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P
ihakuusesta se lähti.

Sukutilalla oli puu, 
joka vuosikymmeni-
en aikana kasvoi niin 
kuin niillä on tapana. 

Osa perheestä oli sitä mieltä, että 
se pitää kaataa; myrskykelissä 
se saattaisi kaatua talon päälle.

Niina ei pitänyt ajatuksesta, 
hän oli leikkinyt puun juurel-
la lapsena. Niina jäi vähemmis-
töön. Puu päätettiin pistää nu-
rin, ja päiväksi valikoitui pitkä-
perjantai vuonna 2013.

– Minua ärsytti niin paljon, et-
tä jäin kotiin kirjoittamaan. Eh-
kä en silloin ajatellut, että sieltä 
lähtee kaikki tulemaan, Niina eli 
kirjailija Niina Miettinen sanoo.

Se kaikki on Kuusenkaata-
jaiset-näytelmä, joka saa Joen-
suun kaupunginteatterissa ensi-
iltansa runsaan viikon päästä.

Yksin asuva Anja sahauttaa 
näytelmässä pääsiäisen aikaan 
talon vieressä olleen vanhan 
kuusen, jolloin puun sielut jää-
vät asunnottomiksi ja hakeutu-
vat Anjan seuraan.

Paikalle saapuu myös Anna. 
Hän on Anjan jo kuolleen vel-
jen nuoruuden rakastetun ty-
tär, jolle veli on testamentannut 
omaisuutensa.

– Olen aina ollut kiinnostu-
nut mytologiasta ja myyteistä. 
Vanhempien sukulaisten kautta 
olen vielä elänyt sitä, että arjen 
puheissa on maagisuutta. Hä-
mähäkkiä ei tapeta, leipä pitää 
jättää pöydälle oikein päin ja jos 
suuta syyhyttää, vieraita on tu-
lossa, Miettinen luettelee.

– Kun kristinusko tuli Suo-
meen, Länsi-Suomessa papit 
hakkauttivat uhrilehdot saman 
tien. Karjalassa ortodoksisuus, 
uskomukset ja myytit säilyivät 
rinnakkain tosi pitkään. Minus-
ta on kiehtovaa, että ajattelussa 
on monia kerroksia. Ne lisäävät 
elämään mielenkiintoa.

Israel-tytöllä puolitoista vuot-
ta sitten debytoinut Miettinen 
oli kuusenkaadon aikoihin kir-
joittamassa toista romaaniaan, 
kun näytelmä tuli väliin.

–  Jonkin verran ne ovat toi-
siinsa vaikuttaneet, vaikka ovat-
kin aika erilaisia. Tämän jälkeen 
minulla on tarkoitus jatkaa ro-
maanin kirjoittamista.

Niina Miettinen on mukana 
näytelmäkirjailijoiden Teksti-
yhteisössä, jolta esimerkiksi 
kaupunginteatterit kyselevät 
mahdollisia uusia tekstejä. Siel-
lä Joensuun kaupunginteatte-

rin teatterinjohtaja Vihtori Rämä 
etsi näytelmää kahdelle naisel-
le. Miettinen otti yhteyttä, että 
hän on kirjoittamassa näytel-
mää murteella.

Joensuussa innostuttiin, ja nyt 
aletaan olla loppusuoralla en-
nen ensi-iltaa.

– Näyttää todella kiinnosta-
valta. Kun kirjoitan, mutta en 
ohjaa, siihen päälle tulee näyt-

telijöiden, työryhmän ja ohjaa-
jan kautta toinen teos.

Miettisen ensimmäisessä näy-
telmässä oli paljon henkilöitä 
ja näyttelijöitä. Kuusenkaata-
jaisissa Anna Ojanne ja Mirva 
Kuivalainen tekevät näytelmän 
kaikki henkilöt. Osa henkilöis-
tä toteutetaan äänen ja visuaa-
lisuuden avulla.

– Jo lähtökohtaisesti  halu-
sin kirjoittaa joko monologin 
tai kahden hengen näytelmän.

Miettinen on näytelmän te-
ko prosessin aikana tavannut 
useamman kerran näytelmän 
koko työryhmää. Hän on am-
matiltaan kustannustoimittaja 
ja työnsä kautta oppinut teks-
tin muokkaamiseen.

– En ole mustasukkainen 
omasta tekstistäni. Olen vain 
iloinen, että saan palautetta ja 
syntyy keskustelua. Prosessi on 
ollut mukava.

Niina Miettinen on kirjoitta-
nut Pohjois-Karjalaan sijoittuvaa 
näytelmää Helsingissä. Mieles-
sä on käväissyt, kaipaako hän 
kotiseutuaan enemmän, koska 
asuu muualla.

– Tuleeko siitä etäisyyden 
vuoksi minulle vahvemmin kie-
len ja mielen maisema? Jos eläi-
sin ja kirjoittaisin siellä, olisiko 
minulla samanlaista kaipuuta 
sen alueen kieleen? Minulla on 
vahva kotiseutukaipuu.

Tekstiin hän on kirjoittanut  
murteellisia ilmauksia, joita ei 
normaalipuheessa käytä.

– On jännä, että kirjoittaessa 
kuulen ne herkemmin.

Romaanin ja näytelmän kir-
joittaminen poikkeavat toisis-
taan Miettisen mielestä valta-
vasti. 

Esimerkiksi jännitteiden ra-
kentaminen toimii toisin.

– Draamaa kirjoitetaan pu-
huttavaksi. Puheen pitäisi joh-
taa toimintaan ja aiheuttaa si-
tä kautta jännitteitä näyttämöl-
lä. Proosassa voi tapahtua mitä 
vaan, vaikka henkilö ei sano sa-
naakaan tai edes liikahda.

Kustannustoimittajana Miet-
tisellä pitäisi olla jo työnsä kaut-
ta taju siitä, mikä tekstissä toimii 
ja mikä ei. Asiaa hän nimittää 
vitsaukseksi.

– Sehän minulle on ollut suu-
rin koetinkivi, että miksi en ym-
märrä olla kirjoittamatta, Miet-
tinen nauraa.

– Ammatti ei tuo apua tai hel-

potusta vaan lisää itsekritiikkiä.
Miettisen esikoisromaanin 

julkaisi Teos. Töitään hän te-
kee Otavalla.

– Tuntui tosi vaikealta ajatuk-
selta, että olisin aamun avauk-
seksi lätkäissyt kollegan pöydäl-
le romaanikässärin.

– Teoksessa ei ollut ketään 
kavereita. Tiesin, että siellä he 
voivat käsitellä sen täysin nor-
maalina kässärinä.

Kun Kuusenkaatajaiset on 
saatu onnellisesti ensi-iltaan, 
Miettinen jatkaa toisen romaa-

ninsa kirjoittamista.
Vaan miten on, joko sen oi-

kean kuusen kaatajat ovat saa-
neet anteeksi?

– Siellä se kanto törröttää. 
Pääsiäislomalla just sitä katte-
lin. Ei sitä ois tarvinnu minun 
mielestäni kaataa, Miettinen 
naurahtaa.

Toisaalta, olisiko silloin syn-
tynyt näytelmääkään.

Kuusenkaatajaiset ensi-illassa Jo-
ensuun kaupunginteatterin pienellä 
näyttämöllä 29. huhtikuuta.

Teatteri: Niina Miettinen kirjoitti kotiseutukaipuussaan näytelmän Joensuun kaupunginteatteriin.

TIEToKuLmA

Niina Miettinen
■■ Syntynyt 1978. Aviomies kus-

tannustoimittaja Mikko Rouhiai-
nen. 1- ja 4-vuotiaat lapset.

■■ Filosofian maisteri. Valmistu-
massa dramaturgiksi Teatteri-
korkeakoulusta.

■■ Kirjoittanut romaanin, kak-
si näytelmää sekä kaksi kuun-
nelmaa.

■■ Kirjoittaa parhaillaan toista 
romaania.

”
Minusta on 
kiehtovaa, että 

ajattelussa on 
monia kerroksia. 

Pohjoiskarjalaistaustainen, Helsingissä asuva kirjailija ja kustannustoimittaja Niina Miettinen on kirjoittanut Joensuun kaupunginteatterille uuden näytelmän.

Mauri ratilainen / CoMpiC

Syksyllä ollaan viisaampia tulevaisuuden suhteen
KommENTTI

Joensuun kaupunginteatterin 
viime vuoden taloussukellus 
on seurausta surkeitten sattu-
musten sarjasta. En ollenkaan 
epäile, etteivätkö esimerkiksi 
budjettiin kirjaamatta jätetty 
lomapalkkavelka, siitä johtu-
va vääristymä rekrytoinneis-
sa ja pitkät sairauslomat ole 
todellisia asioita.

Mutta kuinka talousseuran-
ta petti?

Vihtori Rämä aloitti teat-
terinjohtajana vuoden 2013 
alusta. Johtamiskokemusta 
hänellä oli aikaisemmin jo 
Rovaniemeltä, joten sitä kaut-
ta talousseurannan olisi pitä-
nyt olla kunnossa.

Sattui vain käymään niin, 
että viime vuoden alusta 
vaihtuivat myös sekä kau-
punginteatterin talousjohtaja 
että Pohjois-Karjalan teat-
teriyhdistyksen hallituksen 
puheenjohtaja.

Teatteriyhdistyksen hallitus 
valitaan poliittisin perustein 
teatterin henkilökunnan ul-
kopuolisten jäsenten osalta. 

Uudeksi puheenjohtajaksi va-
likoitui kokoomuksen man-
daatilta Pasi Hartikainen, jo-
ka esittäytyi viime kunnallis-
vaaleissa asunto-, sosiaali- ja 
terveysasioihin perehtyneenä 
poliitikkona. Kulttuuri- saati 
teatteri-ihmiseksi Hartikai-
nen ei vaaliohjelmassaan pro-
filoitunut.

Taloudesta hän toki oli 
vaalien alla kiinnostunut. 
Tiukassa kaupungin talous-
tilanteessa Hartikainen olisi 
ollut valmis karsimaan tuol-
loin vielä keskeneräisiä silta-
hankkeita.

Vanhojen muistelu on 

joutavaa mutta ehkä myös 
opettavaista ainakin sikäli, 
että vastaavaa talouskuprua ja 
tietokatkoja teatterilla tuskin 
tänä vuonna tapahtuu –  jos 
budjetti on laadittu oikein.

Korjausliikkeessään teatteri 
aikoo laatia ensi vuodeksi uu-
den strategian. Ensi vuodeksi 
siksi, että tämän vuoden 
osalta ohjelmistoa ei voi enää 
rukata. 

Rämä on kaudellaan en-
nättänyt uudistaa ohjelmis-
toa muun muassa erilaisten 
yhteistuotantojen suuntaan. 
Kantaakin on otettu, klassik-

koja pantu uusiksi ja kanta-
esityksiä nähty. Kunnianhi-
moa ei ole puuttunut.

Tänä vuonna mennään 
pitkälti paikallisin teemoin, 
mutta tuoreilla nimillä. Siitä 
Niina Miettinen ja syksyllä 
Metsäjätin ohjaava joensuu-
laistaustainen Aleksi Meaney 
ovat hyviä esimerkkejä.

Kiinnostavaa on kuitenkin 
nähdä, millaisen ohjelmis-
ton Rämä aikoo suunnitella 
kevätkaudelle 2016.  Käänne-
täänkö piirun verran takaisin 
esimerkiksi farssien tai tuttu-
jen ja turvallisten musikaalien 
suuntaan vai jatketaanko 

ohjelmiston uudistamista 
edelleen.

Kysymyshän on lopulta 
pelkästään siitä, millaisen 
ohjelmiston teatterinjohtaja 
arvioi vetävän teatteriin lisää 
katsojia. Niitä se nimittäin 
tarvitsee, kun suunta on ollut 
lievästi laskuvoittoinen.

Vaikka julkisrahoitteinen 
teatteri ei pelkillä pääsylippu-
tuloilla eläkään, voisi kuvitel-
la, että jatkossa julkisen rahan 
osuus pikemminkin pienenee 
kuin lisääntyy.

Kirjoittaja on kulttuuritoimituksen 
esimies.

kimmo 
nevalainen

Nurmeksen museo 
sai romanitekstiilejä
nurmes 
Jaakko Pikkarainen

Nurmeksen museo on saa-
nut Tampereen museolta ko-
koelmiinsa romanitekstiilejä.  
Asut ovat esillä ensimmäisen 
kerran juhannuksen jälkeen 
Ikolan museossa. Kesän jäl-
keen ne tulevat osaksi Köt-
sin museon perusnäyttelyä.

– Olemme saaneet asut 
osana ammatillisten museoi-
den tallennus- ja kokoelma-
yhteistyötä. Tämä verkosto on 
osa Museoviraston ja Suomen 
Kansallismuseon toimintaa, 
museonjohtaja Meri-Anna 
Rossander kertoo.

Samalla siirrettiin myös 
Tampereen museoiden hal-
linnassa oleva ja Haiharan 
museosäätiön omistama 
romanivaatekokoelma Nur-
meksen museolle. Nurmek-
seen tuotiin kaikkiaan yli 60 
romanikulttuuriin liittyvää 
tekstiiliä.

 Haiharan museosäätiölle 
kuuluneet romanitekstiilit 
on lahjoittanut Helli (tai Hel-
lin) Baltzar (s. 1919) 1980-lu-
vulla. Tekstiilit on ajoitettu 
1970-luvulle, mutta mukana 
on mahdollisesti vanhempia-
kin tekstiilejä. Siirto tapahtui 
torstaina.

Museoiden tallennustyön-
jako tarkoittaa sitä, että sii-
hen osallistuvat voivat kartut-
taa kokoelmiaan harkitusti ja 
jakaa tallennusvastuuta kes-

kenään. Kaikkien ei tarvitse 
tallentaa kaikkea.

– Nurmeksen museolla on 
TAKO-verkoston valtakun-
nallisessa tallennustyönjaos-
sa määritelty tallennusvastuu 
suomalaisesta romanikult-
tuurista. Tämä tarkoittaa si-
tä, että Nurmekseen liittyvän 
aineiston lisäksi tallennam-
me romanikulttuuriaineis-
toa koko Suomen laajuisesti, 
Rossander kertoo. 

Ikolan ulkomuseon näyt-
telyt avataan 22.6. 

Tuolloin museossa viete-
tään Kysy romanikulttuuris-
ta -romanikulttuuritapahtu-
maa ”, jossa esiintyy Pertti 
Palm yhtyeineen. Tekstii-
lit ovat esillä Ikolan pirtissä 
viikon ajan.

Tämä naisen asu on yksi 
Nurmekseen tuoduista yli 60 
romanikulttuuriin liittyvästä 
tekstiilistä.

aada Miinalainen

MuseoT

Hyvinvointivaltiomuseo. Kuop-
pa meressä, joka on amfiteat-
teria muistuttava museo. Mu-
seoiden kesäfestivaali, joka on 
yhtälö nykyisistä Helsingin mu-
seoista. Esimerkiksi nämä ovat 
ehdotuksia The Next Helsinki 
-ideakilpailussa, jossa etsittiin 
vaihtoehtoja Helsinkiin Eteläsa-
taman tontille kaavaillulle Gug-

genheim-museolle.
Kilpailuun tuli 217 ehdotusta 

yli 40 maasta. Raati valitsi niistä 
kahdeksan ideaa.

Perinteisen museorakennuk-
sen sijaan kilpailuun haluttiin 
projekteja, joissa taide kytkey-
tyy laajasti urbaaniin elämään. 
Järjestäjien mukaan tarkoitus on 
laajentaa kulttuurikeskustelua.

Guggenheimin sijaan 
ehdotetaan kuoppaa meressä

KonserTiT

Pianisti Olli Mustonen konsertoi 
Nurmeksessa tänään. Konsertti 
alkaa Nurmes-talon Hannikai-
sen salissa kello 19. 

Mustonen saapuu nyt neljät-
tä kertaa Nurmekseen esiinty-
mään. Konsertin ohjelmassa on 
viisi Sergei Prokofjevin sonaat-
tia pianolle. Mustosella on me-
neillään laaja Prokofjev-projek-

ti, johon Nurmeksessa kuultava 
konserttikin liittyy. Hän muun 
muassa levyttää kaikki viisi pia-
nokonserttoa Radion sinfonia-
orkesterin kanssa.

Mustosen laaja levytystuotan-
to sisältää useita palkittuja ko-
konaisuuksia. Hänet on palkittu 
muun muassa kulttuuriministe-
riön Suomi-palkinnolla.

olli Mustonen konsertoi 
nurmeksessa

Kuorolaulu

Voittoa tavoittelemaan lähtenyt 
Joensuun Mieslaulajat joutui 
tyytymään jaettuun kolman-
teen sijaan VI Kansainvälisen 
Leevi Madetoja -mieskuorokil-
pailun kansallisessa sarjassa.

Niin kuin Karjalainen ei-
len uutisoi, kansallisen sarjan 
voitto meni Ouluun mieskuo-
ro Pohjan Laululle. Toiseksi si-

joittui Karjalan Laulu-Veikot 
Lappeenrannasta ja kolman-
nen palkinnon joensuulaisten 
kanssa jakoi Etelä-Pohjanmaan 
Mieslaulajat Jussit Seinäjoelta.

Edellisessä Leevi Madetoja 
-kilpailussa Espoossa 2010 jo-
ensuulaiset olivat niin ikään 
kansallisessa sarjassa kolman-
nella sijalla.

Joensuun Mieslaulajat 
kolmansia Madetoja-kilpailussa

Kuoleman luuta 
lakaisee lähiöitä
KirjaT
ERiK Axl SuNd
lasiruumiit
suom. kari koski. 
Otava 2015. 411 s.

Erik Axl Sundin eli kahden 
ruotsalaiskirjailijan, Jerker 
Erikssonin ja Håkan Axlan-
der Sundquistin, yhteistyönä 
syntynyt, palkittu Varistyttö-
trilogia on saanut jatkokseen 
uuden sarjan. Sen avauste-
oksen Lasiruumiit voi lukea 
vallan mainiosti itsenäisenä 
romaanina.

Lasiruumiit kuvaa alussa 
nuoria melankolian tuolla 
puolen, missä vaanivat jo syvä 
masennus ja itsetuhoajatuk-
set. Kuten jo romaanin alussa 
käy ilmi, ajatusten ja toteu-
tuksen väliseen rakoon iskee 
death metal -artisti Nälkä, jo-
ka yrittää yllyttää musiikil-
laan itsemurhasta haaveilevat 
nuoret ottamaan lopullisen 
askelen. Hän viiltelee itse-
ään keikoilla mattoveitsellä 
ja kutsuu sitä koputukseksi 
avoimeen oveen.

Mutta kuka tuo mystinen, 
tavoittamaton ja sukupuole-
ton Nälkä oikeasti on?

Rikospoliisi Jens Hurtig yrit-
tää estää kuoleman suurlä-
hettilästä toteuttamasta mis-
siotaan. Hänen ongelmansa 
on se, että vaikka hän voi yrit-
tää estää murhaajaa murhaa-
masta toisia ihmisiä, kuin-
ka estää ketään yksittäistä ih-
mistä tappamasta itseään? Ja 
voiko toinen ihminen oikeas-
ti yllyttää sellaiseen tekoon?

Erik Axl Sundin mielestä 
voi. Hän marssittaa todis-
teeksi Goethen kirjeromaa-
nin Nuoren Wertherin kär-

simykset vuodelta 1774 sekä 
unkarilaisen Rezsö Seressin 
vuonna 1933 säveltämän pia-
nokappaleen Vége a világnak 
eli Billie Holidayn tunnetuksi 
tekemän Gloomy Sundayn. 
Näiden kummankin sanot-
tiin aikanaan laukaisseen 
itsemurha-aallon.

Murha-artisti Nälkä pyrkii 
samaan vielä suoraviivaisem-
min keinoin: antamalla goot-
tinuorille käytännön ohjeet 
ja yksityissävellyksen C-kase-
tilla, jonka kantaesityksen ja 
kertakuuntelun jälkeen loh-
duton teko olisi välittömästi 
toteutettava.

Dekkarissa kuoleman luuta 
lakaisee Tukholman lähiöi-
tä ja liepeitä, mutta lopulta 
piiri pieni pyörii ja kutistuu 
Nälän ympärille. Ihmisvihaa-
ja Nälkä johdattaa itse jäljit-
täjät luokseen. Aidon vihan 
täytyy perustua vihaan itseä 
kohtaan.

Poikkeuksellista kirjassa 
on syvälle murhaajan aja-
tuksiin meneminen. Sund 
pakottaa lukijan rinnalleen 
kirvestä heiluttamaan ja kat-
somaan sen jälkeen vielä it-
seään peilistä. Näytän aivan 
paholaiselta ja pidän näke-
mästäni.

Kirjaa ei voi suositella var-
sinkaan rippi- tai ylioppilas-
lahjaksi herkälle nuorelle, ei-
kä kenellekään, joka on kii-
kun kaakun kuolemaa kohti 
kallellaan. 

Lasiruumiit ei siis ole mi-
tään ihan harmitonta rikos-
viihdettä ajantappoon, vaan 
pikemminkin yritys ymmär-
tää masentuneiden nuorten 
itsemurhaviettiä.
Päivi AlAsAlmi


