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Siitä on jo melkein 200 vuotta,
kun kynäni piirsi tämän tarinan.

Haluatteko tietää, miksi minä sen kirjoitin? Minä halusin tällä aavetarinalla
herättää henkiin erään aatteen
hengen, jonka tarkoituksena
ei ole suututtaa teitä sen enempää
itseenne, toisiinne, jouluun kuin
minuunkaan. Minä toivon, että se
kummittelisi lempeästi teidän kaikkien
kodeissanne, älköönkä kukaan
sitä karkottako.

Uskollinen ystävä ja palvelija

Charles Dickens

Joulukuussa 1843

H

aamu lähestyi
hitaasti, vakavasti ja äänettömästi. Kun se
tuli lähelle, vaipui Scrooge
polvilleen, sillä ilmaankin,
jonka läpi tämä henki liikkui,
se näytti levittävän sumeaa
salaperäisyyttä.”

S

crooge oli tavattoman saita
mies, maineensa veroinen
kitupiikki. Synniksi saakka ahnas
itarus, joka puristi, tiristi, kovisti,
hamusi ja haali!”

Oletko oikeassa elämässäsi saituri?

Heh, en. Kaikkea muuta. Toivoisin
olevani, mutta en pysty. Olen liian
avokätinen.

Ilkka
Heiskanen

Mikä saa Saiturin oikeasti iloiseksi
ja onnelliseksi? Iloiset ja onnelliset

ihmiset.

Mikä on Saiturin joulun opetus?
Hyvä tuottaa enemmän iloa.

Mitä haluaisit Saiturina nykypäivän ihmisille antaa?

Saiturina haluaisin tietysti antaa kaikille kepistä ja opetuksen. Heh.
Mutta Ilkka Heiskasena haluaisin tarjota lapsille saman elämyksen,
jonka itse lapsena teatterissa sain. Sen, miten lumouduin
teatterista, sen vanhanajan runollisuudesta ja sadunkaltaisuudesta.

Mikä on ollut kaikista haastavinta tämän roolin
tekemisessä? Haastavinta on kokonaisuus, joka muodostuu

lavastuksesta, asemista ja kollegoiden kanssa yhteen pelaamisesta.
Se on kuin matematiikkaa. Haastavaa on myös kohdata Joulupata
silmästä silmään. Kun pitää pokkana kohdata vanha kollega,
Kirsimarja Järvinen, jonka kanssa on opiskeltu ja valmistuttu
näyttelijäksi rinnakkaiskursseilta.

Mikä on ollut kaikista mukavin kokemus näytelmää
tehdessä? Hauskinta on ehdottomasti tämä työryhmä. Hienoa

porukkaa!

Mieleenpainuvin tekemäsi moka tai kömmähdys lavalla?
Niitä on niin paljon! Mokia tapahtuu päivittäin. Yksi isoimmista
tapahtui Leninki-monologia esittäessäni. Esityksen lattia
muodostuu irtolavasta, joka on kaksiosainen. Yhtäkkiä se levisi
kahtia ja lavasteet putosivat. Sitten putosi valorekki, jonka jälkeen
valot sammuivat näyttämöltä ja myös yleisöltä. Kysyin, löytyykö
keneltäkään yleisöstä fikkaria, ja loppuesityksen vedinkin sitten
osoittaen kahdella pienellä ledituikulla kasvojani. Oli se!

Mikä on urasi paras juttu minkä olet tehnyt? Minä itse.
Minkä roolin haluaisit ehdottomasti esittää?
Kauppamatkustajan kuoleman Willy.

vastaa katsojien kysymyksiin
Kriittisin hetki elämän
näyttämöllä? 1990-luvun

puolessavälissä jouduin katsomaan
itseäni peiliin, muussa tarkoituksessa
kuin hiuksia haroessa. Se oli sysäys,
sama kuin olisi kiven heittänyt
veteen. Sen iskun synnyttämät
rinkulat ovat kantautuneet vuosien
päähän. On pitänyt oppia oman
itsen ja muiden suhteesta. Oppia
se, että niin metsä vastaa kuin sinne
huudetaan.

Mikä saa ihmisen muuttumaan?
Oma tahto ja muiden hyvyys.

Kumpi on mieluisampaa
puuhaa: kameran edessä
esiintyminen vai näyttämöllä
heiluminen yleisön edessä?

Täytyy sanoa, että ehdottomasti
näyttämöllä olo. Olen aikoinani
valmistunut näyttelijäksi teatteriin, ja
teatterissa näkisin itseni jatkossakin.

Kuinka näyttelijän karisma
syntyy? Elämällä elämää.

Rauhoittumalla, luovuttamalla
kaikesta turhasta ja oman statuksen
ylläpitämisestä. Ripauksen siitä saa,
kun ohikiitävän hetken on sinut
itsensä kanssa.

Veljesi Kari näyttelee parhaillaan
Saituria Kansallisteatterissa.
Oletko koskaan näytellyt veljesi
kanssa? Olen, Mutapainin ystävissä
ja Ryhmäteatterin Nummisuutareissa.
Olen näytellyt myös hänen
ohjauksessaan. Se oli Helsingin
Kaupunginteatterin Isät ja pojat, jossa
hän myös näytteli.

Millainen Kari on veljenä?
Mahtava. Olen ylpeä hänestä.

Mikä oli lapsuusajan
toiveammattisi? Näyttelijä,

Kolme toivetta tulevalle
vuodelle 2013? Toivon onnellista

Onko Saiturin joulun
tekeminen virittänyt sinutkin
joulutunnelmaan? Oletko
jouluihminen? Ehdottomasti!

Mitä haluaisit sanoa katsojille?

ehdottomasti.

Mikä on mielestäsi kaunein
joulutarina? Saiturin joulu kuuluu

omiin suosikkeihini. Samoin tv:stä
joka joulu tuleva Lumiukko.

Mieluisin jouluperinne? Kun
joulukuusi tuodaan aatonaattona
sisään ja kuusen tuoksu yhdistyy
kinkun tuoksuun. Siinä yhdistyy villi
luonto ja gourmet.

Kysymykset ovat katsojien laatimia Tampereen Teatterin Facebook-sivulla.

elämää itselleni, läheisilleni, kaikille.
Toivon töitä. Ja tietysti enemmän
hiuksia saisi pälvikaljuun päähäni
kasvaa.

Lupaan tehdä kaikkeni, että koette
elämyksen.

Joulutoivotuksesi? Rauhallista
joulua!

M

aailmassa on hyvä, jalo ja
oikeudenmukainen järjestys,
joka määrää, että vaikka taudit ja huolet
tarttuvat, niin ei kuitenkaan ole mitään niin
vastustamattomasti leviävää kuin nauru ja
iloinen mieli.”

C

harles Dickens (1812–1870)

Dickensin syntymästä tuli 7.2.2012 kuluneeksi 200 vuotta.
		
Juhlavuotta on vietetty monin eri juhlallisuuksin ympäri
maailman. Britanniassa juhlavuosi on näkynyt näyttävästi Dickens-aiheisin
dokumentein, kuunnelmin, näyttelyin, konferenssein ja romaanien uusintapainoksin.

Charles Dickens on Englannin kuuluisimpia kirjailijoita Shakespearen ohella. Dickensin teosten aurinkoinen
huumori ja inhimillinen lämpö ovat ilahduttaneet ja
viihdyttäneet miljoonia lukijoita ympäri maailman.

D

ickens on arvostettu etenkin värikkäästä ja pulppuavasta tarinankerronnastaan ja suurenmoisista henkilöhahmoistaan. Hänen kertomuksensa on
kuorrutettu runsain ja poimuilevin yksityiskohdin. Kieli on nokkelaa ja leikittelevää, ja
mukaansatempaavasti Dickens kuvaa aikakautensa, viktoriaanisen ajan, synkkiäkin puolia.
Charles Dickens syntyi Landportissa, lähellä Portsmouthia. Hän oli kahdeksanhenkisen sisarusparven toiseksi vanhin.
Perheen isä oli alempaan keskiluokkaan kuuluva pikkuvirkamies, joka työskenteli laivaston palkkauskonttorissa. Hän oli leppoisa ja
suurisuinen, mutta auttamatta taitamaton raha-asioidensa hoitamisessa ja siksi jatkuvasti
veloissa. Lopulta hän joutui velkavankeuteen.
Ajan tavan mukaan osa perheestä muutti isän mukana vankilaan, mutta juuri 12
vuotta täyttänyt Charles lähetettiin kenkävoidetehtaaseen. Siellä hän sai tehtäväkseen
liimata etikettejä purkkeihin, vaikka hän
olisi mieluummin halunnut käydä koulua.
Kokemus oli pojalle katastrofi. Hän häpesi sitä, että hänen oli työskenneltävä likaisessa ja kurjassa tehtaassa ja koki että hänen vanhempansa olivat pettäneet hänet.

T

anssittiin vielä useita tansseja, leikittiin panttileikkejä
ja tanssittiin taas. Tarjolla oli kaakkuja, makeisia, annos kylmää paistia, suuri annos kylmää keitettyä
lihaa ja lihapiirakoita.”

Vaihetta kesti onneksi vain puolisen vuotta, sillä isä sai odottamattoman perinnön,
jolla maksoi velkansa ja vapautui vankeudesta. Tehtaassa nuorta Charlesia ei kohdeltu huonosti, mutta silti hän muisteli aikaa
katkeruudella. Muistikuvat kellaritehtaan
ryysyläislasten raadannasta jäivät kirjailijan
sydämeen syvinä haavoina. Kokemus opetti
hänet kuitenkin ymmärtämään yhteiskunnan laitapuolia. Raha ja ennen kaikkea sen
puute kulkevatkin keskeisenä teemana hänen koko tuotannossaan.
Isän vapauduttua vankilasta Charles pääsi taas kouluun, jossa opiskeli pari vuotta. 14-vuotiaana hän sai konttoristin töitä
asianajotoimistossa. Opeteltuaan taitavaksi

pikakirjoittajaksi hän pääsi 17-vuotiaana
sanomalehtireportteriksi. Toimittajan työssään hänellä oli mahdollisuus matkustella ristiin rastiin ympäri maata, jolloin hän
näki viktoriaanisen ajan Englannin kaikessa kauneudessaan ja kauheudessaan.
Dickens aloitti kirjailijan uransa Lontoonluonnoksilla (1836), joka pienissä piireissä herätti lupaavaa huomiota. Vuosina
1836–37 ilmestyi hänen ensimmäinen romaaninsa, Pickwick-kerhon jälkeenjääneet
paperit. Ajan tavan mukaan se julkaistiin
aikakauslehden kuukausittaisena jatkosarjana. Aluksi myynti oli heikkoa, mutta hiljalleen lukijakunta laajeni. Lehden myynti kasvoi lopulta alun vaatimattomasta 400:sta

40 000:een. Dickens oli saavuttanut ensimmäisen suuren menestyksensä ja kirjailijan
arvon aikalaistensa silmissä.

Kaksi kaupunkia (1859) ja Loistava tulevaisuus (1861).

Dickens kirjoitti kiihkeästi pysyäkseen julkaisuaikatauluissa. Hänen oli koukutettava lukijat tarinoihinsa, sillä hänen tulonsa riippuivat
siitä, kuinka seuraavan viikon lehti kävi kaupaksi. Dickensin jatkuva toive olikin: ”Anna
heidän nauraa, itkeä ja… odottaa!”

Maailmanmaineeseen Dickensin vei Saiturin joulu, josta tuli joulusatujen klassikko.
Dickensin vain muutamassa viikossa kirjoittama ja hänet lopulta rikkaaksi tehnyt
joulutarina ilmestyi joulun alla 1843. Siitä tuli heti niin suuri menestys, että ennen joulua koko painos oli myyty loppuun.

Koko kirjailijanuransa ajan Dickens säilytti
kyvyn tarkastella maailmaa lapsen silmin.
Hän näki ihmisten hupsut ja naurettavat
piirteet ja onnistui tallentamaan ne teoksiinsa. Dickensin verraton mielikuvitus synnytti
jättimäisiä romaaneja, joista tunnetuimmat
ja rakastetuimmat ovat Oliver Twist (1839),
David Copperfield (1850), Kolea talo (1853),

Kirjoittamisen lisäksi Dickens elätti itseään
myös pitkillä ja suosituilla lukukiertueilla, missä hän luki teoksiaan ääneen. Vuosikausien
ylenmääräisen työnteon rasittamana Dickens
menehtyi lopulta halvauskohtaukseen noustessaan kirjoituspuuhistaan työpöytänsä äärestä. Koko maailman osoittaessa suruaan
hänet haudattiin Westminster Abbeyhin.

Lähteet:
Englantilaisen kirjallisuuden kultainen kirja. Toim. Eino Railo. WSOY 1933.
Kansojen kirjallisuus 8. WSOY 1976.
Helsingin yliopisto: Charles Dickensin syntymästä 200 vuotta. Lehdistötiedote 27.1.2012
http://www.dickens2012.org/
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Teatteri muistuttaa tekijänoikeuslakiin
viitaten, että valokuvaaminen,
kuvanauhoitus ja äänitallennus eivät
ole sallittuja esityksen aikana.

E

i sumua, ei usvaa enää, selkeä, kirkas,
iloinen ja kirpeän kylmä ilma, pakkanen, joka soitti
tanssimusiikkia verelle. Kultainen auringonpaiste,
sininen taivas, suloinen raikas ilma
ja iloiset kellot. Suurenmoista!
”Mikä päivä nyt on?”
huusi Scrooge eräälle pojalle.
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”Joulupäivä!”

