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Viikonloppuna  Toronto  vietti
FinnJoyn ohella  mm suurta Pride
–tapahtumaa.  Suomen  media näyt-
tää kutsuvan sitä  "sateenkaari-
juhlaksi".

Vapaan  Sanan resussit olivat
lähes täysin kiinni  FinnJoyssa,
mutta  sunnuntaiaamuna  kävin
pikaisesti  asuintaloni edustan
Pride-kojuilla, jos vaikka joku
Suomi-näkökulma ihan sattumal-
ta  löytyisi.

Ensimmäisenä oli kohdalla  To-
ronto Gay Hockey Associationin
standi.  – Good morning. I am from
the  Finnish newspaper  in Toron-
to…  - Ai siis Vapaasta  Sanastako,
kuului vastaus,  suomeksi.

Eli  satunnaisotos  oli tärpännyt
heti!  Selkeää suomea  Toronton

Priden jääkiekkokojulla.
Vastaaja oli  Craig Rowland.  Suo-

men taito johtui hänen kiinnostuk-
sestaan  non-indoeurooppalaisiin

Suomen kieli  kiinnostaa
gayhockey-harrastajaa

kieliin.   Craig kertoi olleensa  Suo-
messa lukuisia kertoja.  Suomen
ohella hän  kertoi puhuvansa mm
retoromaania (Sveitsin pienintä kiel-
tä).

Craig Rowlandin suomi ei ollut
huonoa lainkaan.  Kielioppivirheitä
ei  juuri  esiintynyt, mutta lauseet
tulivat hitaasti, varmaankin juuri oi-
keellisuuden tarkistamiseksi.

Craig  on työssä kirjastoalalla.
Mutta entä sitten tämä

gayhockeyliiga  eli  suomeksi kai
homolätkäliiga. Toronton
gayhockeyliigassa  on  yhdeksän
joukkuetta  ja  liiga pelaa talvella
viikottain Yorkin yliopistolla.

Kojussa jaetussa monisteessa
motivoitiin  liittymistä mm sillä, että
voi pelata lätkää gay tai gay friendly
–seurassa,  ”in a  harassment free
environment” (häirinnästä vapaas-
sa ilmapiirissä)..  Mutta onko häirin-
tää sitten Kanadassa?  - Ei oikeas-
taan, näyttää olevan  kojun  aktiivien
mielipide.  Ei siis  sensuuntaista,
kuin on mediassa joskus kerrottu
USA:sta?  -  Ei.

Mutta monet nuoret pelaavat  "ta-
vallisissa"  seuroissa ja siellä esim
oman itsensä julkinen hyväksymi-
nen voi olla vaikeaa. Ja siinä tällai-
nen seura on paikallaan, kerrottiin
standilla.    JN

Craig Rowland
(vas) ja ystävän-
sä Mark Hamil-
ton  gayhockey-
standilla  sun-
nuntaiaamuna.
Craig toivoo
Markille järjes-
tyvän mahdolli-
suus käydä Suo-
messa.

Gayhockey-seuran  esite. Seura
pitää yhteyksiä muihin vastaaviin
klubeihin maailmalla.

Pirkko Rahkila-Rissasen musiikkilu-
ennolla yleisökin tempaistiin osal-
listumaan. Rahkila-Rissanen soitti
monelle yleisöön kuuluvalle tuttu-
ja, suomalaisia kappaleita ja kehotti
hyräilemään tai laulamaan mukana.

Miltä sitten tuntui kuulla kappa-
leet Sä muistatko metsätien, Villi-
ruusu ja Mua siipeis suojaan kätke?

- Mahtavalta, sanoi joku.
- Onnelliselta, kommentoitiin toi-

saalta.
Entä tuliko kappaleista muistoja

mieleen? No tottahan toki.
Tästä juuri on kyse siitä, miten

musiikki säteilee ihmisen mieleen.
Rahkila-Rissasen luennon varsinai-
sena aiheena oli, miten musiikki vai-
kuttaa ikääntyvien aivoihin positii-
visesti.

Musiikki auttaa vanhuksia pysy-
mään aktiivisina ja saa muistinkin
toimimaan. Jos ei muuta, musiikki
virkistää ja piristää, ja jo se vaikuttaa
aivoihin.

Rahkila-Rissanen itse on esiinty-
nyt vanhuksille Pirkko ja Klassikot -
yhtyeensä kanssa. Yhtye soittaa
paitsi jazzia, myös ikivihreitä suo-
sikkikappaleita.

Hän on nähnyt, miten musiikki
puhuttelee vanhuksia.

- Kerran esiintyessämme eräs de-
mentoitunut vanhus oli vihainen.
Hän sanoi, että ei edes haluaisi olla
paikalta. Lopulta hän kuitenkin alkoi
laulaa erästä kappaletta mukana ja
hymyillä. Hän selvästi muisti jotakin
kaunista ja mukavaa.

Pirkko ja Klassikot esiintyi Toron-
tossa vieraillessaan Suomi-Kodis-
sa. Sielläkin muuan vanhus vaikutti
ensin kärttyiseltä, mutta lopulta eräs
kappale purskautti hänet itkuun.

Musiikki herättää tunteita. Niin se
vain on.

Rahkila-Rissasen mielestä kaikki
musiikki ei sovi kaikille. Luennol-
laan hän yritti ensin välttää leimaa-
masta tiettyä musiikkia haitalliseksi,

mutta tulihan se paheksutun musii-
kin nimi sieltä viimein: rock.

Lopulta ongelma ei ehkä ole edes
rock, vaan se, että liian suuri osa
nykymusiikista on Rahkila-Rissasen
mielestä meteliä. Desibelit ovat kor-
keat ja musiikin sisällöstä voi olla
montaa mieltä.

- On paljon hienoakin rockmusiik-
kia, mutta hiljaa soitettuna. Lapsia
vahditaan, että he eivät koske hel-
laan ja satuta itseään. Miksi heidän
kuitenkin annetaan pilata makunsa,
kuulonsa ja ehkä jopa aivonsa liian
kovalla ja vahingoittavalla musiikil-
la?

Rahkila-Rissasen mielestä nuoril-
le pitäisi antaa enemmän tilaisuuksia
kuunnella vanhaa, hyvää musiikkia.
Tällaisen tilaisuuden hän antoi omal-

le lapsenlapselleen, joka on hevime-
tallifani ja soittaa itsekin bändissä.
Rahkila-Rissanen antoi pojalle oman
bändinsä levyn, ja kas.

- Hän sanoi, että musiikki oli mah-
tavaa. Hän toivoi, että heidän bän-
dillään olisi joskus tilaisuus soittaa
meidän kanssamme.

Melusta tohtorinväitöskirjan teh-
nyt Outi Ampuja on kirjoittanut pam-
fletin nimeltä Oikeus hiljaisuuteen.
Rahkila-Rissanen tukee Ampujan
tavoitetta. Hiljaisuus on aliarvos-
tettua.

- Liian kova rock-musiikki on yksi
pahimmista melusaasteista. Lähtisi-
vätpä media ja koulutkin mukaan
kampanjoimaan nuorille, miten he
voivat käyttää aistejaan oikein.

Vapaa Sana kertoi joitakin viikko-

ja sitten Kimmo Lehtosesta, joka on
käyttänyt rock-musiikkia terapioi-
dessaan ongelmanuoria. Luennon
jälkeen haastateltu Rahkila-Rissa-
nen kertoi lukeneensa artikkelin.

- Rockin käyttäminen tuossa yh-
teydessä on ihan hyvä asia, jos sillä
saa yhteyden lapseen. Kuten sa-
noin, kaikki rock ei ole pahasta.

Rahkila-Rissanen on musiikin pa-
rantavuudesta puhuessaan hieman
oman tien kulkija siinä mielessä, että
hänestä myös sanat ovat musiikis-
sa tärkeitä. Musiikissa puhuttelee
muukin kuin vain melodia ja soundi.

- Myös rock-musiikissa voitaisiin
kiinnittää enemmän huomiota sa-
noihin. Sanat luovat siltaa kuulijaan
siinäkin musiikkityypissä.

HANNA SYRJÄLÄ

Musiikki parantaa, mutta
hiljaisuuteenkin on oikeus

Pirkko Rahkila-Rissanen luennoi Finnjoyssa sunnuntaina. Hän puhui siitä, miten musiikki tekee hyvää
aivoille. Musiikista saa mielihyvää, mikä jo sinällään vaikuttaa pääkoppaan.


