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Porvoo on ollut monta kertaa ilmiliekeissä, mutta millä kaikilla tavoilla? Keitä ovat
palavasydämiset porvoolaiset, jotka ovat jättäneet jälkensä kaupungin historiaan? Millä
tavoin Vanhan Porvoon tulisieluisuus näkyy nykypäivässä? Mikä sytyttää meidät, mikä on
polttopisteemme? Aatteet, ideat, inspiraatio, rakkaus — mikä kaikki täällä roihuaa?
Kirjoitatpa sitten historiasta, kulttuurista, rakennustaiteesta tai kaupunkitilasta, WPGB kutsuu
sinut tekemään seuraavaa numeroa kanssamme. Laji voi olla populaari tutkimusartikkeli,
essee, analyysi, kritiikki tai näkökulma, mutta yhtä hyvin valokuvataide tai illustraatio.
Kevätnumeroon tarkoitetun materiaalin deadline on 15.3.2021. Mikäli haluat varmistua
juttuidean sopivuudesta ennen materiaalin jättämistä, ehdotuksen tulee olla päätoimittajalla
(paatoimittaja.vanhaporvoo@gmail.com) viimeistään 15.2.2021. Lehti ei vastaa tilaamatta
jätettyjen artikkelien ja kuvamateriaalin säilyttämisestä.
WPGB on neljättä vuosikymmentään juhliva, riippumaton kulttuurilehti, ja Vanhan Porvoon
ainoa oma paikallismedia. Edustamme moniarvoista ja moniäänistä kaupunginosaa,
tavoitteenamme hitaasti tuotettu, kestävä aikakauslehtijournalismi.

ELDSJÄL
Det har i alla tider funnits eldsjälar i vår stad, människor som fått våra känslor att flammat.
Men vilka är de Borgåbor som med ett brinnande hjärta lämnat spår i stadens historia?
På vilket vis syns dagens eldsjälar i Gamla Borgå? Vad får oss att tända till, var ligger vår
brännpunkt, ideal och idéer, inspiration och kärlek? Vad ligger och pyr i vår stadsdel?
Vad brinner du för? Skriver du om historia, kultur eller kanske om byggkonst? WPGB bjuder
dig att bidra med material till tidningens nästa nummer. Infallsvinkeln kan vara allt från
populärforskning till essä. Du kan också delta med att skriva en analys, eller varför inte
konstkritik. Ditt bidrag kan också bestå av fotokonst eller något annat slag av illustration.
Deadline för materialet till vårens nummer är 15.3.2021. Ifall du känner dig osäker och vill
försäkra dig om att materialet passar tidningens tema skall materialet finnas chefredaktören
tillhanda på adressen paatoimittaja.vanhaporvoo@gmail.com, senast den 15.2.2021.
Tidningen ansvarar inte för bevarande av icke beställda artiklar och bildmaterial.
WPGB, som nu firar sitt fjärde årtionde, är en obunden kulturtidskrift och det enda lokala
mediet i Gamla Borgå. Tidningen representerar en mångfasetterad stadsdel samt dess
många starka röster. WPGB har som mål att publicera en en eftertänksam, långsamt
producerad tidskrift med hållbar journalistik.
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Välkommen till WPGB:s höst/vinternumret!
Borgå har alltid varit en global stad och hem för
handelsmän, hantverkare och konstnärer. Liksom för
vandringsmän och orädda själar som var de än befinner
sig alltid känner sig hemma, samtidigt som de inte hör
hemma någonstans. De som av egen fri vilja befinner sig
någonstans mitt emellan utanförskap och gemenskap.
Ger vår globala historia staden dess speciella färg och
känsla? Bär den till nutid, och på vilket vis kan man känna
av stadens rötter och historia i dagens Gamla Borgå?
I höstens temanummer funderar vi över olika sätt att se
på vår stad. Vi funderar över hur tillfälligt utanförskap
kräver styrka och mod för att leda till gemenskap. Vi
diskuterar utanförskapets bieffekter. För visst innebär
utanförskapet en slags melankoli över att inte riktigt höra
hemma någonstans. Vilka lärdomar kan historierna om
integrering i en ny stad ge oss andra? Vad kan vi som valt
att bo på samma ställe hela livet lära oss av dem som
känner sig hemma överallt? Eller är det ändå så att vi
alla, som på sätt eller annat hittade hem, är lika modiga?

Kosmopolitiska
Borgåbor på
sidan 13
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Med vilka ögon skall då Gamla Borgå betraktas? En
hurdan blick äger den som väljer att bo och arbeta här?
Behöver man förmågan att kunna betrakta stadsdelen
med en tvådelad blick. Så att man i vardagen lyckas
betrakta sin hemstad med turistens hänförda, lite
förälskade ögon. Vi frågar oss när övergår besökarens
kärleksfulla blick till vardagliga ögonkast. Eller gör den
det?

Trevliga lässtunder!

TÄSSÄ NUMEROSSA
Miksi sivulliset
6 Pääkirjoitus:
päätyvät usein paraatipaikoille

tärkeämpää on olla
26 Paikkaa
oma itsensä
kannattelee kauniin
32 Maailma
katseen valitsijaa

10
13 Kosmopoliitit porvoolaiset

marginaalin mies
38 Monen
viihtyy ytimessä

esteetti ei etsi
14 Intuitiivinen
asettumista

44 Tribuutti kaupunkitilalle

löytää kuulumisen
20 Kotoilija
kaupunkiluonnossa

Love in the Time
48 Inof English:
Gentrification

Kansainvälisten vaikutteiden
Porvoo
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MIKSI SIVULLISET
PÄÄTYVÄT USEIN
PARAATIPAIKOILLE
Juli Sparfvén

K

un olin ensi kertaa Porvoon vanhassa kaupungissa katsomassa
asuntoa, josta sittemmin tuli kotini, pysähdyin hetken ennen
sulkemisaikaa kahvilaan. Tiskin takana seisoi Leea Knuutila. En
tiennyt vielä silloin, että Leea on kesäsuomalainen, joka on asunut
kolmekymmentä vuotta Ranskassa. Sen sijaan pian selvisi, että
hänellä ja puolisollani oli yhteinen tuttava Delhissä.

Minusta ja Leeasta tuli ystävät, tai oikeastaan Leeasta tuli ensimmäinen oikea
ystäväni Porvoossa. Siihen vaikutti moni asia: se, että meidän kummankin urat liittyvät
kustannusalaan, ja se, että lennolla Frankfurtista Helsinkiin Leea oli sattumalta lukenut
jutun minusta lentoyhtiön lehdestä. Se käsitteli kentillä paljon aikaa viettäviä ihmisiä,
joille välitila on perustila.
Myöhemmin, kun tunsimme jo toisemme, tunnustin Leealle, että ilman tuota
kohtaamista päätös Vanhaan Porvooseen muuttamisesta olisi saattanut jäädä tekemättä.
Paluumuuttajuus ei ole helppoa — ei ainakaan, jos täytyy luopua neljäsataa vuotta
vanhasta ullakkoasunnosta amsterdamilaisen kanaalin varrella.
Toisen kosmopoliitin kohtaaminen toi kuitenkin tunteen, että mielettömyydessä oli
T
mielensä. Leea omaksui alta aikayksikön lempinimen Fröken Julie, jota isäni käytti
lapsuudessani, ja aloitti tekstiviestit ranskankielisillä tervehdyksillä. Tunsin tulleeni
kotiin.
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E

nkä ollut väärässä. Koko ensimmäisen
Porvoon-kuukauteni heräsin aamuisin
puheensorinaan, joka sai kysymään
maata ja valuuttaa. Avoimesta ikkunasta
kantautui tavunmittaisia sanoja, jotka
olivat porautuneet tajuntaani vuosia
aiemmin yrittäessäni tehdä silloisesta kotikaupungista
kotia. En ollut kuullut yhtä paljon mandariinia sitten
lähtöni Kiinasta!
Leea esitteli minulle ne ensimmäiset viisi ihmistä, jotka
on tunnettava tunteakseen seuraavat viisi. Alkusysäyksen
arvolla ei ole hintalappua: verkostoni ei missään toisessa
kaupungissa ole ollut yhtä kattava. Tuttavuudet ovat
syntyneet kertomalla oman tarinani, ja vastauksena
olen kuullut usein: niin minäkin. Minäkin tulin tänne
muualta, minäkään en asuisi Suomessa missään toisessa
paikassa, minustakin Porvoon vanha kaupunki on
Suomen kiinnostavin kaupunginosa.
Mutta miksi ihmeessä? Eihän meitä ole täällä kuin
muutama sata, ja pääkadut on kiertänyt vartissa.
Vaikka globalisaatiosta puhutaan usein oman
V
vuosisatamme ilmiönä, tosiasiassa nykyglobalisaatio
on vain luku maapalloistumisen historiaa. Kielellistä

Kosmopoliittien
voima jättää
jälkensä
kaupunkien
historiaan nousee
kyvystä nähdä eri
tavalla
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ja kulttuurista vaihtoa on tapahtunut yhtä pitkään
kuin kulttuuripiiristä toiseen on voinut siirtyä. Paikat,
joissa kosketuspinta menneeseen vuorovaikutukseen
on säilynyt elävänä, vetävät yhäkin puoleensa niitä,
jotka tuntevat olonsa kotoisimmaksi moniarvoisuuden
keskellä.

L

iikkumisen vapaus on tietenkin
privilegio, eivätkä kaikki kotipaikan
vaihtajat ole matkalla vapaaehtoisesti.
Muualtatulijoita
houkuttelevissa
paikoissa on aina äänetön marginaali,
johon kuuluvista ihmisistä kukaan
ei kerro tarinoita, ei ainakaan lifestyle-juttua tekevä
toimittaja.
Kasvava vapaaehtoisuuteen perustuva muuttoliike on
kuitenkin ilmiö, josta tulevaisuus on pääsemättömissä.
Amsterdamin historiallisessa keskustassa asuntojen hinnat
ovat jo nyt niin korkeita, että kokonaiset kanaalitalot
huojuvat täynnä työperäisiä maahanmuuttajia. Vaikkei
Suomi yhäkään vedä puoleensa riittävästi osaajia, myös
meidän kaupungeissamme liikuskelee ihmisiä, jotka
pohtivat: tekisinkö tuosta palasta vieraan maan historiaa
oman kotini?
Se herättää tunteita. Meidän historialliset
rakennuksemme kuuluvat meille. Ja silti, jos
mahdollisuus tarjoutuu, menemme mielellämme
toisten kulttuuriperintöön asumaan.
Kysymys siitä, kenelle kaupunki kuuluu, on
K
mutkikas, olennaisesti mutkikkaampi kuin kysymys
turismista. Turisti on hyvä ja paha, mutta kaikesta
huolimatta kohta poissa. Ne muualtatulijat, jotka jäävät,
muuttavat kaupunkia syvemmin. Parhaimmillaan
he menestyvät, koska tuovat mukanaan asioita, joita
maailmalla on, mutta meillä ei ole. Pahimmillaan kyse
on nykymuotoisesta kolonialisaatiosta: dystopiasta, jossa
kaupunkeja ja niiden osia valtaavat ihmiset, jotka eivät
välitä, koska se ei ole heidän historiaansa.
Miten päin tahansa asiaa katsookin, sekä asukkaiden
että päättäjien on hyvä ymmärtää kosmopoliittia katsetta:
kuinka kaupungin tai sen osan näkee ihminen, jonka
katse on jakautunut kahtia, tasapainoillen turistikatseen
ja paikalliskatseen välimaastossa. Mihin kosmopoliitit
suuntaavat huomionsa, minne he haluavat asettua, mitä
he näkevät paikoissa, jotka heidän silmänsä ja mielensä
ovat valinneet?
Kosmopoliittien voima jättää jälkensä kaupunkien
historiaan nousee kyvystä nähdä eri tavalla. Sivustakatsoja
on oikeastaan välistäkatsoja, hän katsoo totunnaisen
katsereitin ohitse, näkee sellaista, mitä muut eivät näe.

PÄÄTOIMITTAJALTA
Silloin ulkopuolisuus ei merkitse marginaalia, vaan kykyä
nähdä kaupunki tuoreesti. Riippumattomalle katseelle
tarjoutuu näin enemmän mahdollisuuksia, onhan se
irrallinen vailla asettuneen katseen ehdollistumia.
Muualtatulijan vapautta on myös oikeus olla tuntematta
kirjoittamattomia sääntöjä. Yksiä se ihastuttaa, toisia
vihastuttaa, mutta usein juuri viattomuus koituu
kosmopoliitin vahvuudeksi: hän on vakiintuneen yhteisön
ikuisuuskiistojen ulkopuolella, ja hänen rohkeutensa on
tietämättömän rohkeutta.

Myöskään minä ja Annika emme ehkä olisi jääneet
yhteiseen pöytään istumaan, ellei seuraamme olisi
liittynyt Helsingin Bulevardilla asuva Wolfgang, joka
oli ensikertalaisen päiväreissulla Porvoossa. Mies
osoitti rapistuneen maalikerroksen alla seisovaa taloa
kahvilan ikkunan ulkopuolella, ja kysyi kauluspaitaisen
ekspatriaatin viattomuudella: “Do you know how much
it costs? Just wondering if I should buy it.”

Käsissäsi oleva WPGB:n syys- ja talvinumero, hyvä
lukija, on omistettu noille tarinoille. Samalla se avaa
päätoimittajakauteni tehden kaupunginosalehdestä osan
oman integraationi tarinaa: tavoite on täytetty, vuodessa
saapumiskahveista minulla on paikka Porvoossa.

J

a enemmänkin. Tulovuoteni kahdeksantena
kuuna tutustuin Annika Blåfieldiin,
jonka katse Vanhaan Porvooseen rytmittää
seuraavia sivuja omani rinnalla. Istuimme
samassa pöydässä, jossa myös minun ja
Leean ystävyys sai alkunsa; Annika puhui
ruotsiksi, minä vastasin suomeksi. Kävi ilmi,
että meitä yhdisti intohimo sisustamiseen ja valokuvaan
— sillä erotuksella, että Annika on kummankin alan
ammattilainen, minä pelkkä kiihkeä diletantti.
Fiskarsin-vuosien jälkeen Porvooseen palanneessa
Annikassa oli jotain tuttua, aivan kuten Leeassa. Tiesin
heti, että hänestä tulisi työpari seuraavaan projektiini,
mikä ikinä se olisi. Seuraavalla viikolla löysin WPGB:n
päätoimittajahakuilmoituksen.
Tätä numeroa varten jututtamani ihmiset kertoivat
hyvin samantyyppisiä tarinoita. Liikkuvaisten ihmisten
elämässä tapahtumaketjut näyttävät usein käynnistyvän
sattumista, joihin liittyvät toiset ihmiset.

Liikkuvaisten
ihmisten elämässä
tapahtumaketjut
näyttävät usein
käynnistyvän
sattumista, joihin
liittyvät toiset
ihmiset

Borgå dragonregemente
Porvoon rakuunarykmentti

Fest- och möteslokal
Juhla- ja kokoustila
jokikatu24@porvoo.inet.fi
040 502 7326
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KANSAINVÄLISTEN
VAIKUTTEIDEN PORVOO
Teksti: Merja Herranen Valokuvat: Porvoon museo Piirros: Louis Sparre

Vanhan Porvoon
houkuttavuustekijöiksi
mainitaan usein ulkonäkö ja
ikä, mutta sen omaleimainen
vetovoima on velkaa
myös vuosisatojen aikana
muodostuneelle kosmopoliitille
ilmapiirille

P

Porvoon kaupunki syntyi yhdeksän
talon kylästä. Se mainitaan ensimmäisen
kerran kaupunkien joukossa noin vuonna
1380. Kehitykseen vaikuttivat Itämeren
eteläpuolelta
Baltiasta
muuttaneet
kauppiaat ja käsityöläiset — pelottomat
yrittäjät, jotka hakeutuivat etsimään uusia elämisen ja
ammatinharjoittamisen mahdollisuuksia.
Todennäköistä on, että Tallinnan ja Baltian alueella
T
oli vakavaa kilpailua ja liikatarjontaa näiden elinkeinojen
haltijoille sekä yhä vähemmän mahdollisuuksia elannon
hankkimiseen, aukenihan etelän suuntaan myös vahva
eurooppalainen kauppa-alue, jonne uusien tulijoiden ei
ollut helppo asettua. Pohjoisessa sen sijaan oli neitseellistä
maaperää, jossa saattoi kokeilla onneaan. Porvoon
muodostumassa oleva kaupunki sijaitsi Itämeren rannalla,
ja sen vaikutusalueella sijaitsi myös Hämeen erämaa, josta
kauppatavaraksi Eurooppaan sai arvokkaita ja laadukkaita
eläinten nahkoja.
Saksankielisiä baltteja asettui Porvoon alueelle, ja he
kehittivät tänne omien kotiseutujensa mallin mukaisen
kaupungin asemakaavoineen ja kaupunkihallintoineen.
Nämä kosmopoliitit hallitsivat Porvoota aina 1600-luvulle,
jolloin suomalainen porvaristo alkoi nousta hallitsevampaan
asemaan. Yhä tänäkin päivänä kaupungissa tavataan
saksankielisiä sukunimiä.
Seitsemänneltätoista vuosisadalta alkaen maaomaisuus
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oli pitkälti siirtynyt uusiin käsiin, kun hallitsijat
palkitsivat sotatantereilla ja virkaurilla kunnostautuneita
luovuttamalla heille maa-alueita. Nämä monikansalliset
omistajat muodostivat kartanolaitoksen Porvoonkin
seudulle ja hyödynsivät järjestelmää tehokkaasti
kansainvälisten mallien mukaan. Vaikka maaomaisuuden
osittaiset peruutukset vähensivät niiden vaikutusta,
maanomistuksen malli jäi pysyväksi.
Seuraavalla vuosisadalla ruotsalaisperäisen väestön
määrä kasvoi ja sen kielestä tuli hallitseva myös täällä;
kulttuurivaikutteet tapoineen ja etenkin esinekulttuurissa
ovat edelleen vahvoja rannikkoalueilla. Useat Porvoossa
1700-luvulla vierailleet matkaajat eivät tosin arvostaneet
kaupungin ulkonäköä, vaikkakin vuosisatoja puhutut
kolme kieltä — ruotsi, suomi ja saksa; ranskaa alkoi
kuulua enemmän 1800-luvulla — loivat vaikutelmaa
kansainvälisestä ilmapiiristä.
Monimuotoinen kosmopoliittius on vuosisatojen aikana
tehnyt Porvoosta melko kansainvälisen ja erilaisia vaikutteita
joustavasti omaksuvan, ja yhdeksännellätoista vuosisadalla
kosmopoliitteja tuli porvoolaisista itsestäänkin. Monien
merkittävien taiteen edustajien, kuten syntyperäisten
porvoolaisten Albert Edelfeltin ja Ville Vallgrenin tie
kulki eurooppalaisia polkuja isommillakin areenoilla
mainetta niittäen. Heidän taiteensa, etenkin Edelfeltin, sai
osakseen kansainvälistä mainetta ja palkittua arvostusta.
Kotimaan vaikeina poliittisina kausina 1800-luvun
loppupuolella näiden taitelijoiden merkitys kasvoi, ja
he pystyivät vaikuttamaan
sekä aikaansaannostensa että
persoonansa kautta.
Kaksi todellista kosmopoliittia,
K
italialais-ruotsalainen kreivi
Louis Sparre sekä belgialaisenglantilainen taidemaalari ja
keraamikko Alfred William
Finch, toivat kansainvälisen
taiteen ja taideteollisuuden
ilmiöt Porvooseen. Sparre
perusti Suomen ensimmäisen

HISTORIA
taideteollisuusyrityksen
Iriksen
vuonna 1897 ja houkutteli mukaan
Finchin; yrityksessä Sparre vastasi
johtamisesta sekä huonekalujen
suunnittelusta
ja
tuotannosta,
Finch keramiikkaosastosta. Sparren
huonekaluja ja kalustoja vietiin
myös ulkomaille. Molemmat asuivat
Porvoossa jonkin aikaa, ja Sparre
perusti perheen Eva Mannerheimin,
marsalkan sisaren kanssa. Hän
toimi myös kaupungin yhdistys- ja
seuraelämässä.
Iriksen tarina jäi kuitenkin lyhyeksi,
ja vuonna 1902 edessä oli konkurssi.
Suomessa ei oltu vielä valmiita
suureen esinekulttuurin muutokseen,
ja etenkin Finchin vahva ja värikäs
keraaminen muotoilu jäi täällä
vieraaksi. Kansainvälisestikin verraten
korkeatasoinen Iriksen tuotanto
jätti silti jälkensä suomalaiseen
taideteollisuuteen ja on yhä nykyään
sen peruspilareita.

Alfred William Finch

Louis Sparre

Onko Porvoon kosmopoliitin ilmapiirin ansioksi luettava kaupungissa nykyisin vaikuttava runsas ja monimuotoinen
taiteen edustajien joukko, joka ylläpitää kansainvälisiäkin yhteyksiä? Onko se houkutellut tänne taiteen ja kulttuurin
tekijöitä normaalia enemmän? Puhutaan, että kaupungin ulkonäkö ja ikä, vanha historia, ovat houkuttavuustekijöitä,
mutta eivätkö ne ole osa Porvoon ilmapiiriä, joka on vuosisatojen kuluessa muovautunut kosmopoliittien rohkeudesta
ja yritteliäisyydestä?
Kirjoittaja on museonjohtaja emerita.

Borgå Bryggeri -logosta tunnettu
Sparre panimomestari Mårten
Ekblomin kanssa.

WPGB
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DORIS &
DUKE

PORVOON PAAHTIMO
Bar, café & roastery

Olemme avoinna joka päivä
aamusta yömyöhään. Tervetuloa!
Vi har öppet varje dag från
morgon till sen kväll . Välkommen!
We’re open every day from morning
until late evening. Welcome!
12

Mannerheiminkatu 2, Porvoo
www.porvoonpaahtimo.fi
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KOSMOPOLIITIT
PORVOOLAISET
Porvoo on historiallisesti ollut läpikulkupaikka
ja reitti avoimelle merelle. Nykyisinkin se vetää
puoleensa ihmisiä, joilla on yksi jalka kotona ja
toinen maailmalla.

Juli Sparfvén haastatteli viittä Vanhan Porvoon
vaikuttajaa, jotka katsovat kaupunginosaa yhtä
aikaa sisä- ja ulkopuolelta.

Annika Blåfield kuvasi maailmankansalaiset heille
läheisissä paikoissa.

WPGB

13

WPGB

Wanha Porvoo — Gamla Borgå

INTUITIIVINEN ESTEETTI
EI ETSI ASETTUMISTA
14

KOSMOPOLIITIT

K

un Ida Lindström oli parikymppinen, työskentely tsekkiläisessä eläintarhassa, belgialaisessa
nunnaluostarissa, puolalaisella keskitysleirillä tai auringonkukkaöljytehtaalla Kaukasuksella
vastasi hänen käsitystään kiinnostavasta kesälomasta. Pakatessaan rinkkaa Kibbutsille hän
ihmetteli, miksei kukaan muu halunnut lähteä Israeliin.

Liftireissut Negevin autiomaassa jättivät jälkensä. Kun työ ulkomaankaupan parissa
alkoi ahdistaa muotimessumatkojen glamourista huolimatta, mikään ei ollut luontevampaa
kuin hypätä Siperiaa halkovaan junaan. Juppikupla vaihtui valkoista leipää ja pullo-olutta sisältäneeseen
reppureissudieettiin, työleireillä hankittu ja vaatesuunnittelijoiden seurassa vahvistunut italiankieli
kommunikoimiseen kansainvälisellä elekielellä.
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I

da vietti neljä kuukautta vasta-avautuneessa
Kiinassa, ja jatkoi sitten matkaa Himalajan
yli Nepaliin päätyen lopulta Thaimaaseen.
Irtiotto poiki seuraavan irtioton: hakeutumisen
maalaustaiteen
opintoihin
Rooman
taideakatemiaan.

Onnistuneen riskinoton madaltama kynnys ottaa
seuraava riski on luonnehtinut Idan elämää. Uskallus
ja intuitio ovat olleet avainsanoja niin Idan palatessa
vilkkaan
roomalaiselämän
keskeltä
kotimaahan
ikonimaalausten entisöijäksi kuin ryhtyessä porvoolaiseksi
kahdenkymmenenkolmen Suomenlinnan-vuoden jälkeen.
Porvoossa Ida opastaa matkailijoita paikallishistorian
vähemmän tunnettuihin vaiheisiin Taikoja ja tuomioita
-nimisillä kierroksilla, sekä tekee tutkimustyötä kirjojensa
Kohtalona Suomenlinna (2016) ja Viaporin näkymättömät
(2018) jalanjäljissä.
Mystiset, selittämättömät asiat ovat kiehtoneet Idaa
lapsuudesta asti. Luonteva suhde kansanuskoon on
perua kotoa, ja yliluonnollisina pidetyt tapahtumat osa
ihmiselämän arvoituksellisuutta.
Tutkiessaan
T
historiaa
Idaa
kiinnostavat
historiankirjoituksen marginaalit. Tapahtuma, josta
viralliseen historiankirjoitukseen on jäänyt lauseentynkä,
kutkuttaa mielikuvitusta enemmän kuin moneen
kertaan kuvattu. Historian aukkokohtia ymmärtääkseen
on kuitenkin luettava yhtä paljon ellei enemmänkin
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kuin tunnettujen tapahtumien tutkijan:
erityistapausten jäljillä mieleen tallentuvat myös
historian yleiset linjat.
Oppaan työssään Ida pyrkii välittämään
entisaikojen ihmisten katsetta nykymatkailijoille,
mutta historia on avainasemassa myös uuteen
asuinpaikkaan
asettuessa:
paikalliseksi
itsensä tunteminen lähtee paikallishistorian
ymmärtämisestä. Historiansa Ida imee paitsi
kirjoista myös kotikaupungin kaduilta.
Pikkukujia puikkelehtiessa ja paikallisia
jututtaessa mennyt saa ihmisenkokoiset
mittasuhteet.
“Pihamailla historian palaset loksahtelevat
kohdalleen”, Ida sanoo.
Idan katse kiertelee erityisesti ääri-ilmiöiden
ympärillä. Aikansa ihmisten rimpuilu niiden
kourissa kiehtoo häntä — vaikkapa vuodet,
jolloin rutto koetteli Porvoota, tai kun
ruotsalaiset ja venäläiset sotajoukot marssivat sen
halki.
“Viime kesän kohokohta oli teloituspaikka,
joka löytyi takapihalta tuomiokirkon läheltä.
Leijuin ilmassa loppupäivän.”
Ääri-ilmiöihin kuuluu myös kummittelemaan
jäänyt mennyt. Herkkänä ihmisenä Idaa
kiinnostaa, mitä muut herkät aistivat
miljöissä, jotka ovat kokeneet rajuja vaiheita.
“Suomenlinnassa niistä puhuttiin avoimemmin
kuin Porvoossa”, haastattelututkimusta vuosien
ajan tehnyt toteaa.
Poikkeuksiakin on. Eräs Vanhan Porvoon
asukas kertoi Idalle lähinaapurustostaan, jossa
onnettomuudet alkoivat, ”koska maahisia
ei kuunneltu.” Idaa kertomus ihastutti, sillä
juuri sen kaltaiset tarinat päätyvät monesti
opastuskierrosten materiaaliksi.
“En hahmota maailmaa tietopohjaisesti.
Jätän
faktat
insinööreille.
Katsettani
historialliseen miljööseen ei ohjaa tieto, vaan
se kaikki, mitä en tiedä. Tuntematon antaa
mielikuvitukselle siivet.”

Minulle historia ja
kauneus ovat sama asia

Paikkoina Suomenlinnaa ja Vanhaa
Porvoota yhdistää mennyt, joka on vahvasti
läsnä arkisessa ympäristössä. Sama historian siipien havina
viehätti Idaa Roomassa. Hän kiittelee maalaustaiteen
opintoja, jotka pakottivat lukemaan sekä taidehistoriaa että
Rooman yleistä historiaa.

“Toisinaan paikalliset ihmettelivät, kun tunsin paikan
historian paremmin kuin he itse.”
Porvoossa Idan opastuksille ei ole vielä eksynyt yhtään
italialaista, mutta roomalaisille ystävilleen hän muistaa
painottaa, että suomalaisittain ikivanha Vanha Porvoo on

puusta rakennettu. Puutalot kiinnostavat italialaisia, kiven
keskellä kasvaneille ne ovat ihme.
Myös Idalle oma elinympäristö on päivittäinen
ihmetyksen kohde. Jotta historiaa jaksaisi tutkia ja
historiantuntemusta välittää eteenpäin, paikallisympäristö
on koettava inspiroivana. Idalle visuaalisuus on voima, joka
viime kädessä sytyttää historian eloon: paikallishistoriaa ei
voi ajatella ilman ilmiasuaan.
“Minulle historia ja kauneus ovat sama asia”, Ida sanoo.
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K

atseen pitää hereillä myös tietoisuus etuoikeutetusta asemasta. Jo eläminen
maailmanperintökohteenakin tunnetussa Suomenlinnassa kouli katsetta: tiiviin yhteisön sisällä
ihmiset tapasivat muistuttaa toisiaan jaetun elämänmuodon erityisyydestä.

“Oma tieni Suomenlinnaan alkoi pubin baaritiskiltä Roomasta. Suomalaisarkkitehti vinkkasi
mahdollisuudesta työskennellä saarella. Pääsin tekemään museovirastolle värianalyysiä vanhojen
seinien värikerroksista. Ajattelin jo silloin, mikä onni olisi asua saarella. Ei kulunut kuin hetki, kun
rakastuin syntyperäiseen suomenlinnalaiseen.”
Kiitollisuus onkin paras keino ehkäistä turtumusta, Ida muistuttaa. Suomenlinnassa päivittäinen kotiintulorituaali
oli pysäyttää katse horisonttiin. Sumu meren yllä muistutti mystisyydestä, joka jo ensivierailulla mykisti. ”Silloin
tiesin, että Suomenlinna on minun paikkani.”
Roomassa vastaavia tunteita nostattivat kävelymatka Via di Ripettaa taideakatemialle sekä Pietarinkirkon aukio,
jonka kauneuden Ida sai päivittäin aistia kulkiessaan metrolle. Kahvikoneen sihinä ja espressokupin kilahdus
aluslautaselle muistuttavat yhä nykyäänkin arki-Rooman moniaistillisesta ympäristöstä.
“Kaupunki oli yhtä kuin kahvintuoksu”, Ida sanoo laskiessaan kahvikupin porvoolaiskahvilan pöydälle.
Vahvasti eletyn arjen ansiosta Ida ei ole jäänyt kaipaamaan aiempia kotipaikkoja — ei edes kauneudessaan ja
V
kaoottisuudessaan hurmannutta Roomaa, jonka melodista kieltä Ida rakastaa, ja jonka freskojen vertaista taideelämystä hän ei ole kohdannut muualla. ”Olen viihtynyt kaikkialla, missä olen asunut. Eri paikat ovat eri tavoilla
kauniita. Valamon luostarin ja Rooman kauneutta ei voi verrata toisiinsa. Sitä paitsi Valamossa pääsin tekemään
unelmatyötä. Minulle työskentely ikonien parissa oli seitsemäs taivas.”
Minne tahansa Ida ei kuitenkaan muuttaisi. Kun elää rikkumattoman kauneuden keskellä, kauneudentarpeeseen
vastaavasta elinympäristöstä tulee selviö. Se ohjaa myös seuraavan asuinpaikan valintaa. Suomenlinnastakin hän
teki lähtöä kymmenen vuotta.
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“Tammisaari oli vaihtoehto. Ja mietin minä nykyisinkin
toisinaan Loviisaa siellä käydessäni. En silti voisi kuvitella
asuvani vaikkapa Jätkäsaaressa. Betonibrutalismi olisi
väkivaltaa mielelle.”
Vaikkei Ida kaihoakaan aiempia elämänvaiheita, menneet
V
asuinpaikat elävät kerrostuneina tajunnassa. Välähdykset
entisistä kodeista tulvahtavat mieleen esimerkiksi
kävelyretkillä.
““Ajattelen, että aina pääsee takaisin”, hän sanoo.
Ida käy Suomenlinnassa kerran kuussa, ja Roomaankin
hän palasi vuosi sitten syksyllä. Säilyneet ystävyyssuhteet
mahdollistavat sen, että palaajaa odottavat tohvelit eikä
tyly ja etäinen turistikaupunki.
“On nähtävä välillä erilaista kauneutta, jotta voi kokea
jälleen Porvoon kauneuden. Bussiasemalla tulee usein
tunne, että on tosi hienoa saapua tänne.”
Rooman-matkalla mukana oli tytär Julianna, 21.
Tyttären katse kaupunkiin muistutti Idaa omastaan.
”Julianna sanoi, että olet ollut onnekas ja rohkea, äiti, kun
olet elänyt täällä.”
T
Tyttären
ansiosta Ida vieraili ensi kertaa Colosseumissa.
“En koskaan Roomassa asuessani käynyt siellä. Vaikka
olenkin kiinnostunut ääri-ilmiöistä, Colosseumin
teloitushistoria on liian verinen jopa minulle.”
Vaikka kaikki tiet vievät nykyisin Porvooseen, kokonaan
V
porvoolaiseksi Ida ei vielä tunne itseään. ”Ehkä puoliksi
kuitenkin. Identiteetti rakentuu ajan kuluessa, ja työ on
siinä keskeinen asia. Se, että pääsee soveltamaan omaa,
erityistä katsettaan uuteen kotipaikkaan.”
Porvoossa Ida rauhoittuu mieluiten Näsin hautausmaalla.
Miltei jokaiseen kävelyretkeen sisältyy pysähdys Ulla
Möllersvärdin haudalla, jossa vahvan naisen tarina on
voimakkaasti läsnä. Katse laskeutuu usein myös joelle.
“Lapsuudenkoti oli järven rannalla. Veden lähellä
ihminen on kontaktissa ydinolemukseensa.”
Kulttuuri- ja luonnonympäristön lisäksi tärkeä lisä arjen
hyvinvointiin on kaunis koti. Sen esteettiseen taajuuteen
voi vaikuttaa silloinkin, kun muuhun ei voi. “En noudata
mitään tyylisuuntia, haluan luoda oman maailman. Jos
haluan kaksi metriä korkeita kirahvinkuvia keittiöön,
laitan niitä.”
Suomenlinnan pienistä piireistä ja roomalaisten
spontaaniudesta pitävä Ida tietää kuitenkin, etteivät edes
asuinympäristön kauneus ja historiallinen syvyys yksistään
riitä täyteläiseen arkeen. “Maailman kauneinkaan paikka
ei olisi mitään ilman ihmisiä. Asumistani Roomassa,
Suomenlinnassa ja Porvoossa yhdistää rakkaus ihmisiin ja
elämään. Historialliset tutkimukseni olisivat mahdottomia
ilman Rooman-aikana syntynyttä sosiaalisuutta, jonka
ansiosta en kaihda koputella vieraillakaan ovilla.”

Moni Idan työmetodista tietoinen on ihmetellyt rohkeutta
käydä juttusille tuntemattomien kanssa. “Näen helposti,
kenelle voi mennä puhumaan. Tärkeää on kuitenkin, että
hetki on oikea myös itselle. Lähestyn ihmisiä ollessani
innostunut ja utelias, en väsyneenä ja huonotuulisena.”
Periaate, jota Ida soveltaa paikallishistoriaa tutkiessaan,
pätee myös integraatioon. “Olen tuntenut itseni paikalliseksi
kaikkialla, missä olen asunut.”
Pohjois-Karjalan Suhmurassa syntyneelle Idalla
elämä on avoin kirja, eikä asettuminen yhäkään tavoite.
Tärkeintä on kulkea tuntosarvet ojossa ja olla nukkumatta
mahdollisuuksien ohi.
“En tavoittele täyttä kuulumista. Ainoastaan ikä
vaikuttaa vähän. Enää en muuttaisi samalla tavalla, kun
lapset ovat Suomessa.”
Julianna, Fanny
Fanny, 23, ja Emil, 24, ovat imeneet paljon
äitinsä kauneudentajun sanelemista elämänvalinnoista.
”Asuminen Suomenlinnassa on vaikuttanut heihin
voimakkaasti. He ovat esteettisesti hirvittävän tarkkoja, oli
kyse sitten vaatteista tai sisustamisesta.”
Ikuisuushaaveilijoille, jotka unelmoivat elämästä
Rooman, Suomenlinnan tai Vanhan Porvoon kaltaisissa
postikortti-idylleissä, Ida muistuttaa, että elämä missä
tahansa on mahdollista, kun tarpeeksi haluaa. Skarppi
haaveilija tarkastelee analyyttisesti omia ja toisten valintoja,
ja kasvattaa siten valintatietoisuuttaan. Valintatietoinen
tunnistaa nopeasti, mitkä haaveet on tehty irtipäästettäviksi,
minkä puolestaan on annettava viedä mennessään.
““Jokaisella haaveella on silti viesti”, Ida sanoo.

En tavoittele
täyttä kuulumista.
Ainoastaan ikä
vaikuttaa vähän.
Enää en muuttaisi
samalla tavalla, kun
lapset ovat Suomessa
WPGB
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Viimeisen
kymmenen
vuoden aikana
olen asunut
ainakin
kymmenessä
eri osoitteessa

J

uuttikoreista rönsyäviä peikonlehtiä, puikoilla keskeneräisinä lepääviä neuleita, luonnonkukista
solmittuja seppeleitä, aamun varhaisina tunteina sohvalla peiton alla juotua kahvia. Kauppatieteilijä
Reetta Pellikan blogi on pullollaan pohjoismaista hyggeä: kotona viihtymistä ja hitaasti tekemistä.

Erotuksena moniin sosiaalisen median kotoilijoihin Reetan kotiympäristö sijaitsee kuitenkin kahdessa
kaupungissa: Oslossa, jossa bloggaaja toimii päivätyökseen start up -yrityksen asiakaskokemus- ja
markkinointivastaavana, sekä Porvoossa, jossa Saksassa syntyneen ja niin Englannissa, Kanadassa,
Ranskassa kuin Uudessa-Seelannissakin asuneen Reetan lapsuudenperhe pitää kotiaan.
“Viimeisen kymmenen vuoden aikana olen asunut ainakin kymmenessä eri osoitteessa”, Reetta nauraa. “Ehkä
se kertoo jotain suhteestani asettumiseen.”
Itseidentifioituvalle introvertille koti on kuitenkin oikeasti tärkeä asia. Kun elämä on useisiin maantieteellisiin
pisteisiin hajaantunutta, arjen tukiranka löytyy kodista. “Vaikka sosiaalinen media on loistava tapa löytää
omanhenkisiä ihmisiä asuinpaikasta riippumatta, en lähtisi rakentamaan kuulumisen tunnetta sen varaan.
Somessa on lopulta kyse vain kohokohtien jakamisesta.”
Reetalle koti on yhtä kuin omat esineet, tavat ja rutiinit — arjen kiintopisteet, joihin syntymämaassaan elävä
ei useinkaan kiinnitä huomiota. Kotona puuhaillessa kuuluminenkin syntyy tekemisen sivutuotteena. “Olen
tee-se-itse -ihminen ja teen mielelläni kaiken itse asuntoni remontista kauramaitoon”, Reetta sanoo.
Kotoilevista harrastuksista on saanut alkunsa myös Reetan neulebrändi rknits. “Hurahdin neulomiseen kolme
vuotta sitten ja itselleni tyypilliseen tapaan sukelsin heti syvään päähän. Neuletyylini on kehittynyt suoraan
oman tyylini jatkeeksi. Ehkä sen vuoksi sille on kehittynyt lyhyessä ajassa tunnistettava identiteetti.”
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Yksinkertaisten neuleohjeiden jakamisena alkanut
konsepti on kasvanut vaatemallistoksi ja laajentunut
jo kivijalkaan. Helsinkiläinen eettiseen muotiin ja
kosmetiikkaan keskittynyt Kaarna Living myy Reetan
suunnittelemia neuleita sekä lifestyle-putiikissaan että
nettikaupassa ekologisella on demand -periaatteella.
“Elän jo nyt unelmaani. Vielä muutama vuosi sitten
en olisi uskonut tätä todeksi. Toivon, että rknits jatkaa
vielä senkin jälkeen, kun en näy enää niin vahvasti omalla
henkilöbrändilläni sosiaalisessa mediassa.”
Neulominen on harrastus, joka on tullut Reetan
elämään nimenomaan Norjassa, jossa hän ennen työuran
alkua suoritti opiskelijavaihdon ja työharjoittelun.
Osloon bloggaajan vei norjalainen poikaystävä, nykyinen
avopuoliso.

“Tapasimme ensimmäisessä opiskelijavaihtopaikassani
Ranskassa. Niin kai ulkomaille useimmiten päädytään.”
Vaikka kotielämästä on mukava kirjoittaa ja jakaa
V
kuvia, Reetta ei kaihda hankalampienkaan teemojen
käsittelemistä. Kahdeksantoistavuotiaan muotiblogina
alkanut media on keskittynyt viime vuosina yhä enemmän
kestävään kehitykseen.
“Kun silmäni avautuivat vaateteollisuuden eettisiin
ja ekologisiin ongelmiin, halusin tuoda aihepiiriä myös
blogiin. En halunnut blogin herättävän ostohimoja, vaan
olevan paikka omasta vaatekaapista inspiroitumiselle.”
Reetalle neuleet kytkeytyvätkin kestävämmän
kulutuksen sanomaan. “Sen jälkeen, kun olin tehnyt omat
ensimmäiset villapaitani, arvostukseni niin itsetehtyjä kuin
ostettuja vaatteita kohtaan kasvoi huomattavasti.” Myös
neuleohjeet mediasisältönä haastavat somen visuaalista
kertakäyttökulttuuria. ”Ne ovat ajatonta sisältöä, johon voi
palata vuodesta toiseen.”

D

IY-projektien lisäksi kirpputoreilla
käyminen on Reetan tapa elää
ekologisesti mutta tyylilleen uskollisesti.
Kirpputorit eivät kuitenkaan vilahtelisi
blogissa niin taajaan ilman kotimaista
kotikaupunkia.
”Juuri
Porvoossa
löysin second hand -ostamisen.
Norjassa ei harrasteta kirpputoreja samalla tavalla.
Lempikirppikseni, Kellarikirppis ja Bohemia, on
kierrettävä joka kerta, kun tulen Suomeen.”
Reetta on nimennyt bloginsa hitaan muodin blogiksi.
Keskiössä on oman tyylin löytäminen. ”Itse ammennan
skandinaavisesta tyylistä ja suosin ajattomia vaatteita
pyrkiessäni kohti kestävää vaatekaappia.”
Pohjoismainen minimalismi onkin niin keskeinen osa
blogia, että sen ohittaminen on yhtä mahdotonta kuin
blogille tunnusomaisen hyggeilyn. Reetalle skandityylin
avainsanoja ovat yksinkertaisuus, funktionalismi ja
maanläheisyys, joista viimeksi mainitun hän kytkee
arvomaailmaansa laajemminkin.
“Uskon, että blogini skandinaavinen yleisvaikutelma
syntyy ainakin osin luonnonläheisyydestä. Suomen ja
Norjan ohella voisin nähdä itseni asumassa Tanskassa
tai Islannissa, joiden upea luonto kiehtoo minua.
Asuinpaikalla ei kuitenkaan ole juurikaan vaikutusta
elämänfilosofiaani, vaikka tällä hetkellä yhteenlaskettu
asuinympäristöni onkin niin skandinaavinen, että
kokonaiskuvaksi muodostuu 360 asteen skandibrändi.”

22

KOSMOPOLIITIT
Norjalainen elämäntyyli on tarttunut Reettaan
voimakkaasti, ja Oslossa asutun puolivuosikymmenen
aikana hiihtämisestä, vaeltamisesta ja telttailusta on
tullut kiinteä osa arkea. Entinen muotivaatteiden perään
haikailija tuntee tällä hetkellä eniten vetoa erämaahan ja
retkeilyvarusteisiin.
“Huomasin heti, että täällä vallitsee luonnollisuuden
normi, johon en aluksi kokenut mahtuvani. Meikkaaminen
ja hiusten värjääminen ovat vähentyneet ratkaisevasti
Norjassa asuessani.”
Tuulentuivertaman tukan lisäksi retkiltä otetuissa
T
kuvissa vilahtelee usein omin käsin neulottuja villapaitoja.
Jylhiä norjalaismaisemia tehokkaampaa markkinointia
neuleille tuskin voisi olla. “Oslossa luonto on lähellä, täältä
pääsee helposti niin vuonon rantaan kuin metsäänkin.
Ilman uskomatonta luontoa Norja tuskin olisi valloittanut
sydäntäni.”
Vaikka norjalaisille ulkoilmaelämä on jos mahdollista
V
vielä tärkeämpää kuin suomalaisille, Reetta löytää
yhtymäkohtia kahden kotipaikan välillä. ”Osloa ja Porvoota
yhdistää luonnon läheisyys kaupungissa. Yksi lempialueitani
Porvoossa on Maari. Siellä pääsee nopeasti maaseudulle
kaupungin sisällä.”
Kahden kotipaikan samankaltaisuus juuri tässä asiassa
on helpottanut norjalaiseen elämäntyyliin solahtamista,
vaikka Reetta pitääkin Porvoota ja Osloa monessa suhteessa
toistensa vastakohtina. ”Norjalaiselle sanoisin, että Vanha
Porvoo muistuttaa vähän Bergeniä ja pieniä norjalaisia
kalastajakyliä.”
Reetan skandibrändille Vanhaan Porvooseen liitetyt
R
kylämäiset mielikuvat eivät ole olleet haitaksi. Visuaalisesti
tunnetusta kaupunkibrändistä on bloggaajalle toisinaan
jopa vetoapua.

Norjalaiselle sanoisin, että
Vanha Porvoo muistuttaa
vähän Bergeniä ja pieniä
norjalaisia kalastajakyliä.

“Pienempiin kaupunkeihin liitetään usein vahvempia slow
living -arvoja. Myös rakkauteni vintage-vaatteisiin ja retroihin
tyyleihin sopii visuaalisesti yhteen Vanhan Porvoon kanssa,
onhan kaupunginosa kuin tuulahdus menneisyydestä.”
Reetan blogissa Vanha Porvoo näkyy erityisesti kesäR
ja joulusesongin aikana hänen viettäessään pitempiä
aikoja Porvoossa. “Katseeni kaupunkiin on varmasti
romantisoitunut ulkomailla asuessa. Siinä sekoittuvat
vierailijan ja paikkakuntalaisen tapa katsoa. Vaikka
reittini ja suosikkipaikkani ovatkin vakiintuneita toisin
kuin turistilla, olen Porvoossa kuitenkin oman arkeni
ulkopuolella. Käyn vain minulle tärkeimmissä paikoissa,
enkä juuri liiku muualla kuin Vanhassa Porvoossa.”
Bloggaajalle tärkeää on vanhan kaupungin rakennusten
väriloisto. ”Se toimii kuvien taustalla mihin tahansa aikaan
vuodesta. Muistan jotakuinkin ulkoa, minkä värisiä taloja
on missäkin. Hyödynnän mielelläni myös vanhoja autoja
vintage-henkisissä kuvissa.”
Sometyölle on kuitenkin etu, että katse käy välillä
lepäämässä muualla. “Paikallisena lakkaa usein

Kuva: Terhi Suokas
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kiinnittämästä huomiota ympäristöönsä. Sisällöntuottaja
sen sijaan miettii jatkuvasti uusia kuvauspaikkoja ja
kuvakulmia. Osa Vanhan Porvoon putiikeista onkin
ymmärtänyt visuaalisen panostuksen voiman: myös
turistille kaunis näyteikkuna on hyvä kuvatausta.”
Juuri siksi, että arki kuluttaa katsetta, Reetta ei koe,
että porvoolaisyleisö saisi blogisisällöstä vähemmän kuin
muualla asuva seuraaja. ”Uskon, että on virkistävää nähdä
oma kotikaupunki ikään kuin vieraan katseen lävitse. Kun
taustalla on jo jokin valmis mielikuva, inspiroituminen tulee
helpommin. Ehkä sillä tavalla voi jopa rakastua Porvooseen
uudelleen.”
Vaikka
V
ulkosuomalaisen
katse
romantisoituu,
suomalainen identiteetti kuitenkin vahvistuu. ”Koen
itseni paljon selvemmin suomalaiseksi nykyisin, ja tunnen
suomalaisuudesta ylpeyttä. Uskon, että se tulee läpi myös
tuottamastani sisällöstä. Blogini on luonnollinen sekoitus
Norjaa ja Suomea.”
Kahden maan harmonian voi nähdä esimerkiksi rknitsmalliston yksittäisten neuleiden nimissä. Vaikka neule
pukineena vie ajatukset Norjaan, monilla nimistä on juuret
Suomessa. ”Nimeän neuleeni usein tärkeiden paikkojen
tai henkilöiden mukaan, joten Porvoo oli luonnollinen
valinta yhdeksi nimeksi. Tein sen vieläpä Porvoossa asuvalle
perheenjäsenelle, joten nimi on täydellinen.”
Vaikkei Oslon ja Porvoon välimatka sen enempää
V
kulttuurisesti kuin kilometreissä olekaan suuri, sosiaalisen
median kanavissaan Reetta ei kuitenkaan halua
luoda mielikuvaa alvariinsa edestakaisin lentelevästä
kosmopoliitista.
“Koen vastuukseni, että puhun kestävällä tavalla
myös matkailusta sen ollessa yksi isoista vaikuttajista
ilmastonmuutokseen. Suomessa käydessäni pyrin viipymään
reissussa mahdollisimman pitkään, koska silloin lentokertoja
kertyy vähemmän. Avopuolison kanssa priorisoimme
Norjassa matkustamista. Haluan sitä kautta tuoda esiin
seuraajilleni, että läheltäkin löytyy paljon kaunista.”
Muualla asuminen onkin hyvä keino vastata maailman
näkemisen tarpeeseen. “Kun olin lapsi, matkustimme paljon
lomilla perheen kanssa. Tunnistan itsessäni seikkailun
tarpeen, vaikka viihdynkin kotona. Olen kuitenkin aina
nauttinut siitä, että olen päässyt kokemaan uudenlaista
arkea maissa, joissa olen asunut pitempään kuin lomareissun
verran.”

K

ahdesta kotimaasta huolimatta Reetta ei
tunne irrallisuutta. Oslossa hän vahvistaa
kuulumisen
tunnetta
käyttämällä
aktiivisesti kieltä niin työpaikalla kuin
kotona. Norjankieliset televisiolähetykset
norjankielisillä
tekstityksillä
sekä
norjankielinen musiikki ovat nopeuttaneet kouluruotsin
pohjalta tapahtunutta kielen oppimista. “Oslossa olisi
helppo puhua pelkkää englantia. Luulin pitkään, että
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kynnys kielen vaihtamiseksi olisi liian iso, mutta uuteen
kieleen tottui yllättävän äkkiä.”
Isoimpana kotoutumiseen vaikuttavana tekijänä
Reetta pitää arjen rutiineita. ”Oman vakiokahvilan ja
-ruokakaupan löytäminen on tärkeää, samoin oman
asuinalueen ja kaupunginosan tunteminen. Käytin alussa
paljon aikaa siihen, että vain kiertelin ympäriinsä. Sillä
hetkellä, kun osasin ilman karttaa satunnaiseen paikkaan,
tiesin olevani kotona.”
Integraation virstanpylväät Reetta osaa nimetä nopeasti.
“Työpaikan löytäminen merkitsi, että sain ikioman paikan,
johon kuulua. En ollut enää pelkästään osa jonkun toisen
arkea. Asunnon ostaminen oli kuitenkin se asia, joka
konkretisoi, että juuri nyt olen täällä ja kuulun tänne.”
Kodin ja työpaikan väliä Reetta suhaa polkupyörällä.
“Olen ottanut tavaksi pysähtyä arjen hetkiin ja tallentaa
niitä mielessäni. Usein juuri pyörän selässä tajuan, että tässä
minä pyöräilen omaan kotiini toisessa maassa.”
Reetta on huomannut, että usein epäonnistumisen
R
pelko vaikuttaa siihen, ettei muualla asumisen unelmaan
tartuta. ”Asumisen ei tarvitse olla loppuelämän päätös.
Mutta ulkomaille lähtiessä on hyvä varautua, että siihen voi
myös jäädä koukkuun! Jos haaveena on asuminen tietyssä
kaupungissa, kannattaa lähteä lomalle tutkimaan, miltä
siellä tuntuu olla.”

KOSMOPOLIITIT

On virkistävää nähdä oma kotikaupunki
ikään kuin vieraan katseen lävitse
Etelä-Pohjanmaalla varhaisvuotensa viettänyt bloggaaja on itse aina tiennyt päätyvänsä ulkomaille. Hän kaipaa
silti usein Suomeen ollessaan Norjassa ja Norjaan ollessaan Suomessa. “Se on kuitenkin hinta, joka unelmasta pitää
maksaa.”
Vaikka Reetta bloggaa yhä suomeksi kohdeyleisönään ikäisensä suomalaisnaiset, juuri neulomispostaukset ovat
V
tuoneet hänelle yhä enemmän myös norjalaista yleisöä. ”En koe kirjoittavani millekään ryhmälle erityisesti.
Kirjoitan yhä ensisijaisesti itselleni. Vain siten sisältö pysyy autenttisena ja kirjoittajansa näköisenä.”

fashionstatement.fi/@reettapelli

Kuvat: Reetta Pellikka
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PAIKKAA TÄRKEÄMPÄÄ
ON VOIDA OLLA OMA
ITSENSÄ
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P

unaisen puutalon seinässä, aivan Vanhan
Porvoon ytimessä, roikkuu koristeellisen
takorautavarren pitelemä metallinen kyltti,
joka näyttää siltä kuin olisi keinunut siinä
vuosisatoja, routatalvien ja vihmovien syksyjen
lävitse. Nostalginen typografia houkuttelee
sisään pieneen kulmakahvilaan, jonka hyllyt
notkuvat paikallisella reseptillä leivottua perinneleipää.
Ilmassa tuoksuu lähipaahtimon vastapaahdettu kahvi.

Huhtikuussa Haruka Teraon puoliso Tommi sai
ylpeydellä nostaa kyltin liikehuoneiston seinään. Aseman
Paja -nimistä takomoa jokivarressa pyörittävä Tommi sekä
Japanissa graafikoksi kouluttautunut Haruka toteuttivat
sen leipomoyrittäjä Marjo Peltosen suunnitelman pohjalta,
Tuorilan kotileipomon omalla fontilla, joka toistuu kahvilan
ikkunassa.

Kotien kautta
olen alusta
saakka ollut
vahvasti
kiinni Suomen
luonnossa

Harukan sivellintyö on syntynyt kotona keittiönpöydän
ääressä. Suomalais-japanilaisen pariskunnan katukuvaan
jättämä kädenjälki on kuitenkin tulosta elämästä kodin
ulkopuolella: japanilaisissa kuvausryhmissäkin uteliaisuutta
herättänyt leipomo Monninkylässä kuuluu pariskunnan
kantapaikkoihin.
“Tommi ei ole tyypillinen suomalainen”, Haruka sanoo
hyväntuulisesti. ”Hän juttelee kaikkien kanssa. Yleensä pitää
odottaa puoli tuntia, että päästään eteenpäin.”
Vuonna 2013 Porvoon taidekouluun työskentelemään
tullut Haruka pitää itseään onnekkaana, sillä hänen
mielikuvansa suomalaisista on alusta asti rakentunut toisin
kuin monilla ulkomaalaisilla. Niin yhteisö taidekoulun
ympärillä kuin puolison taideammatteihin hakeutunut suku
ovat helpottaneet sopeutumista.
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“En ole tutustunut vielä yhteenkään tavallisen ammatin
edustajaan”, Haruka nauraa.
Salkuissa ja puvuissa viihtyvää väkeä Haruka
on nähnyt kylliksi aiemmissa kotikaupungeissaan
Tokiossa ja Kiotossa, joiden kiireisen elämäntyylin,
sivupolkuja sallimattoman uraputken ja elämänkaareen
liittyvät odotukset Osakan yliopiston kasvatti koki
tukahduttavina. ”Vaikka olen koulutukseltani graafikko,
en tullut Suomeen skandinaavisen designin perässä.
Tein Japanissa töitä kellon ympäri, eikä se elämäntapa
toiminut. En olisi kyennyt jatkamaan samaan malliin
vuotta pitempään.”
Suomeen Haruka lähtikin japanilaisen kulttuurin
paineita pakoon. ”En luvannut töissä mitään. Sanoin,
että lähden matkalle ja teen päätöksen sen aikana. En
kuitenkaan halunnut vain reissata ympäriinsä, vaan
kokeilla elämistä jossain yhdessä paikassa.”

U
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uden elämän poikinut vapaaehtoistyö
Suomessa kesti kahdeksan kuukautta.
Saavuttuaan taidekouluun Haruka sai
huoneen talosta koulun vierestä, mikä tarjosi
täysipäiväisen sukelluksen porvoolaiseen
elämäntapaan. “Viikonloppuisin talo oli
täynnä ihmisiä. Kaikki äänet kuuluivat

seinän läpi. En voinut piiloutua minnekään.”
Myös puolisoon tutustumisen jälkeen Porvoo on
säilynyt luontevana asuinpaikkana: Tommin juuret ovat
alueella, ja pariskunnan ensimmäinen yhteinen koti
sijaitsi Askolassa. ”Kotien kautta olen alusta saakka ollut
vahvasti kiinni Suomen luonnossa”, Haruka sanoo.
Haruka kertoo kokevansa Porvoossa samanlaista
tuttuutta kuin aikoinaan Kiotossa, jonka luontoelementtien
poikkeuksellista runsautta hän arvostaa, samoin kuin
yliopistokaupungin vilkasta ilmapiiriä. “Nuorena se oli
täydellinen paikka. Kuten siellä, täälläkin olin alussa ihan
yksin. Sen vuoksi kumpaankin kaupunkiin liittyy tunne,
että minä olen juuri tällainen henkilö.”

En kuitenkaan halunnut
vain reissata ympäriinsä,
vaan kokeilla elämistä
jossain yhdessä paikassa

KOSMOPOLIITIT
Suhde luontoon heijastuu Harukan
mielestä kulttuuriin. Ihmisten tapa olla
olemassa kansakuntana seuraa tavasta olla
osa luontoa.
““Japanissa luonto on monessa paikassa
tehtyä, eivätkä ihmiset ole sen kanssa samalla
tavalla vuorovaikutuksessa kuin täällä.
Meillä ei myöskään ole luontoa, joka ei
kuuluisi jollekulle. Siksi on paljon sääntöjä.
Suomessa ei ole kieltokylttejä, vaan ihmiset
ovat sisäistäneet asiat. Jokainen voi sen
vuoksi mennä luontoon omalla tavallaan,
aivan kuten jokainen tulee hyväksytyksi
omana itsenään. Japanissa on pakko yrittää
sopia laatikkoon.”
Vaikka englanninkieli on ollut Harukalle
V
vaikea opittava, ja yksi syy Suomen
valitsemiseen se, että täällä sujuvan englannin
vaade ei ole yhtä kova kuin muualla, suomen
opiskeluun hän on suhtautunut alusta
saakka eri tavalla. Erilaisia ovat olleet myös
tulokset.
“Kun aamulla joka tapauksessa heräsi
seitsemältä ja opiskelu taidekoulussa alkoi
vasta yhdeltätoista, aikaa kielenopiskelulle
oli yllin kyllin. Toisin kuin englanti, suomi
oli minulle alusta asti elävä kieli, jota saatoin
oppia puhumalla ja kuuntelemalla. Kielenä
se oli kuin jännittävä palapeli.”
Taidekoulussa Haruka vietti aikaa
T
lasten kanssa. Ruotsinkielinen pikkupoika
näki
vaivaa
puhuakseen
Harukan
kanssa suomea. ”Tuli valtava halu pystyä
kommunikoimaan hänelle.”
Porvoon kaksikielisyys ei yhäkään
lannista Harukaa. ”Taidekoulussa opettaja
saattoi kesken opetuksen vaihtaa kieltä
lennosta. Aluksi suomenkielikin oli niin
vieras, etten tunnistanut, kummasta oli kyse.
Nyt, kun tiedän, halu ymmärtää ruotsia on
yhtä voimakas kuin halu oppia suomea alussa.”

Kuvauspaikka: Café Fanny, Raatihuoneentori

Kielitaidon kehittäminen oli Harukalle yksi syistä
jäädä Suomeen vielä taidekoulussa vietetyn jakson
päätyttyäkin. ”Tapasin valtavasti erilaisia ihmisiä, ja tuli
olo, että haluan tehdä täällä vielä jotakin.”

pääsi kuitenkin näkemään kunnolla vasta kuusi vuotta
myöhemmin, taidekouluun saavuttuaan.

Poikkeuksellista motivaatiota selittää, ettei Haruka
edes taidekouluun tullessaan ollut ensikertalainen
Suomessa. Päinvastoin, Suomi oli ensimmäinen maa,
johon lapsena Japanin sisällä paljon matkustellut Haruka
aikuistuttuaan reissasi. “Halusin nähdä revontulet, mutta
niitä voi nähdä vain yöllä. Oli keksittävä paikka, jossa
olisi jotain tekemistä päivälläkin.”

“Olen onnellinen, että sain nähdä Porvoon ensiksi.
Helsinki on graafisen suunnittelijan näkökulmasta
mielenkiintoinen, mutta aukesi kokonaan eri tavalla, kun
ensin oli nähnyt toisenlaisen Suomen Porvoossa. Tulin
suurkaupungista, joten Suomi tuskin olisi tehnyt niin
suurta vaikutusta, ellei ensikosketukseni maahan olisi
tapahtunut luonnon keskellä.”

Vastaus oli Suomi ja Lappi. Pääkaupungin Haruka
V

Juuri Vanha Porvoo onkin Harukalle se Suomi,
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joka alkuajoilta on jäänyt mieleen voimakkaimpana
muistijälkenä.
“Kun saavuin, oli syksy. Ruska oli kauneimmillaan, ja
sitten oli tämä pastellinvärinen kaupunki. Taidekoulun
opettajat olivat aurinkoisia ja pukeutuivat värikkäästi kuin
lehdet puissa. Ja he olivat vahvoja naisia kaikki, miehiä ei
näkynyt missään! Tunnelmaa ei voi verrata mihinkään
Japanissa, meillä vastaavat koulut ovat yksityisiä.”
V
Vanhaan
Porvoon kauneus tallentui myös kameran
muistikortille. Haruka saattoi löytää itsensä kuvaamasta
yksinäistä pikkukiveä, pitkää keskipäivän varjoa tai
katuvaloja, joilla oli vain kaksi väriä: pinkit, siniset ja
vihreät puuttuivat kokonaan.
“Paikka on uusi vain kerran. En enää koskaan näe
Porvoota samalla tavalla. Sekin vaikutti, etten ollut
pelkästään käymässä. Minulla oli aikaa pysähtyä asioiden
äärelle.”
Japanilaisturistit haluavat nähdä paljon lyhyessä
ajassa. Harukaa se harmittaa. Toimiessaan Porvoossa
turistioppaana hän pyrki tarjoamaan matkailijoille
välähdyksiä omasta tavastaan katsoa. “Saatoin intoilla
pitkäänkin jonkin itselleni tärkeän paikan kohdalla, ja
kertoa omaa muistoani tai tarinaani tuosta paikasta.”
Vaikka Haruka ehti yliopiston jälkeen matkustaa sekä
V
Aasiassa että Keski-Euroopassa, hän kiertää nykyisin
turistiryhmät kaukaa. Ohikäveleviin japanilaisiin hän
ei tunne tarvetta ottaa kontaktia. ”On eri asia, kun itse
on matkailija. Jos matkustaja tapaa toisen matkustajan
ja kumpikin on yksin, tulee tarve puhua siitä, mitä
parhaillaan on mielen päällä, usein myös vaikeista
asioista. Se on eräänlainen erämaailmiö. Itsekin olen

Kirpputorin
idea on hieno.
Haluaisin viedä
sen Japaniin

matkoilla kuullut itkettäviä tarinoita.”
Suomessa Harukaa miellyttää juuri sosiaalinen väljyys.
Ihmisillä on paremmin tilaa kohdata toisensa, kun
ympärillä on välimatkaa ja hiljaisuutta. “Tokiosta ei
löydy sellaista paikkaa, jossa ei olisi muita. Toista ihmistä
ei pysty edes katsomaan kunnolla, kun silmät ovat niin
lähellä.”
Arvostamastaan omasta tilasta huolimatta Haruka
painottaa sosiaalisuuden merkitystä integraatiolle.
Jäämiselleen Suomeen hän pitää ratkaisevana kolmea
alkuajan kontaktia.
“Nykyisen mieheni lisäksi oli kaksi ystävää, jotka
tekivät kaikkensa tutustuttaakseen minut uuteen maahan.
He olivat innoissaan sekä minun japanilaisuudestani
että Suomesta, ja halusivat jakaa innostuksensa. Toinen
heistä oli suomalainen nainen, joka pyörittää japanilaista
majataloa. Hän on asunut Japanissa 35 vuotta. Toinen
oli graafikko, jolla on japanilainen vaimo. Hän vei minut
muun muassa sieneen.”
Uudessa maassa asumisen alkuun liittyy avoimuus,
joka on Harukan mielestä korvaamatonta. Kun on
jo syvemmällä uudessa paikassa, ei enää toimi yhtä
ennakkoluulottomasti.
“Tuntematon on rohkea, vähän kuin lapsi, joka ei osaa
pelätä. Työn kansalaisopistosta sain, kun marssin sisään
ja kysyin, tarvitsetteko japaninkielen kursseja. Kävi
ilmi, että heitä kiinnosti japanilainen tussipiirrustus.
Minulla ei ollut siitä kokemusta, mutta kalligrafiasta
kylläkin. Niinpä päädyin järjestämään kalligrafia- ja
tussipiirrustuskurssin.”
Kansainvälinen yhteistyö tulee Harukalta luonnostaan.
Onnistuneimpana projektinaan hän pitää yhteistyötä
japanilaisen tavaratalon kanssa: porvoolaiset käsityöläiset
saivat jouluaikaan tuotteitaan Japanin-markkinoille.
Kahden kulttuurin välillä on kuitenkin eroja, jotka
ovat heijastuneet itsensä työllistämiseen kahdenvälisissä
hankkeissa. Haruka pyörittää nykyisin omaa
vientiyritystä, mutta Japanissa tavaratuotantoa on yllin
kyllin, eikä muualta tullut tavara herätä useinkaan
kiinnostusta, ellei kyse ole brändituotteista.
Siksi Haruka onkin keksinyt myydä suomalaista
kierrätystavaraa. ”Kirpputorin idea on hieno. Haluaisin
viedä sen Japaniin.”
Vanhan tavaran ratsaamisessa auttaa japanilaisessa
V
kulttuurissa kouliintunut katse. ”Japanissa kauneuskäsitys
on erilainen. Japanilainen ei ostaisi kuppia, jossa on
halkeama. Kaiken täytyy olla puhdasta, laadukasta ja
priimakuntoista.”
Yhteistyö edellyttää myös yhtäläisyyksien näkemistä.
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“Japanissakin on henkilöitä, jotka arvostavat tarinaa.
Kun tarina tavaran takana on näyttävä, käytettykin
herättää kiinnostusta. Haluaisin vielä tehdä projektin,
jossa pääsisin hyödyntämään tätä ymmärrystä.”

T

akaisin Japaniin Haruka ei
vanhempien pettymykseksi kaipaa.
Jääminen Suomeen oli aluksi järkytys
etenkin äidille, joka mielessään oli
nähnyt asuvansa lähellä ja hoitavansa
tulevia lapsenlapsia. Hyväksyntä
Suomen-elämälle ja avioliitolle irtosi
vasta vuoden jälkeen.
“Olen hitaasti yrittänyt ymmärtää itseäni ja kasvaa
irti perheestäni.”
Nyt Haruka ja Tommi kasvattavat neljä- ja
kaksivuotiaitaan Porvoossa, jossa vanhempi
lapsista käy samaa taidekoulua, joka oli Harukan
ensikosketus kaupunkiin. Hän pyrkii käymään
Japanissa pari kertaa vuodessa, ja välittämään omaa
kulttuuriaan lapsilleen muun muassa origamitaiteen
muodossa.
“Muuttaminen takaisin ei ole vaihtoehto.
Japanissa elämä on kuin junarata, olen nähnyt sen
vanhempieni kohdalla. Itse olen jo pitkään ollut
japanilaisen elämänkaaren ulkopuolella. Myöskään
Tommin työllä ei olisi sille kuuluvaa arvostusta
Japanissa, jossa käsityöläinen nähdään köyhälistön
edustajana.”
Harukan vanhemmat ovat kyllä vierailleet Suomessa.
Varautunut isäkin huudahteli lopulta, että tämähän
on kuin Hokkaidossa. “Se oli heidän ensimmäinen
ulkomaanmatkansa yli kolmeenkymmeneen vuoteen.
Tulivat tarkistuskäynnille. Paikkojen esittelemisen
sijasta kerroin, keihin kaikkiin olen tutustunut.”
Verkosto ei syyttä ole ylpeydenaihe. Kuten monelle
V
uuteen maahan muuttaneelle, myös Harukalle se on
kuulumisen mittari. ”Henkilöt ovat paikan henki.
Siksi tärkeää on, keihin tutustuu.”
Hän kuitenkin muistaa olla kiitollinen, että
vanhemmat ovat terveitä ja voivat hyvin. Japanissa
yhteys suvun sisällä on tiivis, ja jos lapsuudenperheen
asiat eivät olisi kunnossa, myöskään Haruka ei voisi
elää huoletta valitsemassaan kotimaassa.
“Tällä hetkellä elämäntilanteessani miellyttää
eniten paineettomuus. Elän Porvoossa hyvin rentoa
elämää. Japanissa vertaisin itseäni koko ajan muihin.
Täällä ei ole juuri muita japanilaisia, ja voin olla
minä minuna.”

@tommilaine1844
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MAAILMA
KANNATTELEE
KAUNIIN KATSEEN
VALITSIJAA
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lenko ainoa, jonka mielestä Vanha
Porvoo on Suomen Amsterdam? Et,
vakuuttaa Elefteria Apostolidou.
Porvoon ruotsinkielisen seurakunnan
pastori pysähtelee vanhan kaupungin
tupruttavien
piippujen
äärelle
kuin
muistumina
hollantilaisten
asuntolaivojen
savukiehkuroista. Kesäisin hän vastailee sähköposteihin
Café Jokirannassa, ja ilmojen viiletessä kääriytyy huopaan
Porvoon Paahtimon lämpölamppujen alla.
“Savu tuoksuu täällä samalta”, Elefteria selittää elekielen
säestäessä nauruntäyteistä puhetulvaa. ”Ja ympärillä on
sama vanhan ajan tuntu dynaamisessa ympäristössä.
Moderni kaupunki, jossa aikakauden taju katoaa.”
Vain ohitse viuhuvat polkupyörät puuttuvat. Omaansa
V
Elefteria hankki Amsterdamin-aikoina samanlaisen
kellon kuin paikallisilla: se on hollantilaiskaupungin
tunnusomainen ääni.
Sekä Amsterdamissa että Vanhassa Porvoossa
kaupunkikuva on yksilöllinen ja ennalta-arvaamaton,
Elefteria jatkaa. Ikivanhat talot ovat erivärisiä ja
-muotoisia, tiiviisti toistensa kyljessä. Kattojen siluetti ei
ole tasainen eikä kaupunkitila liian avoin, pikemminkin
kapalomainen. Kulttuuri on mutkatonta, kahviloita on
runsaasti, ketjuliikkeet ja hektinen liikenne loistavat
poissaolollaan. Miljöö auttaa pysähtymään samalla kun
ihmisten tapa viettää vapaa-aikaa toistensa näkösällä tuo
maailmallisuuden tunteen mukanaan.

Kuvauspaikka: Tuorilan
kotileipomo, Kirkkotori
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Tunnen, että pystyn palvelemaan
täällä itseni henkistä porukkaa.
Kaupungin henki on sellainen, että se
on täysin minua
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“Amsterdam on kotoisa kaupunki, jossa on
vastaanottavainen tunnelma. Ihmiset ovat välittäviä,
mikään ei ole anonyymiä. Kaupunki syleilee tulijaa ja
kehottaa tulemaan osaksi itseään. Yhtäkkiä saattaa löytää
itsensä korttelista, jossa unohtaa kaiken muun. Vanhassa
Porvoossa on samat asiat, mutta kompaktissa koossa.”
Elefteria tietää, mistä puhuu. Asuessaan Saksassa
hän tutustui hollantilaistuneeseen kreikkalaismieheen,
ja hänestä tuli viikonloppuamsterdamilainen. Vaikka
suhde päättyi, itsekin puoliksi kreikkalainen Elefteria
löysi sielunmaisemansa Amsterdamin silloilta ja
pyöränkellojen kilkatuksesta. ”Ne tulevat yhtä lähelle
kuin Kreikan vuoristot ja meri”, hän sanoo.
Amsterdamia, Porvoota ja Elefterian toista
kotikaupunkia, Ateenaa, yhdistävä meri on kosmopoliitille
kaikkein rakkain elementti. ”Se assosioituu mielessäni
kansainvälisyyteen. Aina, kun näkee merta, tietää, että
tänne pääsee, ja että täältä pääsee pois. Asiat näyttävät
mahdollisilta. Sisämaa olisi ahdistava paikka asua.”
Vanhassa Porvoossa nuori pastori tekee unelmatyötä
V
unelmapaikassa. Vaikka Elefteria voisi nähdä itsensä
yhtä hyvin hollantilaisessa merimieskirkossa, hän ei vielä
vuoden jälkeenkään osaa olla innostumatta Kirkkokatua
ylös mäelle vievästä työmatkastaan. ”Hollannissakin
valokuvasin samoja kortteleita yhä uudelleen.”
Vikkelää
V
ikkelää ruotsia puhuva Elefteria ei ole saanut kieltä
perintönä kotoa. Teologiksi kouluttautuminen Åbo
Akademissa oli tietoinen valinta ruotsinkielisen uran
puolesta.
“Olisin päässyt myös Uppsalan ja Göteborgin
yliopistoihin, mutta opiskelu kotimaassa tuntui
käytännön kannalta järkevimmältä. Myöhemmin olen
ollut tyytyväinen päätökseen. ÅA on kodikas yliopisto.
Opiskelimme kymmenen hengen ryhmässä Vanhan
Porvoon rakennuksia muistuttavassa puutalossa.”

Ruotsinkieleen Elefteria rakastui yläasteella, mutta
ilmiönä kaksikielisyys on tuttu jo kotoa. ”Useamman kielen
kuuleminen päivittäin on ollut minulle varhaisvuosista
saakka normaalitila. Uskon, että se on tehnyt avoimeksi
kielille ja maailmalle. Yliopistossa opiskelin sivuaineena
saksan kieltä ja kirjallisuutta.”
Juuri viimeksi mainittu johti tekemään gradun Martti
Lutherin työetiikasta. Saksankielisiä tekstejä oli helppo
lukea alkukielellä.
““Jos olisin opiskellut pelkkää teologiaa, olisin vain yksi
monista. Uskon, että ihminen on viehättävämpi, jos hän
kuljettaa pääosaamisensa rinnalla jotain aivan erilaista.”
Valmistuttuaan Elefteria haki töitä myös Vantaan ja
V
Tammisaaren ruotsinkielisistä seurakunnista. Porvooseen
hän kuitenkin eniten halusi ja myös pääsi.
“En etsi glamouria tai halua kuulostaa ylimieliseltä,
mutta tunnen, että pystyn palvelemaan täällä itseni
henkistä porukkaa. Kaupungin henki on sellainen, että
se on täysin minua. Koen, että juuri täällä minulla on
eniten annettavaa: nämä ihmiset ovat minua ja minä heitä
varten.”
Porvoossa työarki on nautinnollista myös ihmisten
kohtaamisen ulkopuolella. ”Jos työskentelisin Vantaan
lähiössä ja minulla olisi tauko, hakisin kahvin R-kioskilta.
Maalliset asiat ovat vain maallisia, mutta aika paljon
putoaisi silti arjesta. Henkireikäni on aina ollut, että voin
käydä välillä ulkomailla ja nauttia take away -kahvini. Täällä
lämpötilat ovat erilaiset, mutta voin silti hakea kahvin,
jutella ihmisten kanssa, iloita tästä keskieurooppalaisen
oloisesta miljööstä. Tuomiokirkkokin menee samaan
kategoriaan kuin vastaavat Keski-Euroopassa.”

E

lefteria nauttii myös turistiryhmien
mukana
kantautuvasta
kielten
sekamelskasta. ”Tuntuu aina yhtä
mahtavalta lukea teksti ’Jumalanpalvelus
meneillään’ useammalla eri kielellä.”

Osa
kaupungin
kielellistä
monimuotoisuutta on tietysti myös kaksikielisyys.
“Tämä on kahden kulttuurin kaupunki, jossa useat
perheet ovat kaksikielisiä. Suomenruotsalaiset ovat
ulospäinsuuntautuneita, puheliaita, avoimia ja tykkäävät
viettää aikaa yhdessä, oli kyse sitten kahvittelusta tai
ruokapöydän ääressä istumisesta. Se tulee lähemmäs minua
kuin suomensuomalainen kulttuuri.”
Elefteria samastuu myös vähemmistökokemukseen.
“Kuulun itse vähemmistöön sekä kielellisesti että
kulttuurisesti, ja tiedän, millaista on olla osa
minoriteettia, esimerkiksi joutua puolustautumaan
suhteessa valtakulttuuriin. Olen itsekin joutunut paljon
pohtimaan sitä, kuka olen ja mistä tulen.”
Identiteettikriisi oli pahimmillaan teini-ikäisenä, jolloin
kreikkalaisuuden tunne nousi pintaan vahvana. Luterilaisen
kasvatuksen saanut Elefteria harkitsi hetken edesmenneen
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isänsä ortodoksiuskon ottamista. “Minussa on edelleen
paljon vaikutteita ortodoksisesta perinteestä. Työhuoneeni on
täynnä ikoneita, ja autoni taustapeilissä roikkuu ristejä.”
Nykyisin Elefteria kokee, että kahden uskonnollisen
perinteen leikkauspisteessä kasvaminen on ollut rikkaus
siinä missä monikielisyys.
““Ainoastaan Kreikassa en voi aina kertoa työskenteleväni
pappina. Heille pappi on tukeva, mustaan pukeutuva,
parrakas mies. Kerron mieluummin, että teen töitä
kirkossa, kohtaan ihmisiä, autan heitä ja opetan.”
Välineitä identiteettiristiriitojen ja -yhteensulautumien
V
käsittelyyn ovat antaneet nuoruusvuodet, jolloin Elefteria
etsi muun ohella ammattiminäänsä. Nykyisin hän ei näe
poissulkevuutta siinäkään asiassa.
“Minusta ei suinkaan pitänyt tulla pappi, vaan näyttelijä.
Kävin musiikkiluokan ja ilmaisutaidon lukion, tanssin
musikaaleissa ja lauloin kuorossa. Olen aina ollut komedian
ystävä, joka tykkää hyvän mielen jutuista. Suuri osa
ystävistäni lähti taidealalle, mutta minulle nykytanssiin
ja -teatteriin liittyi isoja kysymysmerkkejä. En löytänyt
niistä riittävästi kaikupohjaa omille arvoilleni.”
Energinen pastori käy yhä nykyisinkin reggaetontunneilla ja vetää omia jumpparyhmiä. Siinä mielessä
ajat eivät ole muuttuneet nuoruudesta, jolloin Elefteria
muiden luovien harrastusten ohella toimi seurakunnan
draamakerhon vetäjänä ja osallistui pääsiäisnäytelmiin.
““Aivan kuten näyttelijän työssä, myös pappina
ihmistuntemus on tärkeintä. On pystyttävä ottamaan
erilaisia rooleja ja osattava asettua toisen ihmisen asemaan.
Empatia ja psykologinen silmä ratkaisevat.”
Silti edes teologiopinnot eivät sujuneet kriisittä.
“Toisena vuonna aloin pohtia naispappeuden
oikeutusta. Tässä ammatissa on kuitenkin kyse
hengellisestä vakaumuksesta. Jos olisin opiskellut vaikka
kauppatiedettä, opinnot olisivat olleet minusta erillinen
lokero. Teologille opinnot ja identiteetti sen sijaan ovat
saumattomasti toistensa osia.”
Juuri Saksaan vaihto-opiskelijaksi lähteminen toi
Elefterialle varmuuden omasta tiestä. “Jäin sinne
ylimääräiseksi vuodeksi. Uusi maa toi etäisyyttä ilmapiiriin,
joka oli synnyttänyt epäilyni. Kutsumus vahvistui.”

N

ykyisessä työpaikassa naisia on jo
enemmän kuin miehiä. “Jopa Kreikassa
olen kuullut paljon matkustelleilta
paikallisilta, että mekin tarvitsisimme
tuollaista. Että on vastattava ajan henkeen,
ihmisten tarpeisiin tässä ja nyt.”

Vaikeuksien ja haasteiden kohtaaminen on Elefterian
V
mielestä kuitenkin luonnollinen osa mitä tahansa polkua.
Vaikka monikielinen puheenpulputus ja sosiaalisuus
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Olen aina tähdännyt
korkealle, mutta ollut
myös valmis tekemään
töitä haluamieni
asioiden eteen. Siksi
ajattelen, että myös
ansaitsen saamani
asiat
näyttäisivät olevan synnyinlahjoja, Elefteria muistuttaa,
etteivät nekään ole tulleet ilmaiseksi. “Asiat eivät mene
luonnostaan putkeen. Olen aina tähdännyt korkealle,
mutta ollut myös valmis tekemään töitä haluamieni
asioiden eteen. Siksi ajattelen, että myös ansaitsen saamani
asiat”
Elefteria korostaa, että esimerkiksi sujuva kielitaito
syntyy sanalistoja pänttäämällä. Vastaavasti kyvyssä
tutustua ihmisiin on kyse signaalista, jonka lähettää
muille. “Metsä yleensä vastaa niin kuin sinne huutaa.
Välittömyys synnyttää välittömyyttä. Uudessa kotipaikassa
auttaa muiden ulottuvilla pysytteleminen ja aidosti
itsenä oleminen, johon toinen voi vastata samanlaisella
haavoittuvaisuudella. Asioiden ei tarvitse heti olla suuria.
Voi aloittaa vaikka tervehtimällä.”
Perfektionistina Elefteria antaa itsestään 150
prosenttia, viilaa ruotsinkielisiä puheitaan ja huomaa
niitä kirjoittaessaan pysähtyvänsä hakemaan täydellisintä
mahdollisinta ilmaisua. ”Olen kuitenkin tarpeeksi
monta kertaa päässyt pois mukavuusalueelta, enkä anna
itsekriittisyyden enää lannistaa itseäni. Tärkeämpää on
kysyä, olenko valmis pystymään. Olen harjaantunut
näkemään nopeasti, millaista panosta jokin asia vaatii, ja
onko se saavutettavissa.”
Uusille asioille mahdollisuuden antamisessa auttaa
myös maailmankuva. “Luotan hengelliseen huolenpitoon
ja siihen, että minua kannatellaan. Itse voi kuitenkin aika
paljon ohjata asioita. Kun maailman kokee turvallisena
paikkana, uskaltaa tehdä virheitä. Oma mottoni on, että
jokainen moka on lahja.”

KOSMOPOLIITIT
Jatkuvan puutteellisuuden hyväksyminen
on myös ammattiin kuuluva sanoma. ”Välillä
kohtaan työssäni ihmisiä, jotka sanovat, että
’en sitten ole kauhean uskovainen’ tai ’en ole
kauhean hengellinen.’ Jokaisella on kuitenkin
omat syynsä tulla. On turha lähteä kovin
ahtaasti rajaamaan, kuka seurakuntaan voi
kuulua. On tärkeää, että jokainen saa kuulua
johonkin.”
Samaa kuulumista Elefteria tunsi sinä
lämpimänä toukokuisena päivänä, jolloin
oli käynyt tapaamassa Porvoon piispaa.
Hän oli aiemmin keväällä lähettänyt
tuomiokapituliin viestin ja kertonut halustaan
pappisvihkimykseen Porvoossa. ”Olin vieraillut
täällä vain kerran, 11-vuotiaana pelaamassa
jalkapalloa. Ennen paluubussille menoa kävin
Gabriel 1763:ssa. Tilasin pizzan. Mietin, että
tähänhän voisi tottua, tämähän voisi olla minun
juttuni. Että voisi kuljeskella näillä kaduilla ja
syödä lounaita tällä tavalla.”
Haaveen toteutumisen jälkeen Elefterian
on yhä vaikeampi ymmärtää niitä, jotka eivät
lähde pois, jos jossain paikassa ei tunnu hyvältä.
Hänen oma toiveensa on pysyvä virka Porvoossa.
““Jos jokin paikka ei tunnu parhaalta
mahdolliselta, miksi jäädä? Ei kukaan pakota
olemaan juuri täällä. Jos ei uskalla tehdä
muutosta, asenne jää helposti päälle. On myös
arvokasta käydä muualla, jotta osaa kiinnittää
huomiota siihen, mitä on ympärillä. Jos on aina
ollut vain yhdessä paikassa, ei ole mitään, mihin
verrata.”
Kaikkina päivinä katse ei ole positiivinen,
mutta ne päivät ovat sittenkin vähemmistössä.
”Ihmiset ovat erilaisia. Kun menen käymään
vaikka jonkun ystävän uudessa kodissa, löydän
aina kehuttavaa ja ihasteltavaa. Mutta sitten
on niitä, jotka eivät koskaan näe mitään. Itse
ajattelen, että voin valita, kuljenko laput silmillä
vai pysähdynkö näkemään ihanan hetken,
kohdan, korttelin, maiseman.”
Jos välinpitämättömyys uhkaa, Elefteria tarkistaa ensiksi
oman vointinsa. ”Hyvän näkeminen on minulle kaiken
keskiössä, joten jos lakkaan näkemästä asiat kauniina,
tiedän, että elämä on ollut väärällä tavalla kiireistä. Minulla
ei ole työaikaa, mutta aina on aikaa hakea se kahvi. On
oma valinta, juonko sen neljän seinän sisällä toimistossa
vai ulkona terassilla. Porvoossa pidän siitä, että nautinnon
perässä ei tarvitse lähteä minnekään. Kaupunki on täynnä
pikkuiloja.”

““Jos voimme pysähtyä kauniin äärelle, miksi emme niin
tekisi? Kauneus ei ole pinnallista. Se on yksi niistä asioista,
jotka ovat täällä meitä varten. Ihminen on kokonaisuus
ja kauneusaisti yksi aisteista, joiden kautta asiat voi kokea
vahvasti. Esimerkiksi, jos ei ole käynyt paljon kirkossa,
juuri miljöön tai tunnelman kokeminen kauniina voi olla
se kaikkein pysäyttävin tekijä.”

Viime kesän rippikoululaisilleen Elefteria painotti, että
V
luomiskertomuksen maailmassa kaikki on hyvää: maailma
on ollut hyvä alusta asti, ja hyvä on hyvää myös silmälle.

WPGB

37

WPGB

Wanha Porvoo — Gamla Borgå

MONEN MARGINAALIN
MIES VIIHTYY YTIMESSÄ

E

i tullut toimittajaa, vaikka äidinkielen
numero todistuksessa oli pyöreä 10.
Sen sijaan Max Lundellista tuli
diplomi-insinööri, joka jo nuorena
valitsi askelmerkkinsä sen mukaan, että
maailmalle oli päästävä.

Vaihto-oppilasvuosi Yhdysvaltain Ohiossa teki
V
sulkeutuneesta puheliaan ja lennätti rotukysymyksen
seitsentoistavuotiaan
silmille.
Kotiinpalaajaalle
tapetoitu huone vanhempien kodissa sai jäädä: viidennen
sukupolven porvoolaisesta papinpojasta kasvoi mies,
jonka työmatkat ovat vieneet yli neljäänkymmeneen
maahan, ja jonka kalenterissa on toisinaan ollut
kaksikin sataa matkapäivää vuodelle.
Maailmalla Max ei ole liikkunut syyttä: hän
on asiantuntija, joka tietää sähkömoottoreista ja
-generaattoreista “niin paljon kuin niistä voi tietää.”
Irrallisen identiteetti on kuitenkin vielä voimakkaampi.
“Minulle kerrottiin jo kasteessa, että tulen elämään
kiertolaisen elämän.”
Ennustus alkoi toteutua heti varhaisvuosina. Perhe
muutti paljon, ja poika ehti käydä kymmentä eri
koulua. Lähteminen on ollut helppoa sille, joka ei tunne
olevansa kotoisin mistään, ja jolle kuulumisen tunnetta
ei ole ehtinyt muodostua.
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“Olen aina tuntenut olevani minority man. Olen
ruotsinkielinen Suomessa ja niin pitkä, ettei vaatekaupasta
löydä sopivia vaatteita. Eikä ole kovin monta muuta,
joka olisi matkustanut öljynporauslautalla Trinidadista
Yhdysvaltoihin. Jos minun pitäisi luonnehtia itseäni,
voisin todeta itseironisesti, että olen ratsastava rajapoliisi
Ranskan ja Saksan välillä.”
Kenties juuri ainainen sivullisuus on tehnyt Maxista
paitsi substanssiosaajan myös ammattilaisen, jolla on kyky
toimia tulkkina eri kulttuureista tulevien toimijoiden
välillä.
“Olin se, joka osasi silittää asiakasta”, Max kuvailee
monipolvista
työuraansa
teknologiajätti
ABB:n
palveluksessa. “Siksi työnantaja lähetti minut maailmalle
yhä uudelleen.”
Maailmalla on tarvittu myös kykyä sietää yksinoloa.
“Tällainen kappsäk barn joutui jo lapsena oppimaan, ettei
kavereita kannata hankkia, kun ne kuitenkin menettää.
Ja jos on itse pitkään poissa, joko kaverit muuttuvat tai
itse muuttuu. Tölö gymnasiumin luokkakokouksessa
sain kauhukseni todeta, että oli luokkakavereita, jotka
eivät yhäkään olleet käyneet Esplanadin pohjoispuolella.
Kehitys oli pysähtynyt.”
Keinotekoisesta kuulumisesta Max ei ole koskaan ollut

Olen aina
tuntenut
olevani
minority
man

KOSMOPOLIITIT

kiinnostunut. “Jotkut ekspatriaatit menevät Saturday Bruncheille toisten samanlaisten kanssa ja ovat kuuluvinaan. Itse olen
elänyt yksin niin pitkiä aikoja, ettei minulla ole kuulumisen pakkoa. Isäni sanoi aina, että ihminen on loppupeleissä yksin.
Jos en teini-ikäisenä mennyt baareihin, miksi menisin nytkään?”
Viimeisimmän työkomennuksensa Max on tehnyt Lähi-idässä. Hän vietti kaksi vuotta Qatarin aavikolla, öljyn ja kaasun
V
sahalaitaisten hintakäyrien tahdissa. Haastavasta työympäristöstä huolimatta periaatteet pitivät. ”En kokenut, että olin
lähtenyt hengailemaan suomalaisten kanssa ja pelaamaan jääkiekkoa.”
Qatarissa huipputehtävissä työskentelee huomattavan pieni määrä paikallisia. Näkyvimmillä paikoilla ovat valkoiset
Q
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muualtatulijat, seuraavilla muunväriset muunmaalaiset.
Maxin kaudella samassa pöydässä saattoivat istua
egyptiläinen, intialainen ja englantilainen, tai yhtä
hyvin turkkilainen ja libanoninaustralialainen.
Yhteensä maassa toimii kaksi miljoonaa työn perässä
saapunutta. “Kun öljyn hinta romahti, aasialainen
halpatyövoima korvattiin afrikkalaisella. Taksikuskit
ja yövartijat työskentelivät vuorokauden ympäri. Jotkut
heistä kerjäsivät rahaa pysyäkseen hengissä. Toisessa
päässä olivat ne, jotka olivat lunastamassa lupaamiaan
myyntilukuja. Qatariin piti tulla antamaan panoksensa
ja häipyä.”

V

aimo ehti olla Maxin mukana
komennuksella puoli vuotta. Eeva opetti
joogaa, mutta matka joogakouluun
kesti taksilla tunnin suuntaansa.
Max ymmärtää hyvin, ettei kumppani
viihtynyt Qatarissa pitempään. “Jos
ei tykkää drinksubileistä tai ole
pikkulapsia, valkoisella naisella ei ole siellä mitään
tekemistä.”
Yksin jääminen vaati sekin mielenlujuutta. Max
muutti yhdentoista neliön asuntoon, joka sijaitsi
rannalla muutaman harppauksen päässä merestä.
“Qatarissa ajalla ei ole merkitystä, sillä ei tee mitään.
Ainoa asia, jota vapaa-ajalla olisi voinut tehdä, oli ostaa
isojen poikien leluja, vesijettejä ja aavikkomaastureita.
Edes ostoskeskuksissa ei ole miehille kuin vaatteita,
aurinkolaseja ja kenkiä. Ei ole Clas Olsonia, Motonetiä,
Biltemaa. Qatar on kymmenportainen orjayhteiskunta,
siellä ei ajatella, että ihminen itse tekisi mitään.”
Onneksi sentään oli mahdollista uida ja lenkkeillä.
Viikonloppuaamuisin Max heräsi kuudelta, tuijotti
lentokoneiden helminauhaa taivaalla, veti uimahousut
jalkaan ja kävi siivoamassa rannan vuoroveden tuomista
roskista. Sitten hän palasi kotiin ja piti kiinni Suomenelämästä katselemalla Yle Areenaa, kunnes lähti taas
rannalle siivotakseen auringonlaskuun asti.
“Viimeinen tunti ennen auringonlaskua on paras.
Silloin kuumuus on jo vähän hellittänyt. Harva
ymmärtää, miltä tuntuu 44 plusastetta varjossa.”
Ajan tappaminen merkitsi myös aikaa ajatella. “Nettiä
A
selaillessani törmäsin Verdin Nabucco-oopperaan.
Vaikka musiikki ja teksti ovat vaikuttavat, en usko, että
se olisi kolahtanut yhtä paljon ilman Qataria. Lähi-itä on
systeemi, joka toimii ja on aina toiminut orjilla. Usein
puhutaan Qatarin jalkapallokenttien rakentamisesta
orjuutena, mutta tosiasiassa siellä ei ole mitään, mitä
ei olisi rakennettu muualta tuodulla, halvemmalla
työvoimalla.”

Elämänmeno Porvoon vanhassa kaupungissa on
toista kuin Qatarissa. Täältä maailmalta palaajalle löytyi
”kaupungin paras talo ja tontti.” Max ja Eeva huomasivat
ilmoituksen yhtä aikaa tahoillaan, ja päätös tapahtui
välittömästi; kosmopoliitille 37 minuutin matka
lentokentälle ei ollut ainakaan haitaksi.
Unelma rantatontista ja lähikaupasta, jonka
rantaan pääsisi purjeveneellä, jäi yhä haaveeksi, mutta
uudessa kotipaikassa on muita etuja: kaupunginosassa
on halutessaan mahdollista elää autotta, eikä
yksityisyyden sfääri ulotu äärimmäisyyksiin, niin
kuin Tukholman eteläpuolella, jossa sielläkin Max on
asunut. Munkkiniemen-kodissa taas häiritsi ainainen
raitiovaunujen kolina. ”Vaihtoehto olisi ollut Euroopan
kiertäminen asuntovaunulla”, hän sanoo hilpeästi.
Kun Max istuutuu Baby Grand -mallia olevan Erardflyygelinsä ääreen, käy viimeistään selväksi, ettei pelkkä
helpon poispääsyn mahdollisuus ole syy asuinpaikan
valinnalle. Elegantissa soittimessa, rakkaassa vuoden
-62 mahonkiveneessä ja Ranskan vallankumouksen
aikaisessa kotitalossa on paljon yhteistä — ajan patinaa,
joka ekspatriaatin elämässä Qatarissa loisti poissaolollaan.
“Ei tämä mikään UNESCO-kohde ole”, Max aloittaa,
“mutta kuitenkin jotain muuta kuin Kevätkumpu,
jossa on vedetty asfalttia pellolle. Paikka on ollut
tässä kuusisataa vuotta, kun taas autoja on ollut vain
50-luvulta. Citymaasturi ruostuu ja rapistuu, mutta
kadut ovat samassa paikassa vielä kuudensadan vuoden
kuluttuakin.”
Paluustaan saakka Max onkin ollut kaupunginosaaktiivi juuri liikenteeseen liittyvissä asioissa.
““Jos ei löydä mitään järkevää tekemistä tai osallistu
yhteiskuntaan, on mahdoton kotoutua. Minusta tänne
pitäisi muuttaa vain ihmisten, jotka ymmärtävät historiaa
ja historian kulkua. Kaupunkia on huollettava samalla
tavalla kuin venettä: aiheutettava mahdollisimman vähän

Jos ei löydä mitään
järkevää tekemistä tai
osallistu yhteiskuntaan,
on mahdoton kotoutua.
Minusta tänne pitäisi
muuttaa vain ihmisten,
jotka ymmärtävät historiaa
ja historian kulkua
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kokouksessa. Muualtatulija tuo aina mukanaan
perspektiiviä. Hän voi tarjota second opinionin,
puntaroida asiaa eri vinkkelistä.”
Tuliaisina tulee usein myös maailmalla opittuja
T
käytäntöjä. ”Lähi-idässä saamiini oppeihin kuuluu
kärsivällisyys — sen ymmärtäminen, ettei kaikkea
tarvitse saada kerralla — sekä luottamus, että ratkaisu
löytyy aina. Riitatilanteeseen jääminen ei ole kenenkään
etu. On muitakin lähestymistapoja kuin suomalainen
nyrkki taskussa neuvottelu.”
Myöskään halu vaalia vanhaa ei olisi samanlainen ilman
ulkomaan-vuosia. ”Jos on käynyt vain lomamatkalla
Thaimaassa, ei ymmärrä, mitä meillä täällä on, ja miksi
sen suojeleminen on tärkeää. Qatarissa vedetään 350
kilometriä ratakiskoa vain koska voidaan.”
Sellaista mentaliteettia Max ei soisi näkevänsä Vanhassa
Porvoossa.
“Nyt on menossa kolmekymppisten miesten hallitsema
grynderiremppausaalto. Jos kohta suomalaiset toimivat
näin, vielä isompi riski ovat ulkomaalaiset, joille
kulttuuriperintö ei ole tuttu. Kaupungin on pidettävä
tässä asiassa tiukka kontrolli, muuten sen vanhimmat osat
katoavat.”

haittaa alkuperäiselle niin että lähtiessään voi antaa
sen samassa tai paremmassa kunnossa eteenpäin.”
Max ei purematta niele kritiikkiä, että historiallinen
kaupunginosa kuuluisi vain siellä syntyneille.
”Joskus kuulee sanottavan, että tänne tulee asumaan
rikkaita helsinkiläisidiootteja. Vastaan, että jossain
niidenkin on asuttava. On totta, että Vanhan Porvoon
asukaskanta on homogeeninen, mutta moni asia
rajoittaa sitä, keiden on oikeasti mahdollista elää
täällä. Lentokenttää käyttäville kaupunginosa toimii
paremmin kuin Helsingissä töissä käyville. Tarvitaan
junarata ja julkisen liikenteen yhteys kehä kolmoselle,
jotta Helsingissä työskentely voisi todella toimia.
Vanhan Porvoon kohtalo on sen varassa.”
Yhteisöllisyyskään ei välttämättä ole pelkästään
kannustin. “Täällä on ihmisiä, jotka tuntevat toisensa
lapsuudesta asti. Muualtatulijan on siedettävä sitä,
että integraatio vaatii pitkää pinnaa. Jos saa hankalan
ihmisen maineen, koko kaupunki tietää siitä. Ihmisellä
ei ole muuta kuin tietotaitonsa ja maineensa, ja jos
niistä ei huolehdi, peli on menetetty.”
Maxia itseään sosiaalinen kontrolli ei vaivaa, sillä
pappilassa kasvanutta katseet ovat seuranneet lapsesta
asti. Toisaalta vaikka käyttäytymisen vaade on
sisäistynyt varhain, miehen mielestä on asioita, joissa
muualtatulija saakin olla peloton.
“Olen nähnyt maailmalla paikkoja, joissa yksikään
turisti ei ole käynyt. On siis tullut oltua vähän
tiukemmissakin paikoissa kuin jonkun yhdistyksen
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Halu vaikuttaa Porvoon tulevaisuuteen on Maxissa
vahvana, mutta pikemminkin neuvonantajan tai viisaan
valtiomiehen hahmossa.
“Elokuvassa kummisetä aina ammutaan, mutta
consigliere jää henkiin. Ajattelen, että olen consigliere, se,
joka sanoo: ’Tuolla tehdään näin, oletteko ajatelleet, että
täälläkin voitaisiin.’ Ainoa mahdollisuus ei ole se, miten
asiat on aina ennenkin tehty.”

S

ukunsa historiasta huolimatta Max muutti
Porvooseen ensi kerran vasta vuonna 2005.
Hän asuu siis juurillaan toistamiseen,
muttei vielä kahden vuoden jälkeenkään
tunne itseään täysin asettuneeksi. Syy on
kiertolaisen sielunmaisemassa.

“En nyt sanoisi ihan, että home is where you lay your
hat, mutta sinne päin. Asettumisen tunnistaa siitä, ettei
enää surffaa netissä etsimässä uusia mahdollisia koteja,
vaan miettii, minkä seinän maalaisi ensi vuonna.”
Aavikolla vietettyjen vuosien jälkeen Max nauttii
eniten tavallisesta arjesta. Vanhassa Porvoossa saa
kunnostaa taloa, tehdä puutöitä ja kävelyttää Ruskakoiraa Linnamäellä.
“Qatarissa jokainen ajatteli vain poispääsyä. Motto
oli staying alive. Minulle kärsimyksen kestäminen oli
avain tilanteesta selviytymiseen. Se on yksi suurin Lähiidässä saamistani opeista — samoin kuin ymmärrys siitä,
että jokaisella on sama kärsimys kestettävänä, kunnes
orjuus on ohitse. Esimerkiksi Porvooossa Runo-hotellia
rakentavat venäjää puhuvat virolaisorjat, eivät suomalaiset

KOSMOPOLIITIT
kunnon palkalla.”
Juuri Qatarin-kokemukset tekevät Maxista haluttoman
jättämään kodin Vanhassa Porvoossa. ”Täällä voi
viettää aikaa eikä vain kuluttaa sitä. Silti täälläkin on
etuoikeutettuja, jotka elävät hengissäsäilymisen motolla
ymmärtämättä, että voisivat oikeasti elää.”
Maxille onnellisuuden salaisuus asuukin mielen
rakenteessa — samassa, joka Qatarin-vuosina auttoi
pitämään pään koossa.
“Moni luulee, että että jos elämä jossain on skeidaa,
pois muuttaminen auttaa. Asia ei kuitenkaan ole niin.
Kaikki hyvä, mikä ihmisellä on sisällään, seuraa mukana,
ja myös skeida seuraa. Uusi omakotitalo ei tee ihmiselle
uutta elämää.”

Täällä voi viettää aikaa eikä vain kuluttaa sitä.
Silti täälläkin on etuoikeutettuja,
jotka elävät hengissäsäilymisen
motolla ymmärtämättä,
että voisivat oikeasti elää
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TRIBUUTTI
KAUPUNKITILALLE
Kahdeksas Porvoo Jazz Fest onnistui
tilan ja musiikin dialogina
Juli Sparfvén

P

orvoon oma jazz-festivaali, kolmipäiväinen
Porvoo Jazz Fest, kohensi tänä vuonna
profiiliaan nokkelana kaupunkitilan
hyödyntäjänä. Vuonna 2013 aloittanut
taidetapahtuma on löytänyt uuden
tilasatelliitin länsirannan akustisesti
kiinnostavasta
Taidehallista,
jossa
Kari Ikosen flyygeli toisena festivaalipäivänä sekä
Ville Herralan ja Antti Lötjösen kontrabassot
viimeisenä tarjosivat valokuvataiteilija Anna Niskasen
metsäpaloaiheiselle näyttelylle uusia lukureittejä:
luonnon kaaos ja hiljaisuus sanoittuivat uudelleen
tilaan tuotujen äänien kautta.
Festivaalin ydinnäyttämö, WSOY-talon Vanha123,
puolestaan ylsi hetkittäin klubimaiseen intensiteettiin.
Vanhan elokuvateatterin tilat taipuivat muun muassa
saksofonisti Timo Lassyn ja rumpali Teppo Mäkysen
hypnoottiseen yhteiskonserttiin sekä pianisti Markus
Niittysen kvartetin korkeaenergiseen jazz-riehaan.
Festivaalin rakentamisessa tila on ollut lähtökohtana
ja se näkyy. “Kaupungissa on paljon hyödyntämätöntä
hukkatilaa”, sanoo festivaalin taiteellinen johtaja
Jaska Lukkarinen. ”Olemme halunneet ottaa
sen hyötykäyttöön ja kannustaa samalla muita
hyödyntämään näitä tiloja.”
Matalan kynnyksen festivaaliksi itseään toivova
Porvoo Jazz Fest pyrkii lähestyttävyyteen paitsi tila- myös
ohjelmistoratkaisuillaan. Lukkarisen tausta ja kontaktit
näkyvät instrumentaalisissa painotuksissa, kun taas
tuottaja Elina Brooksin ansiosta festivaalilla kuullaan
myös vokalisteja. Tänä vuonna viihteellisemmästä annista
vastasi esimerkiksi Maria Ylipää Ystävät-yhtyeineen,
kun taas Taidehallin svengiä hylkivät äänitutkielmat
takasivat, ettei edes kansainvälisen tason taidemusiikkia
vaativa kuulija lähtenyt festivaalilta tyhjin käsin.
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Lukkarisen, Brooksin sekä Porvoo Jazz Festival ry:n
puheenjohtajan Antti Ansaksen tapahtuma on toistaiseksi
pysytellyt teemattomana, mutta tänä vuonna punaiseksi
langaksi valikoituivat uunituoreet levyjulkaisut. Niittysen
levynjulkistuskeikan lisäksi Ikoselta on juuri ilmestynyt
levy Impressions, Improvisations & Compositions (Ozella
Music, 2020), joka jo nimensä puolesta viittaa musiikin ja
kuvataiteen vuoropuheluun, Herraselta ja Lötjösen Quintet
Eastilta puolestaan levyt Pu: (We Jazz Records, 2020) sekä
ALQE (We Jazz Records, 2020). Lassyn ja Mäkysen paljon
kiitosta kerännyt yhteisdebyytti julkaistiin viime vuonna.
Koronaviruksen dominoima vuosi on ollut uuden
levyn tehneille poikkeuksellinen. Porvoo Jazz Festin
järjestelyissä elävän musiikin suojeleminen ja infektioriskin
välttäminen yhdistettiin kuitenkin onnistuneella tavalla.
Vaikka lippuja voitiin myydä vähemmän kuin yleensä
ja ulkomaisten artistien esiintymiset peruuntuivat,
ymmärrys järjestämisen etuoikeudesta sävytti tapahtumaa
kauttaaltaan. “Jos suutelette vieraita, muistakaa käyttää
maskia”, hauskuutti seremoniamestarina toiminut DJ
Bunuel yleisöä sekä katsomossa että live streamin äärellä,
ja tunnelmallisessa lämpiötilassa kasvosuojain päällä
häärättiin myös viinibaarissa.
Festivaali lepää Lukkarisen verkoston ja laajan
rahoituspohjan varassa, joista kummallakin on vahvoja
heijastumia festivaalin kokonaisilmeeseen. Esimerkiksi
jazz-maailmassa harvinaislaatuinen kahden kontrabasistin
yhteiskonsertti soitettiin spontaanin kaveriaivoriihen ja
kahden harjoittelukerran pohjalta. Herrala ja Lötjönen
osaavat kaiken, minkä bassolla voi osata, ja konsertti jättää
jälkeensä huutavan kysymysmerkin: miten näin uniikkia
jazz-elämystä on ylipäänsä mahdollista päästä kuulemaan
Porvoossa?
“Halusin soittaa Villen kanssa. Jaska keksi idean.
Loppu syntyi Taidehallin tilan pohjalta”, Lötjönen toteaa

ILMIÖT
juomalla ja keskustelemalla.” Kaksikko kertoo pohtineensa
etukäteen siirtymiä äänimaisemien välillä, mutta
jättäneensä toteutuksen keskinäisen luottamuksen varaan.
“Löysimme samanlaisia näkymiä, joissa viihdyimme”,
Herrala kuvailee. “Kappaleissa on variaatiota, mutta
maisema säilyy yhtenäisenä niin pitkään, että kuulija ehtii
aistia sitä.”

J

uuri sellaisena Taidehallin esitys onkin
kunnianosoitus
soittimelle,
jonka
mahdollisuuksia
Lötjönen
ja
Herrala
hyödyntävät
kokonaisvaltaisesti
muun
muassa afrikkalaisen marakassin, helistimen
ja kiinalaisten syömäpuikkojen avulla,
osoittaen vähäeleisen tehokkaasti, kuinka orkesteri
usein syö soolosoittimena mykistävää bassoa. “Harva
tulee ajatelleeksi, että bassoa voi käyttää esimerkiksi
lyömäsoittimena”, Herrala sanoo.
Kumpikin taiteilijoista korostaa, että teoksen muusa on
Lukkarinen ja Lukkarisen festivaali. Leikkisään absurdiin
ajoittain intoutuva, 1960-luvun kompromissittomalle
free jazzille pokkaava esityskokonaisuus saa voimansa
henkilökohtaiseen esiintymispyyntöön liittyvästä kokeilun
vapaudesta. ”Mieluummin soitan täällä kuin Berliinin
Porvoossa”, Lötjönen summaa.
Pienten piirien touhua tai ei, myös Lukkarinen tuo
festivaalin kovatasoista kotikutoisuutta mielellään
esille. Luovuuden luonteen ymmärtämisen kannalta
läpinäkyvyys on pelkkää plussaa: se, miten parhaat jutut
syntyvät, valaa kulttuurikentälle ymmärrystä myös siitä,
miten ne eivät synny.

vaatimattomasti, ja Herrala jatkaa: “Kai me ollaan Jaskalle
’ne’ basistit.”
Eikä ihme. Neljästä kappaleesta koostuva
festivaalikonsertti on teosmainen kokonaisuus, jossa
Lötjönen ja Herrala kuuntelevat toisiaan tarkasti ja hakevat
luovasti erilaisia äänimaailmoja. Rikkaat tekstuurit luovat
voimakkaita, luonnon liikkeeseen palautuvia mielikuvia,
joissa maisema elää ja muuttuu ristiriitaisten voimiensa
vuorovaikutuksessa. Näyttelytilan muodot ja materiaalit
muodostavat mielenkiintoisia, matalia ääniä tukevia
kaikupintoja: äänet tuntuvat kuljeskelevan, etsivän toisiaan,
välillä taas kohtaavan ja suuntaavan sitten määrätietoisesti
kohti tuntematonta — ennalta-arvaamatonta, tummaa,
jopa uhkaavaa.
Voimakasjännitteinen, maailmoissaan lähes narratiivisella
V
intensiteetillä pitelevä improvisaatio on syntynyt ”kahvia

Taiteellinen johtaja suostuu kuitenkin myöntämään,
T
ettei Porvoon maine musiikkikaupunkina ole
kollegojen houkuttelussa haitaksi. Paitsi, että muusikot
tulevat mielellään Porvooseen, täältä löytyy valmis
kulttuurinkuluttajien segmentti. “Suomenruotsalaiset
ovat tottuneita kulttuurin harrastajia, mutta sen lisäksi
meillä käy ihmisiä, joita ei näy Helsingin klubien keikoilla,
esimerkiksi iäkkäitä. Toisaalta juuri näissä ryhmissä saattaa
esiintyä varovaisuutta uuden äärellä. Festivaalin idea on,
että täällä näkee sellaistakin, mitä ei varsinaisesti tullut
katsomaan.”
Korostuneimmillaan idea toteutuu Vanha123:lla,
jossa festivaalikävijä siirtyy konsertti-illan aikana salista
toiseen installaatiokokemusta muistuttavalla tavalla. Illan
kummallakin konsertilla on kaksi esityskertaa, joten
lipun ostanut ei jää kummastakaan paitsi. Samalla kävijä
tulee nähneeksi senkin konsertin, joka ei välttämättä istu
omaan makuun — tai jonka ei uskonut istuvan. ”Olemme
tavoitelleet positiivisia ahaa-elämyksiä ja onnistuneet siinä”,
Lukkarinen toteaa.
Vanha123:lla Porvoo Jazz Fest pyrkiikin parittamaan
V
paitsi jazzin eri genrejä myös uransa eri vaiheissa olevien
taiteilijoiden esityksiä, samoin kuin huolehtimaan siitä, ettei
perinteinen äijäjazz ole yliedustettuna. ”Kävijöistämme yli
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polvesta kiinni”, sanoo Lukkarinen, ja Ansas komppaa:
“Se, että meillä on mahdollisuus tehdä alle sadan hengen
keikkoja, johtuu poikkeuksellisesta rahoituspohjasta.
Festivaalia ei tarvitse repiä tekijöittensä selkänahasta tai
omasta lompakosta. Nykytilanteen eteen on kuitenkin
tehty satoja tunteja töitä.”

70 prosenttia on naisia. Tavoite on, ettei festivaalilla tule fiilis,
että jazz-musiikki on miehinen ala.”
Toteutus onnistuu vaihtelevasti. Esimerkiksi nuorten
T
naismuusikoitten (Josefiina Vannesluoma, Riikka Keränen,
Kaisa Mäensivu ja Selma Savolainen
Savolainen) vokaaliyhtye Signe
jää auttamatta viereisessä salissa soittavan ja vuosia yhteispeliä
hioneen Markus Niittysen kokoonpanon jalkoihin — osin
myös siksi, ettei Niittysen, saksofonisti Joonatan Raution
ja kumppaneiden raivorytmikäs energiapläjäys pysy seinän
toisella puolella, vaan karkaa ajoittain naisnelikon Edith
Södergran- ja Sappho-tulkintojen päälle. Etenkin Savolaisen
äänessä on sävyvaihtelua ja hienovaraisia vivahteita, jotka
paljastavat vavahduttavuutensa yhtyeen malttaessa pitäytyä
skandinaavisvaikutteisimmissa sävellyksissä, mutta jotka
kahden päällekkäisen konsertin kokonaisuudessa eivät pääse
oikeuksiinsa. Muusikoilta kaksi peräkkäistä settiä puolestaan
kysyy kestävyyttä, ja etenkin improvisaation varaan nojaavissa
esityksissä niiden tasalaatuisena pitämisessä on haasteensa.
Toisaalta suuresta osasta tapahtuman ainutlaatuista
T
tunnelmaa on kiittäminen juuri Vanha123:n intiimejä saleja.
Yleisön ja muusikoiden vuorovaikutus säilyy vahvana, viinilasit
mahtuvat pienille pöydille istuinten välissä, eikä muusikoiden
tarvitse soittaa tyhjälle salille. “Täällä soittajaa saa vaikka
46

Vanha123:n saleissa on myös riittävästi eroja tukemaan
V
erikokoisia kokoonpanoja. Kvartetit ja kvintetit
löytävät paikkansa isommasta salista, kun taas Lassyn
unenomainen saksofoni ja Mäkysen transsinomaiset,
lähes primitiiviset rumpusoolot täyttävät erinomaisesti
vanhan elokuvateatterin pienemmän salin korostaen
esitystilanteen riisuttua ja avointa luonnetta. Tasavahvan
kaksikon soittimet sekä ylistävät toisiaan että antavat tilaa
toisilleen, dynamiikka pysyy tiheänä koko 45-minuuttisen
improvisaation ajan, eikä konserttiin mahdu yhtään
hukkasekuntia: tila on riittävän pieni tunnelmoiville,
pehmeille sävelkuluille, mutta kestää myös dialogin rajun
kiihtymisen Liberty-kappaleen kaltaisissa nousuissa.

WPGB

Voices of the postmodern village

T

hinking world as a village? The medieval Old Porvoo has it.
Our lively neighbourhood by the Porvoo River, just a little
more than a half an hour outside of Helsinki, is a creative
community of professionals with a global mindset, artists
and entrepreneurs alike.

So is our magazine.

34-years-old WPGB wants to be part of the print renaissance of independent
lifestyle magazines in hyper-digital world. We are biannual, slow magazine
offering counterbalance to the ad-heavy, fast-paced, disposable media.
Our goal is to offer inspiring visual and intellectual journey filled with indepth interviews, long-form cultural commentary, and slow journalism
influenced by literal storytelling. We also feature well-shot and creative
photography.

In 2021, bilingual WPGB will take a step further. We invite talented makers
to contribute also in English. If you write about history, culture, architecture,
or lifestyle, and think you could be one of them, don’t hesitate to contact
the executive editor Juli Sparfvén (paatoimittaja.vanhaporvoo@gmail.
com) for more information. Let’s think together how we could bring the
21st century village vibes alive in the print, and give a voice to the new
urban mindsets!

The deadline for submission will be 15th March 2021.
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LOVE IN THE TIME
OF GENTRIFICATION

I

Juli Sparfvén

t was my first morning in Old Porvoo, after
moving to the town. I woke up because of a voice,
which felt like coming from a different city, one
of my cities. I opened my eyes and couldn’t tell
where I was. I smelled coffee, and heard words
in a language that I could follow. A simple
conversation, easy enough for a beginner, loud enough for
a newcomer, who had plugs in her ears to smoothen the
sleep of the first night.
Swedish? My god, no! We Finns are bilingual by law,
and one is expected to hear Swedish especially in the
coastal cities like Porvoo.
Four hundred years ago, the language would have been
Swedish, or perhaps German, as the former museum
director Merja Herranen writes on this issue. In 2019, in
the casual summer morning, at 8 a.m., it was Chinese.
Those voices didn’t throw me back to Beijing, though.
They brought me back to Amsterdam, which was my home
base after living in China, and the only city — before
Porvoo — I have ever given my heart to. During my years
in Beijing, I had missed old European architecture, water
flowing throughout the city, and a decent cappuccino.
Understanding it started from not having it.
My first autumn in Amsterdam was nothing but
counting the Chinese having their mid-autumn holiday.
There were millions of them, or that’s how it felt like.
It turned out that they loved canals, and cafés, and old
buildings as much as I do. Café in my canal house was
their favorite.
Most Amsterdammers have a love-hate relationship to
tourism, and even for expatriation. Conversation about
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the subject is straightforward, as almost everything in
Holland. Nobody is safe from criticism, not even me with
blue eyes and blond hair.
I appreciated, and still appreciate, the equal harshness
towards everybody. After all, they have given their city
for people from all over the world — for those, who love
beauty, creativity, and liberal values as much as they do.
They have the right to define the rules.
It is well known that gentrification shifts the composition
of neighbourhoods. The canal house, where I lived, had
only one local resident. She was a Dutch top model, whose
favorite food — as it seemed like, when I saw her in the
staircase — was a latte of the world’s biggest coffee chain.
Globalization guaranteed.
Following the shared rules made me feel like a real
Amsterdammer. Yet, eventually, there came a point,
when I was thinking: how about having it all in my own
backyard? All that jazz, all that criticism (dare I call it:
Nimbyism), which is a privilege of a local.
That’s when I found my Little Amsterdam in Old
Porvoo.
The neighbourhood culture in Amsterdam is one
of a kind. Finding one’s belonging through a given
neighborhood is easy, perhaps because they all are unique.
As an editor-in-chief, I want WPGB to be a local magazine
one could find in any cosmopolitan neighbourhood, in
any place in Europe. A magazine, which not only tells
stories of belonging, but strengthens the character of the
neighbourhood.
Amsterdam is a metropolis feeling like a village.
Comparing to it, Porvoo is a village, and Old Porvoo, as

FROM THE EDITOR-IN- CHIEF
a neighbourhood, a village within another. But strange
enough, it feels big, from inside. It feels like a metropolis,
not because of the density of population, anonymity (oh
no!), or the possibilities of entertainment, but because of
its history. It has depth. When one stands at the top of the
Castle Hill, one has a feeling of seeing above the seas, and
the feeling comes from knowing that it has always been so.
We are big, because we are part of the history of the bigs.
When I hear Mandarin outside my window, I rarely
think of tourism in terms we usually think about it. I think
about coming, living, borrowing beauty for a moment, a
shorter or a longer one. I think about myself and the cities
I have called home.
The fall/winter issue of WPGB Magazine is dedicated
to the cosmopolitans of Old Porvoo, who have a doublegaze to the city, both of an insider and an outsider. A social
media influencer, a priest, a non-fiction writer, an engineer,
and a graphic designer open up about their ways of seeing

familiar from far.
I was able to bring their stories to this issue not only
because of a talented photographer Annika Blåfield,
whose photography gives life to the personalities shaped
by the world, but our AD, Paola Ferri, who used to be my
neighbor in the canal house in Amsterdam. I lived at the
attic, she in the souterrain, both typical and recognizable
spaces of the city.
Now we, an Italian and a Finn, form again an
imagined — and imaginative — community. Welcome
to the journey with me and Paola, and the rest of our
multilingual team!

WPGB MAGAZINE LAUNCH
WPGB-lehti ja Vanhan Porvoon asukasyhdistys ry kutsuvat Sinut
uudistuneen lehden lanseeraustilaisuuteen

lauantaina 12. joulukuuta 2020 klo 15-18
Galleria Maariin Raatihuoneentorille
Jokikatu 22, Vanha Porvoo
Tule juhlistamaan lehden uutta vuosikymmentä kanssamme sekä tapaamaan lehden
tekijöitä ja tämän numeron kosmopoliitteja yhdistyksen tarjoamien glögien äärellä.
Mukaasi saat WPGB:n näytenumeron, ellet ole löytänyt sitä jo postilaatikostasi.
Tilaisuuden glögit sponsoroi Wanhan Porvoon Fabriikki.
Lämmintä juomaa voi nauttia myös gallerian edustalla. Näyttelytilaan pääsy korkeintaan
20 ihmiselle kerrallaan Porvoon kaupungin asettamien covid19 -rajoitusten vuoksi.
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KUTSU VANHAN PORVOON ASUKASYHDISTYKSEN
VUOSIKOKOUKSEEN

Vuosikokous pidetään tiistaina 9.3.2021 klo 18.00
Rakuunarykmentti, Jokikatu 24
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat
Hallitus toivoo runsaslukuista joukkoa paikalle.
Yhdistys tarjoaa kahvia pientä purtavaa.
Tervetuloa
Vanhan Porvoon Asukasyhdistys ry
Hallitus
INBJUDAN TILL FÖRENINGEN INVÅNARNA
I GAMLA BORGÅS ÅRSMÖTE
Årsmötet hålls tisdagen den 9.3.2021 kl. 18.00
på Dragonregementet, Ågatan 24 ,
På mötet behandlas föreningens stadgeenliga ärenden.
Styrelsen önskar livligt deltagande.
Föreningen bjuder på kaffe och lätt tilltugg.
Välkommen
Föreningen Invånarna i Gamla Borgå rf
Styrelsen
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