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Novellikisa:
Oululainen
Heli Määttä
nappasi voiton

KOUVOLA Kouvolan dekkaripäivien novellikilpailun voitti tänä vuonna Heli
Määttä.
Oululainen Määttä vei kisan ykkössijan
novellillaan Banaanitähti.
Toisen palkinnon pokkasi helsinkiläinen Pekka Salo novellillaan Biojätettä,
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kun kolmossija puolestaan heltisi kuopiolaiselle Saija Nissiselle novellilla Kylvettäjä. Nyt viidettä kertaa järjestettyyn
kilpailuun otti osaa 140 novellistia.
Jokakesäiset dekkaripäivät ovat koonneet rikoskirjallisuuden ystävät Kouvolaan vuodesta 1997. STT

Markku Leskinen

Sherifﬁn hahmo
tunkee uniinkin
SEIJA LAPPALAINEN
Rovaniemi

Kaikkien aikojen satu alkaa
pikku hiljaa hahmottua Konttisen kesäteatterin näyttämölle
Rovaniemellä. Aikataulut ovat
toistaiseksi pitäneet ja näyttelijäkunta on pysynyt terveenä
Lapin vihreässä talvessa. Tuuli
tuivertaa. Taivaalta pudottelee
vuoroin vettä, räntää ja rakeita.
Ohjaaja Kimmo Virtanen
hääräilee Konttisen kentällä
kelkkahaalareissaan ja iloitsee,
että lähellä pakkasrajaa käväistään tässä vaiheessa, kun kesänäytelmää vasta harjoitellaan.
Kaikki menee niin nappiin, että tähän juttuun on vaikea löytää mitään tulokulmaa, sellaista
jossa olisi edes vähän sensaation makua.
– No, joo, Virtanen myöntää.
– Ei tästä ohjaamisesta pääse irti yölläkään. Tämä jatkuu
unessakin aivan rasittavuuteen
asti, hän myöntää. Viime aikoina uniin on alkanut ilmestyä
erityisesti muuan sherifﬁ-hahmo Robin Hoodista.
– Sitä tässä juuri näyttelijä
Olli Haltun kanssa työstetään,
ohjaaja kuvailee.
– Työunien näkeminen on aivan normaali osa prosessia. Ja
mistäpä sitä muita aiheita nappaisikaan, sillä teen tätä todella
täysipäiväisesti.
Virtanen on Rovaniemellä
perheineen, mutta juniorin kehityksen seuraaminen on jäänyt
vähemmälle. Akaan Toijalassa
napero oppi juuri kävelemään
ennen kuin perhe muutti isän
ohjaustyön ajaksi Rovaniemelle. Nyt vauhti on kasvanut niin
sanotuksi matalalennoksi; neiti on tuon tuosta naamallaan
Konttisen nurmella.

Juttusarjassa seurataan Konttisen
kesäteatterin seuraavan ensi-illan
valmistumista Rovaniemelle
21. kesäkuuta.
Kimmo Virtanen käsikirjoittaa
ja ohjaa esityksen. Lue sarjan kaikki
jutut Lapin Kansan verkkolehden
Teemoista.
Lähetä verkon kautta Virtaselle
omia ideoitasi tai kysy jotain.
www.lapinkansa.fi/TEEMAT

Kimmo Virtanen kehuskelee,
että tulossa on sellainen kesäteatteriesitys, jossa perinteinen ja
moderni kerronta kohtaavat ja
jossa on kaikille ikäryhmille aivan aidosti jotain omaa tarjottavaa pikku lapsista aikuisiin.
Lasten oikeudet ja samanarvoisuus ovat teemoja, joita Virtanen on aikaisemminkin käsitellyt. Nämä tulevat nyt korostetusti esille mm. sotalasten,
Hannun ja Kertun, tarinassa.
”Naura, itke, vihasi kitke”,
lauletaan näytelmässä, jossa on
koko tunneskaala käytössä.
Kaikki tunteet ovat olleet
myös ohjaajan käytössä. Vain
pelkoa hän ei ole toistaiseksi tuntenut, mutta onhan tässä
vielä aikaa.

Lyhyesti
Suomalaistaidetta
esille Ruotsin
kansallispäivänä
TUKHOLMA Eskilstunan tai-

demuseossa avataan lauantaina Ruotsin kansallispäivänä
suomalais-ruotsalainen nykytaiteen näyttely. Näyttely on
osa Merkkivuoden 1809 juhlintaa, ja sen avaa Ruotsin kuningas Kaarle XVI Kustaa. Ei
saa peittää – får ej övertäckas
-näyttelyssä on mukana yhteensä 35 taiteilijan teoksia
lahden molemmin puolin.
Näyttely on avoinna syyskuun
6. päivään saakka. STT

Moskovan baletin
Spartacus
Birgitta-festivaalilla
HELSINKI Tallinnan Birgit-

ta-festivaali tarjoaa yleisölle
tänä vuonna Rooman tuhlailevaa elämäntyyliä ja gladi-

aattorien maailmaa. Niitä on
luvassa Aram Hatsaturjanin
Spartacuksessa, jonka esittää
Moskovan valtiollinen akateeminen balettiteatteri.
Festivaalin toinen päävieras on Moskovan Helikonooppera, joka esittää Giuseppe Verdin Falstafﬁn ja Umberto Giordanon Siperian.
Festivaali järjestetään 13.–
23. elokuuta Tallinnassa. STT

Eemu Myntti
sivelsi sielut
kankaalle
JYVÄSKYLÄ Keski-Suomen

museo esittelee vahvasti vaasalaisen Tikanojan taidekokoelman aarteita. Kokoelmasta on esillä paitsi 1800- ja
1900-lukujen taitteen suomalaista kuvataidetta myös
taidemaalari Eemu Myntin
teoksia omana näyttelynään.
Näyttelyt ovat esillä Jyväskylässä 2. elokuuta asti. STT

Lapin Sotilassoittokunta 40v
Lapin Ilmatorjuntarykmentti 20v

Johannat-konsertti
yhteistyössä Norrbotten
Big Bandin kanssa
Solisteina

Johanna Iivanainen
Johanna Kurkela
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Välierän jälkeen jo hymyilytti. Nuottien parissa Mikhail Rudoy, Evgeni Rumyantsev, Lev Iomdin ja Ilya Gaysin.

Yankelevich täällä taas
SEIJA LAPPALAINEN
Rovaniemi

– Kilpailun tunnelma oli hyvin
lämminhenkinen, eikä akustiikkaakaan voi moittia. Tämä
kaikki auttoi meitä saavuttamaan oman tasomme, kuvailee
Ilya Gaysin, viulu, Yankelevichkvartetista. Moskovalainen jousikvartetti soitti Yö ja aurinko kvartettikilpailun ensimmäisessä semiﬁnaalissa Rovaniemellä
perjantaina.
Kun tätä haastattelua tehdään
lauantaiaamuna, yksi välierä on
vielä käymättä. Emme tiedä,
mitkä jousikvartetit soittavat
sunnuntain ﬁnaalissa. Välieriin
valikoitui soittamaan kaikkiaan
seitsemän jousikvartettia, josta
yksi joutui perumaan tulonsa.
– Olemme toiveikkaita. Jos
pääsemme ﬁnaaliin, haluamme
antaa yleisölle jotain erityistä.
Täällä on todella kannustava
yleisö, kiittelee sellisti Evgeny
Rumyantsev.
Moskovalaisella Yankelevichkvartetilla on Rovaniemellä jo
ennestään ihailijoita. Vaikka
kilpailu jouduttiin vuosi sitten
perumaan Yankelevich hurmasi
yleisön konsertissa. Tosin vuonna 2007 perustetun kvartetin
miehitys on muuttunut sen jälkeen. Vanhasta kokoonpanosta
ovat jäljellä Lev Iomdin,viulu,
ja Mikhail Rudoy, alttoviulu.

– Me neljä olemme soittaneet
yhdessä tämän vuoden helmikuusta lähtien, kertoo Rumyantsev.
Yhteistä historiaa on kuitenkin paljon. Hän ja Gaysin ovat
tunteneet toisensa viidentoista
vuoden ajan, ja soittaneet yhdessä erilaisissa kokoonpanoissa kymmenkunta vuotta. Kaikilla muusikoilla on opiskelutausta Moskovan Tsaikovski-konservatoriossa.

Kaksi venäläistä
Venäläiset ovat Yö ja aurinko kvartettikilpailun ennakkosuosikkeja. Yankelevichin ohella ﬁnaalissa saatetaan kuulla myös

toista moskovalaista kvartettia.
SEKO soitti ensimmäisen kerran lauantain välierissä.
Ilya Gaysin pitää mahdollisena, että SEKO on mukana loppukilpailussa.
– Tunnen kvartetin muusikot. He kaikki ovat soittaneet
eri aikoina kamariorkesterissani Moskovassa. SEKO on vahva
edellyttäen, että heillä on ollut
riittävästi aikaa hio soittamistaan yhteen.
Kilpailijoilla ei ole enää kisapaikalla aikaa keskittyä kilpakumppanien osaamiseen. Aika
kuluu harjoitellessa ja jännittäessä.
– Kyky havainnoida ympäris-

tön tapahtumia ja kuulla muuta
kuin omaa musiikkia palautui
vasta kun viimeinenkin nuotti oli välierissä soitettu, Rumyantsev kuvailee.
Yankelevich antoi Moskovassa neljä viisi konserttia, joissa
se esitti kilpailuohjelmistoa.
Suurille kiertueille kvartetti ei
ole päässyt soittajien muiden
töiden vuoksi, mm. Lev Iomdin soittaa 1.viulua arvostetussa
Venäjän Kansallisorkesterissa
Moskovassa.
Yankelevich-kvartetin muusikoilla on runsaasti kilpailukokemusta ja -menestystä, mutta
tämä on ensimmäinen kvartettikilpailu, johon se osallistuu.

Shostakovitsh ja Borodin
– Kaikki kilpailukappaleemme
ovat haastavia, kuvailee Mikhail Rudoy. Hänen mielestään
Shostakovitshia ei tässä mielessä ole erityisen vaikea soittaa.
Ilya Gaysin muistuttaa kuitenkin 1900-luvun venäläissäveltäjän olevan heille hyvin läheinen.
– Varsinkin teos, jonka soitimme alkuerissä, liittyy niin
kiinteästi maamme historiaan,
sotaan, kuolemaan ja vanhaan
liittovaltioon, että se koskettaa
meitä syvältä. On pelkkä myyt-

ti, että kuulijan olisi vaikea ymmärtää tätä teosta. Shostakovitsh oli nero, joka osasi pukea
sanottavansa niin, että sen voi
jokainen ottaa sydämellään vastaan.
Finaalissa Yankelevich on varautunut soittamaan toisen venäläissäveltäjän kvarteton. Borodinin musiikki on Evgeny Rumyantsevin sanoin romanttista,
kaunista, tunteellista.
– Se sopii yhtä hyvin tänne
Suomeen kuin Venäjällekin, sillä se tarjoaa kuulijoille kauniita

luontokuvia metsistä ja jokivarsilta. Niitähän meillä riittää.
Tähän teokseen Yankelevich
lienee saanut parasta mahdollista ohjausta.
Maailmaan vanhimpiin ja
arvostetuimpiin kvartetteihin
lukeutuvan Borodin-kvartetin
viulisti sattuu olemaan Tsaikovski-konservatorion professori ja kvartetin soittajille tuttu opettaja. Hän on kuunnellut
harjoituksia ja sparrannut nimenomaan tämän teoksen esittämistä.

Kvartettikilpailu:
Venäläiset ennakkosuosikkeja

Yankelevich
Kilpailuohjelmisto
Semifinaalissa
perjantaina:
W. A. Mozart: Jousikvartetto
d-molli K. 421
D. Shostakovitsh: Jousikvartetto nro 8 c-molli, op. 110

Finaalissa
sunnuntaina:
L. van Beethoven: Jousikvartetto nro 10 f-molli, op. 95
A. Borodin: Jousikvartetto
nro 2 D-duuri

Teos liittyy niin
kiinteästi
maamme historiaan,
sotaan, kuolemaan ja
vanhaan liittovaltioon,
että se koskettaa
meitä syvältä.
Shostakovitsh oli nero,
joka osasi pukea
sanottavansa niin, että
sen voi jokainen ottaa
sydämellään vastaan.
Ilya Gaysin

a

Neljä
valittiin
jousikvartettiﬁnaaliin
Rovaniemellä järjestettävän
kansainvälisen Yö ja aurinko
-jousikvartettikilpailun ﬁnaaliin tuomaristo valitsi lauantain semiﬁnaalista neljä kvartettia, jotka ovat esiintymisjärjestyksessä Yankelevich, Moskovan P. I. Tšaikovski konservatorio Venäjä, Prezioso Eestin musiikki- ja teatteriakatemia Viro, SEKO, Moskovan
P. I. Tšaikovski konservatorio
Venäjä ja Postiglione-kvartetti
Sibelius-Akatemia Suomi.
Kilpailun järjestävät Rovaniemen kaupunki ja Kauko
Sorjosen säätiö.

Menovinkki
O Finaali soitetaan tänään
sunnuntaina kello 14 Lapin
yliopiston Fellman-salissa.

”Työelämä voi oppia paljon dekkareilta”
Johtajuus:
Jaana Venkula
opastaa
kysymään
STT, PERTTI MATTILA
Kouvola

– Tämän päivän työelämässä
ovat dekkaritaidot ja teatterin
käyttämät keinot loistava mah-

dollisuus oppia elämään iloisesti epävarmuudessa, väittää tietokirjailija ja vapaa tutkija Jaana Venkula.
Venkula alusti Kouvolan dekkaripäivillä lauantaina aiheesta
Työelämä dekkarina ja teatterina. – Syksyllä tapahtui kaikki
se, mitä vuonna 2005 ilmestyneessä kirjassani ennustin, toisinajattelijana tunnettu muistuttaa.
Tämän päivän työelämä on
Venkulan mukaan jokseenkin
pelkkää näyttelemistä. Pahimpia riippoja on, että työpaikoilla

on esitettävä positiivista.
– Positiivinen ajattelu on eräs
työelämän näyttelykohtauksia.
Suomen työelämässä tämä on
estänyt ottamasta esille ongelmia – kun on annettava positiivinen vaikutelma. Työn tekemisen ja luovuuden näytteleminen puolestaan takaavat sen,
että aito luovuus on työpaikoilla
hyvin harvinainen ilmiö. Kuten
Paavo Haavikko sanoi: nykyaikainen organisaatio vieroksuu
luovuutta.
Venkulan mukaan tyypilliset
salapoliisin taidot ovat ”sellai-

sia, joilla ihminen oppii toimimaan iloisesti (työelämän) epävarmuudessa”.
– Ratkaisevaa on kysymisen taito. Esimerkiksi Sherlock
Holmes lähestyy ongelmia kysymällä. Oleellista dekkaritaidoissa on käytäntökeskeinen
ongelmanratkaisu. Siinä kysytään vasta lopuksi, kuka teki ja
miksi. Keskeisiä kysymyksiä
sen sijaan ovat, mitä tapahtui ja
kuinka meneteltiin.
– Taiteilijat ja kirjailijat näyttävät käyttävän tätä parempaa
ongelmanratkaisun tapaa huo-

maamattaan. Työpaikoilla sitä
vastoin on sääntönä etsiä heti kärkeen syyllistä, tai ainakin
syntipukkia.

Johtaja uuvuttaa
Suomen(kaan) työpaikoilla johtajat eivät osaa johtaa kuuntelemalla. – Tästä seuraa, että joudumme toimimaan töissä jatkuvasti tavalla, joka on etiikkamme vastainen. Juuri se uuvuttaa
työelämässä, ei niinkään kiire.
Venkulan mukaan maailmanpolitiikassa on nyt löytynyt yksi
harvinainen huippujohtaja, jo-

ka osaa kuunnella.
– En usko, että toista Barack
Obaman kaltaista tulee pitkään
aikaan, tietokirjailija linjaa.
Lähes kaikkien muiden johtajien lähestymistapaa Venkula
kuvaa määreellä paniikkiin joutunut johtaminen. Sen seurauksia ovat koneen kaltaisen tehokkuuden vaatiminen työntekijöiltä, lyhyiden kvartaalitulosten tuijottaminen sekä ylisuurten yksiköiden rakentaminen.
– On ollut suuri illuusio, että
rahalla voitaisiin mitata kaikkea.

