
Keravan kaupungin tervehdys 14.9.2019 Armas -festivaalin avajaisjuhlaan.
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Samuli Isola:

Armas juhlaväki!

Tänään tuon tänne Yhteiskoulun saliin Keravan kaupungin tervehdyksen 
kirjallisten ajatusten, muistojen ja muistelmien merkeissä. Ja vähän somestakin 
puhun. 

Koska Armas on kulttuurifestivaali. Koska itse aloitin työurani 
kulttuuritoimittajana ja minulla on edelleen se sama sydän. Koska meillä on 
some. Ja sen vuoksi, että meillä on Suomen upeimpiin kuuluva kirjasto ja 
elävimpiin kuuluva kulttuuritarjonta. 

Ja koska Kotiliesi-lehti meille uudessa numerossaan julistaa, että menneisyyden
haamuksi trendipiireissä julistettu kirjahylly on nyt hot-hot: ”Nyt loppui 
kirjojen konmaritus! Kirjahylly tekee näyttävän paluun olohuoneeseen!”

On kolme kulttuurista rikasta muistelmaa, jotka ovat viime hetkinä minua 
koskettaneet, antaneet näkökulmia, kauhistuttaneet, nostaneet mielialaa, 
juoruilleet. Saaneet vedet ja veret liikkeelle.

Suomen kilteimmät muistelmat

On Kuvassa keskellä Jukka Virtanen, Suomen kilteimmät muistelmat vuodelta 
2003. Nyt viihdyttäjä, kertoja, ravimies, levyraatimies, jalkapalloilija, 
lastenrunoilija, tarinoiden kertoja on kuollut. Mutta hänen muistonsa ja 
muistelmansa elävät. 

Ne kertoivat ajoista, jotka vielä äsken olivat täällä. Muistelmiensa 
ensimmäisellä sivulla hän kertoo isoisoäidistään Jämsänkosken ensimmäinen 
apteekki. Sieltä Heta käveli seitsemän kilometriä Jämsään ja osti yskänrohtoa, 
kamferttitippoja, voiteita ja särkypulveria ja myi niitä kivuliaille pennin 
voitolla. Hän myös leipoi mökissään, ja Jämsänkosken tehtaan köyhät saivat 
leipää velaksi. 

Luku- ja kirjoitustaidoton Heta-mummu välitti pienelle Jukka-pojalle 
elämänohjeita. ”Tu, perkele, juomaan vattulirua. Se on tehty vuonna 
kaheksantoista, kun Jämpsän kirkossa ammuttiin punasia, saatana.” Tai: ”En 
jumalauta ota tumppuja syliin. Ne kusii.” 



Aikajänne oli käsittämätön. Heta oli omassa lapsuudessaan kuullut tarinoita 
juttuja sukulaisilta, jotka olivat eläneet Ranskan vallankumouksen aikana. 
Jukka Virtasella oli kahden tarinan matka kahden vuosisadan taakse. 

 Älä sano että rakastat

On tuossa heti kuntarajan takana Nickensä ja perheensä kanssa tänään 
onnellisena asuva Raakel Lignell. Hänen tuore kirjansa Älä sano että rakastat 
sekä ravistaa, kiihdyttää, pitää otteessaan että yököttää. Se hiipii syvälle ja 
paljastaa sellaista, jota emme ole tottuneet perheiden sisältä kuulemaan. Se 
kertoo tarinan uskonnollisessa perheessä kasvaneesta nuoresta viulistista, joka 
hullaantuu veistokselliseen, salamyhkäiseen, eksoottiseen mieheen, joka kertoo 
olevansa lentäjä. 

Aste asteelta parisuhde muuttuu häkiksi, jossa toinen kuristaa toisen 
otteeseensa. Sitten alkavat nyrkit puhua. Nainen ymmärtää tilanteensa ja tekee 
päätöksiä lopettaa suhde, mutta vajoaa uudestaan ja uudestaan samaan 
kurimukseen. Se tavallinen tarina, sanoo lukija, ja kysyy, että miksei se vaan 
lähtenyt. Lukija seuraa päähenkilön rehellistä kerrontaa ja käy läpi omia 
tuntemuksiaan ja arvostuksiaan. Tarjoaako kirja happy endin? Lue paljastukset 
itse, hyvä ihminen!

Kotoisin Savon mafiasta:  Olin joukon nuorin

On Savon mafian alaosastoon Mikkelin mafiaan kuuluvan EU-komissaarin, 
Suomen pankin pääjohtajan, aikanaan Suomen nuorimman kansanedustajan, 
taiteen ja kulttuurin suurkuluttajan Erkki Liikasen nuoruusaikojen muistelmat. 
Mies, joka kykenee olemaan samaan aikaan monessa paikassa, kuten 
seuraajansa Olli Rehn on sanonut, on todella kirjalliset muistelmansa ansainnut.

Se lähtee Mikkelistä ja kulkee halki sotienjälkeisen Suomen muutoksen ja tekee
tarkkoja havaintoja sukupolvensa noususta. Se Suomi lähtee aitovieriltä, käy 
kansakoulua, teiniytyy ja opintopiiriytyy, valtaa yliopistot ja tulee ryhdikkään 
tietoviisaina paikalle kertomaan, miten maailma on muuttunut. Ja sitten 
mennään lujaa Eurooppaan. Liikasen tarina on samankaltainen kuin 
satojentuhansien muun, monen teistä tässäkin tilassa. 

Savolaisesti vaatimattomien muistelmien nimi ”Olin joukon nuorin” on 
toteavuudessaan nerokas. Se tulee kertoneeksi sen, kuinka 60-luvun nuoret 
tulivat aikuisten maailmaan, kuinka yleistä oli se, että juuri sinä olit erilaisissa 
joukossa se nuorin. 



Nyt ei tarvitse olla yksin

”Olin joukon nuorin” on siis hieno nimi nuoruuden muistelmille - mutta mikä 
voisi olla Liikasen muistelmien viimeisen osan nimi? Olen yksin vanhin? 

Ei, juuri sen vuoksi meillä on Armas-festivaaleja, juuri sen vuoksi meillä on 
bensa-asemien ja marketien kahvipisteitä, jossa euron kahvilla ja pullalla saa 
kylkiäisiksi ystävien kuulumiset. Juuri sen vuoksi meillä on upea Kerava60+-
verkosto, joka on saanut aikaan tapaamisia, luonut verkostoja, vieraillut isolla 
kirkolla ja opastaa senioreita verkko-osaajiksi. 

Juuri sen vuoksi meillä on seuroja, kaveriapuja, lemmikkikoiria, sukulaisia, 
joille voi soittaa. Juuri sen vuoksi meillä Keravan kaupunki, jonka kaikkein 
tärkein tehtävä on luoda jokaiselle ihmiselle mahdollisuus ja oikeus 
hyvinvointiin, yhteys toisiin ihmisiin. 

Ja juuri sen vuoksi meillä on niin paljosta parjattu sosiaalinen media, joka 
tarjoaa törkyä ja vastakkainasettelua, mutta myös läheisyyttä ja välineitä olla 
yksinkin yhdessä.

Viesti ikääntyneille:  pelko pois ja somettamaan!

 Katsotaanpa hieman, miten ikäihmiset käyttävät somea. 
Oma äitini ei käytä ”ATK:ta” ja somea sitäkään vähää. Isä on ”ATK:ssa” ja 
facebookissa, kommentoi silloin tällöin ja postaileekin. Kertoo sitten, että näki 
sen keskustelun netissä, kun tarkoittaa facebookia.

Tuore tutkimus kertoo, kuinka vain 3 % eläkeikäisistä julkaisee omia sisältöjä 
YouTubessa. 65–74-vuotiaista jo 13 % käyttää YouTubea päivittäin, mutta 
heistäkin  vain todella pieni vähemmistö tuottaa sisältöä itse. Tilastokeskuksen 
mukaan 75–89-vuotiaistakin 10 %  on seurannut jotakin somea kolmen 
kuukauden aikana. Heistä kuitenkin vain kaksi prosenttia seuraa jotain somea 
useasti päivässä tai on siihen lähes jatkuvasti kirjautuneena. Nekin ikäihmiset, 
jotka käyttävät sosiaalista mediaa, erityisesti Facebookia, seuraavat siellä 
enemmän muiden sisältöä tai vaihtavat kuulumisia ystävien tai sukulaisten 
kanssa vaikkapa WhatsAppissa. 

Sisällön tuottaminen itse on edelleen monelle ikäihmiselle korkean kynnyksen 
takana.  Mutta pitääkö sen olla näin?



Sosiaalisen median asiantuntijalla, ei siis minulla, on tälle salille ja Suomen 
senioreille viesti: Yhä useampi ikäihminen olisi tärkeää saada tuottamaan itse 
sisältöä sosiaaliseen mediaan sen sijaan, että tyytyy vain seuraamaan muiden 
julkaisuja! 

Miksi? sinä kysyt. Siksi, että ikäihmisten itse omasta elämästään ja arjestaan 
julkaisemat sisällöt luovat heistä, teistä, meistä monipuolisemman kuvan. 
Jokainen meistä on yksilö erilaisine historioineen ja taustoineen. Nyt sosi- 
aalisessa mediassa korostuvat vain mielikuvat epäkohdista ja huutavasta 
hoivantarpeesta, sanoo asiantuntija.

Olen samaa mieltä, Keravan kaupunki on samaa mieltä. 
Siis pelko pois, Rosemarie, ja somettamaan!

Olemme vahvoja silloin, kun uskallamme rakastaa

Taisin sanoa viime vuonna näissä festivaalin tervehdyssanoissani näin: 
”Armas-festivaali on kiinni ihmisen ihossa ja hänen sydämessään. Vaikka 
Armas sanoo olevansa ikäihmisten asialla, se tarttuu popjulkisuutta paljon 
kovemmin tähän päivään ja tulevaisuuteemme, se ohjaa meidät suoraan sinne, 
missä ihmisyys on vahvimmillaan: elämysten, kokemusten, yhteisten arvojen, 
kulttuurien välittämisessä toiselle ihmiselle. 

Armas ei popsi kivoja välipaloja, leiju pinnalla eikä tekohymyile, vaan iskee 
yhteisen olemisemme ytimeen. Armas on muistutuksia siitä, kuinka vahvoja 
olemme juuri silloin, kun uskallamme rakastaa, ottaa lähelle, kädestä kiinni.” 

Ei tuohon ole vuoden aikana paljon tullut lisättävää. 

Kiitos Armas, että olet!

Terveisin
Samuli Isola, kaupunginhallituksen puheenjohtaja


