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Vastassa ”skottilainen näytelmä”
MARIANNE PALOSAARI, KUULUMISET

LONTOO. 27. kesäkuuta
asti Globe-teatterissa esitettävässä Lucy Baileyn
ohjaamassa ”Macbethissä” kolme noitaa ennustaa
skotlantilaiselle Macbethille, että hänestä tulee
kuningas. Macbeth tappaa
vallanhimossaan vaimonsa
kanssa kuninkaan ja ottaa tämän paikan, mutta
ajautuu murhauttamaan
lisää ihmisiä, kunnes hänet
syöstään vallasta.
Näytelmää on pidetty
epäonnisena, eivätkä sen
esittäjät ole uskaltaneet
kutsua sitä oikealla nimellä. Yksi näytelmän nimityksistä, The Scottish Play
(”skottilainen näytelmä”),
on saanut alkunsa tästä.
Verisin näytelmä
”Macbethiä” ei turhaan
ole luonnehdittu Shakespearen verisimmäksi näytelmäksi. Tämän saa todeta myös Baileyn versiossa.
Veren, ruhjeiden ja jo kuolleiden henkilöiden lavalle raahaamisen kanssa ei
ole säästelty. Heti ensimmäisen näytöksen aluksi
veriset hahmot nousevat
yleisön joukosta. Samaa
panostamista on käytetty
myös puvustuksessa. Nykyaikaiset vaatteet, kuten
nahkaliivit ja pitkät saap-

Osa yleisöstä sai seisoa Globeteatterin teatteriesityksen aikana; päät vain näkyvät. Pyhäjokiset kokeilivat, miltä tällainen osallistuva teatteri tuntui.
Vasemmalta Amina Sarpola, Henriikka Salminen, opettaja Sari Rintamäki, Sonja Sipilä, Marianne Palosaari. Edessä Tiina Pärkkä.
paat, tuovat kokonaisuutena viittojen ja miekkojen
kanssa todellakin mieleen
ritarit ja kuninkaat.

noitaa, jotka ilmestyvät
hiipien milloin mistäkin
katselemaan näytelmän
henkilöiden touhuja. Heidän osaansa ihmiselämien
Noidat suuressa osassa tuhoajina on korostettu.
Noidat tuntuvat olevan
Suuressa osassa näyosallisia jokaisessa vätelmää ovat sen kolme
likohtauksessa; he jopa

Opintomatkalla pääsimme Globeteatteriin katsomaan näytelmän Macbeth.

osallistuvat sotaan. Tämä
tuo näytelmään synkkyyttä, mutta samalla ihmisen
oma sisäinen pahuus vähenee näytelmässä. Elliot
Cowanin esittämää Macbethiä voisi pitää vain olosuhteiden uhrina.
Yleisö mukana esityk-

sessä
Lavasteita on käytetty
varsin niukasti. Niitä ovat
pääasiallisesti vain mustaksi vuorattu lava ja veriroiskeinen takaverho, joka
heilahtelee tuulen mukana.
Tämän kaiken on tarkoi-

tus kuvata Tuonpuoleista.
Lisäksi lavan yläpuolella
olevan pyörivän palkin
varassa roikkuu ruosteisia
rautapatoja sekä hento
verho, jonka takaa kolme
noitaa aika-ajoin tarkkailevat, kuinka näytelmän
henkilöt ajautuvat kohti
kurjuutta. Yleisö on otettu
mukaan asettamalla lavan
edessä olevien seisomapaikkojen kohdalle musta kangas, jonka rei’istä
katsojat voivat osallistua
näytelmään Helvetin tulissa kärsivinä sieluina.
Yleisö elää mukana varsin
villisti varsinkin silloin, kun
heidän päälleen heitetään
leikkimielisesti jotain. Tällaisen yleisön hauskuuttamisen tragikoomisissakin
tilanteissa hoitaa pönäkkä ja irvokas portinvartija
(Frank Scantori).
Musiikkia on näytelmässä vähän. Puhallinsoittimilla tuotetun selkäpiitä
riipivän kirskunnan lisäksi
näyttelijät laulavat joissakin kohdissa. Englannin
kielellä esitettynä näytelmä on vaikuttava, ja
kaikissa näyttelijöissä on
karismaa. Jokainen henkilö antaa kaikkensa kuolemaansa asti – osa vielä
sen jälkeenkin.
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Aikamatkalla Globessa
HENRIIKKA SALMINEN, KUULUMISET

LONTOO.
William
Shakespearen kotiteatteriksi tituleeratussa teatterissa voi todella tuntea
Elisabethin ajan hengen.
Valkoinen pyöreä ulkoilmateatteri heinäkattoineen ja puisine penkkeineen virittää mielen (ja
kehon) ajan tunnelmaan.
Teatteri on mitä kauneimmalla paikalla; se sijaitsee
Lontoon läpi virtaavan
Thames-joen rannalla.
Tykinkuula kävi kohtaloksi

Globe -teattereita on
itse asiassa ollut kolme:
ensimmäinen
avattiin
vuonna 1599. Tämä kuitenkin paloi tulipalossa,
jonka aiheutti sen aikainen
näytelmätehoste,
kanuunanlaukaus. Toinen
teatteri rakennettiin mitä
pikimmiten, mutta puritaanit sulkivat sen siveettömänä toimintana. Kolmas ja nykyinen Globe oli
yhden miehen unelma.
Sam Wanamaker, joka
oli amerikkalainen näyttelijä ja elokuvaohjaaja,
perusti vuonna 1970
säätiön teatterin kopion
rakennuttamiseksi. Wanamakerin unelma toteutuikin vuonna 1997, jolloin
uusi Globe avattiin. Hän
vain oli ehtinyt kuolla jo
neljä vuotta aiemmin.
Teatteri sijaitsee itse
asiassa noin 200 metriä
väärässä paikassa ja on
vain paras arvaus, miltä
Elisabethin ajan Globe
mahtoikaan näyttää. Ra-

Globe-teatterin oppaat ovat näyttelijöitä, jotka hyvin eläytyen teatterimaailmasta kertovat; pyhäjokiset seuraavat.
kentamiseen on käytetty
samoja menetelmiä ja materiaaleja kuin 400 vuotta
sitten, käsin tehtyjä tiiliä
myöten.
Teatterissa ennen ja nyt

Entisaikoina teatterissa kävivät kaikki köyhistä
rikkaisiin, paitsi kuninkaalliset. Jos he halusivat nähdä teatteria, kutsuivat he

teatterin luokseen. Globessa pystyi nauttimaan
näytöksestä kolmessa eri
paikassa. Lavan edessä oli
seisomatilaa rahvaalle ja
köyhille. Heitä kutsuttiin
nimellä ”Stinkers”, sillä he
kirjaimellisesti haisivat pahalta. Parvilla oli puiset
penkit hieman varakkaammille. Vielä rikkaammat,
kreivit, maksoivat omasta
parvesta aivan näyttä-

Liisa Kallio (vas.), Kano Natsuko ja Katariina Alatalo odottelemassa esityksen alkua.
Takana Iiro Salmela.

mön yläpuolelta kahdesta
syystä: jotta ihmiset näkisivät heidät ja jotta he
kuulisivat näytelmän sanat
parhaiten.
Näyttämöllä kaiken piti
tapahtua selvästi, jotta
ihmiset tajuaisivat näytelmän juonen. Erikoistehosteita ei ollut, mutta
onneksi, sillä kaikesta yliluonnollisesta rangaistiin
kuolemalla noituudesta

syytettynä. Tämän(kin)
takia yleisölle piti saada
selväksi, milloin joku henkilö kuoli.
Thames-joen eteläpuoli
oli hulluttelun ja hauskanpidon aluetta. Siellä
sijaitsivat kaikki huvitukset teatterista ilotaloihin.
Teattereissa kävivät kaikki. Eivät vain rikkaat vaan
myös köyhät.

Tiina tutkii aikajanaa Shakespearen museossa.

Opintomatkalla pääsimme Globeen katsomaan
Shakespearen näytelmän
Macbeth. Kauniit puitteet
ja lavastuksen niukkuus
jättivät tilaa mielikuvitukselle. Tunnelmakin oli aivan
erityisen intiimi pienessä
ulkoilmateatterissa. Pystyi
hyvin kuvittelemaan itsensä menneen ajan porvariksi teatterin penkillä.
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Ulkomailla Suomea edustamassa
Isän jalanjäljillä

TIINA PÄRKKÄ, KUULUMISET

LONTOO. ”Isäni oli toimittaja ja STT:n kirjeenvaihtajana Mikkelissä. Sillä on
varmaan ollut vaikutuksensa,
että minusta tuli toimittaja.
Pienenä kuuntelin, kun isäni luki uutisia puhelimessa
(sähköpostia ja faksia ei silloin ollut). Lukiossa kirjoitin
urheilu-uutisia Mikkelin paikallislehteen Länsi-Savoon
ja yliopisto-opiskelun aikana
hankin lisätuloja kirjoittelemalla lehtijuttuja.” Näin
kuvailee lapsuuttaan ja nuoruuttaan Anssi Miettinen,
joka työskentelee tällä hetkellä ulkomaan kirjeenvaihtajana Lontoossa. Tämä pesti
hänellä on ollut lokakuusta
2007. Ihan varmaa ei vielä
ole, kuinka pitkä nykyinen
työsopimus tulee olemaan,
mutta todennäköisesti neljä
vuotta.
Miettinen työskenteli Helsingin Sanomissa vuosina
1996 - 2004 taloustoimituksessa ja vuosina 2004
- 2007 kuukausiliitteessä.
Muuallakin mies on ehtinyt
työskennellä. Vuosina 1992
- 1996 hän toimi freelancetoimittajana ja teki näitä
hommia useamminkin eri
lehdille. Työkokemusta on
ehtinyt karttua myös neljän
kuukauden pestistä Brysselissä vuonna 2002. Samaiset neljä kuukautta mies on
työskennellyt politiikan toimituksessa, (2003). Armeija-aikoihin vuonna 2000 hän
toimitti Ruotuväki-lehteä.
Helsingin Sanomissa hän
on ollut ensimmäisen kerran
kesätöissäkin vuonna 1995.
Työnkuva oli silloin samaisen
lehden
Kaakkois-Suomen
aluetoimituksessa.
Hän
jatkoi Helsingin Sanomissa
seuraavana kesänä kesätoimittajan töitä taloustoimituksessa. Tämän työn myötä
hän sitten jäikin taloon.
Miettinen on tehnyt pääasiassa kirjoittavan toimittajan töitä sanomalehdissä,
mutta freelance-aikoina hän
kirjoitti aikakauslehtiin. Lukioaikoina toimittaja teki
joitakin radio-ohjelmia Ylen
alueradioon.
Ennen toimittajan uran
aloittamista Miettinen on
opiskelut Helsingin yliopistossa tietojenkäsittelytiedettä, filosofiaa ja valtiooppia.
Koulutukseltaan
nykyinen toimittaja on filosofian ylioppilas.
Kirjoittamaan oppii kirjoittamalla
Toimittajan työssä tutkinnolla ei ole niin suurta

merkitystä
kuin
työkokemuksella,
sillä ammatti on
hyvin julkinen ja
osaaminen näkyy
lehdissä lähes päivittäin. Jos mielii
ulkomaan kirjeenvaihtajaksi, vaaditaan kokemusta
sekä uutisten että
reportaasien kirjoittamisesta
ja
totta kai englannin kielen taitoa.
Itse työ on erittäin
mielenkiintoista,
kiireistä ja vaihtelevaa.
Aiheita on laidasta laitaan: välillä
haastatellaan kadunmiehiä, välillä
taas supertähtiä.
Urheilua, politiikkaa, kulttuuria, taloutta ja viihdettä
– mitä tahansa
maassa tapahtuukaan. Toimittajana
työskentelevällä Helsingin Sanomien Britannian kirjeenvaihtaja Anssi Miettinen haastattelee opiskelija Matthew Peadia Cambridgessa. Juttu liittyi
ansiokkaita omi- Cambridgen yliopiston 800-vuotisjuhliin. Helsingin Sanomista päivää! -valokuvanäyttely. Toimittaja työssään, HS-Päivälehti 120
naisuuksia
ovat vuotta. Kuva: Sami Kero / HS
uteliaisuus, tarkkuus sekä kyky
ilmaista asioita selkeästi. tua pitäisi hieman pidentää, haastatteluissa on aina oma analyyseja vaalitilanteesta. sisälle elämällä, lukemalla ja
Hyväksi kirjoittajaksi tule- joten teen sen vastattuani hohtonsa.” Toimittaja on Sama jatkui koko vaalineu- menemällä ennakkoluulotmiseen ei ole mitään ”pop- tähän kyselyyn. Sen jälkeen Englannissa päässyt haas- votteluiden ajan aina siihen tomasti ihmisten ilmoille ja
paskonsteja”. Kirjoittamaan ryhdyn kirjoittamaan pitkää tattelemaan mm. Robbie asti, kun maalla oli toimiva juttusille.
Miettinen kehittelee ja saa
oppii yksinkertaisesti kirjoit- juttua suomalaisesta jalka- Williamsia, elokuvaohjaaja uusi hallitus.
pallolupauksesta Lauri Dalla Oliver Stonea ja näyttelijä
”Lehdet ovat olleet pul- monet jutun aiheensa paitamalla ja lukemalla.
lollaan vaaliaiheisia juttu- kallisesta lehdistöstä. Mutta
Esimerkki ulkomaan kir- Vallesta Kuukausiliitteeseen. Mickey Rourkea.
ja – eikä vähiten siksi, että hän tarkkailee aiheita tiejeenvaihtajan tyypillisestä Pitää soittaa ainakin hänen
vaalit olivat poikkeuksellisen tenkin koko ajan suomalaityöpäivästä kuulostaa varsin isälleen ja yhdelle nuoria jal- Vaalit ovat ”Jymyjuttu”
jännittävät. Ihmiset puhuvat sin silmin: ”Ketun kuolema
kiireiseltä, mutta yhtä kaikki kapalloilijoita etsivälle kykymielenkiintoiselta: ”Tänään jenetsijälle. Seurailen samalUlkomaan kirjeenvaihtajan vaalien alla politiikasta – ne on täällä varmaankin arkiheräsin 7.30 ja selasin aa- la, josko Islannin tulivuoren kohokohta ovat juuri tänä näkyvät toisaalla enemmän, päivää, mutta suomalaisille
mun lehdet. Soitin aamupu- tuhka sekoittaa yhä lento- keväänä Englannissa pidetyt toisaalla vähemmän. ”Osa Bri- voisi kertoa, miten kettuihin
helun pomolleni Helsinkiin liikennettä. Yleensä yritän parlamenttivaalit,
vaikka- tannian vaalipiireistä on niin suhtaudutaan Britanniassa.
8.45 ja sitten lähdin junalla päättää työpäivän klo 18. kin työelämä niiden alla ja sanotusti varmoja, eli joku Täällähän käytiin 2000-luLontoon keskustaan. Siel- Mutta usein illalla tulee seu- jälkeen on varsin kiireistä. puolue vie ne lähes 100% vun alussa suuri taistelu kelä oli 10.30 - 12.00 Sonyn rattua uutisia, luettua lehtiä ”Ennen vaaleja tehdään vaa- varmuudella”, Miettinen se- tunmetsästyksestä – lopulta
tiedotustilaisuus 3D-teknii- ja kirjoitettua sähköpostia.” lienalusuutisointia esimer- lostaa. ”Näissä vaalipiireissä se kiellettiin.”
kasta. Sonyn ihmiset kertoi- Kaikista mielenkiintoisinta kiksi siitä, miten kampanjat vaaleja ei välttämättä edes
vat laitteistaan ja näyttivät juttua mies ei osaa nimetä. sujuvat. Nyt vaalien jälkeen huomaa katukuvassa. Toises- Vapaa-aikaa työn lomassa
maistiaisiksi, miltä 3D-elo- Niitä on moniakin. Eniten piti päivystää koko ajan sitä, sa ainoasta kansanedustajakuvat, urheiluohjelmat jne. hän sanoo kuitenkin pitä- milloin uusi hallitus syntyy.” paikasta taistellaan verisesti; Niin paljon kuin Miettinen
tulevat näyttämään. Teen vänsä reportaaseista. Sellai- Miettinen on tehnyt vaa- joka puolella on vaalijulis- pitääkin työstään, viikonjutun aiheesta myöhemmin. set aiheet, jotka poikkeavat leihin liittyen juttuja muun teita ja muuta humua.” Sitä, loput hän yrittää mahdolTiedotustilaisuuden jälkeen Suomesta, Miettinen nostaa muassa
puoluejohtajien miksi istuva pääministeri saa lisuuksien mukaan viettää
tulin takaisin kotiin klo 13. esille: ”Ne ovat aina mielen- vaimojen
kampanjoinnis- päättää vaalien ajankohdan, vapaalla ja poikansa ja hänen
(Toimisto sijaitsee kotona) kiintoisia.” Esimerkkinä toi- ta, reportaasin vaalipiiristä, Miettinen ei tarkkaan edes harrastuksensa parissa. He
ja ryhdyin kirjoittamaan uu- mittaja mainitsee koulujär- jossa taistelu on tiukkaa, tiedä: ”Se on jonkinlainen käyvät tuttavillaan ja aikatisjuttua työväenpuolueen jestelmän, joka Englannissa vaaliväittelyistä, todennä- historiallinen jäänne.” Päämi- ajoin elokuvissa ja teatterispuheenjohtajakamppailusta. jakautuu maksullisiin yksityis- köisen pääministerin eli Da- nisterille on tästä suuri etu, sakin. On totta, että välillä
Sain sen valmiiksi klo 16 ja kouluihin, kirkkojen kouluihin vid Cameronin henkilöku- sillä hän voi pitää vaalit otol- totaalinen irtautuminen toiryhdyin vastaamaan tähän ja heikompilaatuisiin valtion van, kolumnin ja taustajutun lisena ajankohtana. Seuraa- mittajan työstä on vaikekyselyyn. Tässä välissä piti kouluihin. ”Vietin viime kesä- Britannian
kummallisesta vat on pidettävä viimeistään aa, kun periaatteessa pitää
myös hoitaa vähän kotiasi- nä kolme päivää tyypillisessä vaalijärjestelmästä ja muita viiden vuoden kuluttua edel- olla koko ajan valppaana ja
oita, sillä takapihallemme oli englantilaisessa kylässä. Tein uutisjuttuja. Sattumalta toi- lisistä. Parhaillaan uusi halli- lehdet eivät lopu lukemalla.
tuupertunut kettu, joka teki myös juttua islamilaisista mittaja sai haastatella myös tus pohtii sitä, olisiko tästä Mies yrittääkin pitää viikon
tuomioistuimista, liberaalien Nick Cleggiä, oikeudesta jo syytä luopua loman vähintään kerran kolkuolemaa. Soitin eläinsuoje- sharialujärjestölle, jonka mies tuli joita Lontoon laitamille on joka tuli hänen naapuriinsa ja siirtyä kiinteisiin viiden messa kuukaudessa, jolloin
paikalle, lopetti ketun ja vei syntynyt. Muutama kuukausi kampanjoimaan: ”Selvisi, että vuoden hallituskausiin.
kesäloma jää vastaavasti lyruumiin pois. Siitä varmaan sitten vierailin Etonissa, kuu- Clegg on asunut Suomessa ”Vaaleihin liittyvää uuti- hyemmäksi.
syntyy joskus joku kettuai- luisassa poikien sisäoppilai- nuoruudessaan. Hän oli ke- sointia, taustoitusta ja analyysiä on todella mukava
heinen juttu. Kettuja täällä toksessa, jossa muun muassa sätöissä postipankissa.”
on kiusaksi asti. Juuri sain prinssit William ja Harry kä- Seuraavana päivänä toi- tehdä.” Maan yhteiskuntasähköpostin, että uutisjut- vivät koulunsa. Myös tähti- mittaja teki uutisjuttuja ja elämään pääsee parhaiten
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Englannissa jo yli 30 vuotta
AMINA SARPOLA, KUULUMISET

HASTINGS. Raili Taylor muutti Suomesta Englantiin elokuussa 1975.
Taylorin
ensimmäinen
avioliitto oli juuri hajonnut: ”Tärkein tekijä ei ehkä
ollut halu muuttaa Englantiin, pikemminkin tarve
muuttaa pois Suomesta ja
vaikeasta tilanteesta; pakenemista ehkä tavallaan.”
Englanti ei kuitenkaan
ollut Taylorille entuudestaan täysin tuntematon
maa: ”Minun ensimmäiset Englannin mielikuvani muodostuivat jo kaksi
vuotta ennen kuin muutin
tänne, kun kävin ensimmäistä kertaa Englannissa
työmatkalla. Ensimmäinen
mieleen jäänyt kuva oli öinen näkymä lentokentän
ja Lontoon välisestä maisemasta, joka oli sellaista
teollista kaupunkikuvaa,
jota en ollut Suomessa
koskaan nähnyt. Seuraava kuva on ensimmäisestä
vierailusta englantilaiseen
kahvilaan, jossa pyysin
kupin teetä – oltiinhan
Englannissa, joten teetä
piti juoda – en ollut koskaan nähnyt maitoa teessä ja ajattelin, että tämä
oli erehdys ja kupissa olisi
maitokahvia.”
Taylorilla oli myös jo
ennalta hyvä kielitaito: ”Minun ensimmäinen
aviomieheni Suomessa oli
amerikkalainen, joten olin
jo ennen Englantiin tuloani tottunut puhumaan
englantia aika paljon.” Hän
myös kehuu suomalaisten
englannin kielen taitoja:
”Suomalaiset kyllä osaavat englantia, eivät vain
aina uskalla puhua. Tämä
on kieli, jota voi alkaa
puhua aika pienellä sanavarastolla. Ei pidä pelätä
virheitä, täytyy vain keskittyä ymmärtämiseen ja
ymmärretyksi tulemiseen.
Ja aina pitää muistaa, että
englantilaisilla on pienoinen alennuskompleksi sen
vuoksi, että he ylipäätään
puhuvat vieraita kieliä aika
vähän, ainakin vähemmän
kuin ulkomaalaiset vieraat.”

Raili Taylor (vas.) Amina Sarpolan haastateltavana.

nimeltä Harrogate: ”Siellä asuin noin puolitoista
vuotta. Sitten muutimme
pieneen kylään lähelle
Yorkin kaupunkia ja asuimme siellä 12 vuotta.”
Yorkin jälkeen hän on
asunut
aviomiehensä
kanssa myös Northumberlantissa, Newcastlessa
ja Lontoossa. Nykyisin
pariskunta asuu Folkestonessa. ”Folkestone on
pieni
rannikkokaupunki
(noin 50 tuhatta asukasta) Kentin etelärannikolla.
Tämä on aika köyhää seutua, mutta minulle hyvin
rakas paikka.”
Työelämää Englannissa

Taylor työskentelee York
Filmsillä: ”Se on pieni itsenäinen yritys, joka on
tuottanut
televisio-ohjelmia, enimmäkseen tiede- ja avaruusohjelmia.”
Yritys on tehnyt myös
yhteistyötä Ylen kanssa:
”Yhteistyössä on tuotettu aika monta sarjaa.
Yksi tehtiin mehiläisistä
noin 20 vuotta sitten,
toinen polkupyöristä, ja
pari avaruussarjaa, noin
kymmenen vuotta sitten.”
Ensimmäinen asuinpaik- Viisi vuotta sitten yhtiö
ka Englannissa oli Pohjois- kuitenkin lopetti tuoYorkshiressa, kaupungissa tantonsa ja pyörii nyky-

ään pienimuotoisemmin. hyvin mielenkiintoiseksi.
Nettisivuilta osoitteesta
www.yorkfilms.com löytyy Rasismia Raili kertoo
enemmän tietoa.
ulkomaalaisena kohdanneensa lähinnä ainoasHän itse kertoo leikki- taan, kun on toiminut lapsästi toimineensa yhtiössä puliisana. Vaikka Englanti
enimmäkseen ”rahapussin on monikulttuurinen maa,
kiristysnauhana” ja alkuai- eivät ihmiset ole sen rakoina myös tuotantopääl- sistisempia tai suvaitsevailikkönä. Mielenkiintoisin sempia kuin Suomessa.
työtehtävä on ollut Ylen
kanssa yhteistyössä tehty Kansallisuuserot?
sarja polkupyörästä. Sarjassa on kuusi 20 minuutin Kun kysyin mahdollisia
jaksoa, joissa polkupyörää eroja englantilaisten ja
kuvattiin eri puolilla maa- suomalaisten ihmisten väilmaa: ”Oli mielenkiintois- lillä, Raili pyysi ensin määta järjestää kuvauksia eri rittelemään suomalaisen
puolilla Eurooppaa, Yh- ja englantilaisen ihmisen.
Hän kyseenalaisti mahdoldysvaltoja ja Japania.”
lisuuden määritellä samaan
Televisiotöiden
lisäk- kansalaisuuteen kuuluvien
si hän on työskennellyt ihmisten yhteispiirteet:
myös esimerkiksi BBC:n ”Ovatko kaikki tuntemasi
ulkomaanpalvelun
suo- suomalaiset samanlaisia?
menkielisellä osastolla ra- Onko heissä kaikissa edes
diotoimittajana. Tämä työ yksi yhteinen piirre, mikä
on ollut kaikkein antoisin tekee heistä nimenomaan
Tiettytyökokemus. ”Olen myös suomalaisia?”
jä
yhdistäviä
piirteitä
on
ollut parissa museossa
kuitenkin
olemassa:
”Olin
töissä asiakaspalvelussa,
ja puolitoista vuotta lap- takavuosina noin puoli
puliisana Canterburyssa. vuotta töissä lontoolaiTällä hetkellä olen toimis- sessa turistihotellissa ja
totyössä Kentin Poliisin opin ymmärtämään, mipalveluksessa.” Vapaaeh- ten todellisia ovat kansatoistyötäkin hän on ko- laisten erot. Opin 90 %
keillut ja koki mielenter- tarkkuudella arvaamaan,
veysalalla
työskentelyn minkä maan kansalainen

hotellihuoneen asukas oli,
kun astuin huoneeseen
ilman mitään ennakkotietoja. Japanilaisilla ja amerikkalaisilla oli omat omituiset piirteensä ja samoin
italialaisilla ja venäläisillä.
En voi siis kieltää, etteikö
kansalaisuuseroja olisi.”

viimeksi sisarentyttärensä häissä yli kolme vuotta
sitten. Yhteyttä Suomeen
kuitenkin pidetään: ”Sisareni on hyvä kirjeenvaihtaja, ja hänen lapsensa
onneksi tulevat mielellään
käymään Englannissa. Uutisia Englannista käsin tulee kuitenkin seurattua vähemmän. Sisareni lähettää
lehtileikkeitä, joiden arvelee kiinnostavan. Suomen
uutisia ei useinkaan näe
Englannin uutisvälineissä.”
”Viimeisin kerta oli pieni uutinen lehdissä huhtikuun alussa siitä, että
Suomessa suunnitellaan
kirjeiden avaamista postissa ja niiden edelleen
lähettämistä sähköisesti.
Olin tavattoman järkyttynyt, kun sisareni sanoi,
että tämä ei ollut aprillipila vaan, että sitä todella
harkitaan. En voi ymmärtää, miten tällainen suunnitelma on voinut päästä
edes käsittelyyn – vielä
vähemmän, miten sitä voidaan käsitellä vakavasti.”

Englantilaisten ja suomalaisten välisiä eroja
hän kommentoi, että mitä
paremmin jonkin kansan
tuntee, sitä vaikeampi sitä
on käsitellä yksikkönä.
”Täytyy myös muistaa,
että englantilaiset ovat
omassa maassaan miltei
vähemmistönä, jos ajatellaan Yhdistynyttä Kuningaskuntaa tai Brittein
Saaria – sellaista maata
kuin Englanti, ei nimittäin
oikeastaan ole.”
Englantilaisilla ei kuitenkaan ole näkyvissä suomalaisille tyypillisempää
alakuloa;
englantilaiset
pitävät kulissin ja imagon
kunnossa aina, ongelmia
ja vaikeuksia ei näytetä,
ne koetaan häpeällisenä.
Yleistettynä englantilaiset Hän ei periaatteessa kaiovat huomattavasti suo- paa takaisin Suomeen: ”Se
malaisia itsevarmempia.
Suomi, jonka muistan, on
jo poissa. Valoisia kesäöitä
on kuitenkin ikävä, ei piYhteyksiä Suomeen
meitä talviöitä. ”
Raili on käynyt Suomessa

sivu 10

P y h ä j o e n K u u l u m i s e t – 2 9. 5 . 2 010

Vaalihuumaa Iso-Britanniassa
JUKKA KARSIKKO, JOONAS PIRKOLA JA
IIRO SALMELA, KUULUMISET

LONTOO, HASTINGS.
Leirikoulumme Englantiin
sattui herkulliseen aikaan:
elettiin todella hektisiä
aikoja Britannian parlamenttivaaleissa. Pääministeri valittaisiin, kun olimme Englannissa. Tämä oli
siis politiikasta vähänkään
kiinnostuneelle loistava
tilaisuus seurata vieraan
maan politiikkaa ja päätöksentekoa.
Iso-Britannian vaalimenettely kaikkine lakipykälineen ja menetelmineen ei
tavalliselle tallaajalle aukene ihan noin vain. Suomen
instituutin asiantuntijan,
politiikan tutkijan Antti
Halosen luento vaalimenettelyistä sai varmasti
monen pään pyörryksiin,
mutta yritimme silti pysyä mukana. Vaalitapa
suosii rajusti kahta suurinta puoluetta ja jättää
väistämättä pienemmät
puolueet varjoonsa. Näin
ollen kaksi suurinta puoluetta, konservatiivit ja
Labour eli työväenpuolue
olivat vahvoilla. Mukaan
kiilasi kuitenkin yllättäen
myös liberaalidemokraatit, jonka suosio oli ennakkoselvityksissä yllättänyt
kaikki; siitä povattiin jopa
vaalivoittajaa.
Liberaalidemokraattipuolueen johtaja Nick
Clegg onnistui televisiokeskusteluissa saamaan
puolueensa pääkaksikon
rinnalle. Aiemmin suhteellisen tuntemattomana
pysytellyt Nick Clegg oli

yhtäkkiä pöytäkeskustelujen puheenaihe. Liberaalidemokraattien kiri ei
kuitenkaan riittänyt, sillä
tulos oli heille pettymys.
Kahta suurinta puoluetta
suosiva vaalijärjestely jätti
Liberaalipuolueen edelleen kolmanneksi.
Konservatiivit keräsivät
eniten ääniä, kun työväenpuolue tuli toiseksi. Sikäli
vaalitulos siis meni, kuten
uumoiltiin.
Kuitenkaan
kumpikaan puolue ei saavuttanut äänienemmistöä,
joka on harvinainen tilanne. Samanlainen tilanne oli
viimeksi 50 vuotta sitten.
Äänienemmistöön vaaditaan 326 hallituspaikkaa,
jota lähimmäksi pääsivät
konservatiivit.
Eri asiantuntijat yrittivät
mediassa veikkailla, miten
puolueet alkavat käydä
neuvotteluja
toistensa
kanssa. Tulosten julkistamisen jälkeen alkoi kova
liittoutumisten solmiminen.
Gordon Brown ei saanut koalitiota muodostettua työväenpuolueen
ja liberaalien välille, joten
tilalle astui konservatiivien David Cameron. Cameron sai muodostettua
liberaalien kanssa koalitiohallituksen, joka on ensimmäinen laatuaan sitten
toisen maailmansodan.
Kaikki tapahtui hyvin
nopeasti,
ääntenlasku,
neuvotteluja eri puolueiden välillä, Brownin ero,
Cameronin valinta ja hallituksen muodostaminen.
Monet kriitikot epäilevät

Tauno Rajaniemellä (vas.) ja David Tormeyllä oli välillä hyvinkin hauskaa.
koalitiohallituksen kestoa,
joten jäämme mielenkiinnolla odottamaan, miten
tilanne kehittyy ja pystyvätkö puolueet toimimaan
hallitusyhteistyössä.
Hastingsissa puhuttiin
politiikkaa

Hastingsissa majoituimme kotimajoitukseen David Tormeyn ja hänen
vaimonsa luokse. Majoitusisäntämme David oli todella kiinnostunut maansa
politiikasta ja kertoi meille
paljon maan menettelytavoista.
Hän itse on työnväen-

puolueen kannattaja, mutta kertoo pitävänsä myös
joistain
konservatiivien
ideoista. Nuorena hän oli
perinteinen sosialisti ja
vaati nopeaa muutosta,
mutta myöhemmin ymmärsi, etteivät muutokset
synny tyhjästä ja muutti poliittista suuntautumistaan neutraalimpaan
suuntaan.
Tormeyn mielestä Britanniaa tulee viedä Labourin ydinajatusten mukaan eteenpäin, eli valtion
tulee ottaa vastuuta ja
tarjota palveluita vähempiosaisille, jotka eivät nii-

tä itse pysty maksamaan.
Markkinataloutta hän ei
näe pahaksi, vaan väistämättömäksi yhteiskunnan
toiminnalle. Mutta valtiollakin tulee olla yhtiöitä,
jotta raha ei saa kaikkea
mahtia.
Itse vaalien tulokseen
hän ei ole tyytyväinen, sillä Labour jäi suuresta äänimäärästään huolimatta
hallituksen ulkopuolelle,
ja pääministerikin on konservatiivi.
Britannian entinen pääministeri Gordon Brown
väistyi konservatiivipuolueen David Cameronin tiel-

tä ja jätti erohakemuksen
kuningattarelle. David Cameronista tuli Britannian
nuorin pääministeri 200
vuoteen. Varapääministeriksi valittiin Liberaalidemokraattien Nick Clegg
David Tormey kertoo,
että pääministeri on suuressa roolissa Britanniassa
ja että hän on ’’ministereiden ministeri”. Pääministeri valitsee parlamentin
ja on poliittisesti vaikuttavampi kuin kuningatar.

Au pairiksi Lontooseen? - Kyllä, kiitos

me kuukautta sitten. Hän
oli kurkkuansa myöten
LONTOO. Aliisa Iso- täynnä Suomen aiheuttapahkala (17) lähti Lon- vaa ahdistusta, että jätti
tooseen au pairiksi yli kol- opintonsa kesken ja hypKAISLA VON BRUUN-RIEGELS, KUULUMISET

päsi koneeseen.
”Löysin
isäntäperheeni netistä. Ei ollut mitään
toimistoa tai muuta vastaavaa, joten otin tosi ison
riskin. Hyvin siinä kuitenkin
sitten kävi!’’, Aliisa nauraa
muistellessa menneitä.
’’Turha siitä kielen osaamisesta on stressata, ihan
peruskoulun
englannin
taidoilla lähdin tänne ja
hyvin on mennyt. Pitää
vaan uskaltaa’’, Aliisa kannustaa muita au paireiksi
haluavia.
Hän ei osaa selittää, miksi valitsi juuri Lontoon: Se
vaan on SE Lontoo. Lontoo on niin kuin maito aa-

mumuroihin, selvä asia.’’
Mukava isäntäperhe

Isäntäperheeseen kuuluvat äiti Minna, isä Raul
ja kaksivuotias poika Alexander. Välillä perheessä
käy vierailemassa naapurin suloinen koira. Minna
on suomalainen, mutta
on asunut Englannissa 10
vuotta: ’’Tullaan kaikki tosi
hyvin toimeen keskenämme. On vähän helpotuskin,
että Minna puhuu suomea,
mutta suurimmaksi osaksi
puhutaan englantia. Englantia puhun Alexille vanhempien pyynnöstä.

Au pairin työtehtäviin
kuuluvat normaalit kotiaskareet; siivoaminen, lastenhoito jne. Yleensä töistä sovitaan isäntäperheen
kanssa. ’’Ei tällä työllä kyllä herroiksi eletä; saan 55
puntaa (noin 63 euroa)
viikossa palkkaa. Teen kyllä töitä vaan kolme tuntia
päivässä ja siivoan talon
kaksi kertaa viikossa, eli
on se ihan kohtuu palkka.”
Hän on tutustunut muihin au paireihin ja näkee
heitä melkein päivittäin
vapaa-aikana shoppailun
ja muun ajanvieton yhteydessä. ’’Joskus me mennään porukalla mäkkäriin

hengaamaan tai jotakin
muuta vastaavaa.’’
Suomeen hän ei ole hirveänä yhteyksiä pitänyt:
’’Ihan tarkoituksella olen
vähän sukulaisiin yhteydessä, että ei vaan ikävä
iskisi.’’
Sopimus loppuu elokuussa ja pitäisi palata
Suomeen: ’’Suoraan sanottuna se ajatus ahdistaa
ja pelottaa. Täällä on niin
ihanaa, että haluaisin vain
jäädä tänne.’’
Syksyllä hän palaa opiskelun pariin ja toivoo, että
pääsee vielä Lontooseen.
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Opintomatkalla Englannissa pyörätuoli viuhuen
LEA MARTINMÄKI, KUULUMISET

LONTOO, HASTINGS.
Pyhäjoen lukiolaisten Englannin opintomatkalla mukana oli myös liikuntarajoitteinen opiskelija Tiina
Pärkkä: ”Lähdin matkalle
iloisella, innokkaalla ja
odottavalla mielellä, sillä
olin kuullut Lontoosta paljon positiivista palautetta.
Kaunis,
historiallinen
kaupunki se sitten onkin!
Ihmiset ovat paljon ystävällisimpiä ja kohteliaampia siellä kuin Suomessa.
Asuimme hotellissa lähellä keskustaa. Hotelli oli
hyvä asua, sillä inva-asiat
oli ajateltu hyvin. Liikuin
pääasiassa pyörätuolilla
avustajan kanssa ja lyhyitä
matkoja kävelinkin, jos ei
tuolilla päässyt. Taksi oli
siellä paljon halvempi kuin
täällä Suomessa, joten sillä pääsi paikasta toiseen
kätevästi. Oli mukavaa
huomata, etteivät metrot
ja bussitkaan niin mahdottomia olleet, mutta
jos niissä on pyörätuolin
kanssa, tarvitsee parikin
avustajaa.”
Opintomatkalla
Tiina
teki reportaasin Helsingin
Sanomien kirjeenvaihtajasta Anssi Miettisestä:
”Miettisen työ on varmastikin kiireistä, mutta
todella mielenkiintoista!
Joka päivälle on eri asioita
tehtävänä. Hänen kuvaamanaan toimittajan työ oli
pitkälti sellaista, mitä olen

Lea Martinmäki (vas.) ja Tiina Pärkkä menossa katsomaan Grease musikaalia.
–teatteri Thames –joen
varrella oli elämys: ”Sain
aineksia Macbeth esseeseen teatteriesityksestä
ja keskustelutilaisuudesta.
Näyttelijät todella panostivat näytelmän onnisTeatterissa ja musikaalissa tumiseen ja niin kävikin.
Vaikka Macbeth on trageShakespearen
Globe dia, näytelmässä oli myös
huumoria, juuri sopiva piristysruiske. Keskustelutilaisuudessa erään noidan
näyttelijä kehui, kuinka eri
lailla yleisö saadaan mukaan näytelmään ja tunnelmaan, kun näyttelijät
ovat yleisöä niin lähellä.
Noidathan
näyttelivät
monesti yleisön keskuudestakin. Eikä haitannut
vaikka noidat saivat ihmiset hieman pelästymään, Tiina Pärkkä ja kouluavustaja Lea Manninen nauttivat perinteisen fish and ships aterian.
ainakin tiesi, että he olivat
onnistuneet työssään.”
sen ajatellut olevan. Haastattelua oli sinänsä todella kiinnostava tehdä, sillä
olen ajatellut, että toimittajan ura voisi olla minulle
hyvinkin mahdollinen.”

Opintomatkalla
opeteltiin ostamaan puolen
hinnan liput Half Price
Ticket toimistosta. Tiina
halusi katsoa jotain viihdettä Macbethin jälkeen:
”Grease musikaali oli kaunis ja koskettava. NäytteTässä kova kolmikko ja Hard Rock Cafesa. Oikealta Joonas Pirkola, lijät todella osasivat laulaa
Iiro Salmela ja Jukka Karsikko. Pojat auttoivat Tiinan matkalaukkujen ja tanssia - huumorikaan
kannossa.

ei puuttunut. KUN menen
Lontooseen uudestaan,
käyn kyllä taas musikaalissa!”
Maalla

Hastings on kaunis merenranta kaupunki, jossa
lukioryhmä oli pari päivää.
Tiina asui hotellissa meren

rannalla: ”Voi arvata, että
paikka oli todella kaunis.
Pidän enemmän maaseudusta kuin kaupungista.
Mutta kaupungissa on mukava käydä - lähteä vaikka
opiskelemaankin.
Tämä
siis pätee Hastingsiinkin.
Brigtonkin, jossa kävimme retkellä, on miellyttävä
pikkukaupunki.”

Tiina oppi, että englantia
ei pitäisi pelätä käyttää,
kun osaa kuitenkin puhua.
On tyypillistä suomalaisuutta, että virheitä pelätään niin paljon: ”Matkalla
tilasin aina ruoat ja puhuin
välillä vähän smalltalkiakin.”
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Oppikirjaa tekemässä Hastingsissa
SONJA SIPILÄ, KUULUMISET

HASTINGS. Take off! on
lukiolaisille suunnattu englannin oppikirja, joka kertaa peruskoulun englannin
oppimäärän keskeisimmät
asiat. Kirja on tehty suomalaisen opiskelijaryhmän
kanssa
opintomatkalla
Englannissa Hastingsissa.
Opiskelijat olivat Haukiputaan lukiosta. Kirjan teossa oli mukana opettajia
sekä Suomesta että Englannista.
Yksi kirjan tekijöistä on
Anne Ontero, joka toimii
opettajana ja on Suomen
englanninopettajien liiton
puheenjohtaja.
Hänelle
ehdotettiin oppikirjan tekoa Otavasta, sillä hän oli
kiinnostunut eriyttävästä
opettamisesta ja tehnyt
jo aikaisemmin arviointimateriaalia englannin oppikirjoihin.
Hyvä oppikirja on luuranko, jota oppitunneilla
lihotetaan

”Aloitimme kirjan ideoinnin syksyllä 2005;
syyslomalla matkustimme
opiskelijoiden kanssa kolmeksi viikoksi Hastingsiin

Anne Ontero (vas.) David Tormey ja Jackie Harrison Hastingsissa keittiön pöydän ääressä.
kokoamaan kokemuksia ja
materiaalia”, Ontero kertoo. Kirja tuli markkinoille
vuonna 2007. ”Kirja on
tarkoitettu kaikille niille,
jotka haluavat kerrata nopeasti ja tehokkaasti peruskoulun englannin perusasiat ja samalla oppia

uusia asioita Englannista.”
Hastingsin matkan aikana opiskelijat pitivät päiväkirjaa kokemuksistaan ja
niiden pohjalta syntyivät
jutut oppikirjaan. Opiskelijat kävivät kahden viikon
ajan lukiota Hastingsissa.
Lisäksi Ontero sekä kir-

Retki Brightoniin

janteossa myös mukana
ollut Hastingsissa asuva
englanninopettaja Jackie
Harrison pitivät opiskelijoille oppitunteja.
Hyvä oppikirja on sellainen, joka antaa opettajalle ja oppilaille jonkinlaisen
luurangon, jota aletaan

oppitunneilla lihottaa: ”Pidän itse enemmän käsikirjan omaisista oppikirjoista,
enkä haluaisi opetukseni
perustuvan
oppikirjaan
vaan
opetussuunnitelmaan. Tässä opiskelijoiden
kanssa yhdessä ideoidussa oppikirjassa pidän siitä,

että kirjassa on jonkinlainen juoni, eikä siinä hypätä asiasta toiseen aina,
kun teksti vaihtuu.”
Take off! – kirjan idea
on lisätä opiskelijoiden itseluottamusta kielenosaajana, kerrata perusrakenteita ja motivoida jokaista
lukijaansa jatkamaan kielen
opiskelua silloinkin, kun se
on työlästä. ”Käsiä ei pidä
koskaan nostaa ylös ja pitää puskea vaikka läpi sen
harmaan kiven”, Ontero
sanoo.
Onterolla ei ole tällä
hetkellä vielä uusia oppikirjasuunnitelmia, sillä
hän on keskittynyt uuden
vaihtoehtoisen englannin
opetussuunnitelman laatimiseen. Siinä englantia
opiskeltaisiin
enemmän
kuin äidinkieltä, eli sisällöt
korostuisivat ja perinteisen kielen ja kieliopin opetus jäisivät vähemmälle:
”Kun tämä työ on valmis,
tarvitaankin uusia oppikirjoja, joten on mahdollista,
että uusi oppikirjaprojekti
alkaa. Se on kovaa ja pitkäkestoista hommaa.”

Vierailu Suomen Lontoon
instituuttiin
KATARIINA ALATALO, KUULUMISET

LIISA KALLIO, KUULUMISET

BRIGHTON. Saavumme
kauniiseen rannikkokaupunkiin Brightoniin. Ilma
on hieman kylmä, vaikka
aurinko paistaa upeasti.
Kaupunki sijaitsee Englannin kanaalin rannalla noin
90 kilometriä Lontoosta
etelään. Se muodostuu
entisistä Brigthtonin ja
Hoven piirikunnista, jotka
liitettiin yhteen 1. huhtikuuta vuonna 1997.
Virallisesti Brighton sai
kaupunkioikeudet vuonna

2000.
Brighton on suosittu
matkailukaupunki; se on
yksi suosituimmista kielikurssikohteista Englannissa. Kaupungin vetonauloja
ovat muun muassa Royal
Pavilionin -palatsi, Brigthon Pier -laituri, jossa on
huvipuistolaitteita, kauppoja yms, ja sen kauniit
rannat. Kaupungissa on
syntynyt tunnettu DJ
Fatboy Slim, joka järjestää satunnaisesti keikkoja
kaupungin rannoilla. Myös

Eurovision
laulukilpailu
vuonna 1974 järjestettiin
Brightonissa.
Katariina Alatalo oli
tyytyväinen
kaupungin
tarjoiluun:
”Shoppailumahdollisuudet Brightonissa olivat hyvät; kaupungissa oli pikkukojuja ja
isompiakin ostoskeskuksia.
Ihmiset ovat ystävällisiä ja
kohteliaita. Brightonissa
on upeat rannat, jotka jäävät varmasti jokaisen kaupunkivierailijan mieleen. ”

LONTOO.
Suomen
instituutteja toimii maailmalla seitsemäntoista,
kuten esimerkiksi PohjoisAmerikassa, Aasiassa ja
Euroopassa. Instituutin
tehtävänä on tunnistaa
yhteiskunnan uudistumiseen vaikuttavia tekijöitä
ja tukea myönteistä muutosta taiteen ja yhteiskuntatutkimuksen aloilla.
Ohjelma-assistentti Antti Halonen on työskennellyt instituutissa Lontoossa
tammikuusta lähtien. Halonen opiskeli poliittista
historiaa Turussa ja valmistui vuosi sitten. Tämän
jälkeen hän otti yhteyttä
instituutin ohjelmajohtajaan Antti Karjalaiseen ja
pääsi töihin instituuttiin.
Halosen jatko-opinnot alkavat Lontoossa syksyllä.
Ohjelma-assistentin
tehtäviin yhteiskuntatutkimuksen puolella kuuluu
julkisten palvelujen tulevaisuus. Tähän kuuluu esimerkiksi yhteiskunnallinen

yrittäminen, yliopistojen
rahoitus sekä koulutusvienti. Halosen mukaan
kulttuuri ja taide ovat instituutin painavampi puoli.
Ajankohtaisinta on suomalainen design, taiteilijaresidenssit, kulttuurin
ammattilaisten vierailuohjelma ja kulttuurivienti eli
kuvataide ja musiikki.
Tärkeintä työssä ovat
henkilökohtaiset kontaktit, niiden luominen ja
maantuntemus. Halosen
mielestä tiedotusohjelman
projekti oli mielenkiintoisin, koska siinä sai vapaat

kädet. Instituutissa kävi
tutustumassa mm. suomalaisia kansanedustajia.
Vuosittain instituuttiin
otetaan valtio-opin ja
kuvataiteen opiskelijoita
harjoittelijoiksi 5-6 kuukaudeksi. Hakuaikoja on
vuosittain kaksi, keväällä
ja syksyllä.
Instituutti tiedottaa tapahtumistaan omalla Facebook -sivustollaan. Tapahtumista tehdään myös
lehdistötiedotteita ja lehtijuttuja.

