamaa. It-
se kokoonpano on supisuoma-
lainen, ja sen riveistä löytyy mm. 
Branded Womenista, Kevinis-
tä, Giant Robotista ja Shadow-
playsta tuttuja naamoja.

Yhtyeen pieni Suomen-kiertue 
päättyi lauantaina Lutakkoon.
Kourallinen yhtyeen ystäviä sai 
nauttia mainiosta keikasta, joka 
oli samalla bändin ensiesiintymi-
nen näillä leveyspiireillä.

Yhtyeen musiikkia ei voi kut-
sua retroksi, vaikka se viliseekin 
erilaisia yhdysvaltalaisesta musii-
kista tuttuja aineksia ja vaikuttei-
ta: americanaa, bluesia, 60-luvun 
psykedeliaa, poppia jne. Kaikki 
osaset ovat tyylikkäästi harmo-
niassa keskenään ja lopputulok-
sena on jotakin sellaista, mitä ei 
ole ennen tehty. Ei olekaan mi-
kään ihme, että bändin debyyt-
tialbumi Fly, Them Bird Things, 
Fly! on saanut osakseen huomio-
ta myös rapakon takana.

Lauantaina viisikko esitti esi-
koiselta löytyvien kappaleiden 
lisäksi materiaalia myös tuleval-
ta levyltään. Albumi ilmestyy tä-
män vuoden aikana, ja ainakin 
näiden maistiaisten perusteella 
se kuulosti vähintään yhtä hy-

vältä kuin edeltäjänsä.
Illan setti alkoi hiljaisemmalla 

fi ilistelyllä ja kasvoi pikku hiljaa 
äänekkäämmäksi. Heikkoja het-
kiä ei ollut, joskin päällimmäisi-
nä mieleen jäivät tarttuva popbii-
si Shame, Shame, Shame, Sha-
me, Shame, pienimuotoinen hit-
ti Blood Bank ja ylimääräisenä 
kuultu herkistely The Drinker.

Lainakappaleena kuultiin yhty-
eelle hyvin sopiva Bobbie Gentry 
-klassikko Ode To Billy Joe.

Them Bird Things on syystä-
kin henkilöitynyt vokalisti Sal-
la Dayhin. Hänen tumma, per-
soonallinen äänensä sekä aistil-
linen tulkintansa ovat niin py-
säyttäviä, että niihin on suoras-
taan pakko keskittyä. Vertaus-
kuvia hänelle on hyvin vaikea 
löytää, niin ainutlaatuisesta ja 
karismaattisesta laulajattaresta 
on kyse. Hämmentävää on kui-
tenkin se, ettei hän ole ennen tä-
tä yhtyettä juurikaan laulanut.
MIKKO SILTANEN

Amerikkalais-suomalaisen 
yhteistyön hedelmiä

  Salla Day hurmasi Lutakkoon 
saapuneet persoonallisella 
äänellään.

MIKKO NIEMELÄ

2Syntynyt: 28.10.1974 Ää-
nekoskella.
2Ammatti: Tanssin- ja soi-
tonopettaja.
2Asuu: Pieksämäellä.
2Perhe: Äiti, isä, sisko ja veli.
2Koulutus: Ylioppilas, Ää-

nekosken lukio, opintoja 
konservatoriossa Kuopios-
sa ja konservatoriossa Jy-
väskylässä.
2Työhistoria: Tanssin- ja 
pianonsoitonopetusta  Kes-
ki- ja Itä-Suomessa sekä 

harjoituspianistina Poleenin 
teatterissa Pieksämäellä. 
2Harrastaa: Lenkkeilyä ja 
kesäisin myös lukemista.
2Pelkää: Yksinäisyyttä.
2 Iloitsee: Lasten hymyistä.
2Odottaa: Tulevaisuutta.

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖPÄIVÄT

Yleisön suosikit tulevat 
Järvenpäästä ja Ohkolasta
Eilen Mikkelissä päättyneet 
Työväen Näyttämöpäivät 
huipentuivat perinteiseen 
yleisöäänestyksen tulosten 
julkistamiseen.

Tänä vuonna yleisö valitsi 
parhaaksi Järvenpään teatterin 
ja Ohkolan teatterin yhteistuo-
tantona tekemän Täällä Poh-
jantähden alla -esityksen, jonka 
on ohjannut Samuli Reunanen.

Toiseksi yleisöäänestyksessä 
sijoittui joensuulaisen Teatteri 
Sataman esitys Tämän taivaan 
alla, ohjaajana Tero Sarkki-
nen. Kolmanneksi sijoittui 
porilainen Cont’akti-teatteri 
näytelmällä Veriruusut, ohjaa-
jana Pekka Saaristo.

Seuraavat Työväen Näyttä-
möpäivät järjestetään Mikke-
lissä 28.–30.1.2011.

HELSINKI

STT

Kiasman entinen johtaja Tuula 
Arkio kritisoi nykytaiteen muse-
on Kiasman toimintaa. Helsingin 
Sanominen haastatteleman Arki-
on mukaan Kiasma on hukannut 
oman tehtävänsä eikä museolla 
ole johdonmukaista profi ilia. 

– Kärjistäen voisi sanoa, että 
Kiasma on pudonnut kansalli-
selle sarjatasolle. Siitä on tullut 
keskivertomuseo.

Kansainvälinen kiinnostus ny-
kytaiteen museota kohtaan on 
Arkion mukaan lopahtanut. 

– Kiasmalla ei ole otetta eteen-
päin katsovaan, jopa marginaa-
lissa elävään oman aikamme tai-
teeseen, Arkio toteaa. 

Arkion mukaan Kiasman pro-
fi ilin romahtaminen johtuu joh-
tajuuden puutteesta ja sisäisen 

hajaannuksen tilasta. Arkio ku-
vaakin museon seilaavan vailla 
kapteenia ja toivoo keskustelua 
siitä, millainen museon linjauk-
sien, profi ilin ja tulevaisuuden 
tulisi olla. 

Kulttuurineuvos Tuula Arkio 
oli Kiasman ensimmäinen joh-
taja vuosina 1990–2001.

HS: Ex-johtaja arvostelee 
Kiasman toimintaa

  Tuula Arkion mielestä Kiasma 
on enää keskivertomuseo.

ARKISTOKUVA: RISTO AALTO

Tiesitkö, että...
Them Bird Thingsin laulaja Salla Day tunnetaan 
myös Branded Women -yhtyeen kosketinsoittajana.d 


