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Tein juttua sotaorpotunnuksista ja törmäsin siihen, mi-
ten tälläkin tavalla sota jätti aran arven. Sota vei pikku-
lapsilta isiä, ja moni lapsi syntyi isättömänä. Tiedämme 
myös, että sodasta palasi koteihin isiä ja myös äitejä, jot-
ka olivat rikki sekä henkisesti että fyysisesti, ja tuska siir-
tyi aikanaan eteenpäin lasten kannettavaksi.

Meidän sotaa kokemattomien on hyvä saada joskus 
tällaisia muistutuksia. Tärkeää on huomata, että sotien
jälkeen kansa on sitkeästi kulkenut eteenpäin. Kun läh-
tökohdat olivat heikot, yritettiin sitäkin enemmän.

Sodan uhrit ja uhraukset vertaantuvat mielessäni tähän 
aikaan, jota nyt elämme, ja viimeaikaisiin tapahtumiin. 
Millaista on isättömyys tässä ajassa, ja miten lapset sii-
tä selviävät?  Millaista on olla isä, joka eron jälkeen tor-
jutaan, tai joka joutuu työn vuoksi jatkuvasti eroon per-
heestä? Millaista on pelätä lapsen tulevaisuuden vuok-
si?  Voiko isättömyys olla myös sitä, että isä ei ehdi eikä 
välitä, voi olla ”uusi elämä”? Toki näihin kaikkiin ky-
symyksiin voisi vaihtaa isän paikalle äidin.

Pääsääntöisesti meillä on asiat niin hyvin, ja eläm-
me turvallista ja hyvinvoipaa aikaa. Terveydenhoitoa ja 
koulutusta saa maksutta, ja meidän lapsillamme on pit-
källe tasavertaiset mahdollisuudet edetä elämässä. Toki 
on köyhyyttä, työttömyyttä ja haurasta arkea, palvelut 
kangertelevat, mutta isänmaamme on rakentanut myös 
polkuja avun äärelle. 

Kussakin ajassa on omat kipunsa. Nyt tiedämme, että 
lastensuojelu ei tavoita eikä pysty suojelemaan kaikkia, 
joita pitäisi. Tiedämme, että vanhemmat uupuvat ääri-
rajoille, eikä apua silti löydy. Emme osaa korjata kadon-
nutta vanhemmuutta. Viime aikoina olemme vääntäneet 
kättä siitä, kuka kelpaa isäksi, äidiksi ja millaisin perus-
tein. Tämä sama kansa, joka muutama vuosi sitten ei voi-
nut ymmärtää, miten pariskunta surmasi lapsen kidutta-
malla, ja joka viime viikot on kollektiivisesti ihmetellyt 
ja setvinyt lapsensa surmanneiden äitien mielenliikkeitä. 

On lapsia, jotka elävät nytkin omalla tavallaan isättö-
minä tai äidittöminä, tässä ankarasti lunastetussa isän-
maassa. Se vasta onkin synti ja häpeä - yhteinen häpeäm-
me. Kuinka moni meistä voi käsi sydämellä sanoa teh-
neensä kaikkensa tilanteessa, jossa on huomannut että 
jonkun lapsella ei kaikki ole kunnossa? Kuinka usein 
sanotaankaan, että olisi pitänyt tehdä, sanoa tai toi-
mia, mutta kun...  

Tänä itsenäisyyspäivänä sytytän kynttilän uhrauksille, 
joita isänmaamme on meiltä vaatinut ja vaatii. Toivon, 
että opimme olemaan anteliaampia ja sallivampia toi-
nen toisillemme, ja muistaa että tulevaisuus on lastemme.  

Onnea isänmaalle!

Isyyden jäljillä
KAARINA
Maria Kesti

– No niin, sitten lähdetään 
lämmittelemään! Ottakaa oma 
tila, ja kun laitan musiikkia, 
saatte liikkua sillä tavalla kuin 
itse haluatte, kertoo tanssin-
opettaja Emmi Tiermas Tanssi-
Studio Pointin salissa Piikkiön 
keskustassa.

– Voidaanko soittaa Robi-
nia? 13-vuotias Sofia Hauta-
mäki Piikkiöstä kysyy heti.

Robinia on luvassa. Lisäksi 
Tiermas kertoo, mikä liikku-
mistaso otetaan. 

Sofia ja 14-vuotias Armi 
Kaarisalo pääsevät muistele-
maan, mitä olivatkaan lintu-, 
koira- ja rapu-taso. Robinin 
soidessa lähdetään liikkeelle. 
Tytöt tanssivat innoissaan.

Seuraavaksi jännitys tiivis-
tyy, kun pohditaan, kuinka 
monta sormea tanssinopetta-
jalla on pystyssä. Tytöt pää-
tyvät oikeaan lukuun: kah-
deksaan. Seuraavan kappa-
leen aikana liikkeet tehdään 
kahdeksaan laskien.

– Voidaanko taas soittaa 
Robinia? Sofia kysyy toiveik-
kaana.

Tunnit kuten muillakin

Sofia ja ja Armi ovat Tanssi-
Studio Pointin kehitysvam-
maisten tanssikurssilla. Kurs-
si otettiin tänä syksynä en-
simmäistä kertaa Pointin 
kurssivalikoimaan. Tällaista 
kurssia oli toivottu.

– Tanssitunnin runko ei pe-
riaatteessa eroa perustanssi-
tunnista, kertoo ryhmää vetä-
vä Tiermas, joka on opettanut 
ennenkin kehitysvammaisia.

– Tunneilla käytetään kui-
tenkin vähemmän tanssiteknii-
kan termejä ja tehdään enem-
män asioita leikin varjolla ja 
mielikuvaharjoitusten avulla. 
Lisäksi tunnin runko menee 
harvoin ihan sellaisenaan lä-
pi, vaan täytyy soveltaa pal-
jon. Hetkessä eläminen on täs-
sä ryhmässä  A ja O.

Tunneilla on harjoiteltu eri 

tanssilajeja laidasta laitaan. 
Robinin musiikkiin on keski-
tytty paljon, sillä sitä on to-
della toivottu.

– Pääpaino on siinä, että 
hahmotetaan omaa kehon-
käyttöä, tilankäyttöä, musii-
kin kuuntelua ja rytmiä, Tier-
mas kuvailee.

Ryhmä on pieni, mutta sil-
ti mukaan on mahtunut tans-
sijoita useilta paikkakunnilta. 

Uudet innokkaat tanssinys-
tävät voivat tulla mukaan ke-
vätlukukauden alkaessa. Ryh-
mä kokoontuu kerran viikossa.

Taputukset helppoja

Tyttöjen tanssi on näyttävän 
näköistä katsottavaa. Näkee, 
että he ovat harjoitelleet paljon.
   Tiermas kertoo, että ryhmän 

taitotaso esimerkiksi rytmin 
hakemisessa taputusten avul-
la yllätti hänet. Tanssijat op-
pivat taputukset nopeasti ja al-
koivat soveltaa itse niihin vai-
keampia osia. Sen sijaan tilan 
hahmotus ja tiettyjen käsittei-
den käyttö on ollut vaikeaa, 
kuten se, liikuntaanko ylös vai 
alas ja lähdetäänkö oikealle vai 
vasemmalle.

Mitä mieltä Armi ja Sofia 
ovat, mikä tanssitunneilla on 
ollut kivointa?

– Robin-tanssi, Sofia vastaa 
välittömästi.

– Jazztanssi, toteaa Armi.
Entäpä vaikeinta?
Tytöt ilmoittavat toimittajan 

hämmästykseksi, että vaikein-
ta heidän mielestään on ollut – 
äidinkieli ja uskonto.

”Voidaanko taas soittaa Rob
Kehitysvammaisten tanssiryhmä kokoontuu kerran viikossa Piikkiössä

Tanssikurssia sovelletaan ryhmäläisten kykyjen mukaan. Yksi osallistujista on tanssinut mukana pyörätuolissa. 
Vasemmalla Robin-tanssia tanssii Armi Kaarisalo, keskellä Sofia Hautamäki.

Taputukset ovat onnistuneet tanssijoilta
toisinaan pulmia.

KAARINA Kaupunginhallitus ei 
hyväksynyt suoraan Villa Wo-
laxin ja Kuusiston Kruunun 
yrittäjän Tino Aaltosen suun-
nitelmia vuokrata lisämaata 
Kuusistosta. Asia palautettiin 
valmisteluun Janne Ason (ps.) 
ehdotuksesta.

Kaupungin omistama 11500 
neliön tontti sijaitsee Villa Wo-
laxin rajanaapurina. Aaltonen 

rakentaisi tontille aktiviteetti-
puiston. Tontin vuosivuokrak-
si on neuvoteltu noin 1 150 eu-
roa vuodessa.

Alueen puustoa ja maas-
toa muokattaisiin, ja sinne ra-
kennettaisiin myös huoltora-
kennus. Lisäksi vuokra-alu-
een ulkopuoliselle, kaupungin 
omistamalle maalle tehtäisiin 
luontopolku ja laavupaikka.

Lisämaata yrittäjälle?
PAIMIO, SAUVO, KAARINA 
Varsinais-Suomen Keskus-
tan piirihallitus on nimennyt 
loputkin eduskuntavaalieh-
dokkaat ensi kevään vaalei-
hin. Uudet nimet listalla ovat 
maanviljelijä Kalevi Kallonen 
Kemiönsaarelta, terveyden-
huollon maisteri, vanhuskes-
kuksen johtaja Riitta Karja-
lainen Turusta, varatuomari, 

yrittäjä Heikki Mäkinen Ori-
päästä sekä laatujohtaja, po-
tilasasiamies Jukka Rantala 
Raisiosta.

Tältä seudulta on neljännel-
le kaudelleen pyrkimässä Es-
ko Kiviranta Sauvosta. Kaik-
kiaan ehdokkaita on 17. Ai-
emmin ehdokkaaksi nimetty 
Eveliina Söderstöm vetäytyi 
ehdokkuudesta.

Keskustan lista valmis

Suomalaisen Työn Liitto julkisti tutkimuksen, jonka mu-
kaan karjalanpaisti on suosituin valinta itsenäisyyspäi-
vän ruokapöytään suomalaiskodeissa. Eivätkä karjalan-
piirakatkaan kovin kauas taakse jääneet.

Karjalanpaistia piti itsenäisyyspäivän ruokapöytään 
parhaiten sopivana ruokalajina 28 prosenttia kyselyyn 
vastanneista. Perinteinen pataruoka oli nuorten, eli 
16-29-vuotiaiden mieleen. Eivätkä karjalanpaistin peräs-
sä listoille hiipinyt kotimainen kala ja hirvenlihakaan ole 
ollenkaan huonoja valintoja missään pöydässä. Tykkään!

Kuinkahan iso taustaseikka tässä asiassa on, että eva-
kot toivat karjalanpaistin mukanaan ja levittivät sen suo-
sikkiruoaksi ympäri maan? Ja että todellakin vietämme 
itsenäisyyspäivää.

Jos ja kun valitset itsenäisyyspäivän ruokapöytään 
kotimaisia raaka-aineita tuet suomalaista työtä. Peuk-
ku sillekin.

Taina Tukia

Ei mitään pötyä pöytään


