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Tunteiden kielelle
Ma,isaJänzelä

Kokkolan seudun lausu-
jat kutsuvat runojen ystä-
viä tunteiden huoneisiin.
3o-\ruotisen taipaleen kun-
niaksi koottu juhlaesitys on
syntfnyt kymmenen harras -

tajan ja ohjaaja Auli-Maritta
Ruuskasen yhteistyöllä.
- Halusimme ilroda esille

koko tunteiden kirjon; ru-
nothan ovat tunteiden kieltå.
Meillä on kuusi tunteiden
huonetta, joissa lcuuluvat lap-
suuden onnellisuus, rakftau-
den ihanuus ja kip.r, suru ja
kaipaus sekä toivon ja ilon sä-
vyt, Ruuskanen kertoo.

Noin tunnin mittainen esi-
tys on vaatinut joukolta la-
hes vuoden työn. Syksyllä
jokainen sukelsi omien ja
lainatlujen runokirjojen
maailmaan.

Pengoimme omat kiria-
hyllyt, nuoruuden runokirj at,
vanhat kenkälaatikot - mistä
nyt kukin mieleisiään runoja
löysi, Auli Piininen toteaa.

Liisa Heinoia myöntää,
että monia unohtuneita aar-
teita kätköistä löyryikin.
Surullisia runoja oli vaikein
loytaa, vaikka surulla onkin
monet kasvot.
- la kun oli oma lista val-

mis, löyrft yhä uusia "voi tä-
makin on niin hyvä", nau-
rahtaa Leena Moilanen ja
saa ohjaajan myöntämään,
että lausujien valikoimista
runoista olisi tehnyt oman

esityskokonaisuuden jokai-
sesta huoneesta.

Valmtiseen esitykseen
Ruuskanen valikoi lopulta
34 kirjoittajan runoja. Kir-
joittajat ovat lahelta ja kau-
kaa kotiseudulta ja mer-
ten takaa.

- Mukaan mahtuu mielen-
kiintoisia runoilijoita. Mie-
lenkiintoista on myös, mi-
ten ne yhdistyvät toisiinsa,
Anna-Maria Saavalainen to-
teaa.

Huoneiden kynnyksellä on
Pia |äwen soittamana muis-
toia ja tunteita pianomusiik-
kia.

Konsertti tämä ei silti
ole; runo on pääosassa, ei
puitteet ja olosuhteet. Runo
ja hrnne puhuvat, Rttuska-
nen painottaa.

Parasta koosteessa on Hei-
nojan mukaan se, että jos yh-
teen runoon kyllästyy, kohta
tulee jo uusi. Kaikille on
jotain koskettavaa.

Pe-
sessa olleista kukaan ei
ole enää mukana lausujien
toiminnassa.

Mutta minä olin heti
seuraavana iltana harjoituk-
sissa, naurahtaa Rauni Ont-
ronen.

Ensimmäisistä harjoiruk-
sista liihtien ajatuksena oli
esityksen valmistaminen.
Alkuvaiheessa käytettiin ai-
kaa myös runoilijoihin tu-
tusfumiseen.

OhJaa,Jla ryhmällä on ol-
lut useita. Ruuskanen on
satlumalta ohjannut kaikki
"lqrmppisynttärit" eli ro-,
zo- ja nyt 3o-vuotisjuhlaesi-
rykset.

Kaikkiaan olen ohjan-
nut heitä kymmenisen ker-
taa. Tuthr jengi siis, Ruuska-
nen toteaa.

Vuo sie n ja rnro s ikymmen-
ten mittaan lausujat ovat
rohkeasti ottaneet uusia
haasteita vastaan.

Olemme tehneet hyvin
erilaisia kokonaisuuksia.
Mielenkiinto on säilynyt,
kun ei ole toistettu jo bpit-
tua, Piirainen toteaa.

Ruuskanen toteaa kehityk-
sen näkyvän lausuj issa.

He uskaltavat voimak-
kaammin elää ja antautua
runolle. Lausujana voi ke-
hitrya loputtomiin.

Moilanen sanoo kehityk-
sen nälqyvän siinäkin, että
nyt ei enää keskity pelkäs-
tään omaan tekemiseensä.

- Näyftämöllä toisen huo-
mioiminen on lisääntfnyt.

Maiia Rukaiäryi-Saarela al-
lekirioittaa Moilasen sanat.

Enää si tiännitä omaa
\ruoroaan. Uskallamme ot-
taa paremmin kontaltia ja
kuunnella toista.

3O-vuotis j uhlae s ityks et Koh -

taamisi a tunteiden huoneis s a
teatteri tltatähdessä perjan:
taina n. ja sunnuntaina 14.
huhtikuuta.
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