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Miltä Paimio näytti Juha Hurmeen silmin 100
vuotta sitten ja 100 vuoden kuluttua? Käy katsomassa osoitteesta http://www.kuntsari.fi.

Paimion piika pääsee Juha Hurmeen
seuraavaan romaaniin
MARIA KESTI

■■”Veikkari oli
mainio paikka
viettää varhaislapsuutta”

että Agricola loi Suomen kirjallisuuden. Todellisuudessa Suomessa oli
kirjallista kulttuuria jo 400 vuotta aiemmin. 1100- ja 1200-luvuilla oli rikas kirjallinen kulttuuri, joka oli katolista. Myöhemmin se edusti väärää uskontoa, siksi sitä väheksyttiin.
Kirjan punaisena lankana on tieteen ja uskonnon välinen kiista.
Tärkeä henkilö on Suomen ensimmäinen tähtitieteilijä Sigfridus Aronus Forsius 1600-luvulta.
– Hän oli monitieteellinen lahjakkuus, jonka johtopäätökset menivät
ihan pieleen. Hän riitaantui kaikkien kanssa, ja hänen elämästään
tuli katastrofintäyteinen.

T

eatteriohjaaja ja kirjailija Juha Hurme asuu
Tampereella. Pari kertaa vuodessa hänet kuitenkin löytää Paimiosta,
kun hän käy tarpomassa
lapsuudenmetsissä.
Samalla hän on vilkuillut vaivihkaa entistä kotiaan, Veikkarin koulua, jossa hän asui 10-vuotiaasta
20-vuotiaaksi.
Hurme pääsi vilkaisemaan Veikkarin koulua eli nykyistä erityislastenkotia sisältäpäinkin, kun haastattelupaikaksi sovittiin Hurmeen
perheen entinen koti.
Paljon oli muuttunut vuosikymmenien aikana. Seiniä on kadonnut, huoneiden rajat ovat muuttuneet. Hurmeen perheen makuuhuoneesta on tullut lastenkodin
ruokasali.
– Nuo komeronovet olivat silloinkin ihan samanlaiset! Hurme ilahtuu.
– Ne olivat meidän liinavaatekomerot.
Veikkarin koulu oli perustettu
1950-luvulla. Hurmeen äiti ja isä
toimivat opettajina.
– Tämä oli mainio paikka viettää
varhaislapsuutta. Täällä oli ja on
edelleen mahtavat metsät, Hurme
kehaisee.
– Ja kaikki kaverit puhuivat leveää
karjalanmurretta. Se oli hyvää kielihuuhtelua tulevalle kirjailijalle.
OPETTAJIA TEITITELTIIN 1950-luvulla. Vanhempia sai sinutella kotona aamiaisella, mutta kun livahdettiin keittolan läpi koulun puolelle, jo keittolassa oli ehdottomasti
vaihdettava teitittelyyn.
Hurmeella oli jännitteinen suhde
opettajavanhempiinsa.
– He olivat olleet mukana sodassa, ja sota oli kovettanut heitä.
Itse olin heidän viidestä lapsestaan
nuorin, ja koin kuuluvani täysin eri
sukupolveen. Teatteriala oli heille
kauhistus, Hurme kertoo.
– Toisaalta sain paljon turvaa ja
rakkautta. Koin vain itseni oudoksi.
Olin sisäistänyt vanhempieni arvomaailman, enkä pitänyt taiteilijan
ammattia mahdollisena.
Hurme toimii nykyään teatterissa, mutta nuorena jo esitelmien
pitäminen oli kauhea paikka.
– Olin aivan kyvytön.
Oppikouluiässä hän kompensoi
orpoa oloaan fanaattisella urheiluharrastuksella. Yliopistoon hän
lähti opiskelemaan matematiikkaa.
– Motivaatio puuttui täysin. Sitten Ruotsissa tarjottiin 1980-luvulla
suomalaisille kesätöitä, joissa kierrettiin hoitamassa vanhuksia heidän kotonaan. Se ratkaisi kaiken.
JUHA KESKEYTTI opinnot, jäi

Teatteriohjaaja ja kirjailija Juha Hurme löysi Veikkarin koulun nykyiseltä pihalta paljon uutta mutta myös tuttua. – Nämä rautapylväät olivat ihan ehdottomat lapsena, hän naurahtaa. – Näissä sai leikkiä vankilaa. Lisäksi
talvella oli pakko tehdä se klassinen tyhmyys eli laittaa kieli rautatankoon.

”Kyllä minulla taitaa
olla jännitteinen
suhde Paimioon.
Silti tämä on
minulle hyvin rakas
paikka.
Ruotsiin ja omien sanojensa mukaan löysi tasapainon itsensä
kanssa.
– Kun piti tulla toimeen vieraalla
kielellä vieraassa maassa vanhusten
kanssa heidän omassa kodissaan,
tuli ravisteltua paimiolaista ujoutta
pois. Tajusin, että minulla ei ole mitään hyvää syytä hävetä. Tukholma
oli minun teatterikorkeakouluni, ja
se aukaisi paimiolaisia lukkoja.
Hän haki Jyväskylän yliopistoon
lukemaan taideaineita ja tiesi heti
olevansa oikealla alallaan. Samalla
hän päätyi puolivahingossa Ylioppilasteatteriin, ja ohjaamisesta tuli
huomaamatta hänen ammattinsa.

Nyt nimekkäitä ohjauksia on takana lukuisa määrä. Hurme tunnetaan poikkeuksellisista työskentelytavoistaan, kuten siitä, että näytelmän loppuratkaisu päätetään vasta
loppuvaiheessa. Hänellä on ollut
kiinnityksiä useisiin teattereihin,
ja hän on opettanut 20 vuotta Teatterikorkeakoulussa, sekä virassa
että tuntiopettajana.
– Ohjaajana haluan hyödyntää
sekä harrastajien että ammattilaisten parhaimmat puolet, ja opettaessani koen itse olevani samalla oppilaana. Nuoret rämäpäiset teatterinharrastajat osaavat jotain, mitä parhaimmat ammattilaiset eivät enää
osaa, Hurme virkkoo.
Hurme on ennen kaikkea teatteriohjaaja, mutta suuri yleisö tuntee
hänet parhaiten Hullu-romaanista,
jossa hän kertoi psykoosiin sairastumisestaan. Sen jälkeen hänet
alettiin tunnistaa kadulta.
– Kirjassa oli runsaasti ulkokirjallisia arvoja. Minua on esimerkiksi
pyydetty puhumaan mielenterveyskuntoutujille ja heidän omaisilleen.
Aika harva pystyy paranemaan psykoosista ja sen jälkeen vielä verbalisoimaan asiaa, hän toteaa.
Hurme parani psykoosista hyvin

ja valitsi sen, että julkistaisi asian.
Elämänvaihettahan olisi voinut vähätellä burn-outiksi.
HURME ON kirjoittanut neljä romaania, joista viimeisin, Nyljetyt
ajatukset sai Jarkko Laine -palkinnon. Teoksessa Aimo ja Köpi soutavat metri metriltä Kustavista Hailuotoon ja pohtivat samalla intohimoisesti suomalaista kirjallisuutta.
– Kirja taitaa edustaa minulle
ominta tyyliä. Se on eräänlainen
tietokirja, jossa perusvireenä on hyväntuulinen sivistyksellisyys ja lohdullisuuden tunne, Hurme toteaa.
Sitten hän paljastaa uutisen:
– Nyt kirjoitan sille seuraajaa,
josta on tulossa kulttuurihistoriallinen järkäle. Tulevassa romaanissa
käyn läpi Suomen historian jääkaudesta Ruotsin vallan loppuun asti.
Historiaa opetetaan yleensä kuninkaiden ja vuosilukujen kautta,
mutta Hurme kertoo menneistä
ajoista kulttuurin ja maailmankatsomuksen avulla. Lisäksi hän haluaa tuoda esiin menneiden aikojen vivahteikkuutta. Yleensähän
historiasta puhutaan karkeasti yksinkertaistaen.
– Minulle esimerkiksi opetettiin,

LAPSUUSMAISEMIINSA Hurme
on palannut sekä näytelmissään
että kirjoissaan. Paimio ollut jollain
tavalla mukana joka produktiossa.
Muun muassa hänen ensimmäinen romaaninsa, vuonna 2007 julkaistu Volvo Amazon sijoittuu Veikkarin koulun pihalle.
– Minulla taitaa olla jännitteinen
suhde Paimioon. Silti tämä on minulle hyvin rakas paikka, ja koen
yhä olevani paimiolainen, Hurme
pohtii.
Tulevassa romaanissa käsitellään
myös Paimion piian järkyttävää tarinaa. Piika hakattiin halolla kuoliaaksi Tukholmassa, ja isä lähti Tukholmaan saamaan 50 markkaa korvausta tyttärensä kuolemasta.
– Jo 1400-luvulla oli oikeudenkäyntejä ja tällainen yhteys Paimion
ja Tukholman välillä.
Erityissijan hänen tuotannossaan
on saanut Veikkarin koulun lähellä
oleva Tammiston metsä.
– Hoidettu puupelto ei ole metsä
ollenkaan. Kun metsässä kulkee,
siellä täytyy olla kaatuneita puita
ja tuntua lahon tuoksu, hän toteaa.
Veikkarissa oli Paimion paras koulunpiha, sillä pihalla oli – metsää.
Hurmen mielessä on kierrellyt
myös August Pyölniittu, jonka hän
on aikoinaan tavannut. Hurme kokee Pyölniitun hengenheimolaisekseen ja toivoo tekevänsä hänestä
joskus vielä jonkinlaisen produktion. Vielä ei ole loksahtanut, mikä
ja mitä se olisi.
Maria Kesti

Kuka Juha Hurme?
■■Kirjailija ja teatteriohjaaja.
■■Syntynyt Paimiossa vuonna 1959.
■■Oli mukana perustamassa Yövieraat-teatteria sekä Nälkäteatteria. Toiminut Ylioppilasteatterin,
Rauman kaupunginteatterin ja
Teatteri Telakan taiteellisena johtajana tai johtajana. Useita kymmeniä ohjaustöitä.
■■Romaanit Volvo Amazon (2007),
Puupää (2009), Hullu (2012) sekä
Nyljetyt ajatukset (2014).
■■Nyt 5-vuotisella apurahalla, kirjoittaa ja ohjaa Turun ylioppilasteatteriin Kalevala-aiheista
näytelmää. Samasta aiheesta häneltä on tilattu Kansallisteatteriin
käsikirjoitus ja ohjaus. Kilpi-päivien taiteellinen johtaja.

