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Maria Jotuni
”Ihana on ihminen ja suurenmoinen”

PYHÄJOEN LUKION SANA
syksy 2012
Huojuva talo on Maria Jotunin romaani. Oulun k aupunginteatteriin sen dr amatisoi ja ohjasi Samuli Reunanen.
Huojuva talo kuvaa helvetillistä avioliittoa, jossa myös lapset
k ärsivät. Kun lukee romaania ja näytelmätekstiä, muistaa lehdistä
viime aikojen perhesurmien otsikot.
Esitys on kuitenkin saanut alaotsikon ”Ihana on ihminen ja suurenmoinen”. Ohjaaja Reunasen mielestä ihmiseen on ladattu molemmat: hyvä ja paha, valo ja pimeys: ”Ilo on minulle vaikea asia. Esitys
metsästää ilon hetkiä.”
Pyhäjoen lukion ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat lukivat
romaanin ja dr amatisoinnin ja tutkivat näytelmän ihmisiä, r akennetta ja teemaa; tavoitteena oli oppia lukemaan klassikkoa ja
siitä tehtyä teatteriversiota monesta eri näkökulmasta. Opiskelijat
kirjoittivat esseen näytelmän ja Oulun k aupunginteatterin esityksen pohjalta.
Kuvataiteen tunnilla opiskelijat valitsivat henkilön Huojuvasta
talosta. He tutkivat näytelmää ja tekivät muistiinpanoja henkilöstä, millainen hän on. Tehtävän tarkoituksena oli kuvata henkilöä

kolmiulotteisesti ”leivoksella”: millainen on henkilön perusolemus, runko. Millaisia pintoja ja materiaaleja ominaisuudet voisivat
kuvastaa. Onko henkilö perusrukiinen duunari vai marsipaaneja ja
k ar amelleja huokuva hepsankeikk a.
Oulun k aupunginteatterissa pääsimme haastattelemaan ohjaaja
Samuli Reunasta ja näyttelijä Anniina Rokk aa. Teatterikur aattori
Anna Maria Luonuansuu esitteli meille teatteritaloa. Kiitämme lämpimästi yhteistyöstä.
Huojuva talo -liitteessä julk aisemme kuvataiteen leivokset ja muutamia esseitä.
Projektissa olivat muk ana
ohjaajat Sari Rintamäki, Teresa Tuuttila
opiskelijat Eemeli Anttila, Sami Brusin, Jonna Haapak angas,
Johanna Hirvikoski, Jarkko Impola, Reetta K angas,
Janne Keskitalo, Julia Korpela, Anna Kronqvist, Eve Leppälä,
Leena Lindelä, Anni Mattila, Henna Pihlajamaa, Terhi Piilola,
Patrik R ahk ala ja Omar Sarpola
Liitteen ovat toimittaneet Johanna Hirvikoski ja Leena Lindelä
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Ihana ja suurenmoinen
Henna Pihlajamaa

”I

hana on ihminen ja suurenmoinen! Sen kauniin tähden,
mitä hän on luonut ja luopi, on
annettava anteeksi kaikki se
paha, mitä hän on joskus tehnyt
ja tekee”, kuuluu Huojuvan Talon avainrepliikki. Onko ihminen
nyt sitten niin ihana ja suurenmoinen?
Ihana ja suurenmoinen ei ole
ainakaan Huojuva Talo -romaanin ja näytelmän Eero Markku.
Mies on suorastaan täysi vastakohta kyseisille adjektiiveille:
hän on itsekäs ja väkivaltainen
sovinisti. Väkivalta kohdistuu
suurimmalta osin Eeron vaimoon Leaan, mutta myös parin
lapset joutuvat osallisiksi kyseiseen perhehelvettiin. Eero olisi
voinut pyrkiä hyvään ja antaa
perheelleen paremman elämän,
mutta hän ei edes halua muuttua. Luultavasti hän ei omasta
mielestään edes kaipaa muutosta, sillä eiväthän hänen kaltaisensa ihmiset näe itsessään
mitään vikaa. Hänen kaltaisensa
ihmiset voitaisiinkin ehkä luokitella eläimiksi, jos nyt sellaisiksikaan – eläimilläkin on enemmän
tunteita ja kykyä empatiaan
kuin Eerolla.
Ihminen voi kyllä olla myös
ihana ja suurenmoinen. Kuka
tahansa voi olla millainen tahansa, ja paha voi mielestäni

muuttua ihanaksi. Muutos tapahtuu kuitenkin ihmisen omasta tahdosta, eikä kukaan voi
pakottaa toista muuttumaan.
Ajatteliko Huojuvan Talon kirjoittaja Maria Jotuni todellakin
ihmisen olevan ihana ja suurenmoinen? Päivittäin tulee aina
lisää uutisia ihmisten kamalista
teoista: murhista, hyväksikäytöistä, sieppauksista. Listaa
voisi jatkaa loputtomiin. Jos nykyihmisten hyvät ja pahat teot
asetettaisiin vaa’alle, kummalle
puolelle se kallistuisi. Voittaisiko hyvä pahan? Olisiko ihminen
ihana ja suurenmoinen vai kenties jotain aivan muuta?
Mietin kauan, tarkoitetaanko
avainrepliikissä ”hän” persoonapronominilla Jumalaa. Olen
kuitenkin juurtunut siihen,
että kun puhutaan Jumalasta,
puhutaan Hänestä. Kun hän
on kirjoitettu kokonaan pienin
kirjaimin, tulin lopulta siihen
tulokseen, että tekstissä tarkoitetaan ihmisiä. Kuka tahansa
meistä voi olla kyseisen repliikin ”hän”. Avainrepliikki kirjaimellisesti siis sanoo, että kun
joku on luonut jotain todella
kaunista, on hänelle annettava
anteeksi kaikki ne pahat asiat,
joita hän on tehnyt ja tulee
tekemään. Kun vain luot jotain
kaunista, saat anteeksi kaiken.
Vaikka olisitkin raiskannut alaasteikäisen tytön ja tappanut
muutaman ihmisen, on sinulle
annettava anteeksi. Ja anteeksi

on annettava myös Eerolle ja
hänen kaltaisilleen väkivaltaisille hulluille, sillä onhan jokaisen
oikeus saada anteeksi.
On aivan selvää, että jokainen
ihminen tekee joskus jotain väärää ja pahaa, sillä kukaan ihminen ei ole täysin hyvä. Jokainen
tekee joskus jotain sellaista,
mikä tarvitsee anteeksiantoa.
Ja jokainen ihminen onnistuu
valitsemaan tämän ”pahan” polun melko varmasti useammin
kuin kerran elämässään. Useat
meistä tekevät näin ollen myös
virheitä, jotka vaikuttavat myös
muiden täällä elävien ihmisten
elämään. Ja ihmisten tulee osata
antaa anteeksi muiden virheet,
ihan vain senkin takia, että he
voisivat itse saada anteeksi
omansa. Ilman anteeksiantoa
maailma ei olisi mitään.
Meistä jokainen toivoo saavansa anteeksi omat virheensä,
mutta on varmasti vaikeampaa
antaa anteeksi toisten virheet.
Faktahan tässä maailmassa on
kuitenkin nyt ja aina se, että
meistä kukaan ei ole virheetön.
Ja niin kuin eräs pappi sanoi,
on anteeksianto suurin uhraus
minkä ihminen voi tehdä. Uskon, että Leakin uhrautuu näytelmässä ja antaa Eerolle anteeksi – useaankin otteeseen.
Olkaamme siis ihania ja suurenmoisia ja tehkäämme se suurin uhraus; annetaan anteeksi
toisillemme.
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Perheen rintamat
Sami Brusin

O

len lukenut Maria
Jotunin Huojuvan talon näytelmän käsikirjoituksen ja käynyt
katsomassa sen myös teatterissa. Teoshan kertoo perheväkivallasta sen pahimmassa
muodossa. Lean aviomies Eero
tekee perheen elämästä yhtä
piinaa ja tuskaa. Sekä Lea että
lapset saavat tuta Eeron voiman
kehossaan. Näytelmästä ei voi
eritellä selviä voittajia ja häviäjiä – vai voiko?
Lean elämä ei kyllä ole hääppöinen. Ensin hänen oma isänsä
koettelee perhettään oudoilla
tempauksillaan, ja sitten oma
aviomies jatkaa pahoinpitelemällä ja tarkasti säännöstelemällä rahankäytössä ja
syömisessä. Leaa ei voi voittajaksi kutsua, vaikkakin Eeron
itsemurhan jälkeen hän pääsee
piinasta. Piina ei kuitenkaan silloinkaan lopu täysin, sillä hän
joutuu kasvattamaan ja elättämään lapset itse (vaikka sen
hän joutuu tekemään Eeronkin
aikana). Täytyy olla todella
vahva nainen, jotta tuollaista
käsittelyä kestää. Oikeastaan
sitä voidaan jo kutsua tyhmyydeksi. Miksei Lea vain lähde
pois ja jätä Eeroa? Ei kenenkään
tarvitse kestää sellaista elämää.
Eerokaan ei tahdo erota, sillä

hän pelkää nimensä ja maineensa puolesta. Lea on taloudellisesti riippuvainen Eerosta, sillä
hänellä ei ole muita töitä, kuin
pitää ”huojuva talo” järjestyksessä ja kasvattaa lapset. Lisäksi
Lea ei voi jättää lapsiaan Eeron
kynsille. Joka tapauksessa ei
Leaa voi voittajaksi kutsua, se
on selvä.
Toisina kärsijöinä ovat lapset.
Suunnilleen sillä hetkellä, kun
he maailmaan putkahtavat ja
ensimmäisen parkaisunsa päästävät, on jo Eero kimpussa. No
ehkä ei kumminkaan. Alussa
Eero on lähes tavallinen mies,
mutta ajan kuluessa hän alkaa
näyttää viettiään eli olla suoraan sanottuna peto. Vaikka
ei lapsiakaan voi täydellisiksi
voittajiksi kutsua, ovat he sitä
enemmän kuin heidän äitinsä
Lea. Vaikka heidän lapsuutensa
on mitä on, eivät he silti ”koteloidu” ja eristy muulta maailmalta. Se on positiivinen piirre.
Ei Eero katso lyödessään,
onko kohteena Lea vai joku lapsista. Tässä esimerkki dramatisoinnista, kun Eero on työntänyt Pojun halkolaatikkoon ja
hakkaa vyöllään kantta: ”Siitä
saat! Kyllä minä opetan! Käärme! Kerjäläinen! Kerjäläinen!”
Silmittömästi Eero jatkaa lasten
hakkaamista, välittämättä kivusta. Eero valittaa ja rankaisee
lapsia siitäkin, jos he liikkuvat,
sillä vaatteet eivät saa kulua.

Täysin järjetöntä ja moraalitonta. Lapset saavat kärsiä myös
siitä, kun Eero ja Lea tappelevat
lähes yötä päivää. Lapset koko
ajan pelkäävät sitä, että isä käy
kimppuun tai satuttaa jotakuta.
Ei ole mukavaa eikä hyvää elämää sellainen, ei.
Voidaanko itse paholaista,
Eeroa, määritellä voittajaksi tai
häviäjäksi? Vaikka hän on menestyvä ja pidetty sanomalehtimies ja puheiden pitäjä, on hän
silti sairas hullu. Eero on narsistinen mies, joka pahoinpitelee
välittämättä toisista tai toisten
tunteista. Lisäksi hän puhuu
monessa kohdassa päättävänsä
päivänsä itse ja sen hän tekeekin. Häviäjä on hänkin, sanoo
kuka mitä tahansa. Eero pettää
Leaa jokaisen palvelustytön
kanssa ja väittää toista, vaikka
Lea yllättää Eeron itse teossa.
Rakastaakohan hän edes Leaa?
Hyvä kysymys, sillä jos todella
rakastaa lähimmäisiään, ei heihin kyllä jatkuvasti kajoa väkivaltaisesti, petä vaimoa tai vielä
kaiken kukkuraksi valehtele. Ja
ei, en tarkoita, että väkivalta
olisi missään tilanteessa oikein,
mutta viimeisenä ihminen lähimmäisiään satuttaa. Häviäjä,
mikä häviäjä Eero on.
Toinia olen mietiskellyt paljon, onko hän häviäjä vai voittaja. Hänellä miehet vaihtelevat,
mutta sitä asiaa hän ei ota raskaasti. Mielestäni parempi sekin
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kuin elää hullun miehen kanssa
ja tulla hakatuksi miltei joka
päivä. Toisaalta, kun Toinilla ei
ole miestä, hän joutuu elämään
niukemmin. Tästä johtuen hän
asuu jonkin aikaa Lean ja Eeron
luona. Siinä mielessä Toini on
häviäjä, sillä kuka nyt aikuisena
haluaisi siskon nurkissa pyöriä
melkein rahattomana.
Toini saa myös kärsiä lapsuudessaan isästä yhtä lailla kuin
Lea. Vai onko hän vielä niin pieni, ettei ymmärrä asioita niin
laajasti? Paha mennä sanomaan,
mutta en sijoittaisi häntä kum-

paankaan ryhmään – en häviäjiin, enkä voittajiin.
Voisin vielä nostaa esille Lean
ja Toinin äidin. Hänet laskisin
heti häviäjien kastiin, sillä hän
saa kärsiä niin paljon alkoholistimiehestään. Voittajan pirteitä
hänestä löytyy siinä mielessä,
että miehensä kuoleman jälkeen
hän jatkaa normaalia elämää ja
kasvattaa tytöt itsenäisiksi. Siihen tarvitaan sisua ja rohkeutta. Siltikin hän on häviäjä.
Nyt kun olen miettinyt Huojuvan talon voittajia ja häviäjiä,
näyttää siltä, ettei voittajia ole.

Välillä joissain kohdissa esiintyy pieniä valon pilkahduksia
itse kullakin henkilöllä, mutta siihen ne sitten jäävätkin.
No raskaitahan sekä näytelmä
että kirja ovatkin ja ne pistävät
miettimään toden teolla. Kuten ohjaaja Reunanen sanoi, ei
näytelmässä ole sillä tavalla selviä voittajia tai häviäjiä kuin jääkiekko-ottelussa. Silti hieman
pohtimalla huomaa ne kuitenkin
melko selvästi ja helposti.
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Tunnemuffinssit
Lea

Toini

Reetta Kangas
Jonna Haapakangas

Käytin Lea -muffinssia
luodessani aluksi kanahäkkiä. Sillä tein leivoksen vuoalle muodon. Sen
päälle kiersin maalarinteippiä, jonka sitten
maalasin pulloväreillä. Kanahäkki oli mielestäni aika
hyvä pohja, koska siitä sai
muotoiltua sen muotoisen, kun halusi. Rakenne
on hieman liiskattu, ja kuvasin sillä Lean alistettua
kohtaloa. Käärin ympärille elmukelmua, ja sen
päälle kultaisen, korua
muistuttavan narun, joka
kertoo tavasta, jolla Eero
kohtelee Leaa tukahduttamalla, sulkemalla tämän
pois ulkomaailmalta ja
piilottamalla ihmisiltä. Myös puista tippuneet lehdet kertovat samaa, mutta niitä kerätessäni ajattelin myös syksyisten lehtien kuvastavan sitä, kuinka Lea luopuu kaikesta
ja ikään kuin katoaa, jotta Eerolla olisi hyvä olla. Vähän niin kuin syksy väistyy talven
tieltä, joka peittää kaiken altaan. Lehtien väliin lisäsin vain paperinpalasen. Työ
näyttää tarkoituksella hieman keskeneräiseltä, kuten Leakin, joka ei ymmärrä poistua
suhteesta tarpeeksi aikaisin.
Työn tekeminen oli itselleni aika kova homma, koska en ole koskaan kokenut olevani
kovin luova tai mielikuvituksellinen. Nyt tarvittiin molempia taitoja. Siinä mielessä
onnistuin hyvin, sillä onnistuin saamaan leivokseen esille omia ajatuksiani.

Eero
Jarkko Impola
Muffinssin korkeus kuvaa Eeron taipumusta ylentää itsensä alentaessaan ja
polkiessaan muita.
Kruunumainen, strösselein koristeltu lakki kuvaa
Eeron julkista narsistista
ulosantia, koreutta ja tekopyhyyttä.
Ohut pahvirunko ja rautaverkko kuvaavat Eeron
tarvetta olla ihmisten silmissä hyvä, menestyvä
perheenisä. Tämä heikko
motivaattori näkyy työn
rapistuvassa kunnossa enteillen luhistumista.
Muffinssin sisältä valuva
mönjä kuvaa Eeron hallitsemattomasti ulospyrkiviä
ominaisuuksia, depressiivisyyttä ja ailahtelevaisuutta, kun taas naulat Eeron
hyökkääviä, vaarallisia ominaisuuksia.
Muffinssia tehdessä oli
vaikea säilyttää se käsitys
työstä, jonka koin oleellisena, ja Eeron eri ominaisuuksien käytännön toteutus.
Mielessäni työ oli kuitenkin alkanut hahmottua heti, ja tunnetiloja kuvaavat värit
löytyivät ongelmitta.

Toinin prinsessamaisuutta
halusin kuvata vaaleanpunaisella kuorrutteella. Hienostelevuutta höyhenillä.
Leikkisyyttä, vilkkautta ja
kevytkenkäisyyttä kuvasivat
perhoset, paljetit ja höyhenet. Ärsyttävyyden ja viettelevyyden luovat värikäs,
karkkimainen olemus ja röyhelöinen kokonaisuus.

Eero
Eemeli Anttila
Tein
tunnemuffinsini
Huojuvan talon Eerosta.
Työssäni tartuin erityisesti Eeron särkyneeseen sieluun ja omatuntoon.
Mielestäni
Eero
on
tunteeton, kylmä, kaksinaamainen, haavoittunut,
sielultaan läpimätä ja omatunnoltaan pirstaloitunut.
Muffinsin vuokana käytin
metallista pönttöä. Kyseinen materiaali kuvaa Eeron olemattomia tunteita
ja sairaalloista kylmyyttä.
Hakkasin pöntön vasaralla
epätasaiseksi ja ruostutin sen vettä ja merisuolaa
apunani käyttäen kuvatakseni Eeron haavoittunutta
mieltä. Vuoan täytin paperimassalla ja maalasin sen
pilaantuneen näköiseksi,
jotta voisin kuvata Eeron
läpimätää sielua. Kuutio
paperimassan päällä kuvaa
Eeron säntillisyyttä ja sen mustavalkoisuus kuvaa henkilön kaksinaamaisuutta. Sokerina pullan (tai oikeastaan muffinsin) päällä on peilinsirpaleita, jotka viestivät katsojalle Eeron pirstaloituneesta omatunnosta. Jokainen voi yrittää asettua Eeron
asemaan ja katsoa itseään hajonneen peilin kautta.
Mielestäni aivotyöskentely onnistui hyvin. Haastavinta oli ehkä saada ajatus mielestä materiaksi. Tämäkin kuitenkin onnistui kohtuudella.

sivu 8

Eero
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Hyvyyden ja pahuu
Eemeli Anttila

”I

Omar Sarpola
Käytin muffinssin muotissa useita värejä. Jokainen niistä symboloi jotain. Oranssi väri symboloi Eeron ailahtelevaisuutta, tummanvihreä arvaamattomuutta, ruskea
itsetuhoisuutta, todella tumma punainen kuvastaa Eeroa aviorikkojana. Pinkki
muistuttaa siitä, miten hän oli välillä hyvä aviomies. Myös tumman violetti väri kertoo, miten hän pahoinpiteli vaimoaan Leaa. Työhön laitoin pystyyn rautalankoja,
joihin liimasin "piikkejä" ja maalasin ne mustiksi. Musta väri edustaa kavallusta, ja
piikit viestivät Eeron hulluutta.
Materiaaleina käytin jotain vanhaa muovista purkkia, koska mielestäni se sopi hyvin tarkoitukseeni. Itse työhön käytin rautalankaa alkumuotona, sillä rautalangalla
on helppo saada sellainen muoto kuin haluaa. Käytin myös paperimassaa, koska sillä voi viimeistellä viimeisen muodon. Värjäämisessä käytin akryylimaaleja ja muotissa
silkkipaperia. Kimaltavan värin sain luotua lakalla.
Työn vaiheita oli mielestäni melko vähän. Ensin tein muottini, johon laitoin ensiksi
pohjamaalin. Kun se kuivui, laitoin lakalla silkkipapereita kiinni purkkiin. Muffinssi
itse sai ensimmäisen muotonsa rautalangalla. Sitten kiersin rautalangan teipillä ja
laitoin teipin päälle paperimassaa, sillä ilman teippiä se olisi mennyt rautalankojen
rakojen lävitse. Tein työstä ovaalin muotoisen. Se kuvastaa minulle Eeron kavallusta. Paperimassan kuivuttua maalasin sen. Maalauksen jälkeen laitoin rautalangat
ja "piikit" paikoilleen. Viimeiseksi viimeistelin maalipinnan lakkaamalla sen.
Vaikeinta työssä oli sen suunnitteleminen. Ja kun piti miettiä, miten jonkin yksityiskohdan saa näkymään työstä. Mielestäni onnistuin aika hyvin ulkonäössä. Se
on kutakuinkin sellainen kuin halusinkin sen olevan.

Lea

Patrik Rahkala
Tunnemuffinsin henkilöksi valitsin Huojuvasta talosta Lean. Lea on rakastava ja
hellä äiti sekä aviopuoliso, joka koettaa selviytyä aviomiehensä Eeron terrorisoimassa taloudessa.
Leivoksen litteä muoto kuvastaa Lean alistuvuutta Eeron vallan alla. Pinkki väri
kuvastaa Lean rakastavaa luonnetta, kun taas höyhenet lempeyttä. Siniset silmät
vuoan kyljessä kuvaavat Lean sinisilmäisyyttä. Eero kun pitää muita naisia ja käyttää rahaa ainoastaan omien etujensa ajamiseen eikä perheensä hyväksi. Sydän
kertoo Lean rakkaudesta mieheensä siitä huolimatta, että mies pilaa Lean elämän.

hana on ihminen ja
suurenmoinen! Sen kauniin
tähden, mitä hän on luonut
ja luopi, on annettava anteeksi kaikki se paha, mitä
hän on tehnyt ja tekee.”
”Täyttä potaskaa”, ajattelin, kun tuo kyseinen repliikki
piirtyi ensimmäistä kertaa
verkkokalvolleni lukiessani
romaania Huojuva talo. Kyseistä sananpartta käytetään
eräänlaisena avainrepliikkinä
Huojuva talo näytelmässä,
ja kyllähän se on olennainen
osa myös itse romaanin sanomaa. Minusta kuitenkin
tuo koko lauseiden joukko
on yhtä suurta valhetta ja
huijausta. Ihminen ei ole ihana, ihminen on paha, on ollut
aina paha ja tulee aina olemaan paha; näkeehän sen jo
Huojuvasta talostakin.
Huojuva talo on täynnä
väkivaltaa, niin henkistä kuin
fyysistäkin. Sitä on jopa niin
paljon, että romaania lukiessani ja näytelmää katsoessani aloin pikku hiljaa turtua
jatkuvaan lyömiseen, haukkumiseen ja parjaamiseen.
Eero pieksee Leaa ja naljailee
lapsilleen kohtauksesta ja luvusta toiseen. Jos tuollainen

tahallinen jatkuva kärsimyksen tuottaminen ei ole pahuutta, niin mikä sitten on?
Ihmisen pahuus johtuu
ajattelemattomuudesta, empatian puutteesta ja itsekkyydestä. Eeron elämä pyörii
hänen oman napansa ympärillä; Lean ja hänen lastensa
on jatkuvasti säästeltävä ja
pinnattava tärkeistä arkipäivän asioista, kuten ruoasta
ja vaatteista. Eero saa silti
rellestää itse menemään niin
paljon kuin huvittaa. Hänellä
on salasuhteita toisiin naisiin ja vuokra-asuntoja näitä
toisia naisia varten. Eero tekee tämän kaiken vain siksi,
että hän on perheen pää.
Hän saa omasta mielestään
käskyttää ja määräillä muita
perheenjäseniään, koska hän
on perheessään ainut, joka
käy töissä. Mielestäni kuitenkaan Eero ei ole millään
tapaa oikeutettu tekemään
mitään hirveyksiä. Mikään
sosiaalinen tai taloudellinen
status ei tee ihmisestä muita
parempaa. Jokainen on arvokas omalla tavallaan.
Avainrepliikissä julistetaan,
että ihmiselle on annettava
anteeksi kaikki paha, koska
ihminen luo niin paljon kaikkea kaunista ja hienoa. En
kiistä, ettei ihmislaji olisi saa-

nut vaelluksensa aikana kaikenlaista loisteliasta aikaan.
Ihan konkreettisesti ajateltuna arkkitehtien taidonnäytteet, tiedemiesten keksinnöt
ja maalareiden taideteokset
ovat suurin piirtein kaikki jumalaisen kauniita ja hienoja
asioita, jotka ovat auttaneet
ihmistä eteenpäin kehityksen polulla. Abstraktilta tasolta katsottuna ihminen on
saanut myös paljon hyvää
aikaan, kuten kaikki toimivat lait ja säädökset, jotka
helpottavat ihmisten elämää
tällä pyöreällä pallolla. Mutta ovatko kaikki nuo keksinnöt kauniita ja hyödyllisiä
muuta kuin ihmisen itsensä näkökulmasta? Noiden
kaikkien aikaansaannosten
takia on luonto saanut kärsiä kohtuuttomasti. Ihmisen
ei tulisi tarkastella asioitaan vain omalta kantiltaan,
vaan ottaa myös ympäristö
huomioon. Eerokaan ei ole
lainkaan kiinnostunut lähimmäisistään. Hänelle muut ihmiset eivät ole rikkaus, vaan
rasittava taakka, josta on
päästävä eroon. Tämän takia
hän kontrolloi perheenjäseniään pelon avulla, mutta samalla hän ajaa itseään koko
ajan vain syvempään ahdinkoon. Lopulta kaikki päättyy
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uden häilyvät rajat
täydelliseen romahdukseen.
Ihmiskunnan tulisi mielestäni
ottaa opiksi Huojuvasta talosta, ettei meidän tarumme
päättyisi kohtalokkaasti.
Mutta voiko ihminen olla
todella läpeensä paha? En
usko tuollaisenkaan teoriaan. On ihmiskunnan joukossa paljon hyviäkin persoonia, vaikka kokonaisuutena
se saattaa vaikuttaa täysin
pahuuden
saastuttamalta
ryhmältä. Huojuvassa talossa täydellinen hyvän persoonan malliesimerkki on
Lea. Valtavan paineen alla
Eeron kahleissa hän jaksaa
siltikin välittää ja huolehtia
lapsistaan ja koko perheestään, jopa tyrannimaisesta
aviomiehestään. Lea yrittää
olla läheistensä apuna jopa
korkeassa kuumeessa. Vaikka
Eero käyttäytyykin todella
häikäilemättömästi, jaksaa
Lea aina uskoa, että Eero
vielä vuosien kuluessa muuttuu pikku hiljaa kunnolliseksi
mieheksi. ”Kaikki muuttuu
vielä, kun Eero kuluttaa pois
liiat elinvoimansa, vanhenee
ja tasaantuu”, Lea ajattelee
usein. Hän on kuitenkin väärässä.
En usko, että kukaan ihmisistä on kokonaan paha
tai hyvä. Muutenkin näiden

kahden ominaisuuden rajat
ovat hyvin häilyvät. Pahuus
riippuu täysin näkökulmasta.
Lea ei pidä Eeroa mitenkään
pahana persoonana, vaan
ajattelee hänen narsisminsa
johtuvan ympäristön tuottamista paineista ja muista
syistä. Lean sisko Toini taas
kutsuu näytelmässä Eeroa
”pedoksi häkissä” heti, kun
tapaa hänet ensi kertaa.
Toini myös julistaa siskonsa
käyvän epätoivoista taistelua aviomiehensä kanssa.
Toini näkee Eeron heti pahana persoonana, koska hän
katselee Eeroa eri kulmasta
kuin siskonsa. Näkökulma siis
vaikuttaa hyvin paljon siihen,
minkälaisena ihminen kokee
hyvyyden ja pahuuden tai
kauneuden ja rumuuden.
Jos takertuu pelkkiin yksilöihin, niin tajuaa, että
hyvien tekojen takia ei voi
antaa anteeksi pahoja. Jos
tarkastelee esimerkiksi Adolf
Hitleriä, voi ymmärtää avainlauseen
järjettömyyden.
Hitlerhän sai kyllä aikanaan
saksalaisten asiat kuntoon
ja muutenkin koko hänen
johtamansa valtio sai aikaan
kaikenmoisia hyviä asioita.
Toisaalta Hitler myös tappoi
miljoonia ihmisiä tuhoamisleireillä. Hänen takiaan lu-

kemattomat ihmiset saivat
kärsiä. Eeron tapaus on samanlainen. Hän on taitava
lehtimies ja tuo leivän perheensä pöytään, mutta näiden hyvien tekojen takia ei
voi hänelle missään tapauksessa antaa anteeksi hänen
väkivaltaista käytöstään. Se
on vain mahdotonta.
”Ihana on ihminen ja suurenmoinen. Sen kauniin tähden, mitä hän on luonut ja
luopi, on annettava anteeksi
kaikki se paha, mitä hän on
tehnyt ja tekee.” Koko tuo
lause on valetta. Luettuani
romaanin ja syvennyttyäni
näytelmään voi sanoa, ettei ihmislaji ole mitenkään
erityinen. Toki ihmiset ovat
hallitsevassa asemassa maapallolla, mutta se ei tee tästä
syntisestä joukosta mitenkään parempaa. Ihminen on
saanut aikaan paljon pahaa.
Mielestäni näitä tekoja ei
missään nimessä tulisi antaa anteeksi sen takia, että
olemme luoneet niin paljon hyvää ja kaunista. Itse
asiassa hyvää ja pahaa on
niin vaikea määritellä, että
mielestäni Huojuvan talon
avainrepliikki on jo pelkästään siinä mielessä täysin
järjetön.
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Eero
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Johanna Hirvikoski
Muffinssini esittää Eeroa. Hän on hyvin julma, joten maalasin pohjan eli vuoan
mustaksi. Vuoan materiaalina käytin kahvinkeittimen suodatinpussia. Sen kruunumainen muoto kuvaa Eeron itserakkautta, sekä sitä, kuinka hän hallitsi Leaa. Itse
muffinssin tein kuutionmuotoiseksi kuvaamaan Eeron kovaa luonnetta. Alimmaisena on pahvia, jonka päälle muotoilin paperimassaa. Pahvilla sai tehtyä hyvin kuution
muodon, jonka päälle oli hyvä laittaa paperimassaa. Paperimassakin toimi hyvin. Pystyin muokkaamaan sen avulla yhden kulman pyöreäksi. Halusin pyöreän ja vaaleansinisen kulman kuvaavan sitä Eeroa, jonka ihmiset, jotka kuuntelevat hänen saarnojaan rauhasta, näkevät. Tämä on kuitenkin vain pieni osa Eeroa.
Sininen sivu kuvaa Eeron kylmyyttä. Muut sivut maalasin pulloväreillä erilaisilla
tummilla väreillä. Ne kuvastavat Eeron pahuutta ja ilkeyttä. Kuitenkin, kun katsoo
muffinssia eri suunnista, näkee erilaisen Eeron. Se kuvaa hänen epärehellisyyttään
ja sitä, kuinka hän esittää toisille ihmisille erilaista. Päällä olevat naulat valitsin Eeron
väkivaltaisuuden symboliksi. Rikkinäinen sydän kuvaa Eeron kovaa sydäntä, joka ei
kykene rakastamaan. Haasteellisinta työssä oli minulle suunnittelu ja ideoiden keksiminen sekä työn alkuun saaminen. Onnistuin mielestäni rakenteen luomisessa ja
olen tyytyväinen, että sain työni kokoon ja valmiiksi.

Lea

Janne Keskitalo
Työssäni käytin ilmapalloa, paperimassaa, maalia, pahvia, ilmastointiteippiä ja liisteriä.
Ilmapallolla yritin saada pyöreän muodon pallolleni, jossa olin käyttänyt paperia ja
liisteriä. Pallo räjähti, josta se sai nykyisen muotonsa. Siihen olen tyytyväinen. Pahvista tein rakenteen, johon maalasin eri väreillä Lean tunnetiloja. Ilmastointiteipillä
yritin kuvata Lean parantumista Eeron lyönneistä. Lea alkaa rakentaa suojaverkkoa
itselleen.
Työssä epäonnistui pallon muoto. Työssä onnistuivat rakenne ja sen viimeistely.
Kuvasin Lean luonnetta eri väreillä. Mustalla kuvasin Lean vahvuutta ja sinnikkyyttä. Punaisella kerroin siitä, kuinka Lea rakastaa Eeroa ja lapsia. Keltaisella kuvasin
Lean huolehtivaisuutta, koska hän joutuu huolehtimaan lapsista sekä Eerosta. Hän
pelkää, että Eero on vaaraksi itselleen.
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Lea
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Anna Kronqvist

Lea

Anni Mattila

Tein oman tunnemuffinssini näytelmän yhdestä päähenkilöstä, Leasta. Muffinssi
kuvastaa Leaa henkilönä. Hän on rakastava sisko, äiti ja vaimo, mutta Eero pahoinpitelee häntä. Siksi punaisessa sydämessä on kaksi mustaa naulaa. Punainen väri
kuvastaa rakkautta ja musta
pahaa. Puhtautta, neitseyttä ja vahvuutta työssäni kuvaa valkoinen, joka on vallitsevana värinä.
Lean elämä on repaleinen; tämän takia vuoka on halkeamilla. Vanu vuoassa kuvaa
pehmeyttä ja hellyyttä; Lea on hellä siskolleen ja lapsilleen. Sydän on asetettu rautakehikon keskelle, ja näin rikkinäisyys erottuu muusta elämästä. Leasta ei huomaa
ulospäin väkivaltaista parisuhdetta.
”Voisit lyödä muuhun paikkaan, etkä päähän. Muun voi peittää, päähän jos pahasti
sattuu, sitä ei voi peittää. Ja luulen, että itsestäsi olisi noloa katsella minua, jos minulla olisi pää kääreissä.” Nämä sanat Lea esittää Eerolle, kun Eero heittää Lean
silmille kourallisen jauhoja. Neljä pientä palloa kuvaavat muffinssissa Lean lempeyttä
ja pehmeyttä. Hän on hyvin myötätuntoinen kaikille eikä pistä hanttiin, vaikka häntä
välillä kohdellaan kaltoin.

Lean elämä oli lapsuudesta alkaen rankkaa. Kuvasin Lean lapsuuden pahoja tapahtumia muffinssin pinnassa näkyvillä halkeamilla. Kaikki halkeamat tulevat muffinssivuoan sisältä eli ikään kuin Lean muistin tai mielen syövereistä. Itse muffinssivuoka
on kärsineen ja paikkaillun näköinen, kuten Lean ulkomuoto ja vaatteet olivat köyhyyden ja väkivallan takia.
Ruosteinen piikkilanka on Eero. Luotaantyöntävä piikkilanka kuvaa sitä, kuinka
Eero yritti eristää Lean ulkomaailmasta. Katsoja on siis tavallaan joku Lean ystävä
tai sukulainen, joka ei voi ottaa kontaktia Leaan, vaikka haluaisi.
Muffinssiin naulatut dieetit tarkoittavat sitä, että Lea sopii kaikille. Hän sopeutui
valittamatta kaikkiin elämäntilanteisiin. Jokainen naula on joltakin Lean lähipiirin ihmiseltä. Ympärillä olevat ihmiset muokkasivat Lean mieleisekseen joko tiedostamattaan tai tahallaan, koska Leaa oli niin helppo manipuloida.
Ilman nauloja, piikkilankaa ja halkeamia muffinssi on hyvin mitäänsanomattoman ja
tavallisen näköinen. Se kuvaa Lean vaatimattomuutta.
Aloitin työn rakentamalla kanaverkosta kehikon muffinssivuoalle. Täytin sen käsipyyhepaperilla ja tein muffinssiosan styrofoamista ja päällystin sen paperimassalla.
Maalarinteippi antaa vuoalle rähjäisen ulkomuodon. Vuoka ja muffinssi on maalattu
akryylimaaleilla ja pulloväreillä.

Eero

Lea

Julia Korpela

Terhi Piilola

Muffinsin vuokana toimii pieni ämpäri. Itse leivos on valmistettu paperimassasta, joka muotoiltiin ilmapallon ympärille. Pinnat on maalattu, ja päälle on aseteltu
Eeroa kuvaavia ”kapistuksia”.
Leivos on pääosin tumma. Lasinsirpaleet kuvaavat erästä Eeron luonteenpiirrettä; hän on melko haavoittuvainen. Ulospäin suuntautuvat violetit ja punaiset
paperijutut kuvaavat hyökkäävyyttä. Valitsin violetin, koska se kuvaa mielestäni
väkivaltaisuutta. Pyöreät oranssit päällä symboloivat sitä, että Eero on ulospäin
ihannemies, joka vaikuttaa hyvältä mieheltä ja isältä. Myös naulat ovat sen takia
kanta eikä piikki ylöspäin. Rautalanka merkitsee Eeron kieroutuneisuutta.
Nyrkkiäkin Eero käytti usein, sen takia leivoksessa on ulospäin töröttävä käsi.
Työssä haasteellisinta oli käytännön työskentely.

Lasinsirut ja peilin sirpaleet kuvaavat Lean elämän haurautta ja
piilottelua. Kivet kuvaavat Lean vahvuutta ja sitä, ettei hän lähtenyt pois ja jättänyt perhettään, vaikka olikin raskasta elää väkivaltaisen aviomiehen kanssa. Punaiset sydämet ja muut värikkäämät koristeet kuvaavat puolestaan Lean huolehtivaa,
suojelevaa ja ystävällistä luonnetta. Muffinssiin tökätty haarukka kuvastaa Lean
kokemuksista tullutta haurautta. Strösselit, joita tavallisen muffinssin päällekin
voisi laittaa, kuvaavat väkivallan piilottelua: ulkopuolisen silmissä heidän perheensä näytti normaalilta, eikä väkivaltaisita kokemuksista saanut puhua muille. Työn
haaste oli keksiä sopivia elementtejä kuvaamaan Lean luonnetta ja elämää sekä
saada työ sen lisäksi näyttämään edes vähän samanlaiselta kuin oikea muffinssi.
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Perheen rintamat
Leena Lindelä

M

aria Jotunin romaaniin perustuvasta näytelmästä
”Huojuva talo” (1935) voi löytää häviäjiä ja voittajia. Ohjaaja Samuli Reunanen korostaa
esityksessään raakoja asioita,
kuten perheväkivaltaa ja rahaa.
Ne asettavatkin päähenkilöille
selkeät valta-asemat.
Näytelmässä perheen äiti,
Lea, on alistettu nainen, joka ei
arvostele ääneen. Vaikka itsekeskeinen aviomies Eero lyö ja
kurittaa, ei läpeensä hyvä vaimo
päästä sanaakaan suustaan. Lea
uhrautuu miehensä ailahtelevien mielentilojen vietäväksi. Nainen vain toteaa julman Eeron
lyödessä: ”Omaasi lyöt. - - Kyllä
minä ymmärrän. Eihän tämä ole
mitään.” Vieraat näkevät isännässä mahtipontisen rauhan
miehen, joka rakastaa lapsiaan
ja perhettään. Täydellisempää
miestä saa hakea. Todellisuus
on kuitenkin aivan toisenlainen.
Eero onnistuu keplottelemaan
kaikki puolelleen. Ensimmäinen
erävoitto näyttää siis menevän
hänelle.

Hyvältä vaikuttavien kulissien
takana lapset joutuvat elämään
karun ja kovakouraisen diktaattorin – lähes aurinkokuninkaan
tavoin käyttäytyvän ”isän” taistelutantereella. Muutenkin
luonnollisesti aikuisia heikommassa asemassa olevat lapset
saavat Huojuvassa talossa kokea vielä todellista alistamista.
Heitä hakataan. Heidät jätetään
huomiotta. Heidän lapsuutensa
riistetään. Selvä häviö säälimättömästä isästä. Lapsilla on onneksi kuitenkin edes puolustaja,
oma äiti, joka ei vaikeassakaan
tilanteessa hylkää. Hän menee
väliin, kun isä pahoinpitelee.
Hän jaksaa ja uskaltaa pyytää
rahaa koulua varten. Hyvästä
kenttäkokoonpanosta
huolimatta Eerolle jälleen yksi piste.
Voittajan puolikin alkaa kuitenkin hieman järkkyä; sekö voittaa, joka rakastaa omaa lastaan
niin vähän, että julkeaa häntä
lyödä.
Eeron paikka perheen johtajana tulee selvästi esille rahan
käytössä. Hän komentaa Leaa
säästämään ja päättää, paljonko
ja mihin vaimo rahaa saa käyttää. Uusien ehjien vaatteiden
ostaminen on tuhlausta, ja äidin

kutsuminen jouluksi käymään
tulisi liian kalliiksi tarjoilujen
vuoksi. Lean täytyy syödä vähemmän ja huonompaa ruokaa,
jotta Eerolle olisi varaa ostaa
parempaa ravintoa. Täytyyhän
tämän suuren tohtorismiehen
saada vatsa täyteen jaksaakseen tehdä reklaamia itsestään!
Kun elämä Huojuvassa talossa
jatkuu pidemmälle, alkaa miehen valta vähentyä. Vahvasti
alistetusta asemastaan huolimatta Lea jaksaa eteenpäin toisin kuin Eero, jonka kestävyys
on selvästi heikompi. Yhä uusien iskujen ja lyöntien jälkeen
nainen nousee aina pystyyn.
Hän päättää jäädä kotiin, ”lasten tähden”. Eeron mielialat sen
sijaan vaihtuvat, ja hän masentuu todella usein.
Aivan kirjan lopussa, jolloin
Eero on kiperässä tilanteessa,
saa Lea vihdoin alkaa tuuletella.
Suuren aatemiehen joutuessa
hankalaan velkakierteeseen hän
tekee radikaalin ratkaisun ja
tappaa itsensä sekä syrjähypyn
kohteensa Siirin.
Jo kertomuksen alussa Eeron
silloinen hyvä ystävä, Aulis Helio on myös ihastunut – jollei
rakastunutkin – Leaan. Pian

naimisiinmenon jälkeen Lea
alkaa ymmärtää Eeron olleen
virhe. Hän tajuaa, että Toinisiskon vihjailu ”miehen vaihdosta” on oikeastaan järkyttävän
järkevää; Aulis todella sopisi
paremmin Lealle ja Eero Toinille. Eeron kuoltua Lea ottaakin
huolehtivan Auliksen omakseen. Aulis ymmärtää niin Leaa
kuin lapsiakin ja osaa hoivata
heitä. Myös Eeron ja Siirin lapsi
otetaan perheeseen kasvatettavaksi. Lea on niin voittanut,
että hän pystyy huolehtimaan
myös pedon – pettäjän lapsesta. Auliksen nousu tappiosta
voittoon on myös ilahduttavaa. Vihdoinkin hän saa naisen,
jota on aina kaivannut. Tyylikäs
voitto miehestä, joka ei osaa rakastaa tai antaa anteeksi.
Huojuvan talon rintamat elävät ja lainehtivat juonen kehittymisen mukana. Välillä mitään
rintamia ei ole laisinkaan, välillä ne taas ovat todella selkeät. Joka tapauksessa lopulta
tuntuu, että rakastavat ja anteeksiantavat henkilöt saavat
ensimmäisen sijan, ja pahuus
päihitetään.
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Perheen rintamat
Johanna Hirvikoski

N

äytelmässä ja romaanissa Huojuva talo näkyvät
selvästi perheessä vallitsevat
valtasuhteet. Voittajia ja häviäjiä niistä ei kuitenkaan suoraan
voi nimetä.
Perheen isä Eero on hyvin
väkivaltainen ja mieleltään
sairas. Hänen väkivaltaisuutensa kohdistuu perheeseen
erityisesti vaimoonsa Leaan.
Eeroa ei juurikaan voittajaksi voi kutsua. Kuitenkin hän
voittaa saadessaan vaimokseen
naisen, joka antaa hänen kohdella itseään huonosti ja johon
hän voi toteuttaa väkivaltaiset
tarpeensa.
Eero on myös aikamoinen
häviäjä. Hänellä on hyvä perhe:
vaimo ja kolme lasta. Silti hän
kadottaa mahdollisuutensa
nauttia aviomiehenä ja isänä
olemisesta. Lapset ovat Eerolle
yhdentekeviä. Hän aiheuttaa
jopa yhden lapsensa syntymättömyyden. Eeron elämä ajautuu kokonaan pois raiteiltaan.
Hän on niin mielenhauteittensa
riivaama, ettei pysty olemaan
lyömättä Lea. Hän ei kykene
enää hallitsemaan toimintaansa. Lopulta Eeron elämä
ajautuu pisteeseen, jossa hän
ei näe muuta vaihtoehtoa kuin
itsensä ampumisen.
Lea on voittaja olemalla vahva.
Hän kestää väkivaltaista suhdettaan ja ottaa kaikki Eeron
lyönnit vastaan. Hän tietää
kuinka toimia, kun Eero on
vihainen ja käyttäytyy häikäile-

mättömästi. Eero on kuitenkin
antanut Lealle jotakin, mikä on
hänelle tärkeintä maailmassa,
heidän lapsensa. Lealle lapset
ovat kaikki kaikessa. Hän suojelee lapsia kaikin tavoin, eikä
antaisi heille ikinä tapahtua
mitään pahaa. Lean kestämät
Eeron pahoinpitelyt ja pettämiset saavat lopulta onnellisen
lopun. Hän saa Eeron kuoltua
itselleen uuden mahdollisuuden nauttia elämästä Auliksen
ja lastensa kanssa.
Lea häviää jo, kun kiirehtii
naimisiin Eero Markun kanssa.
Jos hän olisi odottanut, olisi
hän voinut saada miehekseen
hyväntahtoisen Auliksen. Lea
joutuu kokemaan henkistä ja
fyysistä väkivaltaa eläessään
Eeron kanssa. Hän on niin alistettu, että Eeron lyödessä häntä Lea ajattelee ansainneensa
kaikki lyönnit ja pahoinpitelyt.
Hän sanoo Eerolle: ”Omaasi
lyöt. Kehenkä se kuuluu.” Lea
ajattelee, että Eeron täytyy
saada lyödä häntä, jottei hänen
tarvitse muita lyödä.
Lean ja Eeron lapset ovat
ikävässä tilanteessa joutuessaan kärsimään väkivaltaisesta
isästä. He pelkäävät olla kotona isän kanssa samaan aikaan.
Lapset ovat oppineet olemaan
hiljaa ja ärsyttämättä isää, kun
tämä on paikalla. Kun isä lähtee
pois, he huokaavat helpotuksesta. Eero ei anna lapsille
kunnollista mahdollisuutta olla
lapsia. He eivät saa urheilla,
eikä urheiluvälineitä saa ostaa.
Eero jopa sanoo lapsille: ”Älä
liiku tuolilla, vaatteesi kuluvat”
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ja ”vai ulos taas, kulutat vain
kenkiä.” Lapset kärsivät Eeron
julmuudesta ja väkivaltaisuudesta. Pahin tapaus lasten kärsimisestä on, kun Eero hakkaa
Pojun melkein kuoliaaksi.
Lapset kuitenkin saavat elää
normaalia elämää kodin ulkopuolella. He eivät sulkeudu
kuoreensa isänsä takia. Lapset
käyvät koulua ja menestyvät

siellä hyvin. He ovat muutenkin hyvin viisaita. Heillä on
rakastava äiti, joka pitää heistä
huolen. Niin kuin Lea ajattelee:
lapsille saattaa olla hyötyä
huonoista kotioloista, ehkä
lapset isompana olisivat oikeudenmukaisia, eivätkä tekisi
samoja virheitä kuin he.
Myös Eeron entinen hyvä
ystävä Aulis on häviäjä, kun

menettää Lean Eerolle. Lean
siskon Toinin mukaan Aulis
on ollut koko ajan rakastunut
Leaan. Silloinkin kun Auliksella ja Toinilla on suhde. Aulis
kuitenkin pysyy koko ajan
Lean kanssa hyvissä väleissä ja
tukee häntä monessa vaikeassa
tilanteessa. Lopulta Aulis saa,
minkä on ansainnut, Lean. Tällä
tavalla ajateltuna Aulis on myös

voittaja.
Näytelmässä henkilöt ovat
omalla tavallaan jokainen
voittajia sekä häviäjiä. Näkökulmasta riippuen yksi tuntuu
enemmän häviäjältä, toinen
taas voittajalta. Kuten ohjaaja
Reunanen sanoi, ei Huojuvasta talosta voi sanoa suoraan
häviäjiä ja voittajia niin kuin
jääkiekko-ottelusta.
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Leena Lindelä
Olen tehnyt muffinssini
näytelmän ”pahiksesta”,
Eero Markusta. Hän on
itsekeskeinen ja kiero. Sen voi nähdä itse
muffinssiosasta. Mielestäni edellä mainittuja
adjektiiveja kuvaa hyvin
tummanvihreä väri. Mustat
villalangasta muotoillut
viivat nostavat esille Eeron
mielenliikkeitä; ne ovat
synkkiä ja kieroutuneita.
Lankojen alla oleva ilmapallo symboloi Eeron räjähtävää luonnetta.
Inhottavaa Eeroa kuvaavaksi väriksi valitsin myös
tumman violetin. Maalasin
sillä vuokaosan. Se on
muotoiltu pahvikehikon
päälle paperimassasta.
Alusta näyttää vakaalta ja
jykevältä, mutta todellisuudessa sillä ei ole pohjaa – niin kuin ei ole Eerollakaan. Hän vaihtaa katsontakantaansa ja mielipiteiden perustaa melko tiuhaan tahtiin. Mies ei myöskään ole mikään
paras tuki ja turva.
Löysin vaaleanpunaista lahjanarua, jota olen kietonut teoksen ympärille. Se
symboloi Eeron arvaamattomuutta. Joka päivä saa ikään kuin avata uuden paketin, jota käsitellä. Edeltäpäin ei tiedä, mitä henkilö tänään sisältää. Sitä on siksi
käsiteltävä aina varoen.
Harmaat tötteröt on tehty vanusta. Maalasin ne ja sekoitin maaliin pienirakeista
hiekkaa. Betoninen pinta on tehty kuvastamaan Eeron kivikovaa sydäntä. Tötteröiden sommittelu esittää ikään kuin kruunua. Hän oli oman itsensä herra. Ylin
”sarvikuonon sarvi” symboloi myös Eeron raadollista eläimellisyyttä, joka ilmenee
väkivaltaisuudessa.
Muffinssin alta pilkottaa kultainen pahvireunus. Se esittää Eeron omahyväisyyttä.
Hän ajattelee olevansa kuin itsevaltias kultaisiin käätyihin peiteltynä.
Oikeastaan aluksi oli tarkoitus, että teen villalangasta vuoan, joka on hapara. Lakkasin lankaa ilmapallon ympärille. Se juuttui kuitenkin kurtistuneeseen ilmapalloon
kiinni. Päätin sitten tehdä ilmapallosta ja langasta leivososan ja muovailla paperimassasta vuoan.
Hankalinta työssä oli ehdottomasti suunnittelu ja alkuunpääsy. Kun hahmotelma ja
adjektiivilista olivat valmiit, työ sujui paljon helpommin.

Eero
Sami Brusin
Tein muffinssini Eerosta. Valitsin työhön sellaiset materiaalit, jotka
korostavat hänen sairasta
mieltään. Hänhän on väkivaltainen narsisti. Työn
perusta eli vuoka on leikelty tavallisesta pahvipurkista. Leikkasin reunat teräviksi piikeiksi, jotta hänen
väkivaltaisuutensa ja ailahtelevat mielentilat tulisivat
selväksi. Itse muffinssin
tein lättäämällä paperimassaa rautaverkkokehikon
päälle. Koristeeksi päälle
laitoin mustaksi maalattuja
nauloja kuvaamaan hänen
terävyyttään ja kovuuttaan. Päällä on vielä kolme
sinistä vaahtomuovisarvea.
Sinisellä värillä hain vastakohtaisuutta, sillä työ on
väriltään punainen. Vastakohtaisuutta halusin siksi,
että Eero saattoi olla muille ihmisille kohtelias ja esimerkillinen ja omalle perheelleen
hän oli suoraan sanottuna peto. Punainen väri kuvaa Eeron aiheuttamaa kärsimystä
perheelleen. Valumat vuoassa korostavat tätä. Vuokahan on väriltään tumman violetti. Se viittaa Eeron mielen synkkyyteen ja hulluuteen. Sain muffinssin näyttämään
siltä kuin halusinkin, ja myös maalaus onnistui hyvin. Haasteellisinta varmaankin oli
saada tehtyä rautaverkosta ja paperimassasta itse työ.

Toini

Henna Pihlajamaa
Valitsin henkilöksi Toinin, joka on Lean, näytelmän päähenkilön pikkusisko. Lea on piikittelevä,
lapsellinen, leikkisä, itsekäs, kevytmielinen, lellitty,
viettelevä, ajattelematon
ja ailahtelevainen. Hänen
kovan ja hieman ilkeänkin
kuorensa alla piilee kuitenkin lempeä ja rakastava, ja
myös herkkä nuori nainen.
Lea kasvatti sisarensa ja
piti hänestä hyvää huolta.
Hän suojeli Toinia maailman pahuuksilta ja oli
siskolleen niin hyvä kuin ihminen vain toiselle voi olla.
Lea uhrasi oman elämänsä
saadakseen
sisarelleen
hyvän ja onnistuneen lapsuuden. Toinia kohdeltiin kuin kukkaa kämmenellä. Liimasin
suodatinpussista tehdyn vuoan pohjalle pehmeää vanua ja höyheniä kuvastamaan
tätä pehmoista ja turvallista kasvualustaa, jonka Lea loi sisarelleen.
Kuvasin Toinin lapsellisuutta vaaleansinisellä, pirteällä sävyllä. Lilat rusetit kuvaavat Toinin turhamaisuutta sekä viettelysvoimaa ja tyylikkyyttä, joilla hän yritti
saada miehien päät kääntymään puoleensa. Toini onnistui saamaan myös Eeron,
siskonsa aviomiehen pauloihinsa.
Maalasin sisäpuolelta kirkkaanoranssiksi. Oranssi on sinisen vastaväri ja kuvastaa Toinin ailahtelevaisuutta. Hän osaa olla ihana muille ihmisille, Leallekin, mutta
hän osaa olla myös todella ilkeä ja itsekäs. Hän osaa olla vastakohdat yhtä aikaa:
kamala, mutta samalla ihana sisko. Toini sanoo näytelmässä jumaloivansa Leaa, mutta yrittää samalla varastaa Lean miehen.
Minusta Toini yrittää esittää vahvempaa kuin onkaan, ja hän peittää omaa heikkouttaan satuttamalla myös läheisiään. Maalasin pätkän kanaverkkoa mustalla ja
tein siitä pienen aitauksen Toinin sisimmän ympärille. Hän ei päästä ketä tahansa
näkemään omaan sisimpäänsä. Kaiken tämän keskustasta löytyy kuitenkin kultainen
ja rakastava sydän, jota kuvastaa kultaiseksi maalattu vanupallo.

Lea
Eve Leppälä
Lea on sinnikäs, huolehtiva, alistuva, rohkea,
mukautuva, epäitsekäs,
rajattomiin anteeksiantava, vahva, musertumaton, viaton.
Tunnemuf finssissani
muffinssivuoka on litistynyt, mikä kuvastaa
Lean
alistuvaisuutta.
Muffinssivuoan pinkki ja
kultainen väri kuvastavat
Lean
supersankariutta. Rikkoutunut lamppu
kertoo Lean kärsimyksestä ja rikkoutuneista
kylkiluista, mutta valo
palaa vielä, koska Lea
on sinnikäs ja jaksaa selviytyä. Peilin sirpaleet
ovat perheen rikkinäisen
elämän vertaus. Naulat
kuvastavat Lean rohkeutta, sinnikkyyttä ja vahvuutta.
Ensin tein kanaverkosta kehikon, jonka teippasin ympäriltä, sisään laitoin käsipaperia. Sitten litistin ”muffinssivuokaa” ja tein päälle muffinssiosan paperimassasta.
Vuoka ja muffinssi on maalattu pullo- ja akryylimaaleilla. Naulat ja lampun laitoin
kiinni paperimassaan, ennen kuin se oli kuivunut kokonaan. Muut koristeet liimasin,
kun muffinssi oli maalattu.
Tykkäsin lamppuideasta, mutta sen toteutus oli vähän hankalaa. Ensimmäinen
lamppu hajosi liikaa, mutta toinen onnistui vähän paremmin. Tähtipaljetit oli helppo
liimata. Muffinssin muotoilu oli aika helppoa, mutta siitä olisi saanut tehtyä ehkä
vähän aidomman näköisen erilaisella maalauksella. Kokonaisuutena tunnemuffinssista tuli ihan hyvä.

