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Kaikkien aikojen poliisisarja
Leea Klemolan ja Kaarina Hazardin pettämätön tyylitaju yhdistyy jälleen

Kaikille tilaa on, tätä
tarvitaan juuri nyt
Myös väkivaltaan, muita ja itseä kohtaan, sarjassa yllättäen

KPKO:lta
uusi levy
KOKKOLA (KP)
Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin (KPKO) ja kunniakapellimestari Juha Kankaan uusi levy on ilmestynyt. Levy-yhtiö Alban julkaisema levy Dedicated
to (Omistuksia) sisältää orkesterille ja Kankaalle sävellettyä ja
omistettua musiikkia. Levy on
teemallisesti jatkoa aiemmin ilmestyneille levyille Dedications
(2008) ja Epifania (2013), ja tämän levytrilogian päätösosa.
Levyn avaa Kalevi Ahon (s.
1949) …jäätyivät umpeen levottomat vedet, joka on alun perin
ensimmäinen osa säveltäjän 3.
kamarisinfoniasta, joka on orkesterin tilausteos ja sävelletty vuonna 1995. Liettualaisen
Onutė Narbutaitėn (s. 1956) teos Was there a butterfly? oli tilaus
orkesterin 40-vuotisjuhlavuotta
varten 2012. Samoihin juhlallisuuksiin tilattiin Einojuhani Rautavaaran (1928–2016) Canto V, Into the Heart of Light.
Levy sisältää myös Erkki Salmenhaaran (1941-2002) Elegiat II
ja V vuosilta 1963 ja 1995. Teokset
kuuluvat sarjaan elegioita eri kokoonpanoille ja kuvastavat hyvin
Salmenhaaran sävelkielen tyylimuutosta.
Levyn päättävä teos on myös
levyn tuorein, sillä KPKO kantaesitti latvialaisen Peteris Vasksin
(s. 1946) Juha Kankaalle omistaman Musica serena -teoksen marraskuussa 2015. Tämäkin KPKO:n
levy on äänitetty Snellman-salissa ja tuottaja-äänittäjänä on toiminut Simon Fox-Gal.

SUNNUNTAILEFFA
★★★★
■ Handsome Devil (2016)
John Butler

TELEVISIOSARJA
★★★★
■ Myrskyn jälkeen. Ohjaus
Leea Klemola. Käsikirjoitus
Kaarina Hazard, Leea Klemola.
Kuvaus H-P Vitikainen. Pääosissa Kaarina Hazard, Henry Hanikka, Mikko Roiha, Laura Rämä, Antti Holma. 3 x 55
min. Festivaalilla Rakkautta &
Anarkiaa sekä Yle Areenassa
23.9. Yle TV1 Kotikatsomossa
sunnuntaisin 29.10. alkaen.
Hannu Björkbacka
HELSINKI
Myrskyn jälkeen on parasta, mitä poliisisarjoille on tapahtunut
Jouko Turkan Kiimaisten poliisien jälkeen (1993). Turkan sarja
on katsottavissa dvd-levyltä ja
Yle Areenasta, mutta nyt painaa
kaikilla rintamilla päälle Kaarina Hazardin ja Leea Klemolan
käsikirjoittama uutuus. Ennakkoesitys kolmiosaisesta sarjasta
oli Helsingin Rakkautta ja Anarkiaa -elokuvafestivaalilla eilen
lauantaina. Jo samana päivänä
se lähetettiin Yle Areenaan. Television puolella tunnin jaksot
nähdään kolmena sunnuntaina
29.10. alkaen.
Myrskyn jälkeen on Kari Tapion iskelmäklassikko ja myös
Yö-yhtyeen albumi. Hazardin
ja Klemolan Myrskyn jälkeen
on ihan sitä, mitä nimi lupaa.
Vaikka onkin jo poutasää, puoli
vuotta sitten Suomen yli pyyhkinyt, naisen nimellä kutsuttu
myrsky vaikuttaa taustalla, kun
ihmiset eri puolilla alkavat käyttäytyä omituisesti. Onko juomaveteen joutunut jotakin?
Kaikki oireet liittyvät rakkauteen ja seksuaalisuuteen, kuinkas muuten. Joten poliisiasiahan
siitä tulee. Käsikirjoittajapari
Kaarina Hazard ja Leea Klemola muistetaan kymmenen vuoden takaisesta Hopeanuolet-sarjasta. Teemat ja ideat uutuudessa ovat yhtä onnellisen hulluja
edelleen. Kirjoittajat tietäen sarjassa kuullaan taas kovaa kielenkäyttöä – aikuiset ovat pahempia suustaan kuin sarjan teinit
– eikä mikään ole pyhää, osa on
jopa pornosirkusta. Silti kaikki
on tekijöille arvokasta, etenkin
ihminen.

Muuri on tehty
ylitettäväksi

Rakkautta & Anarkiaa saa muiden festivaalien tavoin tottua
siihen, että osa ohjelmiston
uusistakin elokuvista pyörii jo
Netflixin tapaisissa tilausvideopalveluissa. Handsome Devil on
tuore esimerkki. Elokuvan paikka on suurella valkokankaalla
teatterissa, mutta muut esitysmuodot ovat käytännöllisiä korvikkeita aidolle asialle.
Handsome Devil sopii niille,
jotka pitävät varttumiselokuvista, kouluelokuvista, urheiluelokuvista ja elokuvista, jotka käsittelevät vakavia asioita, kuten
kiusaamista ja syrjintää, mutta
toiveikkaasti ja hyväntuulisen
komedian keinoin.
Ned on herkkä ja taiteellinen
punapää, jota luokkakaverit pitävät homona. Hänelle tulee
huonekaveriksi toisesta koulusta pois potkittu sporttisankari. Ned rakentaa huoneen erottajaksi muurin, josta Trumpkin olisi ylpeä. Mutta pojilla on

enemmän yhteistä kuin arvaakaan, myös salaisuuksia. Ja musiikki! Ratkaisevaa rugby-ottelua säestää Rufus Wainwrightin laulu.
Ystävyyden esteenä on väärinkäsityksiä, ennakkoluuloja ja
puolin toisin tapahtuvia emotionaalisia petoksia. Mutta loppu
hyvin, kaikki hyvin. Handsome
Devil ei ehkä johda vuosisadan
romanssiin, mutta siinä voi olla kauniin ystävyyden alku, niin
kuin Casablancassa.
Hannu Björkbacka

Virolainen huipputaiteilija urkusafarilla
Urut soivat Kokkolassa ja Kälviällä
Virkapuvun alla on ihminen. Kaarina Hazard ja Mikko Roiha poliisi-ihmisinä Hazardin ja Klemolan tv-sarjassa Myrskyn jälkeen. JESSE JALONEN/AAMU

ja pyytämättä hyökkäävä rakkaus hahmoja yllyttää. Mutta tämä
Myrsky ei nimestään huolimatta vain revi, raasta ja riko, vaan
myös hoivaa ja parantaa. Sarjan
ihmisiä katsoessa ja herkullisen
vuoropuhelun vuolasta helmien
virtaa kuunnellessa kyynel tulee liikutuksesta silmään, sen
minkä naurulta ehtii.
”Sairastuneet on pidettävä ihmisten keskuudessa. Tarvitaan
silminnäkijöitä, jotta voi olla armoa. Ketään ei saa sulkea ulos.
Koska kaikesta, aivan kaikesta,
voi toipua.” Ylikomisario Jarkko
Larssonin (Mikko Roiha) loppupuhe tv-kameroille on juuri sitä,
mitä nyt tarvitaan. Vaikka Suomi ei aivan olisikaan ”elämänsä kunnossa”, niin kuin apulaispoliisipäällikkö Kari Marjamaa (Antti Holma) väittää,
Myrskyn jälkeen tavoittaa het-

kemme pulssin telepaattisella
vaistolla. Poliisi ja turvallisuus
ovat esillä enemmän kuin koskaan. Kamerat seuraavat viranomaisten työtä tositelevisiossa
ja läpinäkyvyyttä vaaditaan kaikilta tahoilta. Myrskyn jälkeen
on parasta mainosta poliisille.
Sarja onkin tehty ”rakkaudentunnustuksena julkiselle palvelulle”. Se näyttää, että poliisin
virkapuvunkin alla on ihminen,
poliisi-ihminen. Erikoislaatuisilla näyttelijävalinnoillaan Myrskyn jälkeen todistaa, että kenestä tahansa tulee poliisi, kun laittaa virkapuvun päälle.
Mikko Roiha, paremmin moderneista klassikkotulkinnoistaan tunnettu teatteriohjaaja,
on muheva valinta ylikomisarioksi. Hänen stressinsä julkisuuden paineissa, kansalaisten
ja ylemmän virkaportaan vä-

lissä, puskee läpi, mutta ei inhimillisyyden hinnalla. Kaarina Hazard, toimittaja ja käsikirjoittaja, on näyttelijänä melkeinpä veteraani, mutta tässä
ehdottomasti parhaimmillaan.
Poliisihenkilö Rauni Kolehmaisen vahvuus saa traagisia säröjä aviokriisistä. Myrskyn jälkeen
on Raunin kertakaikkisen upea
selviytymismatka.
Hazardin
tulkinnassa suruisat juonteet
väräjävät tyynen pinnan alla.

Mediakritiikkiä
sisältäpäin
Aviomiehenä Henry Hanikka tekee suuren roolin, Pekka Heikkinen veljenä ja gynekologina
kasvaa koskettavaksi hahmoksi, partiokaksikkona Laura Rämä ja Aimo Räsänen ovat syötävän hyviä. Antti Holma paljastaa taas uusia puolia itses-

tään (!), vaikka rooli onkin kuin
nakutettu näyttelijän julkiseen
persoonaan.
Mediapeli, vaatimus, että läpinäkyvyyden nimissä kaiken
tulee olla julkista, joutuu nyt
myrskyn silmään. Sarjan tilannut Yle on toimitiloineen ja toimittajineen otettu osaksi tarinaa. Sitä voi pitää joko sponsorimainontana tai vallankumouksen tekemisenä sisältä käsin.
Vaivihkaa Leea Klemolan ohjaus
ottaa kantaa myös ruumiinkulttuuriin, siihen, mikä koetaan
kauniiksi ja haluttavaksi, mikä
voimaksi, mikä heikkoudeksi.
Säveltäjä Timo Forsströmin suomalaiskansalliseksi tunnistettava tyylittely antaa ison panoksen ja sitoo H-P Vitikaisen kuvauksen ja Jussi Rautaniemen leikkauksen kanssa surkuhupaiset
ihmiskohtalot ja riemastuttavat

sivuhenkilöt salaviisaaksi, hykerryttäväksi kokonaisuudeksi.
Kolmen tunnin paketissa virta
toki katkeilee välillä. Perusidean scifi-pohjustus jätetään heiveröiseksi. Sarjan lutuiset teinitkin elävät jotain kulta-aikaa,
jossa Winona Ryder ja Johnny
Depp ne vasta olivat jotakin.
Silti Myrskyn jälkeen virkistää
ja elvyttää syksyistä mieltä. Se
jättää jäljen. Tästedes poliiseja, kukkakauppiaita, pieneläinklinikoita ja Dressmannin pitkiä myyjiä katsoo ihan eri kulmasta.
Myrskyn jälkeen muistuttaa rakastumista, ”on kuin olisi henkisesti pyjama päällä koko ajan”. Se on saanut osuvan
ja nokkelan kansainvälisen nimen: Love & Order. Suomen
kansa, ottakaa tai jättäkää tämä sarja!

Sukutarinan syvä yhteys
KIRJAT
■ Anni Kytömäki: Kivitasku.
Gummerus 2017. 645 s.
Merja Nevalainen
Anni Kytömäen toinen romaani
Kivitasku vaalii jälleen taidolla
mennyttä aikaa, luontoa, sekä
ihmisyyttä, ajattelun vapautta.
Kivitasku porautuu kiveen
ja peruskallioon, näkee kauas muinaiseen menneisyyteen
ja maantieteellisiin etäisyyksiin. Kallio rinnastuu ihmisen
päähän ja ajatteluun, ja teoksen katse yltää myös mielen
syvyyksiin. Tarina käy aikojen
takana, siinä nähdään ajan läpi muinaisiin ja kaivataan mahdollisuutta kadota.
Teoksessa myös vesien virtoja
seurataan maaperällä ja mantereiden syvyyksiin, lähteet ja
vedet pulppuavat jostain syvempää. Näihin virtoihin sekä kiveen ja kallioon tartutaan
keinotekoisin ja julmasti vaikuttavin keinoin, kuten myös
ajattelun ja mielen virtoihin.
Romaanin nimellä on esikoisen Kultarinnan tapaan tarinaan, henkilöön ja luontoon
lomittuva vähintäänkin kaksoismerkitys. Kivitasku on lintu, ihminen, piilo, mutta myös
motiivi, joka yhdistää tarinan
aikoja.
Nykyajassa
kolmikymppinen, yliopistolla tutkijan uraa

Kivitasku täyttää odotukset.

Anni Kytömäki. MARKKU JOKELA

tehnyt Veka pakenee sairautta, parisuhdetta sekä ulkoisia
ja sisäisiä odotuksia sairaalan
sijaan Itä-Suomeen maalle, äidin suvun pienelle mökille veden äärelle, kallioiden kupeeseen.
”Kaupunki on lokerikko, jossa asumme kuin ampiaistoukat
kennoissa. Yleensä sitä ei huomaa, mutta kun välillä käy muualla, kenno kutistuu ahtaaksi.”
Kun melu ja häly vaimenevat,
pään sisälle tulee lisää tilaa.
Vekan ponnistelut vertautuvat pienen tytön, 1800-luvulla suomalaisessa kyläkunnassa eläneen Katinkan tekoihin.
Molemmat ovat kuin vankeja
ulkoisista tai sisäisistä syistä ja

pyrkivät saavuttamaan vapauden tilan. 1800-luvulla venäläisen Sergein vapaus on kahleissa ja työleirin vartioiden käsissä. 1950-luvulla nuori Helena
soutaa äitinsä luota lähisaareen yksinäisyyteen asumaan
voidakseen syventyä omiin tutkimuksiinsa ja toiveisiinsa, ja
päästäkseen irti toisten ihmisten huolesta ja häiritsevyydestä. Vuoksi ja luode vievät hänen
mieltään.
Anni Kytömäen teksti on aina huolellista ja sujuvaa. Usein
lauseet ovat lyyrisen kauniita, mutta pakottamatta ja ohimennen, ei päällekäyvästi vaan
hengittäen:

”Iholla virtaa lämmin tuuli. Mitään näkemättä joutsenet lentävät kaikkiin ääriini.”
Teksti on myös ajateltua:
”Kuulostelen etäisyyttä, kahtatoistatuhatta kilometriä. Ei
se ole paljon. Väsymyksen nielu
on syvempi, ja sen olen kolunnut
hämäriin laitoihin saakka.”
Kivitaskuun mahtuu paljon
ainesta ja ajattelua, eikä kaikkia merkityksiä, teemoja ja rinnastuksia edes huomaa heti. Ne
on ajateltu huolella ja rakennettu taidolla, niitä ei ole ripoteltu pinnalle:
”Sanat pitää seuloa paperille
sydämen kautta.”
Hetkellisesti, kun kerronta on nykyajassa, teksti on aika tavanomaisesti dialogia ja
tapahtumista kuljettavaa. Arkipäivä on arkipäivää, ja näin
tekstillä on taas tilaa syventyä,
tai kääntyä kauniin kuvailevaksi, ja se alkaa hengittää jotain
erityistä taitoa.
Ja niihin arkipäiväisiin kohtiin sisältyikin usein jotain
enemmän. Teoksen tarinalinjat ovat sulautuneet huolellisesti ja pakottomasti tekstin sisään. Juonen kuljetus on taitavaa, merkitykset eivät aina tee
itsestään numeroa ja sulautuvat kerrontaan. Näin saattaa
eteen tulla hengästyttäviä yllätyksiä.
Vaikka Anni Kytömäen ajattelu pohjaa luonnontieteisiin ja

syvälliseen järkeen, luonnon ja
ihmiskunnan historiaan, hän
käyttää romaaneissaan kiinnostavasti myös tarua ja mielikuvitusta, muinaisen ja nykyisen yhteyttä.
Kuten henkilönsäkin, romaani
”vaalii kadonnutta aikaa – vanhoja esineitä tarinoita ja loitsuja”. Kivitaskun loppu jää tavallaan avoimeksi ja myös tarujen
maailma jää lepattamaan mieleen.
Kytömäki ei aliarvosta tunnetta, rakkauden kuvaamista, ihmiskohtaloiden koskettavuutta eikä lukijan halua myötäelää ja tuntea henkilöiden kipua, ahdistusta, iloa, rakkautta
ja rauhaa. Kivitaskussa on paljon surumielisyyttä ja luopumista menneestä, mutta myös
toiveikkuutta:
”Korvissa soi, mutta en kutsu
mustan virran yli lautturia vaan
elämää.”
Aivan niin vuolaita kohtalokkuuden tunnevirtoja ei Kivitasku saa virtaamaan kuin esikoinen Kultarinta. Mutta odotukset olivat kovat, ja syvä ja taitava Kivitasku täyttää ne. Anni
Kytömäki on hämmästyttävän
taitava ja syvällinen kertoja,
joka hallitsee suuria teemoja
ja tarinoita, ihmiskuvauksen
sekä rakkauden kuvaamisen
tyylillä. Hänen luonnonkuvaamisensa on vailla vertaa.

Tiina Ruotsala
KOKKOLA (KP)
Virolainen urkutaiteilija Piret
Aidulo soittaa Kokkolan urkusafarilla Marian kappelissa
perjantain konsertissaan harvemmin kuultua musiikkia
ja poimintoja eri maiden urkukulttuureista. Tuntemattomammat sävelet soivat barokkisäveltäjien Bachin ja Gaspard
Correten musiikin rinnalla.
Virolaisista säveltäjistä mukana ovat Ester Mägi, Rudolf
Tobias sekä Anti Marguste. Lisäksi oman värinsä säveltäjäkansallisuuksien kirjoon tuovat latvialainen Margeris Zarins, anglo-kanadalainen Healey Willan sekä ruotsalainen
Uno Sandén. Margeris Zarinsin säveltämä konsertin päätösteos Variaatiot teemasta BACH,
on kiinnostava ja tyylillisesti
kaukana ensiolettamuksesta:
1960-luvun lopulla tehty teos
kaartuu kuin Regerin sankka
fantasiapolyfonia kuusi vuosikymmentä aiemmin.
Piret Aidulo valmistui Viron musiikki- ja teatteriakatemiasta musiikinopettajaksi,
kuoronjohtajaksi sekä urkuriksi erinomaisin arvosanoin.
Soolomusisoinnin lisäksi Aidulo esiintyy erilaisten kamarikokoonpanojen sekä solistien kanssa, joista mainittakoon muiden muassa Ain Anger, Jaakko Ryhänen, Nadia
Kurem, Indrek Vau, Kristel
Pärtna, Joseph Lia sekä Viron
kansallinen mieskuoro (RAM)
ja Viron fi lharmoninen kamarikuoro. Hän esiintyy usein Viron kansallisen sinfoniaorkesterin kanssa ja vierailee myös
Latvian sinfoniaorkesterin, Pietarin fi lharmonisen orkesterin
ja Lucernen Festival Orchestran konserteissa.
Aidulo on tuttu esiintyjä niin
Tallinnan, Pärnun ja Jaltan urkufestivaaleilta kuin Visbyn urkuviikolta. Hän on ollut mukana useissa levytysprojekteissa.
Elokuussa 2016 Tallinnan kansainvälisellä urkufestivaalilla
hän soitti urkurina Jean-Pierre
Leguayn teoksen Missa mieskuorolle ja uruille kantaesityksessä. Viime vuosien erityisiä projekteja ovat olleet vuosittaiset konsertit Moskovassa vanhan musiikin ensemble
Da camera e da chiesan kanssa, soolokonsertti Istanbulissa
Bach- ja Pärt-ohjelmalla, osallistuminen suureen Adam’s
Passion- projektiin Arvo Pärtin musiikilla, esiintyminen
2016 Ateenassa Spring Organ
Series- festivaalilla yhteistyössä turkkilaisen Bosphorus-puhallinkvintetin kanssa ja soolo-

Virolainen urkutaiteilija Piret
Aidulo konsertoi Kokkolassa urkusafari-tapahtumassa.

konsertti Maltan urkufestivaalilla 2016.
Aidulo on opettanut urkujensoittoa, urkumusiikin historiaa
sekä kirkkomusiikkia useissa
oppilaitoksissa. Vuodesta 1989
hän on työskennellyt Tallinnan
Kaarlin kirkossa, jossa pääurkurina ja musiikinjohtajana
1992 lähtien. Tässä kirkossa on
Viron suurimmat urut. Vuodesta 2013 hän on myös Tallinnan
tuomiokirkon osa-aikainen urkuri. Aidulo toimii aktiivisesti
myös kuoronjohtajana, ja hän
johtaa Kaarlin kirkon konsertti- ja kamarikuoro Canorusta.
Sunnuntaina urkusafari soi
Kokkolan lisäksi Kälviän kirkossa jo päivällä. Konsertissa esiintyvät Markku Hekkala ja Maiju Vaahtoluoto, laulu
sekä Eija Nygård, huilu, Reijo
Tunkkari, viulu, Ilmari Tunkkari, sello ja Ritva Göös, urut.
Illemmalla on vuorossa kaksikielinen urku- ja kuoromessu
Kaarlelan kirkossa. Messun toimittaa pastori Kai Juvila ja urkuja soittaa Ritva Göös. Kokkolalaiset kanttorit muodostavat
lauluyhtyeen, jota johtaa ruotsalaisen seurakunnan kanttori
Martti Laitinen.
Messumusiikin runkona toimivat pääasiassa urku- ja kuorokoraalit, ja ne korvaavat
myös tavanomaiset liturgiset
sävelmät. Pariin koraaliin pääsee seurakuntakin osallistumaan laulaen.
Valtakunnallisen urkusafarin promoottorina on toiminut alusta saakka Kokkolanseudun urkuseura ja se on saanut
yhteistyökumppanikseen Helsinkiä kotipaikkanaan pitävän
tunnetun Organum-seuran. Tapahtuma on saanut myös Suomi 100-tunnuksen.
Urkusafari Kokkolassa ja Kälviällä 29.9. – 1.10.

