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Yhteinen sävel

M

uistisairaiden hoitokoti on koristeltu joulua varten. Menen äitiä tapaamaan. Tämä seisoo ulko-oven lähellä nurkkauksessa, josta on tullut hänelle mieluisa oleskelupaikka. Ikkunasta katsoo ryhdikäs, valkohapsinen 85-vuotias – ja huomaa, että tuttuja on tulossa.
Tervehditään, halataan. Ehkä äiti elää tänään 1940-luvulla, kenties pari vuosikymmentä myöhemmässä ajassa. Sillä ei ole merkitystä. Hän kuitenkin tunnistaa tulijan läheiseksi ihmiseksi, perheenjäseneksi. Tuskin kuitenkaan pojakseen, kuusikymppinen harmaantunut ”lapsi” ei kuulu hänen nykyiseen todellisuuteensa.
Asiaa olisi, mutta sanat ovat kadoksissa tai sekoittuvat. Maa on niin kaunis, kirkas luojan taivas... Äiti
aloittaa tutun joululaulun, laulamme yhdessä toisen ja kolmannenkin säkeistön. Yksi asukas ja pari hoitajaa liittyvät kuoroon. Astelemme laulun tahdissa peremmälle.

teemu.pakarinen@pellervo.fi

ISTUMME SÄNGYN laidalle. En etsi valtaa loistoa, en kaipaa kultaakaan... Tämä on äidin lempilaulu.
Sen tunnelmissa vietämme pitkän tovin, koska aloitamme laulun aina uudelleen. Äsken laulettu on jo ehtinyt unohtua.
Vaihdamme muutaman sanan. Yleensä puhumme ilmoista tai jostakin, mikä on näkyvissä tai käteen
otettavissa. Joskus katselemme valokuva-albumia. Sieltä löytyy aina tuttuja: puoliso, sisaret, veljet, äiti ja
isä, omat lapset. Olemme kuvissa tunnistettavassa iässä. Keskustelu jatkuu: Kun maass´ on hanki ja järvet jäässä...
Olemme päässeet joulutunnelmaan. Ehdotan, että laulaisimme vielä Sylvian joululaulun. Laulun alku ei
muistu mieleen, mutta heti ensimmäisten sanojen jälkeen loputkin löytyvät kaikkiin kolmeen säkeistöön.
Ennen torttukahveja helkytämme vielä kulkusia ja matkaamme ruunan reessä joulukirkkoon.
MUSIIKILLA ON valtava voima. Sanoin ja sävelin muistisairas pääsee hetkiseksi samalle viivalle terveen
kanssa. Laulujen avulla pystytään yhdessä käsittelemään vuodenajat ja juhlapyhät. Se on oiva tapa keskustella, kun puhuttujen sanojen merkitykset ovat katoamassa. Omaiset ja hoitokotien henkilökunta pääsevät laulamalla luontevaan yhteyteen sairaan kanssa, monesti paha mielikin haihtuu musiikin mukana.
Yhteinen sävel näyttää löytyvän niillekin, jotka eivät terveinä olleet laulumiehiä tai -naisia. Äitini ei juuri
laulellut kotona asuessaan, ja vasta nyt tiedän, miten kirkas ääni ja tarkka sävelkorva hänellä on. Oma esitykseni menee joko uunille tai penkin alle, mutta se ei haittaa. Suuret kiitokset Jean Sibelius ja Sakari Topelius, Otto Kotilainen ja Alpo Noponen, Karl Collan, Hilja Haahti, Immi Hellén ja monet muut säveltäjät ja
sanoittajat. Olemme saaneet teiltä kielen.

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!
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Minulle perhe tarkoittaa
koko sukua, ja meillä on
aina menty festeille gáktit
päällä.

”
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