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M
atkailuauto on 
kömpelö kään-
neltävä, mutta 
Suuriselän ky-
lässä on tilaa 
vekslailla eikä 
parkkipaikasta 
tarvitse taistel-

la. Jorma Helenius sanoo pyörien päällä 
kulkevaa tukikohtaansa asuntoliiteriksi. 
Koirat kipaisevat raitille jalkautuvia vas-
taan hännät heiluen. Yhdessä ikkunassa 
heilahtaa verho. E

L Keskimäärin Jorma voi hyvin. Työhuoneessa sataa ja paistaa vuorotellen.
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”Pieniä pohjia parempia kelejä odotel-
lessa”, Jorma sanoo penkan takaa. Yhtä 
hyvin hän voisi sanoa, että tänään on va-
paapäivä. Sitä hän loppujen lopuksi kui-
tenkin tarkoittaa. Vaikka Jorma on vakau-
muksellinen realisti, juuri tällä hetkellä 
hänen ”kautensa” vuorottelevat tiheään. 
On rukkaskausi ja paljaskäsikausi, välikau-
si tarkoittaa kynsikästä. Riisutut rukkaset 
on työnnettävä heti kelkkahaalarin sisään 
kohmettumiselta piiloon. Hyppelemättö-
mästä seisonnasta päätellen saappaat toi-
mivat. Hän on tarkalla korvalla kuunnellut 
pilkkimiesten varustautumiskeskusteluja.

”Tämä on tämmöistä”, Jorma sanoo, 
”turaamista. Talvitöissä hankalaa on kaik-
kinainen völjääntyminen ja tarpominen. 
Rukkanen kädessä on hidaste.” Siltä se 
myös näyttää, ohuimmista ohuin pensse-
li turpean rukkaskäden peukalonhangas-
sa, siitä on rivakkuus kaukana.  ”Olen kui-
tenkin antanut itselleni luvan olla idiootti. 
Sellaisena on elettävä, millaiseksi on synty-
nyt”, Jorma sanoo.

Sitä ei voi ihmisen lapsi tietää, minkälais-
ten saunojen nurkilla joutuu 55-vuotiaana 
kärvistelemään, kun on mukulana pääleik-
keinään konttailut akkunaruutujen viis-
taamien valokiilojen perässä ja ihmetellyt 
villalangan pätkän asettumista aina uuden-
laisiin muotoihin. Jorma sanoo aina toisi-
naan miettivänsä, mistä se kaikki häneen 
tuli jo ennen kuin jaloilleen pääsi.

Valosta tässä on kysymys. Valosta ja sen 
käyttäytymisestä. Tunne valosi, tee taulusi. 
Niin se näillä realisteilla,  Barbizonin kou-
lukunnan perillisillä menee. Barbizon on 
Pariisin eteläpuolinen kylä, jonka metsissä 
1800-luvun alkuvuosikymmeniä alkoi teli-
neineen kuleksia taiteilijoita, jotka halusivat 
kehittää maalaustaidetta lähemmäksi rea-
lismia. Barbizonilaisilla oli vaikutuksensa 
suomalaiseen kansallisromantiikkaan. Jon-
kinlaisesta Barbizonin Aunuksen retkikun-
nan rippeistä tässä siis on kysymys.

Kaupalle kulkeva vaimoväki, huolehti-
misen ammattilaiset, kyselee Jormalta, 
miten se on näiden kylmien kanssa. Jor-
ma vakuuttaa selviävänsä. Viiman helmi 
nenänpäässä kuuluu dekoratiivisena ele-
menttinä luontaisetuihin.

Maalarin lämpötalouden kerrostumis-
ta kaikki ei ole nähtävissä. Sisäpiiriläisenä 
kuitenkin tiedän, että hän on korvannut 
unohtamansa kaulaliinan pitkillä kalsareil-
la. Taiteellinen vaikutelma on hellyttävä, 
vaikka ratkaisu onkin puhdasta realismia.

Kylän katsastus ei kauan kestä. Jorma on 
ollut täällä viime kesänä, ja siitä varman no-
peasta tavasta, millä hän valitsee motiivin-
sa, voi päätellä, että se on silmänmuistiin 
jäänyt jo edelliseltä keikalta.

Valitun motiivin rajaus vaatii pikapoh-
dinnan. Jos lähtee kulmasta, talosta tulee 
osa kyläkokonaisuutta. Jos sen maalaa ko-
konaiseksi, lopputulema on talon tarina. 
Jorma valitsee tarinan.

Tien penkalla maalaustelinettä pystyttä-
vä Jorma sanoo, että korkealla aina tuulee. 
Toteamuksessa on kuultosarkasmia. Suu-
riselän kylän talon nro 28 tarina tulee tal-
lentumaan 62 x 44 kankaalle.

Asuntoliiterissä on 30 erikokoista har-
maata puoliöljypohjaa. Neljänä kerrokse-
na vedetty harmaa on osa lopullisen työn 
värimaailmaa. Taulun ilmavuus säilyy ohui-
ta öljyvärejä käyttäen, kuva hengittää var-
jokohdistaan pohjaan saakka. Se on Peter 
Paul Rubensin (1577 – 1640) käyttämää tek-
niikkaa. Pohjan imevyys ja toimivuus säätyy 
sellakalla, luonnonhartsilla.

Jorma pistää timpurin nivelmitalla mit-
tasuhteet nippuun. Suoralla kädellä pidel-
tynä mitan sentti on sentti myös kankaal-
la. Nurkasta kujalle 7, ovesta ikkunaan  4,5. 
Sen ja kaiken muunkin Jorma piirtää kan-
kaalle valkoisella värikynällä.

Kylän koiria, Ykköstä ja Kakkosta, Jorma 
ei penkalle päästä niiden ruikkimisharras-
tuksen takia. Koirilla on virikepäivä, uuden-
laisia ”ulkomaanuutisia” nuuskittavaksi. 
Kulkumiehistä yksi haisee öljylle, hartsille 
ja lakoille, yksi savuttaa oudon hajuista kes-
sua, mutta yhdelläpä on, mikä oleellisinta, 
naksuja taskussaan.

Jorman paletissa värit eivät ole tietyssä jär-
jestyksessä, kuten yleensä opetetaan. Hän 
haluaa välttää rutiininomaisen automaa-
tion. Nyt silmällä on aikaa harkita ennen 
kuin käsi poimii. Maalinesteessä on enem-
män pihkaa kuin öljyä. Se kuivuu tervees-
ti, mutta nopeasti. Hartsisen maalinesteen 
sekoitussuhde selittää hollantilaismestarei-
den töiden hyväkuntoisen pitkäikäisyyden.

Kevätpyry tulee kylään. Se kuitataan reip-
paasti ja kollektiivisesti talven viimeiseksi 
tomutukseksi. Saahan sitä kuittailla. Jorma 
varjostaa ne alueet, jotka ovat maalauspoh-
jaa tummemmat, kuten talon päädyt. Talo 
alkaa saada hahmonsa. Tuulen terä viistää 
taivaankannen reunan sen verran auki, että 
väliin jää tilaa valon rannulle. ”Voi tulla mel-
koisia värejä ehtooseen”, Jorma sanoo. Toi-
veikkuus kuuluu ulkoilmamaalarin varus-
teisiin siinä missä ne 50–60 pensseliäkin.

Kun talo nro 28 on kuivumisensa välivai-
heessa, Jorma etsii vielä yhden pienen mo-
tiivin ilta-askareikseen. Näkökulma kylään 
pyörähtää 180 astetta. Jorma lupaa kuolata 

Nurmoilassa, lammen laitamalla, kylä-
raitin kantilla on sauna. Penkka on korkea, 
mutta vielä muutamalla ähkäisyllä yli pol-
kaistavissa. Jorma pystyttää telineen pen-
kan ja saunan seinän väliin.

Hirsistä ei ole suojaksi, adhd-tuuli puh-
kuu pintalumia pyörteiksi. Jorma puhkuu 
hilettä taulusta ja paletilta.

Saunan kulmalta näkee rinteeseen kaa-
ren muotoon rakentuneen kylän. Kassin 
kanssa kulkijat tarkoittavat sitä, että kaup-
pa on auki. Savuista näkee hengissä olevat 
talot. Idylli on auki. Nousevan näkymän 
laella on metsäsaareke. Se on kalmismaa.

hunajaa, jos sattuisi säde, vaikka se päivän 
viimeinen, tuohon rinteeseen helähtämään.

Kun lännestä helähtää, kuolaamiseen ei 
ole aikaa. Ollaan kylän vesipolun varressa, ja 
vaikka penkan päälle pitää taas punnertaa, 
on Jorman työasema nopeasti perustettu.

Nainen nousee rinnepolkua ämmänlän-
gillä ämpäreitä kantaen. Täällä vesi ei ole 
juoksevaa, vaan kävelevää, lähteestä am-
mennettavaa. Illan tummuessa Jormassa 
viriää toivo, että lähdenainen sytyttäisi va-
lon, ja sellainen yhteen akkunaan syttyykin, 
komposition kannalta vieläpä oikeaan koh-
taan.

Kyläraitin ainoa katulamppu loimot-
taa kuin viimeinen aukko tulevaisuuteen. 
Kun on hiljaisuutta kuuntelemiseen, kuu-
lee senkin, etteivät puhelinlangat mitään 
laula. Ne volisevat  jossain pienen äffän ja 
kaksiviivaisen een välillä, alttona kuitenkin 
näillä tuulen voimakkuuksilla.

ormalla on huone hotelli Oloniassa 
Svirskih Diviziin kadulla Aunuksen 
kaupungissa. Hotelli on käypäinen 

vaihtoehto, koska siirtymät työmaille ovat 
lyhyet. Tosin asuntoliiterissä olisi ollut läm-
pöisempää nukkua, paitsi viime yönä. Kaa-

su loppui, lämpö karkasi. Se tarkoittaa si-
tä, että Suuriselässä maalatut taulut eivät 
ole vielä kuivuneet. Lasuurin kuultoja ei 
voi maalata kuin kuiville pinnoille, koska 
ne muutoin sekoittuvat. Suuriselkään ei 
tänään ole asiaa, Nurmoilaan voisi hyvin-
kin olla. Kiirus ei ole, tänään valo ei Jormaa 
juoksuta, kuten se aina ilmaantuessaan te-
kee. Pilvistelee, tylyttää suorastaan.

Jorma vaihtaa kaasupullon, kahvitellaan, 
paistetaan kananmunia, sipaistaan palvi-
lammasta leiville. Kylmäharjoitus kartalla 
on helppo. Muurmanskin tietä muutamia 
kilometrejä pohjoiseen, sitten jyrkkä vasen. E

  Ilta-askareeksi löyt yy vielä yksi motiivi.

L Suuriselän kylän iltahetki. Jorma 
toivoo, että lähteellä käynyt nainen 
sytyttäisi valon ikkunaan.

J
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Jorma saa Nurmoilan tehdyksi ja signee-
raa sen paikanpäällä. Hän merkkaa taulun 
myös sormenjäljellä. Yksinkertaisen oiva 
keino. Sormenjälkiä on käytetty rikostut-
kinnassa 1890-luvulta lähtien. Jos etusor-
men painallusta olisi käytetty signeerauk-
sen vahvistuksena, niin enää ei tarvitsisi 
niin usein ihmetellä, miten jonkun hyvin 
myyvän nimen töitä ilmaan-
tuu myyntiin alvariinsa. Eivät 
kai myyntivarastot mystisellä 
tavalla suuressa hiljaisuudes-
sa itsekseen täydenny? Raha-
han voi olla laiskaa, mutta voi 
se sijoittajien kultivoituneissa 
kiireissä tyhmääkin olla.

Kirkenee, päivästä onkin 
vielä jäljellä hyviä sävyjen täh-
teitä. Jorma sanoo, että käy-
dään Suuriselässä tekemässä 
ikkunanpokat, viimeistellään 
muutoinkin.

 Tarkkuussivellyksen 
ajaksi Jorma istuutuu 
jakkaralleen. Kaiken 

tasapainon voi keskittää kyn-
sikkään puolelle, jota piireis-
sä sivellinkädeksi kutsutaan. 
Palettikäden peukalo on kuin 
pikalukko. Yleensä kylmä iskee ensimmäi-
seksi yhteen otteeseen jumitettuun peuka-
loon.

 Talo nro 28 on kuivahtanut, ja nyt tau-
luun voi vetää pehmeällä pensselillä läpi-
kuultavan ohuita kerroksia. Kuultomaalaa-
minen, laseeraus, on vanhaa tekniikkaa, 
nykyisin vähemmän käytettyä, Jormalle 
työpäiväistä.

Jorma valitsee värien pisaroita paletil-
le: poltettu umbra, ultramariinin sininen, 
alitsariinin punainen, viridian vihreä ja 
kultaokra. ”Näillä mennään”, hän sanoo. 
Se meno tottumatonta jo huippaa. Toden 
ja maagisuuden väliin ei juuri nyt mah-
du kuin näädänkarva. Henkäyksen ohui-
den vetojen jäljiltä seinään syttyvät har-
maantuneen hirren sävyt, ovisuun nurkka 
tummuu, tuulen porraspuille paiskoman 
nietoksen varjot syvenevät sinertyessään. 
Alan vähin erin ymmärtää, mitä Jorma on 
tarkoittanut puhuessaan tunnelman tartut-
tamisesta tauluun.

Äkisti, oireilematta taivas lilahtaa. Täs-
tä väristä olin Fanny-mummon kanssa eri 
mieltä. Mummo sanoi, että kretuliini. Lap-
sesta oli helpompaa sanoa violetti. Aunuk-
sen taivas on niin makean liilainen, että 
pelkään sen vaikuttavan jo veren sokeriar-
voihin. Taivaan kuvussa on kraapuja, joihin 
lännelle pyrkivä valo puristautuu lietsovan 
punaisena.

Jormalle tulee kiire. Työn muuttamises-
sa tässä vaiheessa on riskinsä. Väri on niin 
raivokas, että jo huomisaamuna se saattaa 
näyttää tauluun sivellettynä epätodellisel-
ta, kontrollista karanneen väritajun har-
halta. Kysymys on myös hienovaraisesta 
värisävyn säädöstä paletilla. Painuessaan 
väri tummuu. Penkalla pohtivan Jorman on 

otettava se huomioon sävyvah-
vuuksien määrittelyssä ja sivel-
timen vedon painossa. Vahvin 
valo on nyt pystykantissa, var-
jojen ilme muuttuu.

Jorman on kipaistava liite-
rillä hakemassa maalausnes-
teitä. Jään koiravahtiin. Ne 
niin mielellään kävisivät merk-
kaamassa repun ja telineen, 
vaikka tässä jo tuttavallisissa 
väleissä ollaankin. Violettitai-
vaan alla tulee kohotettu olo, 
sellainen ”elämäni taiteen pal-
veluksessa” -tunne.

Jorma on henkisesti selkä sei-
nää vasten asetelmassa, vaikka 
reaalimaailmassa hänen taka-
naan ovat sovhoosin aromaisen 
aavat peltomaat, missä tuuli on 
vimmeltänyt pitkää päivää. Jor-
ma tekee ratkaisunsa. ”Valoa 

käytetään, jos sitä tarjotaan.” 

 Kolmantena päivänä on seies sää, 
enempää valoa ei Suuriselkään 
enää mahtuisikaan. Jormalla on 

teline pystyssä lumeen humpsahtaneen 
maakellarin katolla. Telineellä on kasi-
ysiviisneljä, nyt tehdään panoraamaa, au-
rinko selän takana, kylä edessä. Jorma jää 
suoraan paisteeseen ja tietää kyllä, että nyt 
hänellä on enemmän intoa kuin ymmär-
rystä. Suorapaiste kiusaa sävyjen tajua, ei-
kä kahdesta varjostakaan ole apua, kun ne 
eivät tuulelta pystyssä pysy.

Mies jää motiivinsa sisään työnilon bilei-
tä viettämään ja varmaa on, ettei kellarin 
katolta asuntoliiterille ihan kohta tauolle 
hiihdellä.

Tänään on ruokaisan salaatin päivä. Valo 
voi kyllä toisinaan loppua, mutta ei proviant-
ti tästä liiteristä. Kylläisenä on jälkiruuaksi 
mukava muistella mukavia. Jormalle ma-
keaa muistamista on se, miten kymmenen 
vuotta sitten hollolalainen Juhani Honkanen 
pyysi hänet mukaansa Vanhaan Valamoon 
maalaamaan. Se oli uuden ajan alku, uuden 
oppimisen, näkemisen alku.

Siitäkin on iloa ollut, että Jorma oli, tietä-
mättään, Alexander Bakharevin seurannas-
sa. Repin-instituutin opettaja työskenteli ai-
ka ajoin Suomessa. Hän vei Jorman kan sion 
V.A. Borovskylle, Venäläisen taiteen mu- E

Valo 
käytetään, 

jos sitä 
tarjotaan.

L Puolisella asuntoliiterissä. Ruokailu on päivän ainoa tauko, 
muutoin kello käy valon mukaan.
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seon nykytaiteen osaston johtajalle. Herra 
Borovsky kutsui Jorman Pietariin museon 
100-vuotisjuhlien yhteydessä 1998.  Ensim-
mäinen ja toistaiseksi ainoa suomalainen 
yksityisnäyttely niissä saleissa. Borovsky ni-
mitti näyttelykatalogissa Jorman ”vakau-
mukselliseksi, periaatteelliseksi realistiksi”.

Suomen Taiteilijaseuran jäsen Jorma ei 
ole, ehdokasjäsen nyt kuitenkin. Havain-
nemaalari on maisemamaalari, ja rukkaset 
kädessä sutaaminen ei tietenkään vastaa 
puhdasoppista näkemystä taiteuden syvim-
mästä olemuksesta, mitä ikinä se onkaan. 
Jorma, myös muotokuvia ja asetelmia maa-
laava, ei lakkaa hämmästelemästä, miten 
vankat henkiset rakenteet suojaavat mää-
rittelyn ja lokeroinnin ideologiaa.

Ja varsinkaan sitä hän ei osaa lakata ih-
mettelemästä, miten vallalla on pakko-
omituisuuden myytti. Ultrauuden tavoit-
telu sellaisessa ”tämä on hyvä, kukaan ei 
ole tehnyt tällä tavalla koskaan aikaisem-
min” -hengessä.

Niitä puheita, joissa realistista taidetta 
pidetään tarpeettomana koska kamera on 
jo keksitty, sellaista argumentointia Jorma 
ei enää oikein jaksa kuunnella.

”Kääpiöiden kanssa ei kannata käydä 
kyykkyyn.”

Jorma hiihtää takaisin kirkaspäiväjuh-
liinsa. Tässä on paljon hiljaisuudella siu-
nattua aikaa myös silmätallentaa muistiin.

Pohjan puoleiset lappeet ovat olleet tuh-
dissa lumikuormassa. Kevään ensimmäiset 
hipistelyt ovat nyt pakottaneet kinostelun 
eksistentiaaliseen ”roikkua vai mätkähtää” 
-tilanteeseen. Tyhjissä ikkunoissa on him-
mentyvän menneisyyden surukalvo kuin la-
seeraamalla vedetty.

Koirista ei enää niin väliä, mutta itseään 
on kaiken aikaa vahdittava, etteivät ro-
manttiset aatokset pääse järjen valoa tuh-
raamaan, mutta minkäs tuntemuksilleen 
mahtaa. Aivan kuin tähänkin kylään oli-
si säilöttynä kansallista kaihoa, vaikka ei 
omilla konnuilla kuleksitakaan. Jonkin-
lainen romantiikkapankki, jonka kaipuu-
varannot ovat hyvin korkoa kasvaneet.

Autiot ikkunat tuijottavat niin rävähtä-
mättöminä vastaan, että on pakko silmi-
tellä uudestaan niiden surusilmäisyyttä. 
Kesäksi kylä tietysti herää, vunukat palaa-
vat pihoille ja niiden läpi sukkuloiville po-
luille, lammelle uimaan.

Jorma näkee Suuriselän taloissa ”autiu-
den originaliteetin, katoavan, vääjäämättä 
katoavan, kulttuurin perävalot”. SK
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Periaatteellinen realisti kohtaa vakaumuk sellisen talven.

L Valkoinen on neutraali. Se toimii 
mittasuhteiden niputusvärinä, myös 
valkosateessa.


