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Missä ovat nuoret Suomi-seurojen toi-
minnasta? Tätä on ihmetelty enemmän 
ja vähemmän. Vakiovastauskin on jo val-
miina. Nuoret ovat ruotsalaistuneet ja ha-
keutuneet ruotsalaisten rientoihin. Minkä 
takia näin on sitten käynyt ja kuinka tämä 
ruotsalaistuminen muuten tapahtuu? Edel-
liseen ihmettelyyni on toistaiseksi vastattu 
hiljaisuudella. Pestäänkö jatkossakin kädet 
samalla saippualla. Turha ruotsinsuoma-
laiselle nuorisolle on mitään järjestää, kun 
se on ruotsalaistunut.
  
Viime vuonna järjestettiin ensimmäinen 
Mokoma –festivaali Tukholmassa Suomi-
instituutilla. Tupa oli täynnä ja tämän vuo-
den Mokoma onkin jo Göteborgin, Eskils-
tunan sekä Tukholman käsittävä kiertue. 
Ruotsinsuomalaisten Nuorten Liiton jär-
jestämä Finne cup voi myöskin pullistella 
melkoisella osanottajamäärällä. Kevään 
turnauksessa oli mukana lähes 200 nuor-
ta. Kaksi yksittäistä tapahtumaa, mutta 
joissa osallistuneiden nuorten määrä use-
ampi sata. Ei kaikki nuoret taidakaan olla 
ruotsalaistuneita. 
  
Yhdistävä tekijä edellä mainituille tapah-
tumille on, että kumpainenkin on nuori-
son itsenä järjestämä tapahtuma alusta 
loppuun. Olisiko lopputulos yhtä onnistu-
nut,  jos vanhempi kaarti yrittäisi järjestää 
vastaavat tapahtumat? Mitäs jos jatkos-
sa jätettäisiin parit silakkaseminaarit väliin 
ja annettaisiin rahaa nuorille, jotta nämä 
saisivat ITSE järjestää mieleisensä tapah-
tuman. Montako kertaa pitää vielä kuulla 
seurapatruunoiden sanovan, että kyllähän 
me järjestettäisiin, mutta kun ei nuoria 
kiinnosta meidän toiminta. Ei sitä toimin-
taa teidän patruunoiden  kuuluu järjestää, 

vaan antaa nuorille mahdollisuus sen toi-
minnan järjestämiseen.  

Hiiren on myöhäistä pieraista, kun on jo 
puoliksi kissan takapuolessa. Vahinko-
han on tapahtunut jo aikaa sitten, mut-
ta olisiko sittenkin vielä jotain tehtävis-
sä? Olen jutellut muutaman vanhemman 
seura-aktivistin kanssa, jotka toivottavat 
nuoret tervetulleeksi ja antaisivat nuorille 
varmasti sanojensa mukaisesti vastuuta ja 
vapaa kädet mielekkään toiminnan järjes-
tämiseksi. Samat henkilöt ovat kuitenkin 
epäilleet, että nuorten usko seuroja koh-
taan on aikaa sitten mennyt ja vakuudeksi 
kertovat pöyristyttäviä esimerkkejä, kuin-
ka seuroissa on aikoinaan nuoria kohtaan 
toimittu.

Ruotsin sekä Suomen päättävät elimet 
ovat vihjailleet, että tulevaisuudessa sat-
sattaisiin ruotsinsuomalaisten nuorten toi-
mintaan. Saapa nähdä kenen kädet käy 
poimimassa kakusta ne makeimmat palat 
päältä pois.. Monella suunnalla on var-
masti luvassa vaikka minkälaista nuoriso-
toimintaa ja tempausta…ainakin paperilla, 
kun raha-anomusta ollaan jättämässä si-
sään. 

Jukka Helin

Hiiren on myöHäistä pieraista, kun on 
jo puoliksi kissan takapuolessa
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Karlskogan Suomi- Seuran teatteri-
jaosto on seuran  vanhimpia jostoja, 
pian nelikymppinen.
Se perustettiin aikoinaan kun huo-
mattiin että seuran juhlissa olisi hyvä 
olla muutakin ohjelmaa kuin musiik-
kia ja tanssia. 
Koska suomalaiset ovat näyttelijä-
kansaa, ja monella karlskogalaisella 
oli näyttömökokomusta jo muutto-
kuormassaan, oli teatteriporukan ko-
koaminen seitsemänkymmenluvun 
alussa helppoa.

Näyttämörengas on esittänyt aikoi-
naan jopa kahdenkin tunnin näytel-
miä, ja käynyt seitsemän- ja kah-
deksankymmenluvuilla kiertueilla 
ympäri maata, sekä esiintynyt usein 
mm. Ruotsinsuomalaisilla Teatteri-
päivillä.
Näyttämörenkaassa on ollut enim-
millään viisitoista jäsentä, mutta tällä 
hetkellä aktiivien määrä on 7- 8.  Oh-
jauksesta on jo monen vuoden ajan 
vastannut RSHT:n puheenjohtaja 
Osmo Holappa.

Monien ruotsinsuomalaisten amatöö-
riteatterien ongelmana on naisvaltai-

suus. Näyttämörengas on siitä onnel-
lisessa asemassa että miehiä ja naisia 
suunnilleen yhtä paljon, ei naisista 
tarvitse yrittää tehdä miehiä.
Näyttelijöiden ikääntymiselle sensi-
jaan ei voi mitään. Kuopuskin lähen-
telee jo kuuttakymmentä. Kohta siis 
joudutaan esittämään pelkkiä van-
hainkotidraamoja. Vaikka eiväthän 
nekään ole tapahtumaköyhiä paik-
koja. Elämme kuitenkin toivossa että 
joku vähän vetreämpikin innostuisi 
vielä mukaan.

Näyttämörengas on tehnyt enimmäk-
seen sketsejä ja pienoisnäytelmiä 
oman seuran eri tapahtumiin. Nii-
den tekstit ovat olleet enimmäkseen 
paikkakunnan harrastekirjoittajien 
tuotteita. Pitemmät näytelmät, kuten 
viimeisimmillä Te-
ratteripäivillä esitetty 
Juhlapuhe ja nyt esi-
tettävän Akka kateis-
sa- näytelmän tekstit 
on hankittu Suomen 
Näytelmäkirjailijalii-
tosta.

Nyt esitettävä Akka 
kateissa on Mirja 
Kuivaniemen käsi-
alaa. Koska sen ensi-
esitys sai yllättävän 
hyvän vastaanoton, 
niin päätettiin esittää 
se tänä syksynä vielä 
toistamiseenkin koti-

paikkakunnalla. ( 22 / 11 klo. 19.00 
Karlskogan Suomi- Seuralla).  Myös 
Örebron Suomalainen Seura tilasi 
Näyttämörenkaan vieraakseen. Akka 
kateissa esitetään Örebrossa  Mika-
elin koululla 15 / 11 klo. 9.30 

Akka kateissa ei ole pelkästään haus-
ka ja naurattava. Se on samalla opet-
tavaisen sähäkkä  tarina siitä mitä 
tapahtuu, kun mies yrittää sovittaa 
vaimoaan kotikissa- muottiin, malli-
na naapurin emäntä, isännän entinen 
heila...

TEKSTI & KUVAT:
HELENA ROININEN
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Tukholma - Eskilstuna - Göteborg

Lina Puranen

 Kuinka Mokoma sai alkunsa?

Mokoma syntyi spontaanista ideasta, 
kun olimme Pablon kanssa matkalla 
Sisuradion haastatteluun. Meitä oli 
tarkoitus haastatella eräästä toisesta 
festarista, jonka olimme järjestäneet. 
Pablo heitti matkalla idean, että eikö 
järjestettäisi joku suomalaisuuteen 
liittyvä tapahtuma. Mainitsimme sit-
ten radiohaastattelussa kymmenen 
minuuttia aikaisemmin keksitystä 
ideasta ja siitä lähti lumipallovyöry 
liikkeelle.

Kuinka iso urakka Mokoman jär-
jestäminen on? 

Kyllä se vaatii hirveän määrän työtä. 
Ensimmäisen Mokoman järjestämi-
nen oli kantapään kautta opiskelua 
ainakin minulle, koska minulle ei 
ollut kokemusta näin suuren  tapah-
tuman järjestämisestä. Nyt on koke-
musta vuoden verran lisää ja monia 

asioita osaa hoitaa tehokkaammin. 
Tämän vuoden tapahtuma on kuiten-
kin kasvanut kiertueeksi ja sitä myö-
ten työmäärä on kasvanut. Samalla 
paineet kaiken onnistumisesta ovat 
kasvaneet.

Tukholman lisäksi Mokoma käy 
siis Göteborgissa ja Eskilstunassa, 
mutta Malmökin piti olla mukana. 
Miksi Malmö jäi pois lopullisesta 
kiertueohjelmasta?

Göteborgissa ja Eskilstunassa tapah-
tuman järjestämiseen löytyi hyviä 
kontakteja, jotka ovat olleet haluk-
kaita auttamaan festivaalin järjeste-
lyissä. Malmösta emme näitä kon-
takteja löytäneet, joten se tuntui aika 
epävarmalta paikalta järjestää Moko-
maa ja toisekseen tuntui siltä, että on 
jo tarpeeksi iso riski lähteä Götebor-
giin ja Eskilstunaan.

Onko kyseessä taloudelliset riskit?

Kyllä. Kiertue kaikkine järjestelyi-
neen maksaa paljon ja ei ole kuiten-
kaan mitään takuita, kuinka Mokoma 

2007 syksyllä järjestettiin ensimmäinen Mokoma Festival Suomen Tukholman instituutilla. Mokoma 
syntyi tukholmalaisten nuorten Lina Purasen sekä Pablo Anttilan ideasta. Vuoden aikana Mokoma on 
kasvanut yhden illan tapahtumasta kiertueeksi, joka käy ennen Tukholmaan saapumistaan Göteborgis-
sa ja Eskilstunassa. Mokoma on musiikkipainotteinen tapahtuma nuorille ja tämän vuoden artistikiin-
nitykset tarjoavat musiikkia moneen makuun. Suomiareena kävi jututtamassa Lina Purasta.

Tiss is Finland!
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“ “
Lina Puranen

otetaan vastaan Göteborgissa ja Es-
kilstunassa. Tukholma tuntuu sikäli 
turvalliselta paikalta, että viime vuo-
den tapahtuma oli kuitenkin menes-
tys ja uskomme näin käyvän myös 
tänä vuonna.

Kiertueen järjestäminen vaatii jo 
melkoisia taloudellisia resursseja, 
mistä rahoitus tulee?

Rahaa on anottu eri rahastoista. Li-
säksi Suomen Tukholman instituutti 
sekä Ruotsinsuomalaisten Nuorten 
Liitto tukevat tapahtumaa  taloudel-
lisesti, mutta sieltä on tullut paljon 
apua myös moniin käytännön asioi-
hin.

Sinä ja Pablo Anttila olette Mo-
koman varsinaiset vetäjät, mutta 
kuinka iso henkilöstö tapahtumaa 
kokonaisuudessaan järjestää?

Minä ja Pablo mukaan laskettuna 
meitä on 10.

Joko Mokoman tulevaisuutta on 
suunniteltu, eli tuleeko festivaali 
kasvamaan entisestään tulevaisuu-
dessa?

Kyllä tulevaisuuttakin on jo mietitty, 
mutta ehkä Mokoma on juuri nyt so-
pivan kokoinen. Ei meillä ole aina-
kaan nyt halua lähteä paisuttamaan 
tapahtumaa nykyistä suuremmaksi. 
Nykyinen underground-juttu tun-
tuu juuri nyt sopivalta. Toki olem-
me miettineet erilaisten yksittäisten 
teema-iltojen järjestämistä tulevai-
suudessa, jossa suomalaisuus olisi 
punainen lanka.

Kiertueohjelman artisteineen voit 
tarkistaa Mokoman omilta sivuilta: 
www.mokoma.se

TEKSTi ja KuvaT: 
juKKa HELiN

Mokoma 
syntyi Pablon
spontaanista
ideasta 
matkalla 
Sisuradion 
haastatteluun.
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 Mitä kuuluu Jönköpingin 
Suomi-Seuran ja sen sihtee-
rin Ana Sampakosken syk-
syyn?

Tukki-Kisoista saatu kultamitali 
takataskussa laittaa hymyilyttä-
mään ja tuntuu hyvältä aloittaa 
syksyn karkelot. Olin Jönköpin-

gin Suomi-Seuran joukkueessa 
nimeltään Yrittäjät ja voitimme 
kisan, sahaten, huutaen ja tuk-
keja heitellen. Koska Syyskokous 
on kohta on innolla alettu suun-
nittelemaan mitä ensi vuonna ta-
pahtuu ja mihin asioihin tullaan 
panostamaan. 

 Kuinka taannoin järjestetty 
Syysrieha sujui ja mitä muuta 
on tulevan syksyn ohjelmas-
sa?

Syysrieha oli pieni vitamiinipistos 
seuran syyskauden alkuun. Endor-
fiinit saatiin liikkumaan kun kuun-
telimme ja katselimme mitä Hall-
stan Hiltalla oli asiaa meille. Siinä 
sai nauraa niin, että vesi tippui 
silmistä ja mahalihaksia kutkutti. 
Illan kruunasi tietysti tanssia suo-
malaisen musiikin mukaan. Seu-
ralla tapaavat toisiaan eläkeläiset 
joka toinen viikko, englanninkie-
len kurssi aloitettiin maanantaina 
ja ensi viikolla on Naisten treffi. 
Avoimet ovet rantasaunalla ja 
sauvakävelyä – järjestetään Jön-
köpingin kunnan Terveysviikon ai-
kana ja saunotaan ihanassa ran-
tasaunassamme sekä lauantaisin 
ja keskiviikkoisin sekä vuokrataan 
sitä myös yksityisille ja yrityksille. 
Tanssit järjestetään kerran kuus-
sa ja huipentuma onkin sitten pik-
kujoulu marraskuun lopussa.

 Koska seura on perustettu ja 
paljonko sillä on nykyisellään 
jäseniä?

Seura on perustettu 1956 ja tä-
nään meillä on 175 jäsentä (2007 
– 156 jäsentä!).
Onni on omistaa Jönköpingin 
Suomi-Seuran jäsenkortti 2008!

 Kuinka toiminta ja jäsen-
määrät ovat eläneet vuosien 
varrella?

Toiminta on muuttunut vuosi-

Jönköpingin Suomiseura

Ana Sampakoski
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tiin talkoilla – se taitaa olla ainoa 
asia, jota on tehty vuodesta toi-
seen. Seura aktiiveja lähetetään 
kursseille, oppiakseen uusia asi-
oita – joita voi hyödyntää seuran 
toiminnassa ja kun suunnittelem-
me uusia.

 Onko seuralla useita jaosto-
ja?

Seuralla on toimiva eläkeläisjaos-
to ja osittain toimiva saunajaosto. 
Naistoimintaa järjestetään vaikka 
emme ole vielä saaneet kasaan 
ns. naisjaostoa. Seurassamme on 
kymmenkunta tosi aktiivijäsentä, 
jotka järjestävät toimintaa ja oli-
si kiva jos tulisi joitain uusia mu-
kaan auttamaan. Johtokunnassa 
on leppoinen tunnelma. 

 Onko seura ottanut asiak-
seen ajaa jotain tiettyä asi-

aa? Tällä tarkoitan sitä, kun 
jotkut seurat ovat ottaneet 
asiakseen esim. vanhusten-
hoitoa
koskevat kysymykset

Vanhusten työryhmä käy 2-3 ker-
taa vuodessa kunnallisneuvos 
Mats Greenin luona keskustele-
massa vähemmistöoikeuksista ja 
tarpeesta saada suomenkielinen 
osasto tänne Jönköpingiin. Jön-
köpingin kunta on teettänyt ky-
selyn suomenkielisten vanhusten 
hoitotarpeesta mutta seura ei ol-
lut tyytyväinen tulokseen vaan te-
kee omaa kartoitusta ja ilmoittaa 
siitä Mats Greenille niin voidaan 
ehkä päästä lähemmäksi keskus-
teluissa kun voimme näyttää että 
tarvetta on ja kiinnostusta saa-
da tämä suomenkielinen palvelu 
vanhuksille ja sairaille.
Jos saamme kunnalta investoin-

tiavustusta niin ensi vuonna on 
rantasaunan kunnostus suunnit-
teilla.
Samalla jatkamme keskusteluita 
Jönköpingin kunnan kanssa vä-
hemmistöasioista ja hakemas-
tamme avustuksesta seuran te-
kemälle sosiaaliselle työlle, jota 
on tehty seuran perustamisesta 
lähtien ja tehdään edelleen.

TEKSTI: JUKKA HELIN
KUVAT: ANA SAMPAKOSKI

Jönköpingin Suomiseura
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Perinäyttelijäksi itseään titu-
leeraava Timo Nieminen on 
monitaituri sanan varsinaises-
sa merkityksessä. Kiinnostus 
musiikkiin ja taiteeseen herä-
si jo pienenä ja uransa aika-
na Timo on ehtinyt olemaan 

TEKSTI: ANTTI HEISKANEN
KUVAT: TIMO NIEMINEN

monessa mukana. Vuosien 
varrella hänet on nähty niin 
teatterin lavalla kuin stand up 
koomikkona. Käsikirjoituk-
sia ja lauluja syntyy kuin sie-
niä sateella, eikä hulluinkaan 
idea tunnu kammoksuttavan 

Timoa. Hurskaalla huumoril-
la varustettu mies uskaltaakin 
rehkeästi nauraa itselleen sekä 
suomalaisuudelleen ja viljelee 
usein näitä ominaisuuksia kir-
joittamissaan esityksissä. 
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Kuinka alkanut syksy on sujunut?

Kiitos hyvin. Kiirettä pitää ja kävin juuri 
jättämässä Göteborgin oopperalle eh-
dotuksen yhdestä kivasta hommasta. 
Katsotaan mitä siitä tulee. 

Olet aiemminkin tehnyt töitä ooppe-
ralle?

Pariinkin otteeseen. Olin aivan oop-
peran alkuvuosina mukana toimin-
nassa. Nyt viimeisimmäksi olen teh-
nyt My Fair Ladyn sekä Rocky Hor-
ror Show:n, jossa näyttelin kahelia 
palvelijaa nimeltä Riff Raff. Se oli 
todella intensiivistä aikaa. Taisimme 
vetää  kuusi esitystä viikossa ja koko 
ajan oli aivan hirveä meno päällä. 
Showssa oli paljon tanssia ja laulua. 
Mielestäni se on yksi parhaista rock-
musikaaleista. 

Kuinka siirryit näyttelemisen maa-
ilmaan?

No ero oopperan ja näyttelemisen 
välillä on mielestäni kovinpieni. Mo-
lemmissa esittämistyyleissä, olipa 
se sitten laulamienen tai lausumi-
nen, on kuitenkin musikaalisuudes-
ta kysymys. Kaikki on tekniikkaa ja 
tekstin käsittelyä. Molemmat, kuten 
kaikki, ilmaisumuodot ovat mieles-
täni erittäin hauskoja. 

Sinut on sittemmin nähty myös valko-
kankaalla?

Tein kesällä yhden pitkän elokuvan ”Ka-
raoke Kuningas” (Karaoke Kungen), jossa 
näyttelen hauskaa roolia. Ensi-ilta eloku-
valla on Göteborgin filmifestivaaleilla ja 
teattereissa sen voi nähdä maaliskuun 
alussa. Viime vuonna olin mukana Nan-
na Huolmanin ”Kid Svensk” elokuvassa. 
Muutoin olen tehnyt hieman TV –juttuja 
ja joitakin muita koko illan elokuvia. 

Vieläkö sinua sitten jännittää nousta 
lavalle?

Sanotaanko, että jos ihan spontaanis-
ti minun haluttaisiin esiintyä niin ehkä 
silloin, mutta jos ehtii ja saa harjoitella 
niin ei se enää siinä mielessä jännitä. 
Kyllä sitä aina ajattelee millainen illasta 
tulee ja minkälainen yleisö on ja kuinka 
kohjelma otetaan vastaan. Mutta ei kos-
kaan niin paljon, että se olisi saanut mi-
nut pohtimaan ammatinvaihtoa. Olen 
ollut miltei 100 näytelmässä mukana, ja 

muutamiin vuosiin mahtuu useampikin 
ensi-ilta. 

Yksi mielenpainuvimmista rooleista oli 
August Strindbergin ”Ett Drömspel” 
näytelmässä tekemäni upseerin rooli. 
Olen aina pitänyt Strindbergistä ja vaik-
ka näytelmä onkin kirjoitettu yli sata 

vuotta sitten, on se yhä erittäin moder-
ni. Toinen hieno kokemus oli Göteborgin 
teatterille tehty ”The Full Monty”, joka 
taitaa olla vielä tälläkin hetkellä heidän 
myydyin musikaalinen näytelmä. Tarina 
kertoo kuudesta työttömästä miehestä, 
jotka päättävät yhdessä järjestää Chip-
pendale-esityksen. 

Olet vetänyt tangokeikkojakin?

No ei ne siinä mielessä mitään tanssi-
keikkoja ole vaan ihan konsertteja. Vii-
meksi taisin esiintyä alkuvuodesta täällä 
Göteborgissa ja itsenäisyyspäivänä vie-
railin Pusterviikin teatterilla, missä rikot-
tiin sinä iltana yleisöennätys. Paikalla oli 
aivan valtavasti ihmisiä, aina heavy me-
tal -porukasta vanhempaan väkeen. 

Onko musiikki aina ollut lähellä sydän-
täsi?

Kyllä. Olen ihan pikkulapsesta saakka 
saanut äidinmaidon mukana rockabillya 
ja Elvistä. Isäni soitti hanuria ja lauloi. 

Musiikkia kuunneltiin siis paljon. Vielä 
tänäkin päivänä kun perheen ja suku-
laisten kesken tavataan niin enemmin 
tai myöhemmin laulu raikaa. Otin nuo-
rena poikana laulutunteja ja ajattelin 
kouluttaa itseni oopperalaulajaksi. Hain 
töitä oopperan kuorosta, josta hiljalleen 
siirryin solistiksi. Myöhemmin kiinnos-

tus kasvoi perinteistä näyttele-
mistä kohtaan. 

Mistä löydät aiheet stand up 
-komiikkaasi?

Suomalaisuudestani, minun ka-
helista ja puolihullusta suvusta 
ja kaikista heidän kommelluk-
sistaan. Nyt olen tehnyt sellais-
ta juttua kuin ”poika, puukko 
ja perkele”, missä kerron suo-
malaisuudestani ruotsinkielellä 
ruotsalaisille.  Yritän olla ihan 
tavallinen heppu ja kertoa ihan 
tavallista asiaa, mutta jostain 
syystä kaikki alkavat kuitenkin 
nauramaan. En koskaan ole sitä 
mitenkään analysoinut, mutta 
naurakoon nyt sitten hullut jos 
haluavat.

Kuinka Timo Nieminen sitten 
itse rentoutuu?

No, kirjoittamalla näytelmiä ja 
säveltämällä musiikkia. Pöytä-
laatikosta taitaa löytyä tätä ny-

kyä  60 – 70 kappaletta ja niitä esitän 
aina silloin tällöin. Muutoin yritän ylläpi-
tää yleiskuntoani lenkkeilemällä. Tässä 
ammatissa täytyy olla hyvä yleiskunto, 
ei vain yksinkertaisesti ole varaa olla ki-
peä. En koskaan ole ollut sairaskirjoilla. 
Se on aika tyypillistä meille näyttelijöil-
le, että mennään puolikuolleena töihin. 
Näytöksiä ei halua perua vain siksi, että  
on kuume tai hieman vilustunut. 

Mitä loppuvuoden suunnitelmiisi kuu-
luu?

Juuri nyt olen tekemässä modernia ver-
siota Franz Schubertin Talvinen matka 
sarjasta.  Luvassa on viisi vakavaa miestä 
laulamassa rakkaudesta, hieman sellai-
seen Weeping Willows tyyliin. Ja Cow-
girls-musikaalin näyttelijöiden kanssa 
aloimme treenaamaan ruotsinkielistä 
versiota, jonka ensi-ilta on 24. lokakuu-
ta Västeråsissa. Ajatuksena meillä tie-
tenkin on, että musikaali kiertää ympäri 
Ruotsin ja miksei siinä sivussa vaikka 
Suomenkin. 
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  Mauno Päämaa on lähtöisin Kieringin kylästä läheltä Kitti-
län kunnan rajaa. Esikoisteoksessaan Tarinoita sota-ajalta, 
tukkikämpiltä ja kalavesiltä hän kuvaakin lapsuusvuosiaan 
sota-ajan Suomessa.
  Savotalta savotalle on Göteborgissa asuvan Mauno Pää-
maan toinen julkaisu. Tapahtumat sijoittuvat sodan jälkei-
seen aikaan Pohjois-Suomeen. Suurin osa kirjan kertomuk-
sista on Päämaan omia kokemuksia, mutta toki mukaan 
mahtuu muutama rakovalkeilla kuultu tarina. Kirjan loppu-
puolella siirrytään Suomen savotoilta Ruotsin savotoille.  
  Päämaa lähti jo nuorukaisena tukkikämpille töihin ja 
matkan varrelta on kertynyt monta värikästä tarinaa kan-
sien väliin. Esitellessään uutukaistaan Suomalaisella kir-
jakaupalla Tukholmassa Päämaa mainitsi, että hänellä on 
yli 1000 sivua puolinaisia muistiinpanoja. Mainitusta ma-
teriaalista on siis jo kaksi kirjaa työstetty ja kolmas kirja 
on työn alla. Päämaa pitää kuitenkin  itseään ennemmin 
puhujana kuin kirjoittajana. Ensimmäisen kirjan kirjoitta-
minen olikin pitkä projekti ja hän kiittelikin kirjailija Kaino 
Ranénia ja Raimo Sillanpäätä saamastaan tuesta ja roh-
kaisusta. Toista teostaan Savotalta savotalle oli jo hel-
pompi lähteä kirjoittamaan, koska esikoisteos sai hyvän 
vastaanoton ja kannusti näin jatkamaan muistelmien siir-
tämistä kansien väliin.
  Kirjoissaan Päämaa kuvaa normaalia työelämää ajalla 
jolloin työttömyyskassaa ei tunnettu ja tehdyt sopimukset 
vahvistettiin kädenlyönnillä. Elämä oli kovaa ja tragedian 
kylmä käsi oli usein läsnä valmiina tarttumaan kiinni tilai-
suuden tullen. Viina virtasi eikä tappeluilta vältytty. 
  Kirjakaupalla puhuessaan Päämaa mainitsi ettei hän 
mielestään suomalaiset tai ruotsinsuomalaiset ole sen 
riitaisempaa kansaa kuin muutkaan kansallisuudet. Hän 
harmitteli, että tätä riidanhaluisuutta tuodaan turhan ko-
rostetusti esiin ja kaikki muu suomalaisesta luonteesta jää 
kertomatta.
   Päämaan kirjoja lukiessani huomasin kuinka kertomuk-
set tempaisivat allekirjoittaneen mukaan tukkikämppien 
maailmaan. Aloitin valitsemalla tarinan sieltä toisen täältä 
ja pian huomasin ahmivani kirjoja antaumuksella ja jostain 
syystä törmäsin toistuvasti päässäni vanhaan lausumaan: 
Ennen oli miehet rautaa ja laivat puuta.TE
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Broilerin suikaleita 
porkkanaa, paprikaa,
sokerihernettä, sieniä,

cashevpähkinöitä,
rajah tandori paste, 

maustamaton jugurtti 
& kerma 

Paistaa broiskun. Lisää kas-
vikset, jotka on leikattu ohuiksi 
suikaleiksi, freesaa hieman. 
Voi laittaa valkosipulia jos mais-
tuu (Mut ei ikinä sen puristimen 
läpi. Se pitäis lailla kieltää.)
Lisää 2.rkl tandoori tahnaa, hie-
man freesaa. Joukkoon purkki 
jugurttia ja loraus kermaa. Vä-
hän aikaa hauduttelee. Tarkis-
taa maun ja lisää suolaa.
Riisin voi keittää lisukkeeksi.

Tandoori-kanaa
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Kohta soivat fanfaarit, ja Helsingin 
kirjamessuilla keritään paksua pu-
naistamattoa kunniavieraiden astua.
Niin kauan kuin muistan, on Mika 
Waltari aina ollut ajankohtainen. 
Niin tänäänkin, vuonna, jona Walta-
rin vapahtamat  viettävät juhlavuotta. 
Näihin opetuslapsiin kuuluu allekir-
joittanutkin. Olen viimeksi lukenut 
Nuoren Johanneksen, mikä kuuluu-
kin uskontotieteen perusteoksiin, 
sillä turha on keskustella kristinus-
kosta, fundamentalismista, Euroopan 
historiasta, Keskiajasta ilman että 
kyseisiin historioihin perehtyy syväl-
lisesti. 

Varsinkin tänä aikana, kun ilmassa 
leijuu monia raskaita kysymiksiä, 
mutta vielä enemmän pinnallisia vas-
tauksia. Tunnustan, että mitä enem-
män luen Waltaria, sitä vähemmän 
huomaan tietäväni.
Tänä päivänä ehkä monikin selvittäisi 
differientiaali- ja integraalilaskennan 
kolmoskurssin hyväksytysti, mutta 
tämä ei vielä vaikuta maaailmanhis-
toriaan ynnä utopioiden totetumiseen 
karvankaan vertaa.

Kirjakaupassa ja antikvaarissa on 
aina oltava tarjolla Waltaria sekä suo-
meksi että ruotsiksi, ja ko kirjailijaa 

kysytään jatkuvasti enemmän kuin 
uusinta ranskalaista nobelkirjailijaa.

Muuten kirjaileminkin on raakaa 
puurtamista, mutta lopussa aina sa-
nat soljuvat aivan omaäänisesti, mitä 
harrastelijan ja ammattilaisenkaan on 
vaikea jäljitellä.

Eräs sisukas Ruotsissa asuva kirjaili-
ja jo haman kolmenkymmenen vuo-
den takaa on Arja Uusitalo, joka va-
laisee Tukholmalaismaisemiaan niin 
blogikirjansa kuin uusimman novel-
likokoelmansakin kautta.
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Välttämätöntä perspektiiviä jokaisel-
le Suomessa oleilevalle, joka mah-
dollisesti  aikoo kokeilla Ruotsissa 
asumista. Toisaalta monikin Ruotsis-
sa asuva suomalainen ehkä hämmäs-
tyy lukiessaan Arjaa. Ai tällaistako 
itse asiassa Ruotsissa onkin!

Perinteiset dekkarit ja suomalainen 
äksön käyvät kaupaksi ruotsinsuo-
malaisillekin. Muutama vuosi sitten 
näitä kirjailijoita oli todella vähän; 
nyt  kirjailijoita onkin sitten monen 
puhelinluettelosivun verran. On Re-
mestä, Soininvaaraa, Lehtolaista 
ynnä tuttua tv:n uutislukijaa.

Romanttista lullullullun-kirjaa kysy-
tään sekä uutena että vanhana. Haus-
ka todeta, etteivät television valmiik-
si itketyt kuin nauretutkaan ohjelmat 
korvaa kunnon riihikuivaa kirjaa.

Hirvisaari tuo tänäkin syksynä tum-
maan arkeen romanttista ruusunpu-

naa. Ja perintöprinsessat seuraavat 
kannoilla. Kannattaa katsoa kirja-
kupan kotisivua tai sitten pirautella. 
Tietoa mahdollisesti saattaisi olla.

Ja lopuksikin. Lapset tarvitsevat las-
tenkirjallisuutta lapsia tätä nykyä 
hemmotellaankin lastenkirjallisuu-
della. Tarjonta on värikästä ja runsas-
ta aina muumiklassikoista kaiken lai-
seen muuhunkin. Lapset säilyttävät 
kontaktin vanhempiensa juuriin ja 
löytävät sittemmin omatkin juurensa 
rakkaitten satujen ääreltä. Aikuisten 
kiitollinen tehtävä onkin sitten tarjo-
ta näitä kertomuksia lapsille ja kes-
kustella niistä.

Tatu ja Patu seikkailevat edelleen 
Suomen kartalla, oppivat ja opetta-
vat lapsia. Minusta yllättävää on, että 
vanha Jerry Cotton-haamukirjailija 
Tapani Bagge kirjoittelee tätä nykyä 
varsin tiiviisti jännitystä lapsillekin.

Mukavaa syksyä toivoo Helsingin 
kirjamessuille suunnistava Raimo 
Sillanpää.

TEKSTI: RAIMO SILLANPÄÄ
KUVA: JUKKA HELIN
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