
JUHLASALIN SEINÄ 

 

Oli saatu se kauan kaivattu lupa somistaa koulun juhlasalin ankea seinä. 

Kuvisopettaja Nakke oli pyytänyt lupaa monta kertaa, ja vihdoin rehtori oli 

suostunut. Opettajia ei ollut vaikea innostaa eikä kuviskerholaisiakaan. Kun seinä 

on ankea ja tylsä, se ei saa ketään viihtymään. Roosa oli sen huomannut moneen 

kertaan. Ainoa väriläiskä koko koulussa olivat oppilaiden vaatteet, se oli Naken 

mielipide se. 

Ja joulujuhlan aikaan pitäisi olla valmista. 

Yhtenä torstaina kuviskerho Karmiini aloitti sitten hommat. Ennen kuin oppilaat 

pääsivät sutimaan ruokalan seiniä, piti ensin heittää ideoita ja keskustella niistä. 

Ideoita oli kymmenen, kaikki sellaisia että ne voisi porukalla tehdä. Arpa sai 

ratkaista, Viola oli onnetar.  

Ehdotus numero kuusi voitti. Ensin piti piirtää ja leikata paperiset luonnokset. Sitä 

ennen piti löytää pari, sillä ilman paria ei seinän koristelu onnistuisi. Kun Hannalla 

oli angiina, oli Roosa ilman paria. Poikia oli yksi vähemmän. Ossin ja Kaitsun 

kelkkaan olisi voinut mennä, mutta Nakke talutti Vellun Roosan pariksi. 

Kaveria tarvittiin piirustushommaan siksi, että kaveri sai piirtää sen toisen kaverin 

silhuetin. Piti seisoa suurin piirtein paikallaan niin että se toinen ehti piirtää 

kohdelampun muodostamat varjon ääriviivat. Yksi pojista halusi tehdä 

voitonmerkin, lettipäinen tyttö sanoi olevansa lavalla esiintyvä rokkari asennossa. 

Nakke sanoi, että varjokuva muistutti kyllä enemmän pesäpallomailasta päähänsä 

saanutta pelaajaa. Kun ei kasvojen ilmettä voinut saada mukaan, piti käsien ja 

jalkojen olla tarkasti mietittyjä.  

Roosan oli helppo päättää mitä hänen varjokuvansa tekisi: se tanssisi balettia. Tyttö 

oli tehnyt sitä monta vuotta ja esiintynyt koulun juhlissakin. Joillekin kaikki on 

helppoa, Vellu ajatteli. 

Roosa kävi vaihtamassa vaatteet ja seisoi sitten selkä suorana ja piti käsiään 

ylhäällä. Hän seisoi varpaillaan niiden puukärkivahvisteisten tossujen varassa, niin 

kuin balleriinoilla on tapana. Välillä Roosan piti levätä, kun asento vei voimia ja 

vaikka Vellu piirsi niin nopsaan kuin pystyi, Roosan piti istahtaa. Tyttö oli laiha kuin 

syömäpuikko, myös siltä kohdalta kun hörselömäinen balettihame tursuili. Hame 

näytti Vellun mielestä lampunvarjostimelta. Vellu ajatteli, että jos hänen pitäisi 

laittaa trikoot ja hame, niin hän lähtisi mieluummin erakoksi Hailutoon ja kävisi 

koulua enää netin kautta. Roosa oli mukava tyttö, osasi laskea leikkiä kaikista 

maailman asioista. Mutta Vellu ei tajunnut, miksi itseään piti rääkätä niin 



mahdottomasti ja survoa jalkansa mokomiin tossuihin ja seisoa epämukavasti 

varpaillaan.  

Kun piirustuksesta tuli valmista, Nakke kehui: 

- Hyvä, että saadaan selkeästi erilaisia hahmoja. Jos jokainen seisoo kuin A-kirjain, ei 

se näytä kivalta eikä elävältä ollenkaan. 

No jaa, Vellu ajatteli. Hän yleensä seisoi kuin iso A-kirjain, kun ei keksinyt mitä muuta 

voisi tehdä. Hän muisteli yhtä mummon vanhaa tonttukirjaa, jossa tontut 

vääntäytyivät aina eri kirjaimiksi.  

- Koita nyt päättää, Roosa sanoi. Tyttö oli riisunut balettitamineensa ja palannut 

verkkareihin. – Onko sulla jotain harrastuksia? Etkö sä käy kalassa tai jotain? 

Vellu mietti pää höyryten. Hän katsoi kyllä televisiota, pelasi tietokonetta kuulemma 

aivan liian paljon ja kävi silloin tällöin hampurilaisella. Ovatko ne harrastuksia? Okei, 

hän kävi kuviskerhoa, koska mummi oli niin toivonut eikä se nyt hullumpaa ollut.  Oli 

kivaa tekemistä joka torstai, eikä kotona olisi ketään moneen tuntiin. Vellu mietti 

edelleen: millainen hänen kuvastaan tulisi?  

Sitten Roosa keksi. Mitä jos piirretään poika siinä tilanteessa, kun hän on tehnyt 

pelissä uuden ennätyksen ja tuulettaa sitä. Vellu nosti kädet tuuletukseen ja yritti 

jähmettyä riemuasentoon. Piti iloita pisteistä ainakin kaksi minuuttia. Roosa piirsi 

nopeasti ja Vellu kuvitteli lyövänsä ällikällä sen singaporelainen kaverin saamalla 125 

000 pistettä kertaheitolla. Kun varjokuva oli valmis, se näytti Vellusta peitolta joka on 

karannut tuuletustelineeltä. Kauheaa! 

- Te saitte valmista nopsaan. Hyvä hyvä, Nakke kävi kannustamassa. – Nyt vain 

leikkaatte ne irti paperista. Sitten hahmot maalataan seinälle.  

Vellu ajatteli jättää kesken koko homman. Häntä ei seinälle piirrettäisi! Kahtena 

torstaina kun hän oli luikahtamassa kotiin, Nakke veti hänet melkein väkisin 

kuvisluokkaan. Roosakaan ei antanut periksi. Vellu voi myös olla karjuva luolamies 

tai tuolia kantava heppu. Siihen meni aika monta torstaita. Lopulta Vellu päätti olla 

poika, jonka kädessä on lapio. Se johtui siitä, että koulu nyt sattui olemaan 

Lapiomäen koulu. Vahtimestaria nauratti. Hyvin hoksattu, Vellu, hän kehui. Vellu 

halusi lapioida pois harmautta. 

Silhuettiin piti sitten valita yksi väri. Roosa halusi olla vaaleanpunainen, Vellu ei oikein 

keksinyt mitä väriä hänen kuvansa voisi olla. Hän valitsi sitten vihreän, kun sen 

värinen maalipönttö osui sattumalta käteen. Nakke sanoi, että värien tulisi olla 

keskenään erilaisia, näin seinä heräisi tosiaan eloon. Maaleja saisi sekoittaakin, jos 

niikseen tuli. 

Joulujuhlassa oli pientä jännitystä. Marketin lahjoittamat tonttuhatut olivat hukassa 

ja musiikkiluokan esiintyminen peruuntumassa solistin räkätaudin takia. 

Jännittämistä riitti siinäkin, mitä seinämaalauksesta sanottaisiin, sitä kun ei voisi enää 



perua! Seinän eteen oli viritetty verho, jonka poistamista oli harjoiteltu. Rehtori oli 

luvannut pitää lyhyen joulupuheen niin kuin joka vuosi.  

Vellu istui muiden joukossa. Rehtori aloitti kuten tavallista. Arvoisat oppilaat, ja plaa 

plaa plaa plaa. Hyvää se vain tarkoitti, mutta eikö jo päästäisi syömään? Vellu ajatteli. 

Plaa plaa plaa jatkui, Roosa tanssi jouluenkelinä hetken ja sitten bändi esitti yhden 

joululaulun ilman solistia. Sitten tuli aika vetää verho seinämaalauksen edestä ja oli 

Naken vuoro esitellä seinämaalaus. Me kaikki olemme erilaisia, se on lahja ja se on 

haaste. Hän pyysi porukkaa muistamaan, miten tylsä seinä oli ennen maalaamista. 

Seinän jokainen tiili oli harmaa, ei niitä erottanut toisistaan. Mutta ihminen ei ole tiili, 

vaan osa yhteisöä. Meissä on se, mikä näkyy ulospäin ja se, mitä ei voi nähdä. Ihmistä 

ei voi eikä saa arvioida vain sen mukaan, miltä me näytämme. Seinämaalaus 

muistuttaa meitä siitä, että sekä Lapiomäen koululaiset että kaikki muutkin ihmiset 

ovat monisyisiä ja erikoislaatuisia olentoja.  

Me edustamme sitä ja tätä, plaa plaa plaa. Voimme muuttaa ja kehittää itseämme, 

jos se on tarpeen, ja plaa plaa plaa. Ja koulu, se on plaa plaa plaa, auttamassa tässä 

prosessissa, plaa plaa. Ihmisen kasvu voidaan piirtää monella tapaa. Olemme 

varjokuva tai kasvokuva, meistä saa plaa plaa myös röntgenkuvan tai sydänfilmin. 

Meitä voidaan mitata ja punnita joko sydämen kautta tai painon mukaan. Tämä teos 

kertoo sen, että ihmisen voi nähdä monella tavalla, plaa plaa, että kasvaminen näkyy 

sekä mitattavissa ääriviivoissa että muuten, plaapati plaa. 

Vellu ajatteli, että tuossa on kyllä järkeä. Sydän alkoi hiukan pamppailla, kun hän 

innostui taputtamaan muiden mukana.   

Rehtori ja jumppamaikka vetivät verhot maalauksen edestä. Kaikki läiskivät käsiään, 

osa hörähteli ja osa hihkui. Moni tunnisti Roosan, sillä hän oli balettiasussaan ja 

pinkki ja hento kuin hattara. Vellu löysi oman vihreän hahmonsa hakemattakin, 

Roosan ja Lenitan ja Violan ja kaikkien muiden myös. Vellu  tiesi kyllä, että hän oli 

kuvisluokan ja melkein koko koulun paksuin tyyppi, ei sille mitään voinut. Jytky, niin 

kuin hänen isänsä ja veljensäkin. Roosa oli taas tikku, ja muut oppilaat siltä väliltä. 

Mutta tässä hän istui muiden joukossa, ei häntä mihinkään ajettu eikä Roosa 

vääristänyt hänen ääriviivojaan eikä hän Roosan. Ja totta vie seinä oli värikäs, ja 

harmaasta oli tullut elävä ja mielenkiintoinen. Se valaisi ja hehkui, loi tunnelmaa ja 

sai viihtymään. 

Monen katse harhaili seinämaalauksessa ja porukka näytti tyytyväiseltä. Kaikki 

tykkäsivät väreistä ja maalauksesta, ankeus oli poissa. Eikä kukaan kulkenut 

mittatikun kanssa tunnistamassa oppilaita. Kauempaa katsottuna seinä oli kuin 

sointuva kukkapenkki, sanoi joku aikuisista.  

Bändi viritteli loppulaulua varten. Pari pienempää tonttupolkan esittäjää tuli ja niiasi. 

Vellu ei enää halunnut vajota mihinkään, sillä ei kukaan nauranut hänelle. Yleisö 

odotti tonttupolkan alkavan ja meno oli rento.  



Ensi vuonna on uusi luokka ja uudet oppilaat. Vellu mietti, että hän voisi silti joskus 

tulla katsomaan seinää, sittenkin kun koulu on ohi ja hän vaikka opiskelijana jossakin. 

Hän olisi sama poika vielä silloin, vaikka ehkä jo mies. Ja hän olisi sama Vellu, joka 

toivoisi, jännittäisi ja iloitsisi ja tykkäisi olla kavereiden kanssa. Ja ne omat ääriviivat 

eivät olleet yhtään sen kummallisempia kuin muidenkaan.  

 

Tarinan on kirjoittanut Mari Mörö 


