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Voiko salkkareissa
näyttää insestiä
ja ihmissyöntiä?
SIMO HOLOPAINEN
Tampere

Viestintävirasto selvittää oliko
MTV3-kanavan esittämä Salattujen elämien kevään päätösjakso liian raaka lähetysaikaan
(kello 19.30) nähden. Jaksossa
raskaana ollut nainen haudattiin elävältä ja hääjuhlapaikkana ollut ravintola räjähti.
Katsojat ovat antaneet jaksosta ainakin parisenkymmentä valitusta, mikä on poikkeuksellisen paljon palautetta. Aiemmin
tällä viikolla viestintäministeri
Suvi Lindén lähetti ohjelman
nostaman keskustelun johdosta
viestin kanavan johdolle.
Oliko päätösjakso mielestänne sarjan hengen mukainen vai
mentiinkö raakuuden puolelle,
vastaava tuottaja Eerika Vermilä?

– On katsojan silmissä, mikä
on raakaa. Tässä jaksossahan
kukaan ei kuollut eikä ketään
haudattu elävältä. Kävikö jaksosta todella ilmi, että joku haudataan elävältä?
Saako salkkareissa näyttää mitä tahansa, vaikka insestiä ja ihmissyöntiä?

– Insesti ja kannibalismi kuuluvat aiheisiin, joihin meillä ei

ole tarvetta puuttua sarjassamme, mutta luonnollisesti käsittelemme monia ihmiselämään
kuuluvia asioita.
Miten sitten selittäisit 8-vuotiaalle lapselle, miksi Eero hautaa
raskaana olevan naisystävänsä
elävältä?

– Jaksossahan ei ole käynyt
ilmi, että ketään olisi haudattu elävältä. Sanoisin, että niin
ei välttämättä tapahtunut, kuin
ohjelma antoi ymmärtää. Toisekseen sanoisin, että Eero on
piilottanut Paulan turvaan, koska kuvittelee suojelevansa tätä.
Mikä oli ministeri Lindénin lähettämän viestin sisältö, MTV3:
n toimitusjohtaja Pekka Karhuvaara?

– Linden otti yhteyttä erityisavustajansa kautta. Kysymys oli,
mennäänkö huomiota herättävämpään suuntaan jatkossa
kanavillamme. Vastaukseni oli
kielteinen.
Onko ministerin palautteella
merkitystä ohjelmaan jatkossa?

– Meillä on tarkka sisäinen
seula siitä mitä ruutuun pääsee.
Jaksosta meille tullut palaute
on ollut valtaosin positiivista.
Saattaa kuitenkin olla, että nyt
tapahtui pieni ylilyönti.

Kaikki kiinalaistanssijat
mukana balettikilpailun
toisella kierroksella
STT, REETTA RAVI
Helsinki

Helsingin balettikilpailun toinen kierros lauantaina ja sunnuntaina oopperatalon Alminsalissa tarjoaa monipuolisen
katselmuksen nykybalettiin.
Vähintään kolmen, mutta enintään kuuden minuutin esityksiä
nähdään 43 tanssijalta.
Mukaan toiselle kierrokselle
pääsivät muun muassa kaikki
kilpaan osallistuvat kolmetoista
kiinalaista. Kolme heistä tanssii
juniorisarjassa ja kymmenen seniorisarjassa. Monet kiinalaisista nousivat ensimmäisellä kierroksella yleisön suursuosikeiksi. Pisimmät suosionosoitukset
keräsivät seniorisarjalaiset Hui
Xin Zhang, Haijing Yao, Jun
Shuang Huang ja Xiaoyu He.
Myös Yhdysvalloilla on kilpailussa vahva edustus – juniorisarjassa. Amerikkalaisia junioreita on edelleen mukana
viisi kymmenestä. Kaikkiaan
juniorisarjalaisia on vielä mukana kolmetoista. Valtaisalla
hyppyvoimallaan ihastuttanut
Mack Brooklyn sen sijaan on ainoa jatkoon päässyt yhdysvaltalaisseniori. Heitä oli alun perin
seitsemän.
Muiden maiden edustajista
tanssintuntijat nostavat esiin
erityisesti unkarilaisen juniorin
Gergely Leblancin sekä Ranskan kaunisliikkeisen Maxime

Quirogan.
27 tanssijan kilpailu jäi vain
yhden kilpailukierroksen mittaiseksi. Niin myös viiden suomalaisen. Jatkoon pääsivät Aino Ettala, Tiina Myllymäki sekä
suloisesti tanssinut juniori Maria Baranova. Neljäskin suomalainen, Tiina Ojanen, pääsi jatkoon. Hän edustaa kilpailussa
kuitenkin Viroa, jossa hän tällä
hetkellä työskentelee.
Kaiken kaikkiaan kilpailun
tasoa pidetään tasaisen hyvänä.
– Miehet ovat tällä kertaa erityisen hyviä, arvioi tuomariston
puheenjohtaja Kenneth Greve
perjantaina.
Viikonlopun urakan jälkeen
parhaat tanssijoista etenevät
loppukilpailuun, joka käydään
oopperatalon suurella näyttämöllä tiistai- ja keskiviikkoiltana. Loppukilpailussa kilpailijat
esittävät sekä klassista että nykybalettia.
Palkinnot jaetaan torstaina. Pääpalkinto Grand Prix on
arvoltaan 12 000 euroa. Viime
kerralla sen sai Daniil Simkin.
Lisäksi jaetaan palkintoja erikseen miehille ja naisille sekä juniori- että seniorisarjassa.
Torstai-illan gaalassa oopperatalon suurella näyttämöllä
esiintyvät kärkisijoille päässeet
kilpailijat sekä juhlaan vieraaksi saapuva maailmankuulu tähtitanssija, ukrainalaissyntyinen
Denis Matvienko.

Teatteri
Palkitusta
Sikalat
-romaanista
valmistuu
näytelmä

VAASA Susanna Alakosken palkittu romaani Sikalat valmistuu näyttämölle suomalaisruotsalaisena yhteistyönä. Näytelmän kantaesitys on Vaasassa syyskuussa ja Ruotsin
Ystadissa marraskuussa.
Vuonna 2006 ilmestynyt romaani Svinalängorna (Sikalat) kuvaa suomalaisen siirtolaisperheen elämää Ystadissa 1960- ja 1970lukujen taitteessa. Aiheesta ei ole aiemmin

juurikaan kerrottu, huomauttaa Wasa Teaterin hallintojohtaja Marit Berndtson.
Romaanissa Ruotsi oli Moilasen siirtolaisperheelle todellinen paratiisi, sillä uuteen
kotiin tuli lämmin vesi ja siellä oli sisävessa. Vähitellen onni alkoi kuitenkin murentua ja perhe voi yhä huonommin. Asuinalue
oli virallisesti nimeltään Fridhem (Rauhala),
mutta kansan suussa paikallisia vuokrataloja

alettiin pian kutsua Sikaloiksi.
Teatteriesitys on osa Wasa Teaterin 90vuotisjuhlallisuuksia. Näytelmä kulkee kirjailijan omilla jalanjäljillä, sillä Alakoski syntyi itsekin Vaasassa ja muutti sittemmin perheensä kanssa Ystadiin. Näytelmän tuottavat
vaasalainen Wasa Teater ja kiertävä Riksteatern Ruotsista. Sen dramatisoi Marina Meinander ja ohjaa Michaela Granit. STT

Kamarimusiikissa on
vahva musiikin tuoksu
Outi Torvinen

Mainio
kilpailu:
Erkki Rautio
iloitsee jousikvartettien
kuuntelusta
SEIJA LAPPALAINEN
Rovaniemi

– Erinomaista, että Rovaniemellä järjestetään jousikvartettikilpailu. Suomessa on paljon viulu-, piano- ja urkukilpailuja.
Täällä lähdetään liikkeelle oikeasta suunnasta, kamarimusiikista, kiittelee Erkki Rautio,
joka on kutsuttu Yö ja aurinko
-jousikvartettikilpailun arvostelulautakunnan puheenjohtajaksi.
– Kamarimusiikissa on vahva
musiikin tuoksu, hän sanoo.
Sellotaiteilijalla ja SibeliusAkatemian entisellä rehtorilla
ja sellonsoiton professorilla on
runsaasti kokemusta tuomaroinnista. Hän on ollut useita
kertoja arvostelulautakunnan
jäsen Saksassa, pienessä Markneukirchenin kaupungissa.
– Tänä vuonna kilpailuun ilmoittautui 114 sellistiä, mutta
onneksi paikalle tuli vain 54,
Rautio naureskelee. Moskovan
Tsaikovski-kilpailuissa hän on
joutunut arvioimaan jopa 90
sellistiä.
– Silloin pitää tukeutua muistiinpanoihin. Lauantaina ei
enää muista, mitä on maanantaina kuunnellut.
Rautio ei kummastele sitä, että Yö ja aurinko -kilpailu jouduttiin vuosi sitten perumaan
osanottajien vähyyden vuoksi.
Alku on vaikeaa myös kaikissa
festivaaleissa. Ensimmäiseen
Markneukirchenin kilpailuun
ilmoittautui noin 20 sellistä,
joista paikalle tuli viitisentoista. Nyt tapahtuma on paisunut
hänen mielestään liiankin suureksi.
– Kilpailuja järjestetään niin
paljon, että viesti kulkee parhaiten henkilökohtaisten kontaktien kautta. Esitteet menevät
saman tien roskakoriin, Rautio
arvelee.
Hän uskoo, että viesti tänä
vuonna Rovaniemellä järjestetystä kilpailusta saavuttaa nuoria jousisoittajia maailmalla.

Kvartettikylpy

– Rovaniemi tunnetaan EteläSuomessa hienona kulttuuri-

siikista. Jousikvartettikilpailut
ovat harvinaisia sekä Suomessa
että maailmalla.
– Kamarimusiikin soittaminen vaatii kommunikaatiokykyä, yhteistyötaitoja, toisten
kuuntelua ja huomioonottamista, solidaarisuutta, Rautio
luettelee valmistautuessaan
perjantaina arvioimaan ensimmäisen välierän soittajia.
Kuusi jousikvartettia tarjoaa
hänen mielestään aivan sopivan
kvartettikylvyn sekä tuomaristolle että yleisölle.

Vaativa laji

Erkki Rautio iloitsee siitä, että kvartettikilpailu kiinnittää
nuorten muusikoiden huomion
kamarimusiikkiin.
– Minun mielestäni kamarimusiikin soittaminen vie eteenpäin muusikkoutta parhaalla
mahdollisella tavalla. Yleensä
on myös hauskaa tehdä työtä
yhdessä ja nähdä kuinka ohjelmisto pikku hiljaa kehittyy ja
valmistuu, hän pohtii.
– Onhan se myös vaativaa,
hän myöntää. Jousikvartetissa
on neljä samanarvoista soittajaa. Kaikki virheet, epätarkkuudet ja epäpuhtaudet kuuluvat
todella herkästi.
Kilpailun tuomaristo pääsee
helpolla, jos kaikki kvartetin
soittajat ovat taidoissaan samalla tasolla. Silloin vaaditaan
harkintaa, jos primas on todella loistava, mutta toinen viulu
laahaa jäljessä tai jos alttoviulisti säkenöi mutta sellistillä on
ongelmia.

Kaikessa haasteellisuudessaankin kvartettimuodon parhaisiin puoliin kuuluu ohjelmiston runsaus; valinnanvaraa
on paljon ja musiikki innostavaa.
– Säveltäjät ovat usein antaneet parastaan juuri kvartetoissa. Kun käytössä ei ole suurta
määrää soittajia, ei voida turvautua efekteihin. Kvartetot
ovat mielestäni musiikkia puhtaimmillaan, Rautio hehkuttaa.
Hän muistuttaa, että monet
pitävät Beethovenin myöhäiskvartettoja säveltäjän parhaana
tuotantona. Beethoven sävelsi toista kymmentä kvartettoa,
Haydn lähes 70, ja Bartókilla on
kuusi aivan loistavaa teosta neljälle jousisoittajalle.

Yö ja aurinko
Kvartettikilpailun
tuomarit
Erkki Rautio, sellotaiteilija,
Sibelius-Akatemian entinen
rehtori ja sellonsoiton professori.
Jiri Tomášek, viulutaiteilija,
Prahan musiikkiakatemian
viulunsoiton professori.
Anatoli Melnikov, viulutaiteilija, Keski-Suomen konservatorion yliopettaja.
Lasse Joamets, viulutaiteilija,
Lapin kamariorkesterin konserttimestari.

Sorjosen säätiölle
Lappi on läheinen

Erkki Rautio iloitsee jousikvartettikilpailusta. Hänen mielestään kamarimusiikin soittaminen kehittää
muusikkoutta parhaalla mahdollisella tavalla.

kaupunkina, varsinkin musiikistaan. Lapin kamariorkesterista puhutaan paljon. Olette
onnistuneet kiinnittämään tänne loistavan kapellimestarin,
Erkki Rautio kiittelee. Hänellä itselläänkin on myönteisiä
muistoja kaupungista 1960-luvulla, jolloin hän lyhyen aikaa
Oulussa asuessaan kävi esiinty-

mässä Rovaniemellä.
– Täällä oli hyvin vastaanottavainen yleisö, hän muistaa.
Rautio toivoo, että yleisö on
vastaanottavainen myös kvartettikilpailuille.
– Muusikot soittavat paremmin, jos paikalla on runsaasti
yleisöä. Onhan tämä aivan ainutlaatuinen tilaisuus yleisölle-

kin kuulla loistavien säveltäjien kvartettoja, jotka tarjoillaan
muusikoiden harkitun ja pitkän
hiomistyön tuloksina. Tällaista
ei usein kuule Helsingissäkään,
hän vakuuttaa.
Rovaniemen imagoon musiikkikaupunkina sopii hyvin
järjestää klassisen musiikin kilpailu nimenomaan kamarimu-

Parhaillaan Rovaniemellä alkanut Yö ja aurinko -jousikvartettikilpailu on yksi Jyväskylässä
toimivan Kauko Sorjosen säätiön tukikohteista Lapissa. Säätiö maksaa kilpailun palkinnot,
joiden yhteinen arvo on 36 000
euroa.
Säätiön puheenjohtaja Erkki
Pänkäläinen laskee, että Kauko
Sorjosen säätiö on tukenut lappilaisia kulttuurihankkeita jo yli
300 000 eurolla, kun mukaan
lasketaan parin seuraavan vuoden sitoumukset. Näitä kohteita
ovat mm. Hetan musiikkipäivät,
Reidar Särestöniemen museo
Kittilässä ja Andreas Alarieston
museon Sodankylässä.
Säätiö harrastaa lappilaisen kulttuurin tukemista myös
Kuokkalan kartanossa Jyväskylässä antamalla sieltä näytte-

lytilaa täkäläisille taiteilijoille;
varsinkin monet saamelaistaiteilijat ovat saaneet tilaisuuden
esitellä taidettaan Keski-Suomessa.
Pänkäläisen sanoin Lappi on
läheinen sekä kotiseutuneuvos
Kauko Sorjoselle että säätiön
edustajille. Monilla heistä on
pysyvä tukikohta Lapissa, jossa kulttuurin sponsoreista on
pulaa.
Säätiö lupaa olla mukana rahoittamassa Yö ja aurinko -kilpailua niin kauan kuin Rovaniemen kaupunki sitä järjestää.
Asiamies Juhani Laurila muistuttaa, että alunperin sovittiin
vain kamarimusiikkikilpailun
järjestämisestä; on siis mahdollista järjestää muukin kuin
jousikvarteteille suunnattu kilpailu.

Kannaksen rajaseutu oli vallankäytön näyttämö
Museovirasto

Uusi teos: Maria Lähteenmäen
tutkimus Terijoen seudusta
PAULA HAKALA
Sodankylä

Akatemiatutkija Maria Lähteenmäen uusin tutkimus avaa
näkymän Kannaksen rajaseudun ihmisten elämään vuosina
1911-1944.
Talvisodan alkamisesta tulee kuluneeksi ensi syksynä 70
vuotta. Myös Karjalankannaksen rajakylissä asuneet terijokelaiset joutuivat jättämään kotinsa loka-marraskuussa 1939. Valtaosalle se oli viimeinen lähtö,
sillä jatkosodan aikana alueelle
pääsi palaamaan vain murtoosa asukkaista.
Maria Lähteenmäki palaa
Terijoen Rajajoelle ja tuo uuden tulkinnan luovutetun Karjalan raja-alueiden jokapäiväi-

sestä elämästä lomitettuna yleisiin poliittisiin tapahtumiin.
Lähteenmäki osoittaa, että
menetetty Karjala ei ollut vain
iloisten karjalaisten onnela,
vaan monimuotoisen ja -tasoisen vallankäytön näyttämö.
Hiekkarannoistaan ja pitsihuviloistaan tunnettu Terijoen
rajayhteisö joutui geopoliittisen asemansa vuoksi Suomen
historian dramaattisimpien
tapahtumien silminnäkijäksi.
Toinen sortokausi, sisällissota
ja oikeistosuuntaus koettelivat
yhteisön sisäistä toimintakykyä pitkään ennen eheytymistä.
Onnettomuudeksi juuri silloin
talvi- ja jatkosota vyöryivät yhteisön yli.
Kannaksen rajaseudun tarina
on osa kipeää luovutetun Karja-

Portti Neuvostoliittoon, Rajajoen rautatiesilta 1920-luvulta. Sillankaiteiden toinen pää oli symbolisesti maalattu valkoisella, toinen
punaiselle maalilla.

lan historiaa. Menetetystä alueesta puhutaan yleensä paratiisimaisena onnelana. Kertomuk-

seen eivät kuulu etninen syrjintä eikä luokkataistelu.
Jokapäiväisen elämän tasolla

Karjalan raja-alueet olivat Lähteenmäen mukaan kuitenkin
raadollisen kamppailun kenttiä.
Rajayhteisön esimerkin kautta
Lähteenmäki arvioi myös sitä,
kuinka Suomesta tuli suljettu,
holhottu ja säännelty yhteiskunta.
Lähteenmäki on tehnyt tutkimuksensa laajan ja monipuolisen lähdeaineiston pohjalta.
Hän on hyödyntänyt aikalaisdokumentteja eri arkistoista,
tilastotietoa, sanomalehtiä, poliittisia kiistakirjoituksia ja teemaa sivuavaa tutkimuskirjallisuutta. Oman lähdeaineistonsa
muodostaa laaja muistitietoaineisto.
FT, akatemiatutkija Maria
Lähteenmäki on myös aikaisemmissa töissään esitellyt ja
analysoinut Suomen rakentumista sen rajaseuduilta ja lähialueilta käsin.
Hänet on palkittu Tanner
Säätiön (2000) ja presidentti
Urho Kekkosen 70-vuotisjuh-

larahaston (2005) tunnustuspalkinnoilla.

Taustaa
Tutkimus ja tutkija
Maailmojen rajalla, Kannaksen rajamaa ja poliittiset
murtumat 1911-1944 on Maria
Lähteenmäen tutkimus Terijoen seudusta. Suomen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2009.
Maria Lähteenmäki on akatemiatutkija ja Helsingin yliopiston dosentti, syntyisin Sodankylästä.
Aiempia julkaisuja mm. Terra
Ultima, matka Lapin historiaan;
Kalotin kansaa, rajankäynnit ja
vuorovaikutus Pohjoiskalotilla
1808-1889; Jänkäjääkäreitä ja
parakkipiikoja, lappilaisten sotakokemuksia 1939-1945.

