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Kielipala

Helteet ovat ohi?
”PAKKANEN, SIITÄ suomalainen tykkää”, virnuillaan
Helle-nimisessä laulussa. Laulun ironinen idea on, että
helle saa ihmiset epävireeseen, kun taas pakkasella työteho on huipussaan.
Epävirettä on ollut havaittavissa alkukesän helleuutisoinnissa. Kun ensimmäinen lämpimämpi päivä oli
ohi, uutisissa alettiin hehkuttaa, että ”helteet ovat ohi”.
Huomio kiinnittyy näissä sääpuheissa monikon käyttöön yksikön asemesta.

Kun joku väittää laittavansa housun
jalkoihin, herkkähipiäisempi saa
allergiareaktion.
KUTEN ISO suomen kielioppikin todistaa, tavallisesti
yksiköllä ilmaistaan yhtä oliota ja monikolla tällaisten
joukkoa. Huomattava kuitenkin on, että eräissä tapauksissa ”lukusuhteet eivät vastaa ulkomaailman suhteita”. Sanat perhe ja nuoriso ovat yksiköllisiä, mutta tarkoittavat yksilöiden joukkoa; sanat häät ja sakset ovat
monikossa, mutta tarkoittavat yhtä asiaa.
Väärältä vaikuttava valinta saattaa särähtää kielisielussa. Kun joku väittää laittavansa housun jalkoihin,
herkkähipiäisempi saa allergiareaktion.
Hellekysymykseen nopea nettianalyysi antaa seuraavanlaisen vastauksen: Haku ”helteet jatkuvat” tuottaa
19 600 osumaa ja haku ”helle jatkuu” 76 400 osumaa.
Haut ”helle ohi” ja ”helle on ohi” tuottavat yhteensä 512
osumaa, haut ”helteet ohi” ja ”helteet ovat ohi” yhteensä 13 660 osumaa.
Tulos on musertavan selvä. Kun puhutaan kuuman ilman jatkumisesta, on tavallista käyttää yksikköä. Helle
siis jatkuu. Kun taas puhutaan kuuman ilman loppumisesta, on huomattavasti tavallisempaa käyttää monikkoa kuin yksikköä. Helteet siis todellakin ovat ohi.

Tähän meni vajaa viikko. Kimmo Laakso aloitti puolimetrisen naisfiguurin muovaamisen maanantaina. Perjantaina työ oli enää loppusilausta vajaa ennen kipsivalua.

Nollasta sataan vajaassa viikossa
Virolahden
kuvanveistokurssilla
on muovailtu
kipsiveistosta elävästä
mallista.
Matti Tieaho
VIROLAHTI.
Kotkalainen
Kimmo Laakso nyppäisee
huomaamattaan pienen savinokareen
muovaamansa
naisfiguurin yläosasta. Maanantaina alkanut kuvanveistokurssi on siinä vaiheessa,
että vuorokauden jälkeen figuuri peitetään kipsivalulla. Jos kaikki menee hyvin,
maanantaina nollasta aloitettu veistos on sunnuntaina
valmis.
Kuvanveiston opettaja Emma Helle sipaisee Laakson
puolimetristä
naisfiguuria
oikeasta käsivarresta. Siihen
pitänee tehdä vielä ennen lopullista valua rautalangasta vahviste. Käsivarsi on sen
verran ohut, että kipsiveistoksen elinkaari saattaisi jäädä lyhyeksi.
VÄHÄN AIKAISEMMIN Laakso on tunnustanut, että kyseessä on hänen ensimmäinen kipsiveistosprojektinsa.
Ihan pystymetsästä hän ei
kuitenkaan Johannes Takanen Seura ry:n järjestämälle kuvanveistokurssille tullut. Kotona on portinpielessä moottorisahalla veistetty

karhu. Yksi betoninen kissakin on kotona omineen tehty.
— Kuvittelin, että minulla
on mahdollisesti vähän kuvanveistäjätaitoa olemassa,
ja täältä saa sitä lisää, Laakso perusteli osallistumistaan
Pyterlahden hovissa pidettävälle kurssille.

Johannes
Takanen Seura ry.
 Perustettu 1986
 Vaalii kuvanveistäjä Takasen perintöä
 Edistää taideharrastusta
Virolahdella ja Suomessa
 Järjestää taidekilpailuja,
-näyttelyjä ja valistustilaisuuksia

Tässä on
huomannut oman
pienuutensa
osaamisessa.

Johannes Takanen
 Syntyi Virolahdella 1849
 Opiskeli Viipurissa ja Helsingissä

Pirkko Ikävalko

MALLINA KURSSILLA työskentelevä Anna-Leena Kankaanpää kertoo työn olevan intensiivikurssilla suurin piirtein samanlaista kuin
kerran viikossa pidettävillä talvikursseilla. Ohjelmassa on ollut lyhyttä ja pitkää
asentoa. Luonnosmaisia croquis-piirroksia harjoitellessa
on riittänyt kolmen minuutin paikallaan olo.
Varsinaista savimallia tehtäessä hän on istunut mallina
yhteen soittoon 20 minuuttia kerrallaan, minkä jälkeen
on ollut 10 minuutin tauko
ennen seuraavaa rupeamaa.
Viikko Virolahdella on ollut
sateinen, ja alasti poseeraava Kankaanpää on joutunut
välillä peruspatterin lisäksi

 Kuvanveisto-opinnot Tanskan kuninkaallisessa taideakatemiassa
 Kuoli Roomassa 1885

Anna-Leena Kankaanpää ottaa malliksi asennon, joka on tullut kurssilaisille viikon aikana erittäin
tutuksi.
turvautumaan myös lämpöpuhaltimeen.
— Kun on 20 minuuttia paikallaan, on asento valittava huolella. Kaksi kertaa on
jalka puutunut, Kankaanpää
kertoo.
YKSI KYMMENESTÄ kurssille osallistuneesta on Pirkko
Ikävalko Kouvolasta, joka on

hakenut kuvanveisto-oppeja
aikaisemmin Kouvolan kansalaisopistolta. Mitä pidemmälle tekeminen on mennyt,
sitä vahvemmaksi on käynyt
ajatus siitä, miten paljon on
vielä opittavaa.
—Tässä on huomannut
oman pienuutensa osaamisessa, Ikävalko naurahtaa ja
peräänkuuluttaa samanlais-

ta kesäkurssia tulevaisuudessa myös Pohjois-Kymenlaaksoon.
Kurssin isäntä Jaakko Lintunen kertoo, että samanlainen kuvanveistokurssi on Johannes Takanen Seura ry:n
nimissä järjestetty viimeksi 1990-luvun puolivälissä.
Riitta Kuusiluoman ateljee
Pyterlahden hovissa oli tällä

kertaa itsestään selvä valinta, sillä aikansa merkittävimpiin kuvanveistäjiin lukeutunut Johannes Takanen oli
Virolahden kasvatti.
Kurssijärjestelyt saivatkin
kiitosta eri puolilta Suomea
kurssille osallistuneilta oppilailta. Maaseudun rauha,
hyvä ateljee ja erinomainen
opetus tuottavat hyvinvointia myös virolahtelaisille, sillä kurssityöt asetetaan heinäkuuksi esille Virolahden
kirjastoon.

Lapin taika valaisee Ateneumin loppiaiseen asti
Suurnäyttely jatkaa
keväällä Rovaniemelle.
Sanna Nikula
HELSINKI. Valoa ja värejä, poroja ja tuntureita, mutta myös
sääskiä, mieltä jäytävää kaamosta ja purevaa pakkasta.
Ateneumin taidemuseon suurnäyttely Lapin taika pureutuu
siihen, kuinka maakunta näyttäytyy kotimaisten kuvataiteilijoiden teoksissa. Näin laajaa
Lappi-aiheista näyttelyä ei ole
Suomessa ennen nähty.
Esillä on lähes 150 teosta
1800-luvulta tähän päivään.
Mukana on 47 taiteilijan töitä,
muun muassa Juho K. Kyyhkysen, Gabriel Engbergin,
Marja Vuorelaisen, Rosa Liksomin, Kalervo Palsan, Reidar
Särestöniemen ja Jorma Purasen teoksia.

Katselmukseen on valittu
teoksia, jotka joko kuvaavat
Lappia, ovat syntyneet sen innoittamina tai joissa aiheena
on elämä ja arki pohjoisessa.
Osa teoksista on syntynyt pohjoisessa ja osa on tehty muualla. Kaikki näyttelyn taiteilijat
eivät ole syntyisin Lapista.
— Lähtökohtana ei ollut kronologinen esitys Lappi-aiheisen taiteen historiasta, vaan
elämyksellinen kokonaisuus,
luonnehtii näyttelyn koonnut
Ateneumin
museonjohtaja
Maija Tanninen-Mattila.
Elämyksellisyyttä korostaa
näyttelyn arkkitehtuuri, joka
perustuu pohjoiseen valoon.
Sen on suunnitellut Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen-Komonen.
Näyttely jatkuu Ateneumissa loppiaiseen asti ja siirtyy
keväällä Rovaniemen taidemuseoon.

Kun aloin etsiä
teoksia, yllätyin
kuinka varsinkin
Kiasmasta löytyi
töitä, joita en ollut
aiemmin edes
osannut katsoa
Lappi-aiheisina.
Maija Tanninen-Mattila

LAPIN TAIKA -näyttelyn teokset on koottu museoista kautta Suomen.
— Kun aloin etsiä teoksia, yllätyin kuinka varsinkin Kiasmasta löytyi töitä, joita en ollut aiemmin edes osannut katsoa Lappi-aiheisina, Tanninen-Mattila sanoo.
Näyttelyn vanhin esine on
tuntemattoman tekijän shamaanirumpu 1600-luvulta.

Näyttelyssä on muun muassa
Juho K. Kyyhkysen, Kalervo
Palsan ja Rosa Liksomin
teoksia.

Lapin taidetta on tuhoutunut runsaasti historian syövereissä. Teoksia jäi esimerkiksi
mökkeihin evakossa syksyllä 1944, kun mukaan sai ottaa vain välttämättömimmät

vaatteet ja rahat. Myös tulipalot ovat tuhonneet töitä.
Näin on käynyt muun muassa Juho K. Kyyhkysen jäämistölle. Hän kuoli tapaturmaisesti 34-vuotiaana vuon-

SÄÄTIEDOTUKSET ja -ennusteet ovat nykymaailmassa
nousseet arvoon arvaamattomaan. Enää ei tarvitse katsoa ikkunasta, millainen sää ulkona on; riittää kun vilkaisee netistä tai kännykästä.
Hirmumyrkyt, maanjäristykset, tulivuorenpurkaukset, kaikenlaiset luonnon mullistukset ovat globaalissa
maailmassamme tulleet lähelle. Ne uhkaavat.
Nyt ei ole tavatonta, että voimme seurata netistä minuutti minuutilta ukkosrintaman lähestymistä. Elämme
jonkinlaisessa lumeessa: luulottelemme, että voimme
hallita luonnonvoimia, kun tiedämme niiden aivoitukset.
Samalla säiden ennustamisesta on tullut bisnestä.
Tässä voi nähdä paradoksin. Olemme etääntyneet luonnosta, mutta seuraamme sitä tieteellisemmin kuin koskaan. Sää on aina uutinen, vallankin oikein kerrottuna.
MIKSI SIIS valitsemme mielellämme monikon, kun puhumme helteiden ohi menemisestä? Kovin laimea on
sellainen uutinen, jossa sanotaan, että ”helle on toistaiseksi ohi”. Paljon myyvempää on väittää, että ”helteet
ovat ohi”, ikään kuin lopullisesti, kaikki helteet.
Paisuttelevalla monikolla on tässä tapauksessa yksikköä parempi teho ja uutisarvo. Totuudesta viis.
”Pakkanen, voi kun pian tulis pakkanen!”
Vesa Heikkinen
Kirjoittaja on suomen kielen dosentti ja tietokirjailija.

Urho
Kekkosesta
tekeillä ooppera
Ilmajoelle
ILMAJOKI. Ilmajoen musiikkijuhlilla nähdään
kahden vuoden päästä
uusi ooppera presidentti
Urho Kekkosesta.
Kekkos-oopperan libreton kirjoittaa Lasse Lehtinen ja musiikin säveltää
Uljas Pulkkis. Libretto valmistunee alkusyksystä,
kertoo Ilmajoen Musiikkijuhlien toiminnanjohtaja
Sari Mäkinen.
Ooppera kertoo Urho
Kekkosen elämästä lapsuudesta kuolemaan saakka. Keskeisiä henkilöitä
on neljä. Musiikkijuhlat ei
halua vielä paljastaa, keitä
he ovat.
Pääsolistit on määrä valita syksyn aikana. Ohjaajasta käydään vielä neuvotteluja.
Kekkos-oopperasta tulee Ilmajoen Musiikkijuhlien yhdestoista oma ooppera.
Ensi kesänä musiikkijuhlien oopperana jatkaa
vielä talvisota-aiheinen
Taipaleenjoki.
Ilkka Kuusiston säveltämä ja Panu Rajalan kirjoittama ooppera pohjautuu Yrjö Jylhän runoihin. STT

Korsholmassa
teemana
Bergman
na 1909. Taiteilijan viimeisenä
elinvuonnaan maalaama Kota on hankittu Ateneumin kokoelmiin vasta vuonna 2010,
ensimmäisenä
Kyyhkysen
maalauksena. STT

VAASA. Korsholman musiikkijuhlien tämän kesän
yhtenä teemana on Erik
Bergmanin (1911—2006)
musiikki. Pohjanmaalla
Uudessakaarlepyyssä syntyneen säveltäjän syntymästä tulee kuluneeksi
sata vuotta.

Juhlien aikana kuullaan kaikkiaan kymmenen
Bergmanin teosta kahdeksassa eri konsertissa,
kertoo Musiikkijuhlien
taiteellinen johtaja Marko Ylönen. Ohjelmassa on
niin säveltäjän varhaistuotantoa kuin uudempaakin musiikkia.
Bergman-iltaa vietetään
jo musiikkijuhlien varaslähtökonsertissa Raippaluodon kirkossa 26. heinäkuuta. Illan ohjelmassa
on musiikin lisäksi runoja, joita esittää Bergmanin
puoliso, näyttelijä Christina Indrenius-Zalewski.
Juhlien ohjelmassa on
tällä kertaa myös kamariooppera.
Domenico Cimarosan
oopperalla Salainen avioliitto on kaksi esitystä
Vaasan kaupunginteatterissa heinäkuun lopulla.
Tätä ennen se nähdään
Savonlinnan Oopperajuhlien yhteydessä. STT

Mormonin kirja
nousi USA:n albumilistalla kolmanneksi
LOS ANGELES. Broadwaymusikaalin The Book Of
Mormon soundtrack on
noussut Yhdysvaltain albumilistalla kolmanneksi.
Musikaalia on luonnehdittu uskonnolliseksi satiiriksi.
Ykköseksi palasi Adelen
21, ja toisena on Lady Gagan Born This Way.
Adelen albumille riitti
ykkössijaan 114 000 kappaleen viikkomyynti. Lady Gagan albumi teki tarkkaa työtä. Sitä myytiin
tasan 100 000 kappaletta. Mormonin kirjaa meni
kaupaksi 61 000 kappaletta. STT

