Sherlock:
Bride

The

Abominable

Monen elokuvateatterista kylmään pakkaseen valuvan ihmisen
kasvoja koristaa leveä hymy ja innostus. Syy tähän riemuun on
3.1.2016 Suomessa ensi-iltansa saanut Uusi Sherlock -sarjan
neljännen tuotantokauden avaava erikoisjakso Sherlock: The
Abominable Bride.
Se on jakso, jota hartaimmat fanit ovat odottaneet jo lähemmäs
toista vuotta. Myöhemmät neljännen tuotantokauden jaksot
tullaan näkemään oletetusti vuonna 2017.
Sherlock: The Abominable Bride on tosiaan kaikki odotukset
täyttävä. Jaksossa tunnettu yksityisetsivä Sherlock ja tämän
luotettu kollega tohtori Watson palaavat alkuperäiselle
vikroriaaniselle aikakaudelleen. Oli etukäteen tiedossa, että
erikoisjaksossa kaksikko pääsisi seikkailemaan Sherlock Holmes
-tarinoille tunnusomaisella aikakaudella. Tämä seikka oli
unelmien täyttymys monille Uusi Sherlock -sarjan ja Sherlock
Holmes -tarinoiden ihailijoille.
Erikoisjakso poikkeaa sarjan tavallisista jaksoista
mielenkiintoisella tavalla pysyen silti uskollisena sarjan
omaperäiselle tyylille ja tarinan kululle. Sarjan ja
erikoisjakson käsikirjoittajat Steven Moffat ja Mark Gatiss
ovat onnistuneesti luoneet todentuntuisen maailman
Sherlockille niin moderniin nykyaikaan kuin hevosvankkurienkin
keskelle. Kaikki tuntuu olevan täysin luonnollista vaikka
sarjan jaksot ovat ennen näyttäneet Sherlockin elämää tällä
vuosisadalla. Aluksi katsojaa toden teolla hämmennetään ja
hänet saadaan epäilemään jakson yhteenkuuluvuutta, mutta pian
kaikki palaset loksahtavat paikoilleen.

Kuva: Finnkino
Benedict
Cumberbatch
loistaa
jälleen
roolissaan
huippuälykkäänä
sosiopaattina
ja
lontoolaisena
yksityisetsivänä. Tukenaan Sherlockilla, kuten aina, on hänen
kollegansa tohtori John Watson upeasti Martin Freemanin
tähdittämänä. Jaksossa molemmista päähahmoista tulee esille
uusia piirteitä, ja näemme meille sarjan seuraajille jo
tuttujen ihmissuhteiden syvenevän.
Kaiken kaikkiaan ikonisen yksityisetsivä Sherlock Holmesin
seikkailujen seuraaminen tämän luontaisessa ympäristössä,
1800-luvun Lontoossa, oli minulle sarjan suurena ihailijana
mitä miellyttävintä. Tämä jakso on selkeästi osa Uusi Sherlock
-sarjaa vaikka olinkin aluksi epäileväinen jakson ja sarjan
yhteenkuuluvuudesta. Suurin huoleni oli siinä, että jakso
erkanisi eikä liittyisi sarjaan muuten kuin näyttelijäkaartin
perusteella. Nyt voin kuitenkin helpottuneena sanoa, että
Moffat ja Gatiss ovat tehneet hienoa työtä käsikirjoituksen
parissa.
Jakso ei tosiaan tuottanut odottajilleen pettymystä vaan antoi
uutta puhtia ja kärsivällisyyttä neljännen kauden muiden
jaksojen odottamiseen. Joten kaikki vähäänkin kiinnostuneet:
Yle TV2 esittää erikoisjakson 17.1.16 kello 21. Telkut auki
silloin!
Alunperin kirjoittanut Mira Korhonen

Oma
lapsi
katoaa;
voiko
kauheampaa tragediaa olla?
Markku Pääskysen romaanissa Sielut (2015) 11-vuotias Maija
katoaa koulumatkallaan. Maija on kiltti ja iloinen tyttö, eikä
hän koskaan karkaisi kotoa. Maijan vanhempiin Kristianiin ja
Ainoon iskee hätä, jonka voimaa on vaikea kuvailla, ja heidän
on tarrauduttava toisiinsa pysyäkseen kasassa kaikkien
kamalien ajatusten keskellä. Poliisi ei suostu auttamaan
Maijan etsimisessä, sillä Maijan katoamisesta ei ole vielä
kulunut kahtatoista tuntia. Kristian kiertelee pitkin pienen
kaupungin kujia kyselemässä ja etsimässä ja huutelee
tyttärensä nimeä.
Samaan aikaan Moision mielisairaalasta katoaa omituinen
nainen, joka kiertelee samassa karussa metsässä, jossa Maija
saattaa olla, ja samaan aikaan myös muuan pankinryöstäjät
lähtevät ajamaan Maijan kotikaupunkiin. Mitä jos Maija on
siepattu? Vanhempien lisäksi Maijan kaksi koulukaveria, Taito
ja Ilari, etsivät häntä samalla, kun he yrittävät istuttaa
metsää löytämistään siemenistä. Lopulta koko naapurusto etsii
pientä iloista tyttöä, joka on mystisesti kadonnut. Aino,
odottaa lasta ja tietää, kuinka hyvä isosisko Maijasta tulisi.
Maijan on löydyttävä.
Tarinan aikana paitsi naapurit oppivat tuntemaan toisensa
paremmin, myös Kristian ja Aino tulevat tutummiksi toisilleen.
Heidän sielunsa koskettavat toisiaan, kun pelko yltyy kauhuksi
ja ajatukset harhailevat merkityksettöminä Maijan ympärillä.
He tukeutuvat toisiinsa ja laittavat Maijan itsensä edelle.
Ehkä he ymmärtävät lapsensa poissaollessa, kuinka paljon he
rakastavat toisiaan ja kuinka hauras onni on – kuinka ihminen
voi hetkessä kadota jäljettömiin, mutta hänen sielunsa jää
silti leijumaan siihen samaan ilmaan, jota hekin hengittävät.
Sielut

on

kirjoitettu

pääosin

puhekielellä,

ja

siinä

kuvaillaan asioita monipuolisesti ja moniaistisesti. Teos on
samalla filosofinen ja arkinen, ja siinä tulee esille monien
erilaisten henkilöiden näkökulmia samasta asiasta. Teos etenee
hitaasti, ja siksi siitä on helppo saada kiinni. Se on omalla
tavallaan hyvin syvällinen ja pohdiskeleva, ja siinä on paljon
opettavaisia asioita, jotka lukijan pitää itse tekstistä
ymmärtää. Romaanin teemoja ovat mielestäni ystävyys,
menettämisen pelko sekä rakkauden pysyminen, ja jollakin
tavalla anteeksi antaminen ja hyväksyntä.
Mielestäni Sielujen sanoma on se, että koskaan ei saa
luovuttaa, vaikka kuinka sattuisi ja vaikka mikään ei tuntuisi
menevän oikein. Kaikella on tarkoituksensa ja kaikelle löytyy
järkevä selitys. Aikaa ei kuitenkaan voi kelata taaksepäin,
eikä tekemätöntä saa tehdyksi. Lapsen katoaminen on yksi
kamalimmista asioista, joita vanhempi voi kokea, mutta vaikka
ihminen on fyysisesti poissa, voi hänen sielunsa tuntea yhtä
vahvana ja elossa kuin että hän olisi läsnä. Teoksessa on
vahvasti myös esillä se, että rakkaus ei koskaan katoa, se
vain voimistuu tunteiden riehuessa sisällä kovempina kuin
koskaan.
Teos on mielestäni mielenkiintoinen ja sen lukemista oli
vaikea lopettaa, sillä oli jännittävää odottaa, mistä Maija
löytyy,
vai
löytyykö
häntä
koskaan.
Oli
myös
jännittävää huomata, minkälaisia vaiheita ja tunteita Kristian
ja Aino kokevat tarinan edetessä, ja kuinka heidän sielunsa
koskettavat toisiaan joka tunti yhä enemmän ja kovemmalla
voimalla. Suosittelen Sieluja jokaiselle, joka haluaa oppia
jotain uutta elämästä ja maailmasta ja elää mukana tarinassa
kaikilla aisteillaan.
Alunperin kirjoittanut Marika Metsovuori

100
syytä
vaniljarahkan
ylivertaisuudelle
Rahka, tuo sametinpehmeä jumalallinen välipala, on tämän
hetken kaikkinen huulilla oleva trendiruoka. Itse olen
sitä syönyt niin kauan kuin vain muistan, ja voisin todeta
olevani jonkinlainen rahkaekspertti. Minulta usein kysytään,
mikä maku joka kaupasta löytyvistä rahkoista on paras, ja
tämän kysymyksen vastauksen osaatkin jo mitä luultavammin
otsikon perusteella päätellä.
Mutta älä lopeta lukemista tähän, vaan ota mukava asento ja
lue rahkagurun sata syytä, miksi juuri vaniljarahka on paras
valinta – sillä tuskin sinulla parempaakaan tekemistä tällä
hetkellä.
1. Se on hyvää. Okei, tuo oli varmaan aika pitkälti
itsestäänselvyys, mutta sen syvempi tarkoitus täytyy
todella ymmärtää. On kahdenlaista hyvää ruokaa:
sitä, jota joskus satunnaisesti syöt ja toteat kyseisen
ruoan maun olevan miellyttävä, mutta siihen se sitten
jääkin. Sitten on sitä, kun syöt jotain ruokaa
ensimmäistä kertaa ja koet taianomaisen ”rakkautta ensi
suullisella”-hetken ja mietit, miten ihmeessä olet
selvinnyt siihen päivään saakka ilman tuota kyseistä
euforiaa tuottavaa kultaista herkkua.
2. Vaniljarahka kuuluu tuohon jälkimmäiseen luokkaan.
3. Se on terveellisestä. Vuosien yliopistotutkimus rahkasta
ja sen vaikutuksista ihmiseen on osoittanut sen olevan
yksi tärkeimmistä ravinnonlähteistä ihmisen elimistölle.
Rahka myös ehkäisee syöpää ja ebolaa.
4. Vaniljarahka on valkoista. Vaniljan valkoinen on ihanan
puhdas ja samalla täyteläinen väri, joka kihelmöi
aistejamme ja oudosti välittää meille hetkellisen
rauhallisuuden ja tyytyväisyyden tunteen.
5. Jos et tykkää vaslkoisesta väristä, rahkassa on myös
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mustia täpliä tasapainottamassa kokonaisuutta.
Ja jos et tykkää näistä kyseisistä mustista täplistä,
vaniljarahkoja löytyy myös täysin valkoisina ilman
täpliä.
C’mon, kaikki tykkäävät rahkasta.
Ja kellään ei yksinkertaisesti voi olla mitään vaniljaa
vastaan.
Eli kaikki tykkäävät vaniljarahkasta.
Eivätkä rahkojen hinnat edes ole päätähuimaavia.
Ja niitä löytyy joka kaupasta!
Jos äkillinen nälkä iskee, rahka auttaa.
Jos on huono päivä, rahka auttaa.
Jos on muuten vain tylsää, rahka auttaa.
Kaikki vaniljarahkaa syöneet henkilöt ovat myöntäneet
sen maistuvan hyvältä.

16. Rahka rauhoittaa mielentilan.
17. Muinaisten sananlaskujen mukaan voit kokea nirvanan
syömällä tarpeeksi vaniljarahkaa.
18. Suuri osa sananlaskuista on saneltu samalla, kun on
syöty rahkan ja kotikasvatettujen yrttien sekoitusta.
19. Rahka ja yrtit sopivat hyvin yhteen.
20. Vaniljarahka on ain tukenasi. Se ei koskaan petä.
21. Kun ystävät kaikkoavat, rahka jää lohduttamaan.
22. Kun elämä potkii perseelle, rahka toimii suojana.
23. Kun mikään ei tunnu toimivan, rahka pistää asiat
24.
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toimimaan.
Rahka on vain yksinkertaisesti kaiken muun yläpuolella.
Raamatussa kerrotaan Jeesuksen ruokkineen 5000 ihmisen
väkijoukon vain seitsemällä rahkalla ja kahdella
lusikalla. Ainakin muistelisin sen menneen niin.
Jos et usko Jeesukseen, niin samankaltainen tapaus
löytyy myös historiankirjoista: erään Rooman keisarin
piti keksiä syötävää suurelle ja nälkiintyneelle
kansalle ja armeijalle huonon sadon jälkeen.
Arvaatko jo millää hän ruokki tuhannet ihmiset? Aivan
oikein. Vaniljarahkalla.
Ainakin näin muistelisin sen menneen.

29. ”Kalja varhain” on anagrammi sanasta vaniljarahka.
30. Tuosta ei oikeastaan ollut mitään iloa ja käytin aivan
liikaa aikaa anagrammin keksimiseen.
31. But I regret nothing.
32. Rahka on mukavan viileää.
33. Kuumana kesäpäivänä se on helpottava herkku.
34. Ja kylmänä talvipäivänä se lämmittää sydäntäsi.
35. Vaniljarahka on niin inspiroivaa, että tein siitä jopa
runonkin.
36. Roses are red, violets are blue. Rahka is kuud, joten
haista fakjuu.
37. Rahka approves this poem.
38. Legendojen mukaan alat muuttumaan pikku hiljaa rahkaksi
jos syöt sitä tarpeeksi.
39. Vieläpä vaniljan makuiseksi!
40. Se on siis hyvä asia – jos et ymmärtänyt.
41. Jos uskot pyhään rahkaan, pääset rahkataivaaseen,
Akhariin.
42. Ja rahkapukki tulee käymään jouluna, jos olet kiltisti.
43. Jos et ole kiltisti, hän tulee joka tapauksessa.
44. Mikä parasta: saat rahkaa lahjaksi!
45. Kun aamulla on kiire ja väsyttää, eikä aamupalan
tekemiseen ole aikaa tai mielenkiintoa, rahka on helppo
ja nopea vaihtoehto.
46. Kun iltapäivällä tulet koulusta tai töistä kotiin, etkä
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jaksa valmistaa ruokaa, rahka on helppo ja nopea
vaihtoehto.
Kun illalla on vielä vähäsen nälkä ja haluat jotain
hyvää syötävää, rahka on helppo ja nopea vaihtoehto.
Kun vielä yöllä käyt salaisella jääkaappiretkellä, mutta
et halua herättää talon nukkuvaa väkeä äänekkäällä
ruoanvalmistusprosessilla – arvasit oikein; rahka on
helppo, nopea ja myös hiljainen vaihtoehto.
Kaikki rakastavat rahkaa.
Rahka rakastaa kaikkia.
Puolenvälin ohituksen jälkeen on hyvä hetki pysähtyä
hetkeksi ja nauttia raikas vaniljarahka.

52. Rahkasta tehdään jopa elokuva: Vanilla Wars: The Rahka
Awakens. (Julkaistaan 30.2.2015)
53. Vaniljarahka sopii myös kaikkien ruokien lisukkeeksi.
54. Ehkä paras mauste ikinä.
55. Ja arvatkaas vain mikä on työpöytäni taustakuvana.
56. Jos arvuuttelit rahkaa, olit väärässä. En minä nyt niin
addiktoitunut ole.
57. Fyysikot väittävät vaniljarahkan mustien täplien
muodostavan graafisen algoritmin teoriasta, joka
kattaisi kaikki perusvuorovaikutukset ja selittäisi koko
universumin fysikaaliset ilmiöt yhdessä kaavassa.
58. Eli toisinsanoen kaiken teoria on löydettävissä
vaniljarahkasta. Tämän takia Stephen Hawkingin olisi
pitänyt syödä enemmän rahkaa.
59. Rahka menee yli ihmisten ymmärryksen.
60. Vain rahka ymmärtää rahkan.
61. Da Vinci-koodi perustuu pohjimmiltaan vaniljarahkaan.
62. Linnunradan käsikirja liftareille -kirjan kuuluisa
elämän tarkoitus, 42, perustuu myös rahkan mystisiin
salaisuuksiin.
63. Jos vaniljarahkaa putoaa mustaan aukkoon, musta aukko
muuttuu valkoiseksi aukoksi.
64. Vaniljarahkasta lähtevät vanilja-atomit liikkuvat valon
fotoneita nopeammin, mikä mahdollistaa aika-avaruudessa
matkustamisen toiseen aikaan ja paikkaan universumissa.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

Toisinsanoen rahka toimii aikakoneena! Kuinka siistiä!
Rahka pelasti George Bushin salamurhayristykseltä.
Rahka löysi Amerikan ennen Kristoffer Kolumbusta.
Rahka myös vieraili kuun pinnalla ensimmäisenä.
Kuusikymmentäyhdeksän.
Leonardo Da Vinci käytti rahkaa maalatessaan Mona Lisaa.
Stairway To Heaven
sävellettiin alunperin rahkan
innoittamana. Alkuperäinen nimi oli Vanilla Way To
Rahka.
72. Jos et tiedä kyseistä kappaletta, et ole syönyt
tarpeeksi rahkaa.
73. Mikä antaakin hyvän syyn syödä lisää rahkaa.

74. Sitä ei voi koskaan syödä liikaa.
75. Tässä vaiheessa varmaan ajattelet: ”Voi ei! Minulla on
laktoosi-intoleranssi, mikä estää minua syömästä
rahkaa.” Well, good news for you! Rahkaa saa myös
laktoosimattomana!
76. Vaniljarahka on niin hurja tapaus, että se inspiroi
minua tekemään siitä jopa toisenkin runon.
77. Rahka tuli, sydän suli, no mitäs vielä, tunturisopuli.
78. Rahka approves this poem too.
79. Tunturisopulit ovat söpöjä.
80. Jos saisin sentin jokaisesta perustelusta, jonka
kirjoitan tähän listaan, minulla olisi nyt varaa
puolikkaaseen rahkaan.
81. Ikävä kyllä en saa palkkaa tästä, mutta taidan ostaa
rahkan joka tapauksessa.
82. Rahkalahkolla on nyt jo kaksi virallista jäsentä.
83. Rahkalahko perustettiin juuri äsken.
84. Lahko perustuu pohjimmiltaan yhteen aatteeseen: nauti
rahkasta niin kuin haluaisit rahkan nauttivan sinusta.
85. Älä ajattele
perverssi.

nauttimista

sillä

tavalla,

senkin

86. Koirani on myös suuri rahkan ystävä. Oletan asian olevan
näin nähtyäni sen nuolevan tyhjää rahkapurkkia
onnellinen ilme karvaisella naamallaan.
87. Mutta en silti anna koirani syödä rahkojani.
88. Minun rahkat.
89. Hommatkoon omansa.
90. Hyviä uutisia! Rahkalahko sai juuri uuden jäsenen: minun
rakkaan koirani.
91. Vaniljarahka poistaa aamuväsymyksen.
92. Ja se kasvattaa myös vatsalihaksia.
93. Vaniljarahka auttaa myös ummetukseen
94. Ja sitä on myös käytetty ehkäisyvälineenä.
95. Älä kysy miten.
96. Kuusikymmentäyhdeksän väärinpäin
97. Legendan mukaan vaniljarahka keksittiin tuhansia vuosia
sitten antiikin Kreikassa, kun temppelissä yritettiin

saada yhteys jumaliin. Näin tuo jumalainen herkku
keksittii, vaikka jumaliin ei saatukkaan yhteyttä.
98. Tai ehkä kreikkalaiset onnistuivatkin kommunikoimaan
jumalten
kanssa
ja
yliluonnolliset
voimat
tekivät rahkasta ylitsepääsemättömän makoisan.
99. Kukaan ei tiedä, mutta joka tapauksessa vaniljarahka on
ylitsepääsemättömän makoisaa jumalten ruokaa.
100. Ja viimeinen syy tämän koko listan olemassaoloon on se,
että ei minulla parempaakaan tekemistä vapaa-ajallani
ole kuin keksiä syitä vaniljarahkan ylivertaisuudelle.
Alunperin kirjoittanut Toni Makkonen

