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Seidi ja Emilia Jääranta pukeutuivat ylioppilasjuhlia ja Kunnallislehden kuvausta varten 1950-luvun aitoihin kellohameisiin, jotka he olivat
tilanneet Yhdysvalloista. Historia on aina kiehtonut heitä.

Emilia ja Seidi Jäärannan töitä
Sauvon kädet -näyttelyssä

Kaksoset Emilia ja Seidi
Jääranta tekevät usein akvarelleja ja hiilitöitä siten,
että toinen aloittaa työn,
toinen jatkaa.
– Usein myös inspiroidumme toistemme töistä,
kaksoset kertovat.
Yhteistyöt on signeerattu
nimellä Unenlagia.
Akvarelleja ja hiiltä tytöt käyttävät hinnan vuoksi: öljyväreillä maalaaminen
kävisi kalliiksi. Töiden kokokin on määräytynyt sen
mukaan, että ne ovat mahtuneet lukiolaisen kirjoituspöydälle.
Heidän töitään on nyt
ensimmäisen kerran julkisesti esillä Sauvon kädet
-näyttelyssä. Mukana on
esimerkiksi tauluja 1960-luvun Yhdysvaltojen kansa-

laisoikeustaistelusta.
Näyttelyn päätaiteilija on
taidegraafikko Juhani Vikainen. Lisäksi näyttelyssä ovat kutsuttuina taiteilijoina Liisa Saarni, Tuula
Auermaa, Marjo Auvinen,
Pauliina Rundgren, Jenni
Kakko, Teemu Mäkinen ja
Cornelius Colliander. Lisäksi esillä on Sauvon käsien jäsenien, Emma Hagmanin, Leena Sarparannan,
Arja Siivosen, Raimo Karppisen, Kirsti Uutun ja Nina
Mesnerin töitä.
Näyttelyssä on taulujen
lisäksi muun muassa mateennahkatöitä, keramiikkaa, emali- ja metallitöitä,
tekstiilejä, laukkuja ja puutuotteita.

Sauvon kädet Karunan meijerissä 14.6.–10.8. sekä 16.–17.8.
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dessa tekemään sitä, mitä haluaisimme.

Kesäkuun puolessavälissä aukeaa Sauvon kädet -taidenäyttely. Esillä on monien taiteilijoiden töiden mukana myös
sauvolaisten nuorten kaksosten, Emilia ja Seidi Jäärannan
akvarelleja ja hiilipiirustuksia.
Emiliasta ja Seidista vinkattiin Kunnallislehteen aiemminkin, sillä kumpikin heistä
kirjoitti Kaarinan lukion aikuislinjalta 5 laudaturia. Kummallakin lukion päättötodistuksen keskiarvo on 9,75.
Heidät tavatessa käy ilmi, että näillä laudatureilla on heille
aivan erityinen merkitys. Heidän peruskoulun päättötodistustensa keskiarvot kun alkoivat – kuutosella.

Uskonnolla tärkeä rooli

– Olimme kaikissa oppiaineissa huonoja. Meillä oli esimerkiksi englanti viitonen.
Ruotsia emme osanneet sanaakaan, kertoo Emilia.
Nyt englannista kumpikin
kirjoitti laudaturin, ruotsista tuli eximia ja magna. Mitä tapahtui?

Kiitos Kaarinan
lukion aikuislinjalle
Haastatteluhetkellä tytöt istuvat sauvolaisen kahvilan penkillä vierekkäin, hiljaisina,
kauniina ja herkkinä. Silmät
kyyneltyvät aika ajoin, kuin
aavistuksen verran.
– Emme uskoneet, että meistä olisi mihinkään, eikä kukaan tarvitse meitä. Nyt haluamme antaa itsestämme enemmän muille, he kertovat hiljaa.

Muun muassa näitä Seidin ja Emilian töitä tulee olemaan esillä Sauvon kädet -näyttelyssä. Moni heidän töistään on kantaaottava, ja osaa
ei rajuuden vuoksi voitu ottaa tähän näyttelyyn mukaan.

He aloittivat peruskoulun
jälkeen erikoisluvalla Kaarinan
lukiossa, mutta heidät erotettiin pian, sillä opintoja ei kertynyt riittävästi.
Kaarinan lukion aikuislinjalla kaikki kuitenkin muuttui.
– Suuri kiitos kuuluu opettajille. He olivat poikkeuksellisia, tytöt painottavat.
– Olimme epäonnistuneet
niin paljon ja olimme niin yksin, mutta lukioaika antoi
meille hirveästi luottamusta,
että kykenemme tulevaisuu-

Emme uskoneet,
että kukaan tarvitsee meitä

Tytöt kirjoittivat laudaturit historiasta, äidinkielestä, uskonnosta, maantieteestä sekä englannista.

Seidi on pyrkinyt lukemaan
teologiaa ja aikoo papiksi.
Emilia toivoo pääsevänsä opiskelemaan antropologiaa. Sen
jälkeen hän matkaa avustusja kehitysyhteistyöhön kriisialueille, todennäköisesti Afrikkaan.
Uskonnolla on heille tärkeä
merkitys.
– Se tuli mukaan, kun aloitimme aikuislinjan. Oltiin tuen tarpeessa, ja saatiin tukea.
Jumalan kanssa mikään ei ole
mahdotonta, tytöt kuvailevat.
Toimittaja menee sanattomaksi selatessaan tyttöjen
maalauksia. Työt ovat rohkeita, vahvoja, oivaltavia, teknisesti huikeita – ja kauniita.
Miksi he eivät pyrkineet esimerkiksi kuvataide-akatemiaan?
– Emme usko, että olisimme
tarpeeksi hyviä, Emilia naurahtaa.

