Tähkäpään kuvastin

SISÄLLYS:
Janette Hannukainen
1
RADALLE
MINÄ
ITSE
TÄHKÄPÄÄ
MITEN HALUATTE
ARVAA KUKA?
MYSTERY MAN
Satu Heinola
7
I G-krafter
II Happy Hardcore
III Lintukieli
IV Längtan utan sorg
V Hård som en sten
VI Upprepade misstag
VII Fuga för folket eli autiomaassa harhailun hyödyllisyydestä
Raisa Jäntti
15
Niina Oisalo
19
Tähdet palaavat aina
Tuula Sipilä
25
Tyttö kuin vuonankaali

Paula Taimi
31

RADALLE

MINÄ
alusvyö partaniitit tennisketju t-pussi
piilohousut rannekalju bussisukat
kaljalävärit kielikortti
vetosepalus rahavaahto
reisipurje nahkatasku käärmeenvesi
hiuspuremat röökigeeli
metallihihat nousukello
neulesukeltaja ihotakki
pelkoterä häpeäpaita
lasten tarrakuvat ikäjärjestyksessä

ITSE
pohjustusvalo irtoaine peiteripset kiviväri
huulikynä puuteripohjalliset käsikorot
stilettisiveltimet korostuspussi meikkirauta
hiusliivit geelipuikko rintapuna
nännilisäke kajalkoru itsehuiska
verkkotunto kynsivippa luomilaukku
suoristuslakka hoitotaivutin
rakkaustutka transnälkä
lasten tarrakuvat ikäjärjestyksessä
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TÄHKÄPÄÄ
Hupparillinen yötä pään yli vedettynä
piilokalju ja Karjala-lippis
tornissani ajelen partateränsileäksi
päivisin kasvaneen sängen.
Pujotan päiviä kuin helmiä
vaimoni kaulaan
kitalakeen vain kaikkein kauneinta pitsiä.
Karaokelaitteilla laulan Yön kuningatarta.
Vartaloni on torni
johon noita lukitsi vastasyntyneen.
Kun puhkeaa kukkaan kerran
Haluaisin pukeutua kotelomekkoon
kasvaa kiinni pikkumustaan
en enää koskaan kuoriutua ulos.
Sen poimithan pois
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MITEN HALUATTE
hanasta vai pullosta
jäillä vai ilman
tummaa vai vaaleaa
pohjaa vai pintaa
kuinka monta osaa tiukkaa
entä hedelmäistä
salmiakkia vai kirkasta
sateenvarjolla vai ilman
Sininen Hawaiji vai Suklaasotilas
Karvainen Neitsyt vai Verinen Atsteekki
paratiisi vai helvetti
särkyneet tuopit vai valomerkkihymy
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ARVAA KUKA?
Onko hänellä ________?
Strutsinsulkia korvien takana
osuuspankinoranssi hiihtopipo.
Onko hän ______?
Silloin tällöin. Sunnuntaisin kello 14.19
hän pääsee ripille uusissa ripsissä.
Onko hänellä ruskeat _________?
Kauan sitten kampaajalla laitettu kevytväri
liukeni viemäriin ensimmäisessä pesussa.
Käyttääkö hän ______________?
Laastarilla korjattu metallisanka
50-luvun kissaunelmat.
Vaihtoehtoja kaadetaan alas kysymysten myötä
kunnes vain yksi sopisi
sankari jää pystyyn vavisten
kasvot nimettömiksi tussattuna.
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MYSTERY MAN
Sinulla on viiriäisenmunia työmaahanskassa
lumihiutaleita raivaussahan terällä.
Myhäilysi mahtuu kynsilakkapulloon
sen jäljet syövytetään pois asetonilla.
Voisitko edes kerran elämässä sanoa, mitä tarkoitat!
me raivoamme.
Unissa äidin korurasiat
lantaiset timantit joita turhaan yrität ruuvata
pudonneiden hampaiden tilalle.
Niin kauan kuin on elämää on salaisuuksia.
Pahimman, rakkaimman niistä
sukellat lahden päästä päähän
vanhuuden kynnyksellä ryöpsähdät pintaan
suussasi vesitatarta, ahvenvitaa
äidin kadonnut rintarossi.
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Eräänä aivan normikeskiviikkona
tiskin takana puoli kymmeneltä
kaljuni versoaa korpinmustaa
kiehkura räpsähtää oluthanalle, kiemurtelee baaritiskille
ja siitä linoleumille
Tukkani vetää minut tanssilattialle
En se ole minä!
rönsyää jakkaroiden jalkojen ympärille
Sammuttakaa jukeboksi!
Viekoittelee discopalloa luokseen.
Tuokaa vaatteeni takaisin!
Sitä tulee aina vain lisää ja lisää
koko yökerho ui ja kelluu hiuksissani
kuin satakielen pesässä
alastomana, sukupuolessa.
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I G-krafter

avaa mustakantinen vihko eli älä avaa niitä ajatuksia ei kannata ajatella ei
kukaan tahallaan kuljeskele kaatopaikalla jos kerran voi valita kauniin
maiseman ja rakas me olemme se
kaunis maisema me ja tuo lapsi tuo joka on uusi

miksi se huutaa onko se rikki

saatanan ämmä etkö saa sitä hiljaiseksi jos se ei sinulta onnistu
hankitaan joku toinen joka osaa paremmin joku noita vaikka

olipa kerran päivä jona noita tömisteli sisään haki sen mikä sille kuului
se oli se päivä ja siitä tämä kertomus alkaa
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II Happy Hardcore

minä
olen se mikä noidalle
kuului patjan alaisen kirjan
tekstissä kuoleva kauris pikkulintusia
valoa rakkautta pelkoa vihaa toivoa kasvoilla
hymyä hymyä hymyä
koulun juhlasalissa
haisee helle sinä kun se
olet aina niin reipas opettaja
sanoo ja tuo petri se kun ei
tottele ketään on se
kumma tai mikäs kumma
se on kun eihän häntä kukaan
kasvata ikkunalaudalle
asetetaan kolmas patsas
sekin hymyilee
tämä torni on sinun
parhaaksesi sanoo noita

sillä on uurteettomat kasvot se tietää miten maailmassa pärjätään
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III Lintukieli

jos joku on ihana häntä ei kannata ajatella minä ajattelen

ja niinhän siinä sitten käy han sökte efter en dörr till tornet, men fann ingen

ja silti hän on se jonka taskussa on kanelikorppu ja sormenpäissä
lumpeenkukka, suopursu ja makea makea yöhunaja

jos jotain tästä maailmasta olen oppinut niin sen että
hiuksiaan ei kannata laskea kenen tahansa kiivettäviksi sanoo noita

väisty noita

sillä tänä iltana palmikot valahtavat maahan asti
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IV Längtan utan sorg

on löytynyt uusi kieli se ihkaoma ei vaan vielä parempaa se ihkayhteinen
se jolla kirjoitetaan
in her own heart she felt happiness she had never known
en minä niin kirjoittanut mutta on se silti totta
myös jotkut sellaiset asiat voivat olla totta joita ei koskaan kirjoiteta
jos pitelet linnunpoikaa kämmenelläsi et voi samalla kirjoittaa siitä runoa
sinun täytyy valita jompi kumpi joko linnunpoika tai runo

joko joko tai tai

jos valitset jokon voit olla se josta sanotaan eivät he muuta maailmaa he vain
tanssivat
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V Hård som en sten

sen oikean tunnistaa siitä että hän on virheetön sanoo noita tornin
ikkunasta taas kerran kiivennyt
kuka siis on rakkaani ellei
vikatikki väärä päätös erheostos sanoo noita minä ajattelen

kuninkaanpoika kiipesi torniin mutta ei löytänytkään sieltä armasta tähkäpäätään
vaan noidan joka silmäili häntä häijysti ja myrkyllisesti

eihän kukaan valitse halkeillutta ruukkua jos voi saada eheän sanoo noita
minä sanon päin naamaa vasten kasvoja ja niin

kuninkaanpoika putoaa maahan ja niin

ritsch, ratsch så var det avklippt

11

VI Upprepade misstag

käytä yökerhoaihetta käytän sitä on yö

den sköna fågeln sitter inte längre i boet och sjunger katten har tagit den

tämä on viimeinen kohtaus jossa tähkäpää nousee hevosen selkään ja ratsastaa
pois
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VII Fuga för folket eli autiomaassa harhailun hyödyllisyydestä

avaa mustakantinen vihko eli avaa niitä ajatuksia kannattaa ajatella kyllä
joku tahallaan kuljeskelee kaatopaikallakin vaikka voisi valita kauniin
maiseman sillä

rakas me olemme se kaatopaikka ja kaunis maisema
ruukku joka halkeilee, on eheä
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Ehkä se on laatikossa.
Ehkä se on kevyt.
Mitä ajattelen kun ajattelen mustakantista vihkoa: käsialaa,
ohutteräisen kynän koukeroista jälkeä kuin hiussuortuvaa.
Pieninä. Rytmikkäinä. Nytkähdyksinä.

Ja aina hän on oikeassa:
kun sanoo, että tahtoo olla täällä,
kun sanoo että ei tahdo.
Hän kirjoittaa minua puolitiehen vastaan,

Kesäauringossa hiukset paahtuvat vaaleiksi,
mutta hänen ovat kullanväriset aina.
Syksyllä iho tummuu suopursuntuoksuiseksi,
mutta hänen on sitä aina: jos pääset tarpeeksi lähelle häntä,
voit koskettaa & kokeilla,
hän ei pahastu (sillä sinä et pääse).

Tornin juurella pysähtyy naisia ja nuoria poikia ja kukin vuorollaan
kiskaisee Tähkäpään hiuksia,
kantaa ei kanna,
antaa kiivetä ei anna,
päivä ja yö yhtä pitkiä kuin Tähkäpään avatut hiukset. Ja tornissa tyttö
puhuu itselleen:
elän kuten elän
15

minä kuten itse
unohtaa miltä muut ihmiset tuoksuvat, oma tunkkainen torninsa
täynnä hunajaa.
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Jos muistaa vain yhden huoneen,
ei muista mitään,
(jos ei muista mitään,
ei ole mitään,)

Lue mustakantinen vihko, siellä on
yllättävä avaruus kun se aukeaa,
yllättävä valo kun se tanssii. Tähkäpää.
Vihko on tyttö, kokonaan,
kumpi tahansa putoaa tornista,
on yhtä hienoa lasimurskaa
maassa tornin juurella.

Hänestä ei ole kuvia: hän on kuva, jäätynyt ihmisveistos vatsallaan
jäätyneessä huoneessa,
hänen sisällään kuviteltu kynä liikkuu kuvitellulla paperilla,
kuviteltu hengitys marginaaleissa.

Eikä tyttö jää koskaan yksin: tytön sisällä on
vielä kasvamatonta hiusta ja muodottomia sanoja.
Ja kun joulukuun alussa lumipilvet vaeltavat tänne,
tyttö jää
helähtää.
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Tähdet palaavat aina

tähtisadetikku paloi kituliaasti, räiskähti ja kuoli

istuin keittiön pöydän äärellä, taikinakulho sylissä, retiisit kypsyivät
puutarhassa,
jänispaisti kihisi uunissa, veri ohimoillani

en voinut vielä luovuttaa
olihan uusivuosi
huulet kaipasivat painomustetta ja lämmintä ihoa

pelkäsin että kaikki laukeaa käsiin
ennen kuin juhlat ovat ohi

koska tulet takaisin?

hän vain jatkoi kiipeämistä, ikkunanpuitteet narisivat mennessään

yö eteni, lehdet käpertyivät ja kuut valaisivat
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palataan vähän taaksepäin
kaksi vuotta olimme läheisiä
Tähkäpää ja minä

rakastimme yhtä paljon
ehkä Ranskassa
tai keskellä tarinaa

esitimme kahta roolia
– ja rakastuin siihen hahmoon

sitten tapahtui jotain peruuttamatonta, ja jäimme vangeiksi
ne olivat odottaneet jo kauan
että henkemme vaihtuisivat
sinä ottaisit minun kehoni
minun rintani
minun valoni

L e t 's p l a y a g a m e t o g e t h e r a n d b e n a u g h t y i n m y p l e a s u r e l a n d ,

hän sanoi
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lumiset katot, anna tarinan levätä hetken
jos tekisin edes, anna lumisten kattojen tulla yli
tekisin edes puoli asiaa yhtä aikaa, savupiiput ja lumiset katot
runo oli jo valmis, kun astuit ovesta, hymyilit, yli lumisten kattojen
kirjoitin vielä joitain sanoja vihkoon, turhia, seikkaperäisiä, tuijotin
ikkunaa, en lumisia kattoja

ei täältä niin vain pääse pois, ilman hevoskyytiä,
helmenvalkeita hiuksia hämärässä huoneessa
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”Kerro elämäsi omin sanoin”, hän sanoi, nojautui läpi seinässä olevan
reiän

tytön villapaidassa kulmikkaita hirvaanpäitä, kun hän tanssi

kun hän oli välissämme henkeni pysähtyi

en halunnut liikaa ihmisiä kuvaan, mutta siinä he olivat –
hieman harottaen, selittämättä
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tanssi minun kanssani, kietoudu tätä tietä,

ajattele minua, katso minua,

Saanko tulla lähemmäs?

Missä sinä asut?

jänis katsoo meitä lasin takana
hengitän pimeää pimeää, pimeää
tiheää pimeän
kieltä

metsässä kyyhky lentää kivelle ja on hiljaista, mustaa ja sileää
kauriin jalat katoavat verhoon, me putoamme mehiläisten onkaloon
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Olipa kerran tyttö kuin vuonankaali, tyttö kuin pimeän
vihannes. Olipa ja on. Hän sanoo: tämän te halusitte,
kasvatitte vihanneksen, rakensitte tornin, viljelitte retiisiä,
persiljaa, perunoita, noita.
Hän ajaa kasvimaalle traktorin. Sammuttaa valot tyttö kuin
noita, yksivuotinen, ruohovartinen villinä kasvava yksilö,
yksin koko Euroopassa. Asettaa itsensä tähän, jarruttaa
näyttämölle. Katsopa tyttöä.
Olipa kerran tyttö ja on: vaalea Valeriaana. Hän uskoo
olevansa seudulla yksin ja kaasuttaa. Hän päästää halunsa
valloilleen, hiukset ja salaatinvarret, kirjoittaa kaikki 350
lajia, 14 sukua pohjoisen pallonpuoliskon lauhkealla
vyöhykkeellä luonnonvaraisina kasvavat virmajuurikasvit
koristekasvit lääkekasvit
kirjoittaa kaunis kalpea tyttö:
eräitä mykerökukkaisia kasveja elää Etelä-Amerikassa ja
Andeilla. Onpa tyttö aika sekaisin. Hän luettelee ja esittelee
koko tarpeiston, konehuoneista korkeimmat. Tältä nyt
näyttää. Hienoa on! Hän nappaa tabun ja hyppää.
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Tyttö kuin vuonankaali osaa kyllä lentää: akankaali,
brysselinkaali, hapankaali, kanankaali, kiinankaali, käenkaali,
linnunkaali, savoijinkaali tyttö kuin hentoinen hius,
puutarhan viimeinen kukkavihannes, saluunan rapsakka eväs.
Ei syö kaalia ollenkaan. Hän on laihan unen jäänne, tuiki
tavallinen kukinto Antiikin Roomasta Ahvenanmaalle. Hän
on haluttava tavattava, katsottava kaukana näyttämöllä.
Sammuta valot, tähystäjä. Älä katso!
Kohtaamispaikalla, nyt hän asettaa lavasteet paikoilleen.
Tavoiteltava, hyppää tornista alas ja syvemmälle lentää
hunajasuu, ihana tyttö kostean kasvi. Ja niin hän kasvaa
prinsessana ryytimaalla sanoo: maku on miedon pähkinäinen,
hunajainen. Hän on kaksihaarainen, litteä kukinto
kaksineuvoinen itusalaatti, jääsalaatti, kiehkurainen frisee.
Tämä on jäävuoren huippu. Käänteinen torni. Tyttö on
hiuslangan hintelä, kerää palmikkonsa, peikonlehtensä,
sylinsä ja liitelee pois. Uskaltaakin!
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Olipa kerran noita tohtori, puoskariakka ja ämmä. Aina niitä
on. Ja tyttö on tyttö, kateuden peili, lumikinkaunis ja
reipas tuhkaliisa. Hiusharjaansa nojaileva harjasten vanki
kunnes tulee akka ja turmelee kaiken. Toruu: hiuslangan
hintelä!
Sellainen tyttö: hyppää ja hyppää, putoilevat vuodet kuin
vuoteet. Kulissin takana kuuluu humps.
Olipa ker ran tyttö kuin v uonankaali, tyttö kuin
keskushermosto. Hän kuivaa hiuksensa, elämänlangan, ottaa
eliksiiriä, valmistautuu toimintaan. Tänä iltana sitkeät
juurakot, siirrettävät lavasteet. Puskutraktorilla lähtee, nyt
lähtee: nirri pois. Katsopa vaikka. Ei suostu itämään
keväänkirkkaalla säällä.
Tyttö on kaalinkaunis, elää kuten elää kulissien takana. Ei
suostu itämään noin vain. Tarhattu taimi kasvattaa versoja,
laskee
lankoja, tanssii kuin prinsessa. Ei syö eikä kiipeä Valeriaana
vaaleahius. Hän siirtää rakennuksensa muualle, näkötorniin,
kellotorniin, rakentaa monumentin kaikille toreille, tunkee
taimensa joutomaille, perunapellolle. Räjäyttää pankin.

27

Hän on jo kirjoittanut kaiken, kasvattanut, syönyt
moninkertaisesti C-vitamiinia, beetakaroteenia, foolihappoa,
rasvahappoja erityisesti B-vitamiineja. Hän on tyttö kuin
prinsessa tai joku kolmas
ja katsopa vain:
vilkkuvia valoja, hopeisia ruusukkeita. Yrttejä, rohtoja,
rauhoittavia aineita. Kaiken rekvisiittansa hän kasaa
vetokoneen koukkuun. Näin louskuvat telaketjut ja
metsäkoneet, kyntövälineet, peräkärryn puitteet.
Tyttö hän on, mykeröinen maailmankaikkeudessa, pelkkä
kaalinhiukkanen. Nappaa pillerin ja matkustaa pois.
Hallankestävä tyttö melkein murskana mutta hengissä.
Säilytetään kylmässä 2 – 5 asteessa, muovipussin sisällä.
Hän sanoo: tällaisen te kasvatitte: C-vitamiinia kuin
appelsiinissa, rautaa kuin naudanlihassa. Beetakaroteenia,
foolihappoa, rasvahappoja erityisesti B-vitamiineja.
Yksivuotinen, talvenkaunis lehtiruusukkeessaan.
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Te kasvatitte kuten halusitte ja te saitte: pinaattia, perunoita,
porkkanoita, noita. Tämä lyhyen päivän kasvi kasvaa
prinsessan ilossa ja surussa. Kypsiä hedelmiä putoilee uusille
kasvupaikoille.
Ja kappas vain! Hän on mykerökukkainen kaunokainen,
matkustaa Baltiasta Bulgariaan, Pyreneiltä Pohjois-Kreikkaan,
kylmänkestävä keltanokka, kaiken tietävä tulokas.
Ja nyt hän lentää keskitalvella, juhlatuulella, pinoissa ja
pilkottuna. Sievästi pakattuna. Kiltti tyttö kuin tuhkimoinen,
kateuden peili ja lumikinkaunis.
Tomera tyttö, hiusharjaansa nojaileva harjasten vanki. Lavan
laidalla koko järjestys: ruohovartinen villi yksilö ja
puoliperävaunut matkalla Euroopassa. Niin hän luulee.
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Olipa kerran tyttö ja on, suloinen kuin vuonankaali eikä
kaali ollenkaan. Hän asettuu alttiiksi, esiintyy estradilla,
itsensä kokoinen, peruuttaa tapahtumapaikalle.
Katsopa tyttöä: Valeriaana. Hän uskoo olevansa yksin,
päästää halunsa valloilleen. Kasvaa täyttä vauhtia ja mittaa.
Tyttö on sen pituinen niin kuin ollaan: hiekkamailla,
joutomailla, kallioilla ja dyyneillä kaikilla mantereilla,
merenrantaniityillä, ratapihoilla, rujoilla kulmilla ikuisesti.
Hän kasvaa kuin prinsessa, väijyy tarkkailuasemissa,
pommikoneissa, lennonjohdossa, ennusmerkeissä, kaikissa
puutarhoissa. Synnyttää kitkaa.
Katsopa itse: kaikissa puutarhoissa
hän kasvattaa versojaan, rakentaa kohtausta, ruokkii
kaalimaata. Suostuu kerrankin itämään. Sen pituinen hän on,
niin kuin kasvimaalla ollaan.
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Rakennan tornini tähän keskelle.
Vai niin. Tuleeko siitä korkea?
Kaksitoista jalkaa, luulisin.
(Hohotusta)

leikkitorni leikkiprinsessa leikisti saavuttamaton
Leikitäänkö, että tämä olisi prinssi
että tämä ei ensin pääsisi siihen torniin
että tämä kietoisi palmikon lujasti ranteensa ympärille ja
kiipeäisi
illalla ikkunasta sisään ja aamulla ulos muina miehinä?
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Mutta tämä prinsessa olisikin
nyt noita
ja kaikki prinssit hukkuisivat lampeen
joka olisikin suo

ja noita keräisi suosta
kaksitoista sääriluuta
ja rakentaisi tikkaat prinsessalle

mutta ei prinsessa tarvitse tikkaita
koska sillä on hevonen
ja se hevonen tottelee vain prinsessaa
ja prinsessa vain itseään
eikä kumpikaan meistä voi itselleen mitään.
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sata sanaa rivillä, sata riviä sivulla, sata sivua tällä sivulla
on pakko kirjoittaa on pakko
aloittaa vielä yksi tarina
ja vielä kaksitoista

tälläkin sivulla katsoo tyttö ovettomasta tornista
kirjoittaa tekstiä tekstin päälle kirjoittaa
villeistä joutsenista kuolevista kauriista puhuvista peileistä tanssivista
prinsessoista
tähdenlennoista torakoista palmikoista lasikenkäpareista nokkospaidoista
suonsilmäkkeistä

tavallisia tarinoita
tuttuja tarinoita
tarinoita, joissa on onnellinen loppu

Sinä et tiedä minusta mitään.
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kaksitoista tanssivaa prinsessaa
kaksitoista paria kenkiä
joka yö kaksitoista tuntia
kengät kuluvat
puhki kuluvat kengät
kahdentoista jälkeen jää yksi
Kuka paljastaa salaisuuden?
kaksitoista venettä lammella
kaksitoista soutajaa
kahdentoista jälkeen jää yksi
kolmessa peilissä kaksitoista prinsessaa
jokaisessa peilissä neljä prinsessaa
joka tunti yksi soutaa pois
se yksi joka jää
löytää peilistä menneet ilot ja surut
tuntemattoman joka jonka hyväilee hajalle
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suo pursuaa sanoja
mustakantinen vihko on suo siellä
vetelä tyttö uppoaa
yhä syvemmälle satuihin

tanssii tanssii kaksitoista tarinaa ennen
sitä yhtä joka
on elettävä itse
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mustakantinen tyttö kirjoittaa tornia
kultainen tähkäpää
pöhköpää, sanovat
-

Sillä ei ole kaikki jyvät tähkässä.

se kirjoittaa yhä uudelleen
lisää sanoja sanojen päälle
etsii niistä itseään, ei löydä
kirjoittaa ikkunan umpeen

Nuori kaunis poika lukee vain kannet.
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Näyttämörunoa, kiitolaukkaa ja kaalimaa

Tähkäpää – Tornin diiva
TEHDAS Teatterin Tähkäpää – Tornin diiva on visuaalista, tanssillista
teatteria aikuisille. Alma Rajalan ohjaama ja Pipsa Longan tekstiin
perustuva esitys purkaa auki ja punoo uuteen uskoon sadun torniin
suljetusta palmikkotytöstä.
Esiintyjät Mickael Stöckel ja Riina Tikkanen. Ensi-ilta Alfa-Centerillä
(Raunistulantie 15, TURKU) perjantaina 25.11., muut esitykset 27.11. 10.12.2016

Tähkäpään kuvastin
Miltä näyttää teksti-installaatio, joka esittää runoa, joka on kirjoitettu
runosta? Se pitää nähdä itse. Teksti-installaatio nähtävillä 18.11. 14.12.2016 TEHDAS Teatterin aulassa.
Tähkäpään kuvastin on runoteos ja teksti-installaatio, joka heijastelee
Tähkäpää - Tornin diiva -esityksen teemoja ja jatkaa niitä uusiin suuntiin.
Tähkäpään kuvastimen toteutti Runoyhdistys Nihil Interitin
kirjoittajaryhmä, jonka ovat koonneet ohjaaja Alma Rajala ja runoilija
Tommi Parkko. Ryhmään kuuluvat Janette Hannukainen, Satu Heinola,
Raisa Jäntti, Niina Oisalo, Tuula Sipilä ja Paula Taimi. Tekninen
toteutus / ripustus työryhmä, Minnaliisa Soini-Koutu, Antton
Kainulainen ja Kukkakauppa Fridhem.
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Kaiken kauniin koti
www.kukkakauppafridhem.fi
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