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Mustalaishehkua
ja chansonia
KONSERTTI

JÄTTILÄINEN-YHTYE
Ei kenenkään maa
Jyväskylän teatteritalossa 16.10.

Oli ilo kuulla perjantaina, ettei
trubaduuriperinne ole kuollut,
päinvastoin. Jättiläinen-yhtye
teki paluun lavoille venäläisen
chansonin ja mustalaislaulujen
voimin, eikä nautittavasta musiikki-illasta puuttunut taidokasta tulkintaa ja tunteita laidasta laitaan.
Konsertin ensimmäistä puolta siivittivät Vladimir Vysotskin
(1938–1980) laulut. Vysotski oli
venäläinen laulaja, runoilija ja
näyttelijä, vaeltava trubaduuri, jonka teokset heijastivat aikaansa, mutta myös tätä päivää.

Stoltin ääni
taipui kevyistä
henkäyksistä
rajuihin purkauksiin.

”

Laulujen tarinat käsittelevät sotaa, rakkautta, maailman kohtaloa ja pientä ihmiselämää ylipäätään. Monet niistä kritisoivat myös Neuvostoliiton johtoa
kertoen Siperiaan karkotetuista
ja vainotuista toisinajattelijoista.
Laulujen onnistuneet suomennokset ovat jyväskyläläiskirjailija Martti Pulakan käsialaa.
Konsertin toisella puoliskolla kuultiin lauluja musikaalista Mustalaisleiri muuttaa tai-

AGATA ANTTONEN

vaaseen, jota esitettiin vuodesta
1988 eteenpäin menestyksekkäät kolme vuotta Jyväskylän
kaupunginteatterissa. Tällöin
syntyi myös Jättiläinen, joka
esiintyi musikaalin mustalaisorkesterina.
Tuntuikin, kuin olisi ollut kuuntelemassa kahta eri konserttia,
jotka eivät kuitenkaan eronneet
liiaksi toisistaan.
Molempien tähtenä loisti laulusolisti Sari Ann Stolt (ent. Moilanen), joka teatterin ja laulun
ammattilaisena todella näytti
kyntensä.
Stoltin ääni taipui kevyistä
henkäyksistä rajuihin purkauksiin, käytetty tunne- ja ääniskaala oli tulkinnoissa uskomaton. Sekä villit mustalaislaulut ja
Vysotskin tunteelliset kappaleet
sujuivat kuin leikiten.
Ensimmäiseltä puoliskolta
jäivät erityisesti mieleen vahvat tulkinnat lauluista Moskova-Odessa ja Sauna. Myös Lyyrillinen laulu oli kaunis pieni
helmi.
Yhtyeen miehet Seppo Niemi,
Kari Kantonen ja Jouni Innilä
olivat mainio kumppani Stoltille, ja tarjosivat tälle hyvän tuen ja
vastuksen. Puheosuuksissa tosin
kaikki sanat eivät aina kuuluneet aivan salin perälle asti. Innilän lauluäänessä oli luontaista mustalaissävyä, joskus myös
hienoista epävireyttä, joka kuitenkin tavallaan täydensi sekä
Vysotskin että musikaalin kappaleiden boheemia tunnelmaa.
ELINA SALIN

”Rivitalo on yksi asuntotyyppi, jonka kautta voi katsoa, miten asuminen nykyaikaisessa kaupungissa kehittyi. Missä asut, vaikuttaa siihen, miten koet lähiympäristösi ja koko kaupungin”, emeritaprofessori Riitta
Nikula sanoo Alvar Aalto -museossa.
MAIJA HOLMA

JYVÄSKYLÄ

Chydeniuksen
musiikkia
Vakiopaineessa
Säveltäjä Kaj Chydenius ja solistit Ritva Sorvali ja Kaisa Leppänen konsertoivat tänään sunnuntaina Vakiopaineessa. Konsertin teemana on rakkaus, ja
musiikki on enimmäkseen Chydeniuksen uusinta tuotantoa.
Tilaisuus alkaa kello 15, liput
20/15 euroa.

JYVÄSKYLÄ

Danileiko
konsertoi
Kuokkalassa
Pianotaiteilija German Danileiko soittaa konsertissaan Kuok-

RIITTA NIKULA

RIITTA NIKULA

kalan kartanossa Beethovenin
sonaatin e-molli sekä Chopinin
ja Lisztin musiikkia.
Konsertti on tänään sunnuntaina kello 15. Liput 20 euroa, sis.
kahvitarjoilun. Paikkavaraukset
kartanon kahvilan kautta.

ELOKUVAT

Onnelilla ja
Annelilla yli
100 000 katsojaa
Onnelin ja Annelin talvi -elokuva on rikkonut 100!000 katsojan
rajan reilussa viikossa.
Saara Cantellin ohjaama ja
Zodiak Finlandin tuottama elokuva on kahdeksas kotimainen
elokuva tänä vuonna, jonka on
nähnyt yli satatuhatta ihmistä.
Elokuva perustuu Marjatta
Kurenniemen kirjaan.

ANSELM KIEFER, OSAKUVA TEOKSESTA
HEDELMÄLLINEN PUOLIKUU,
DER FRUCHTBARE HALBMOND, 2010.

ANSELM KIEFER – TEOKSIA GROTHE-KOKOELMASTA 3.10.2015–24.4.2016

“Yksi aikamme johtavia taiteilijoita, ohittamaton ja jäljittelemätön.”
– TIMO VALJAKKA, HS KULTTUURI

“A colossus of contemporary art.”
– ALASTAIR SOOKE, THE TELEGRAPH

KÄYKÄÄ ROHKEASTI PIDEMMÄLLE I MÄNTTÄ I VIIKONLOPPUISIN
BUSSILLA PERILLE VILPPULAN RAUTATIEASEMALTA I PUHTAITA MAKUJA
RAVINTOLA GÖSTASSA I (03) 488 6800 I SERLACHIUS.FI

Näkymä rivitaloasunnosta Jyväskylän Viitaniemessä. Alue rakennettiin 1956-1964.

Laivarannan rivitaloalue Säynätsalossa Jyväskylässä on valmistunut
1940-luvun lopussa.

Jämsän Tiiriniemen punatiilinen rivitaloalue sijaitsee Päijänteen
läheisyydessä.

Kelpo rivarinpätkä
Arkkitehtuuri: Taidehistorian emeritaprofessori Riitta Nikula löytää
korkeatasoista arjen arkkitehtuuria eri puolelta Suomea.
JYVÄSKYLÄ
Sari Toivakka
Rivitalo kesytti sodan jälkeen
suomalaiset kaupunkilaisiksi,
sanoo taidehistorian professori
emerita Riitta Nikula.
–!Meillä oli todella vahva agraari kulttuuri pitkään. Vasta
vuonna 1970 väestönlaskennassa kaupunkilaisten määrä ylitti
maalaisten määrän, hän kertoo
Alvar Aalto -museon rivitaloasumisen historiaa esittelevässä
näyttelyssä.
Näyttelyn pohjana oleva Nikulan tutkimus seuraa rivitalojen rakentamisen kehitystä
1900-luvun alusta 1960-luvulle.
–! Vasta 60-luvulla rivitalosta
tuli tavallinen ja normaali asuntotyyppi, josta nähdään hyvinkin erilaisia variaatioita.
Rivitalo miellettiin alusta lähtien perheellisen ihmisen talotyypiksi, joka sijoittui omakotitalojen ja kerrostalojen ”väliin” omine pienine pihoineen
ja puutarhoineen. Talotyyppi nousi esiin Suomessa puutarhakaupunkiaatteen myötä
1910-luvulla.
Ympäristöön hyvin niveltyvistä rivitaloista puhuttiin, niitä
suunniteltiin osana suuria kaupunkisuunnitelmia ja kaavoja
piirrettiin, mutta varsinainen
rakentaminen käynnistyi hitaasti.
–!Rivitaloja suunniteltiin al-

kuun nimenomaan työläisten
asunnoiksi. Uusi talotyyppi ei
kuitenkaan vuosikymmeniin
voittanut omakotitalojen suosiota tehtaiden asuntoalueillakaan.
–!Tilaahan Suomessa riitti!
Omakotitalo koettiin yhä parhaimmaksi asumispaikaksi perheille. Suomalainen mies haluaa kiertää kotinsa nurkat, ennen kuin hän sulkee yöksi oven,
näin sanotaan kaupunkisuunnittelun uranuurtajan OttoIivari Meurmanin opettaneen
arkkitehteja vielä 1950-luvulla.
Rivitalobuumi alkoi vasta sotien jälkeisen asuntopulan siivittämänä, kun tarve kaavoittaa uutta maata tuli ajankohtaiseksi.
–!Asumista tuettiin ensin
maaseudulla, jonne nousi valtavat määrät rintamamiestaloja.
Näitä alueita tuli runsaasti myös
kaupunkien liepeille.
Rintamamiestalojen rinnalla
rivitalo sai osansa rakentamisen siivusta uuden luonnonmaisemaa kunnioittavan asemakaavatyypin ja aikakauden
suosituimman rahoitusratkaisun, aravalainoitusjärjestelmän,
edistämänä.
–!Systeemi meni niin, että
määrätynkokoinen perhe sai
valtiolta tietynkokoisen asunnon hankkimiseen huokeakorkoista aravalainaa.
Nikula kertoo, että perheet

Parhaimmillaan
kohtuullisella
budjetilla on
tehty hienoja
kokonaisuuksia.

”

Jyväskylän
Viitaniemestä
on tullut eloisa eri
arkkitehtien
työn jäljiltä.

”

hankkivat yleensä niin hyvän
asunnon kuin mihin aravalainoituskelpoisuus riitti. Asuntolainat tekivät perheiden arkibudjeteista tiukat.
–!Ei silloin nuori perhe voinut ajatellakaan, että tavattaisiin vaunujen kanssa kahvilassa tai shoppailtaisiin. Elämisen
meininki oli yhtenäinen: rivarit siinä, koulu tuossa, urheilukenttä tässä, pihakatu ja kävelytie. Luulen, että nykyarkkitehdit hakevat nyt jotain samaa, mutta hieman tiheämmin
rakennettuna.
Nikula löytää 1950–1960-luvuilta kauniita rivitaloalueita,
jotka kunnioittavat alkuperäistä, maiseman ja ympäristön huomioon ottavaa ajatusta.

–!Parhaimmillaan kohtuullisella budjetilla on tehty hienoja
kokonaisuuksia, kuten esimerkiksi Helsingin Maunula, Espoon Tapiola, Jyväskylän Viitaniemi ja kymmeniltä paikkakunnilta löytyvät selvaakitaloalueet.
Selvaaki viittaa norjalaisen
arkkitehdin Olav Selvaagin
1940-luvulla suunnittelemaan
kaksikerroksiseen, ilmeeltään
karuun puutalotyyppiin. Peruskorjaukset ovat nostaneet aikoinaan arkkitehtien parjaamien
talojen arvoa viime vuosikymmeninä.
Riitta Nikula viihtyi puolisonsa Paavo Nikulan ja lasten kanssa rivitalossa Espoon Tapiolassa
26 vuotta, ennen kuin pari palasi Helsingin keskustaan.
–!Muistan, miten minua hävetti kun muutimme Helsingin
keskustasta Tapiolaan 1970-luvun alussa. Metsäkaupunki ja
sen väljyys olivat juntti juttu
ajan uusurbaanissa hengessä.
Yhden bussin päätepysäkiltä
löytyi kuitenkin Tapiolan läntinen lähiö, sopiva lapsiperheelle, Nikula kertoo.
Tapiolan suunnittelun ansiot avautuivat Nikulalle vasta
oman kokemuksen kautta vuosien kuluessa.

arkkitehtuurin tuntijana. Rivitalojen tutkimus on vienyt häntä ympäri Suomea ja Eurooppaa.
Puoliso on kulkenut ulkomailla
mukana.
–!Työni on ollut miehen harrastus. Paavo on luultavasti ollut
parhaiten sosiaalista asuntotuotantoa Euroopassa tunteva juristi aikoinaan, Nikula nauraa.

Suomen rakennustaiteen museossa ja Helsingin yliopistossa
työskennellyt Riitta Nikula tunnetaan suomalaisen kaupunki-

Suomalainen rivitalo – The Finnish
rowhouse -näyttely Alvar Aalto -museossa 15.11. saakka. Museo on avoinna ti–su kello 11–18.

Jyväskylän Viitaniemeen Riitta
Nikula tutustui helteisenä kesäpäivänä muutama vuosi sitten.
–!Oli yllätys, miten väljästi
Viitaniemi on kaavoitettu. Pihat sulautuivat isoihin viheralueisiin. Kokonaisuudesta on
tullut eloisa eri arkkitehtien
työn jäljiltä. Suunnittelu on
tapahtunut samojen sääntöjen puitteissa. Ongelmana on
tietty eristyneisyys, en löytänyt edes pientä kahvilaa tutkimusmatkallani.
Nikula näkee, että 60-luvun
jälkeisessä rivitalosuunnittelussa paljon hyvää on jäänyt ahneuden jalkoihin.
–!Rakentaminen teollistui
massiivisesti, kustannustietoisuus lisääntyi ja volyymi kasvoi, ruvettiin tekemään halvasti.
Ei huomioitu enää maisemaa.
Poikkeuksiakin onneksi on,
hän sanoo.

