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Hiekka on aikaa niin kauan, kun se valuu lasissa. Muisti auttaa meitä selviytymään 
tulevista koettelemuksistamme. Silti kun katsomme taaksemme, voimme nähdä siel-
lä kaiken menneen seassa itsemme pyrkimässä huolekkaasti kohti nykyhetkeä, josta 
meillä saattoi olla aikanaan hyvin erilainen aavistus, tai suunnitelma.

On 21 vuotta siitä, kun Harakan saari siirtyi armeijan käytöstä Helsingin kaupungil-
le. Syksyllä 1988 armeijan entisen kemian laboratorion päärakennukseen tuli Kulttuu-
riasiainkeskuksen vuokralaisina joukko taiteilijoita ja käsityöläisiä. Tämä julkaisu do-
kumentoijoitain hetkiä tästä kuluneesta ajasta toimien ”aikakirjana” vuosien aikana 
Harakassa syntyneille teoksille ja tapahtumille. Miten saaren luonne, luonto, taide ja 
ihmiset ovat kehittyneet. Millaista taidetoimintaa Harakassa on ollut? Mikä on haipu-
nut pois osana aikaansa, mikä kasvanut tilalle? Alunperin Kulttuuriasiainkeskus halusi 

Sand är tid så länge den rinner i ett timglas. Minnen hjälper oss att klara av kommande 
prövningar. Men när vi blickar bakåt ser vi ändå oss själva där mitt bland allt det för-
flutna ihärdigt strävande mot nuet, som vi i tiden kanske hade helt annorlunda aningar 
om eller planer för.

Det är 21 år sedan ön Stora Räntan övergick från försvarsmaktens ägo till Helsing-
fors stad. Hösten 1988 flyttade ett antal konstnärer och hantverkare in i huvudbyggna-
den för arméns tidigare kemilaboratorium som Kulturcentralens hyresgäster. I den här 
publikationen dokumenteras ögonblick av den tid som förflutit, den fungerar som ett 
slags loggbok över verken och evenemangen som har kommit till på Stora Räntan un-
der årens lopp. Hur har öns karaktär, natur, konst och människor utvecklats? Hurudan 
konstverksamhet har det funnits på Stora Räntan? Vad har försvunnit som en del av 

Island of Memory – Sand is time as long as it is running through an hourglass. Memory 
helps us to cope with future ordeals. Still, looking back, we may see among the shad-
ows of the past a vision of ourselves carefully working towards the present moment – a 
moment which may have been very different in our expectations.

Twenty-one years ago, Harakka Island was transferred from army use to the City 
of Helsinki. In the autumn of 1988, the Helsinki Cultural Office rented the former main 
building of the Army’s chemistry laboratory to a group of artists and artisans. This pub-
lication documents some of the events since that time, acting as a timeline of the art-
works and events born on Harakka over the years. How have the character, nature, art 
and people of the island developed? What types of artistic activity have been carried 

HARAKAN MUISTI        sTORA RÄNTANS MINNE        island of memory

>

>

>
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Kolmen valtion sotamiesten nimiä ja 
monogrammeja Harakan kalliossa. 
Vanhimmat vuosiluvut n. 1550-. 
Kuvat Mauri Tahvonen, Kai Rentola.
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vuokralaisiksi taiteilijoita ja käsityöläisiä, jotka työskentelevät kevyiden materiaalien 
ja välineiden kanssa, sijaitsevathan tilat Museoviraston suojelemassa rakennuksessa. 
Harakka oli säilynyt luonnoltaan omaleimaisena johtuen jo 1800-luvulla alkaneesta 
eristyksestä armeijan käyttöön. 1989 toimintansa aloittanut Harakan luontokeskus ja 
saaren määrittely luonnonsuojelualueeksi takasivat käytön rajat. 

Harakassa kävijän täytyy sietää nopeasti muuttuvaa säätä. Sinne tuli väkeä, joka 
halusi kokea yhteisöllisyyttä yli taiteen rajojen, mutta myös työhuonerauhaa. Sijoittu-
minen kokeilun ja näennäisen saavuttamattomuuden saarelle oli heiltä harkittu valinta 
ja monien taiteilijoiden koko elämäntapa kiinnittyi saareen. Harakan taideyhteisö on 
edustanut ja merkinnyt esim. Kaapelitehtaaseen, Lemuntiehen, tai muihin työhuone-
kollektiiveihin nähden paljon kiinteämpää taiteilijoiden ja erityisen paikan välistä vuo-
rovaikutussuhdetta. Saarella on toiminut kokeileva taiteen laboratorio nyt 20 vuotta: 

sin tid, vad har vuxit i dess ställe? Ursprungligen ville Kulturcentralen hyra arbetsrum 
till konstnärer och hantverkare som arbetar med lätta material och verktyg, rummen 
låg ju i en byggnad skyddad av Museiverket. Naturen på Stora Räntan hade bevarat 
sin speciella karaktär eftersom ön varit ett isolerat militärområde allt sedan 1800-talet. 
1989 inledde Stora Räntans Naturcentrum sin verksamhet och öns status som natur-
skyddsområde garanterar en begränsad användning.

Besökare på Stora Räntan måste vara beredda på att vädret kan slå om snabbt. De 
som kom hit var folk som ville uppleva gemenskap över konstens gränser, men också 
lugnet i ett eget arbetsrum.  De valde medvetet att slå sig ner på en experimentell och 
synbart oåtkomlig plats och för många konstnärer kom ön att prägla deras hela livsstil. 
Konstnärskolonin på Stora Räntan har representerat och inneburit en mycket tätare 
växelverkan mellan den speciella platsen och konstnärerna än exempelvis Kabelfabri-
ken, Lemuvägen eller andra arbetsrumskollektiv. Det har nu funnits ett laboratorium 

out? What has become obsolete with the passage of time, and what has replaced these 
things? Originally, the Cultural Office wanted its tenants to be artists and craftspeople 
who worked with lightweight materials and tools, because the facilities are in a building 
protected by the National Board of Antiquities. The natural environment on Harakka 
has remained unique, thanks to the island being isolated from visitors by the Army since 
the nineteenth century. In 1989, a nature centre opened on Harakka and the island was 
listed as a conservation area, restricting its use.

  Any visitor to Harakka must be prepared for swift changes in weather. The island 
was populated by people who wished to experience a communal spirit across artistic 
boundaries, while also enjoying a peaceful studio atmosphere. They made a conscious 
choice to establish themselves on this island of experimentalism and apparent unat-
tainability, and many artists’ entire lifestyles were connected to the location. Compared 
with other artists’ collectives such as the Cable Factory or Lemuntie, the Harakka com-

>

>

>

9Taiteen aika Harakassa      Öns tid som konstnärskoloni      Time of Art in Harakka



Lehtileike Kamppi-Eira, 1990.
Teksti ja kuvat Heikki Mäntymaa.
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On heitetty satunnaisella seulonnalla otettu, kirjava joukko taiteilijoita Harakan olo-
suhteisiin, ja katsottu mitä tapahtuu.

Kuinka harakkalaiset ovat menestyneet taiteen tekijöinä ja toimijoina? Harakan 
taiteilijat ovat pitäneet yksityisnäyttelyitä Suomessa ja ulkomailla sekä osallistuneet 
kotimaisiin- ja kansainvälisiin näyttelyihin ja taidetapahtumiin. He ovat menestyneet 
taideteoskilpailuissa ja heille on myönnetty apurahoja. Jotkut heistä opettavat ja toi-
mivat tutkijoina taidekorkeakouluissa, muutama taiteen tutkinto ja väitöskirjakin on 
syntynyt. Mitä taiteen lajeja ja sektoreita Harakassa on edustettu? Siellä on muotoiltu 
huiluja ja kirjainmuotoja, kirjoitettu ja julkaistu runokirjoja ja kuunnelmia, tehty video-
taidetta ja sidottu taiteilijakirjoja, maalattu kaikille mahdollisille materiaaleille, tehty 
tekstiili- ja paperitaidetta, kokeilevaa korutaidetta, grafiikkaa, tuuliveistoksia ja ää-
niveistoksia, valokuvataidetta, performanssitapahtumia ja installaatioita. Monille tai-
teilijoille Harakan laboratorio on merkinnyt oman taiteilijaidentiteetin ja ilmaisutavan 

för experimentell konst på ön i 20 år: en brokig samling slumpmässigt valda konstnärer 
kastades in i miljön på Stora Räntan för att se vad som händer.

Hur framgångsrika har Stora Räntans konstnärer varit? Konstnärerna på Stora 
Räntan har haft egna utställningar i Finland och utomlands och deltagit i inhemska 
och internationella utställningar och konstevenemang. De har vunnit framgång i konst-
tävlingar och de har beviljats stipendier. Vissa av dem är lärare och forskare vid konst-
högskolor, några konstexamina och till och med två doktorsavhandlingar har blivit till.

Vilka konstarter och sektorer har representerats på Stora Räntan? Flöjter och bok-
stavsformer har formgivits här, poesiböcker och hörspel har skrivits och publicerats, 
videokonst har gjorts och konstnärsböcker bundits. Det har målats på alla tänkbara 
material, gjorts textil- och papperskonst, experimentell smyckekonst, grafik, vindskulp-
turer och ljudskulpturer, fotokonst, performancekonst och installationer. För många 
konstnärer har laboratoriet på Stora Räntan inneburit ett undersökande som förändrat 

munity has had a much closer relationship with its specific location. For twenty years, 
the island has hosted an experimental art laboratory; a randomly screened, eclectic 
group of artists has been thrown into the special conditions that reign on Harakka, to 
see what happens next.

 What success have Harakka’s denizens had as artists and operators in the field? 
Harakka artists have put up private exhibitions in Finland and abroad, and taken part in 
Finnish and international shows and events. They have met with acclaim in art competi-
tions, and they have received scholarships. Some of them are teachers and researchers 
at art schools; some art degrees and even dissertations have been produced.

What art forms and media have been represented on Harakka? Everything from 
flutes to type faces has been designed, poetry books and radio plays have been pub-
lished, video works have been recorded, artists’ books have been bound and all possible 
materials have been painted on; artworks have included textiles, paper work, experi-

>
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Entinen ja nykyinen talonmies: 
Paavo Metsämäki  ja Saara  
90-luvun alkupuolella 
hydrokopterissa. 
Kuva Mauri Tahvonen.

Ensimmäisen Harakan 
yhteisnäyttelyn kutsu ja 
osallistujat, ”Harakan vuosi” 
marraskuussa 1989, alkuperäien 
tunnus ja juliste  Olof Kangas.
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muuttavaa tutkivaa liikkumista.Harakka on ollut yksi taideruumiin tuuletusaukoista.
Saaren taiteilijoiden yhdistys Harakka ry on järjestänyt vuodesta 1989 lähtien useita 

yhteisnäyttelyitä saarella sekä myös muualla Suomessa ja ulkomailla. Vuodesta 2001 
lähtien Harakassa on pidetty myös yhdistyksen taiteilijoiden sekä kutsuttujen vierai-
lijoiden yksityisnäyttelyitä. Lisäksi taiteilijatalon ovet ovat olleet avoimina erilaisten 
tapahtumien yhteydessä. Harakka ry on tarjonnut kävijöille mahdollisuuden tutus-
tua taiteilijoiden työhön ja sen tuloksiin. Saarella järjestettiin eräs onnistuneimmista 
Amorph-festivaaleista 2003, jonka teemana olivat taiteen mikrovaltiot. Siellä on myös 
keskusteltu taidevaikuttajien kesken, mm. 1997 seminaarissa taiteen paikasta ja taide-
vallasta. Harakassa on myös esitelty ja nähty sellaisia taideteoksia ja -tekoja, jotka ovat 
jääneet kirjautumatta taiteen lähihistoriaan. Ehkä dokumentoinnin puutteesta, mutta 
myös Harakan taiteen kuvailun merkillisestä saavuttamattomuudesta ja taidesaaren 
kelluvan irtonaisesta luonteesta johtuen.

den egna konstnärsidentiteten och det egna uttryckssättet. Stora Räntan har varit ett 
andningshål för konstkroppen.

Föreningen för öns konstnärer Harakka ry har sedan 1989 arrangerat flera samut-
ställningar på ön och också på annat håll i Finland och utomlands. Från och med 2001 
har det också arrangerats individuella utställningar med föreningens konstnärer och 
inbjudna gäster. Dessutom har konstnärshuset haft öppna dörrar i samband med olika 
evenemang. Harakka ry har erbjudit besökare möjlighet att bekanta sig med konst-
närernas arbete och dess resultat. På ön arrangerades 2003 en av de mest lyckade 
Amorph-festivalerna med temat mikrostater inom konsten. Det har också förts diskus-
sioner bland beslutsfattare inom konstvärlden där, bland annat på ett seminarium 1997 
om konstens plats och konstens makt. På Stora Räntan har man också framfört och 
fått se sådana konstverk och konstgärningar som inte finns antecknade i konstens sam-
tidshistoria. Kanske på grund av bristande dokumentation, men också till följd av det 

mental jewellery, lithography, wind sculptures, sound sculptures, photography, per-
formances and installations. For many artists, the Harakka lab has meant an active 
form of investigation that has moulded their artistic identity and form of expression. 
Harakka has been a vent hole for the art body.

The island’s artists’ association, Harakka ry, has organised several collective exhibi-
tions since 1989, both on the island and elsewhere in Finland and the world. From 2001, 
Harakka has also hosted private exhibitions by the association’s artists and by invited 
visitors. The artists’ house has opened its doors to diverse events, allowing visitors to 
the island to acquaint themselves with the artists’ work and its outcomes. One of the 
most fruitful Amorph festivals was held in 2003, with the theme ‘micronations of art’. 
The island has brought together influential names in art for debates, for instance on the 
status and power of art, in 1997. Some of the artworks and performances presented at 
Harakka have not been recorded in contemporary art history – perhaps due to a lack of 

>

>
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Harakan vuosinäyttelystä 
1989, Kamppi-Eira- lehti, 
arkkitehti Tuula Rauma teki 
Museovirastolle Harakan 
entisöintisuunnitelman. 
Teksti ja kuvat Heikki 
Mäntymaa.
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Harakan näyttelyiden, tapahtumien ja vuokralaisten vaihtumista katsellessa huomaa, 
että alkuaikojen käsityöläisyys on muuttunut. Tilalle on tullut kuvataiteen, tai laajem-
min nykytaiteen piiriin luettavia taidetoimijoita, joille paikka merkitsee vielä enem-
män toivottua eristäytymistä keskittyneen periodityöskentelyn ajaksi. Ensimmäisen 10 
vuoden aikana Harakan taiteilijayhdistyksen järjestämät näyttelyt liittyivät enemmän 
taidekäsityöhön, mutta myöhemmin Harakan taiteen paikka ja siellä toimivien taiteili-
joiden tuotanto on liikkunut immateriaalisempaan suuntaan. Vuonna 2009 Harakassa 
työskentelee 30 taiteilijaa ja 20-vuotias taiteilijayhteisö juhlii Harakan muisti -teema-
näyttelyiden ja tapahtumien merkeissä.  Kiitän kaikkia, jotka autoitte tämän julkaisun 
teossa, lainasitte kuvianne ja kerroitte jotain merkittävää – tai jo unohtunutta.

märkligt oåtkomliga i beskrivningarna av konsten på Stora Räntan och konstöns lediga, 
flytande karaktär.

Då man betraktar Stora Räntans växlande utställningar, evenemang och hyresgäs-
ter märker man att hantverksbetoningen från inledningsfasen har förändrats. Den har 
ersatts av konstnärer verksamma inom bildkonsten, eller inom nutidskonsten i vidare 
bemärkelse, för vilka platsen innebär framför allt en önskad isolering under en koncen-
trerad arbetsperiod. Under de första 10 åren var utställningarna som Stora Räntans 
konstnärsförening arrangerade mer anknutna till konsthantverk, men senare har öns 
placering inom konsten och de konstnärers produktion som arbetar där rört sig i en mer 
immateriell riktning. År 2009 arbetar 30 konstnärer på Stora Räntan och den 20-åriga 
konstnärskolonin firar Stora Räntan med utställningar och evenemang kring temat min-
net. Leve det förflutna och framtiden! Jag tackar alla er som har bidragit till arbetet med 
den här publikationen, som lånat era bilder och berättat något betydelsefullt.

documentation, but also due to the peculiar difficulty of describing the art created here, 
and to the free-floating nature of the art island itself.

In observing the progression of changing exhibitions, events and tenants on Harak-
ka, one can see a transition from the initial focus on craftsmanship. It has been replaced 
by artists and operators belonging to the field of fine art or, more broadly, contempo-
rary art, who seek voluntary isolation here for a period of intensive work. During its 
first decade the art association’s exhibitions were more related to handicrafts, but since 
then the place of the art of Harakka and the works of the artists have taken on a more 
immaterial nature. In 2009, Harakka houses 30 artists, and the twenty-year-old artist 
community celebrates its anniversary with thematic exhibitions and events related to 
memory. Here’s to the past, and to the future! I wish to thank all those who assisted in 
the making of this publication, lending photographs and contributing significant stories.

Harakka - Stora Räntan 26.7. 2009 
Harakka Island, 26 July 2009  Kai Rentola

15Taiteen aika Harakassa      Öns tid som konstnärskoloni      Time of Art in Harakka



1989 
Harakan vuosi
harakan taiteilijoiden näyttely 

11. – 26.11. 

1990 
sea jewellery- 
koruja roinasta
kansainvälinen seminaari ja -näyttely 

13. – 16.8. 

1991
Harakan vuosi 
harakan taiteilijoiden näyttely  

5.–19.5. 

1992
näyttely harakan saaressa
harakan taiteilijoiden näyttely, 

ilona ristan yksityisnäyttely

23.8. – 13.9. 

 
1993
Harakan saarta 
esittelevä näyttely 
Kanneltalo 15.3. – 4.4.

Näyttely ruutikellarissa 
21. – 23.5. 

TEE (Tila esityksen elementtinä) 

projektin esitys Joitain keskusteluja 

IV, taiteilijatalon auditorio 10. 17.12 

ja 19.1. 1994. 

Ohjaus Annette Arlander.

1994 
Harakan korut 26.8. – 17.9.

harakan- ja kutsuttujen 

taiteilijoiden näyttely harakassa 
 ja Tammisaaren museossa 2. – 29.12.

näyttelyitä ja tapahtumia Harakassa 1988 - 2009

Christina Paradis (Espanja) 

taiteilijatalon kirjasto 

Kata Koskivaara taiteilijatalon 

2 krs käytävä

1995 
The Ice-Stone Seminar 
Matti Mattssonin seminaari, 

käyttöä Finlandia-talon marmorille 

10.-15.3. 
Kasvi
harakan taiteilijoiden näyttely 

15.6. – 30.8.

Harakan valo 
Olof Kankaan projekti Harakan 

saaressa yhteistyönä Valon voiman 

kanssa. 7.11. - 17.12. 

harakka- portfolio 
Kai Rentolan suunnitteleman saarta 

ja taiteilijoita esittelevän portfolion 

julkaisu. 15.6. – 30.8. 

1996 
Luistelu- ja 
lumijatulintarha 
performansseja ulkomeren jäällä. 

Heikki Mäntymaa, Varpu Lukka sekä 

jäällä kulkevat ihmiset.

1997 
Snow for breakfast
Sun for dinner
harakn taiteilijoiden näyttely 

Huis Hellemans -kulttuurikeskus, 

Edegem, Belgia 13.9. – 5.10.

Täydenkuun soutu, tanssi- ja 

tuliperformansseja. 

Heikki Mäntymaa ja Sari Lievonen. 

1998
Aika harakassa
harakan taiteilijoiden

10 -vuotisjuhlanäyttely 

22.5. – 18.6. 

1999
Finland in ABC Haarlem, Hollanti. 

maisema inspiraation lähteenä. 

Jussi Tiaisen arkkitehtuurivalokuvia 

sekä taidetta Harakasta. Riitta Aalto, 

Annette Arlander, Ilona Rista, Merja 

Winqvist. 

kansainvälinen Tuuliviiri-
seminaari ja työpaja 26. – 30.7. 

International Weather Vane Seminar. 

Koru- ja metallitaiteilijat 

työskentelivät harakassa 

kansainvälisessä seminaarissa

korut olivat esillä Helsingissä ja 

ulkomailla 

Helsingin Kulttuurikaupunkivuoden 

ohjelmistoa.

2000
harakan laboratoriot
harakan taiteilijoiden näyttelyt 
helsingin kulttuurikaupunkivuoden 

ohjelmistossa:

lasten jäätapahtuma 

26.- 27. 2.

Talvinäyttely 
26.2. - 19.3.

Länsituuli – Vestanvind 
30.4. - 21.5.

Kesänäyttelyt 27.5. - 18.6. 

harakan taiteilijoiden 

yksityisnäyttelyt 

Valopyramidi 
Olof Kangas 31.10. 

Harakan henki  26.2. - 1.9. 

performansseja ja ilmestymisiä 

Harakan eri tapahtumien yhteydessä.

heikki mäntymaa, soile kangas, 

sari lukkarinen, daniel dewald

Missä kivi puhuu 
Äänitilojen sarja. Teatteriesityksiä 

ja radiokuunnelma. Käsikirjoitus ja 

ohjaus Annette Arlander. Yhteistyössä 

Radioteatterin kanssa. 

7. - 22.10.

 

2001 
Kukka 24.2. – 18.3. 

harakan taiteilijoiden näyttely 

Lennätin
harakan taiteilijoiden 

yksityisnäyttelyt

Heikki Mäntymaa 22.5. – 3.6. 

Sirkku Ala-Harja 5.6. – 24.6. 

Annette Arlander 26.6. – 15.7. 

Aino Favén 17.7. – 5.8. 

Susanna Aaltonen 8.8. – 26.8. 

Elina Koskimies 29.8. – 16.9. 

Ilona Silenti 18.9. -30.9.
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2009  Harakan muisti 
teemanäyttelyt-

harakan taiteilijoiden 

yksityisnäyttelyi 

Lennätin
Leena Lukkarinen 1.8. - 16.8.

Annu Kekäläinen 19.8. - 30.8.

Mari Rogers 2.9. - 13.9.

Kasematti 1
Annette Arlander 1.8. - 16.8

Olof Kangas 19.8. - 30.8.

Sirkku Ala-Harja 2.9. - 13.9.

Kasematti 4  (etuosa)

 Tero Kontinen ja Nea Lindgrén 1.8. - 16.8.

 Heli Sihvonen 19.8. - 30.8.

Pekka Luhta 2.9. - 13.9.

Kasematti 4 (takakäytävä)

Aino Favén 1.8. - 16.8

 Kaisaleena Mäkelä 19.8. - 30.8.

Elina Koskimies 2.9. - 13.9.

Kirjasto
Ilona Silenti 1.8. - 13.9.

Ulkoteokset
Sirkku Ala-Harja

Amorph! 03 

29. 8.-31.8. 2003
Performanssitaiteen tapahtuman 

aiheena ovat mikro- ja

mallivaltiot. ”Mikrovaltioiden 

huipputapaaminen”  Finlandia-talossa 

ja Harakan saarella. 

Muita näyttelyitä 
ja tapahtumia Harakassa

2006 
Myrkkyä - Gift

harakan taiteilijoiden näyttely 

17.5. – 1.10. 

Lennätin
harakan taiteilijoiden 

yksityisnäyttelyitä 

Pekka Luhta 17.5. - 4.6.

Mari Rogers 7.6.- 25.6.

 Heidi Göransson 28.6.- 16.7.

Kai Rentola  19.7.- 6.8.

 Virpi Vesanen-Laukkanen 9.8. - 27.8.

 Markku Susimäki  30.8. -17. 9.

 Heikki Mäntymaa 20.9. – 1.10

Kasematti
Jang-Won Lee (Korea) 17.5. - 4.6.

Vuokko Isoherranen 7.6.- 25.6.

Tanja Koistila & Ari Pelkonen 28.6.- 16.7.

Annette Arlander 19.7.- 6.8.

Aino Favén 9.8. - 27.8.

Jaakko Rustanius  30.8. -17. 9.

2007 
Merimaisema
harakan taiteilijoiden näyttely 

20.5. - 2.9. 

Lennätin
harakan taiteilijoiden 

yksityisnäyttelyt 

Aino Favén 20.5.  – 10.6.

Osmo Kivimäki 13.6. – 1.7.

Annette Arlander 4.7. – 22.7.

Anna Mari 25.7. – 12.8.

Pekka Luhta 15.8. – 2.9.

Kasematti
Kai Rentola 20.5. – 10.6.

Markku Susimäki 13.6. – 1.7.

Tero Kontinen 4.7.– 22.7.

Sirkku Ala-Harja 25.7. – 12.8.

Jaakko Rustanius 15.8. – 2.9.

2008 
Lennätin
harakan taiteilijoiden 

yksityisnäyttelyt 

Heidi Göransson 21.5. - 8.6.

Osmo Kivimäki 11.6. - 29.6.

Olof Kangas 2.7. - 20.7.

Virpi Vesanen-Laukkanen 23.7. - 10.8.

Annette Arlander 13.8. - 31.8.

Laboratorio
Heikki Mäntymaa 21.5. - 8.6.

2002 
Lennätin
Ilona Silenti 19.4. – 2.5.

Jukka Muhonen 18.5. – 2.6.

Kristiina Lähde 25.6. – 11.7.

Annette Arlander 30.7. – 15.8.

Markku Susimäki 4.5. – 17.5.

Leena Lukkarinen 4.6. – 19.6.

Mikko Kirjavainen 13.7. – 28.7.

Marja Hakala 17.8. – 1.9.

2003
Reviiri 3.7. - 14.9. 

harakan taiteilijoiden 

kesänäyttely harakassa  
Lennätin
harakan taiteilijoiden 

yksityisnäyttelyitä 

Merja Winqvist 17.2. – 2.3.

 Leena Lukkarinen 1.5. – 14.5.

 Markku Susimäki 16.5. – 31.5.

 Annette Arlander 3.6. – 16.6.

 Tero Kontinen & Oliver Kochta 23.6.– 6.7.

Kai Rentola 9.7. – 22.7.

 Virpi Vesanen-Laukkanen 25.7. – 5.8.

 Kaisaleena Mäkelä 23.8. – 5.9.

2004 
Lennätin
harakan taiteilijoiden 

yksityisnäyttelyitä 

Sirkku Ala-Harja 15.5. - 30.5.

Tanja Koistila 31.5. - 13.6.

Mari Rogers 14.6. - 27.6.

Leena Lukkarinen 28.6. - 11.7.

Annette Arlander 12.7. - 25.7.

Kaisaleena Mäkelä 26.7. - 8.8.

Pekka Luhta 9.8. - 22.8.

Heidi Göransson 23.8. - 5.9.

Tero Kontinen 6.9. - 19.9.

Heikki Mäntymaa 20.9. - 3.10.

2005 
Lennätin
harakan taiteilijoiden 

yksityisnäyttelyitä 

Mari Rogers 8.6. - 19.6.

Nea Lindgren 22.6. - 3.7.

Heidi Göransson 6.7. - 17.7.

Annette Arlander 20.7. - 31.7.

Sirkku Ala-Harja 3.8. - 14.8.

Heikki Mäntymaa 17.8. - 28.8.

Heli Sihvonen 31.8. - 11.9.

Ilona Silenti 14.9. - 25.9.

17Taiteen aika Harakassa      Öns tid som konstnärskoloni      Time of Art in Harakka



harakan taiteilijoita  • esiintyvät teoksillaan tässä  julkaisussa    

     > lähteneitä  * alkuharakkalaisia sivu

•  Riitta Aalto  *   26, 63 

• Sirkku Ala-Harja    60

•  Annette Arlander    33, 51, 55, 61

–  maija Blåfield   -

•   Britt-Marie Ekström > * 23, 62  

•  Aino Favén    35, 49, 57, 64  

-  Brita Flander > * -

•  Heidi Göransson   57, 65

• Marja Hakala  >  51

•  Urho Hiekka  >  -

-  Anne Huutoniemi > * -

•  Jari Jokiaho   35, 38, 66

•  Olof Kangas  * 57, 67

•  Annu Kekäläinen   68

•   Mikko Kirjavainen >  51

•  Osmo Kivimäki  *  39, 49, 53, 70

•  Tanja Koistila   57, 71

•  Tero Kontinen   55, 58, 72, 73

•  Elina Koskimies   74

• Kata Koskivaara   >  75 

•  Sami Kortemäki   >                 julkaisu ladottiin Sami Kortemäen Auto- kirjaintyypillä.

-  Matti Kähönen  *  -

•  Nea Lindgren   76

•  Pekka Luhta   77

•  Leena Lukkarinen  * 19, 34, 78

•  Kristina Lähde   49, 79

•   Matti Mattson >  * 21, 22, 41, 44, 80   

•  Jukka Muhonen >  -

•  Kaisaleena Mäkelä    81

•  Heikki Mäntymaa   * 18, 29, 48, 82, 83, 96

-  Raimo Nieminen  > * -

•  Tuula Närhinen   40, 46, 55, 84, 85

-  Erica Othman >  -

-  Esko Pelkonen >  -

•   Tuula Rauma > *  23  

•  Kai Rentola   46, 86, 87

–  Ilona Rista   * -

•  Mari Rogers   88

-  Juhani Roininen  > * -

•  Jaakko Rustanius   89

•  heli Sihvonen   90

•  ilona Silenti   50, 53, 91

•  Markku Susimäki >  49, 92, 93 

•  Riitta Turunen >  25

•  Virpi Vesanen-Laukkanen   35, 45, 48, 94, 95

–  Merja Winqvist   * -



Lehtileike IS 29.11. 1988, ”Liki 30 onnellista”… Kuvassa 
takavasemmalta mm. Osmo Kivimäki, Matti Kähönen, 
Heikki Mäntymaa, Raimo Nieminen,  Riitta Aalto, 
Matti Mattsson, Juuso Heikkilä, Merja Winqvist, Ilona 
Rista, Anne Huutoniemi, Leena Lukkarinen, Britt-Marie 
Ekström, Raino Ranta, Olof Kangas, Brita Flander, 
Juhani Roininen ja Ulla Maija Vikman. 
Kuva Pentti Nissinen. 



 
Heikki Mäntymaan performanssia jäällä 
kulkijoille kevättalvella 1991.
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Leena Lukkarinen 
”Pilvi”, tekstiiliteos 

Harakan pihavallin 
muurissa vuosinäyttelyssä 
1991. Vahabatiikki, 
kierrätyskankaat.
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Lehtileike Helsingin  sanomat 
6. 9. 1992. Teksti Iris Helkama, arvio 
Harakan vuosinäyttelystä 1992. 
 .
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Matti Mattsson teki yhdestä ainoasta 
kuparilevystä takomalla veneen, joka sai 
lopullisen muotonsa kasematissa.
Venettä siirtämässä Paavo, Kumi ja Matti. 
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matti mattson
sea jewellery- koruja roinasta
Kansainvälinen koruseminaari ja 

-näyttely Harakassa 13. – 16.8. 1990
Koru Matti Mattsson, ”Have a Nice Day.” 
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Tuula Rauma
”Talo katsoo” teos  muistiteemasta

Harakan venäläiset upseerit 
ääni- ja kuvanstallaatiossa 
lennätinrakennuksen ikkunoissa,  
vuoden 1989 näyttelystä. 

Alkuharakkalaisia kokouksessa 
kirjastossa: Britt-Marie Ekström, 
Matti Mattson, Matti Kähönen ja 
Merja Winqvist. 

Alla avajaisissa: mm. Olof Kangas 
ja Brita Flander. Kuvat Heikki 
Mäntymaa. 
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”Päivää Herra harakka”
Muoto-lehti 1993. 
Teksti Outi Rousu.
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Riitta turunen 
”Maannousema” 
Installaatio juurista Harakan 
vanhassa rantavajassa 1991.
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luonnonilmiöitä 
Riitta Aalto kuvasi Harakan suurta 
tulvaa ja suurta myrskyä vuonna 
2005, kun vesi oli syyskuussa 1,5 
metriä normaalin yläpuolella 
ja veneet piti kiinnittää laiturin 
kaiteisiin.
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Talonmies Paavo Metsämäki 
talvikalassa Bäbän kanssa 
Kaivopuiston  puolella. 
Luonnon jäätaidetta meren puolella, 
kuvat Heikki Mäntymaa 1992.
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talvella Harakkaan kuljetaan 
kävellen yli aina kun jää  
kestää. Viereisellä sivulla Olof 
Kankaan teosta ”Suuri sininen 
mobile”,  matkalla jään yli 
pois saaresta. talvela 1992. 
Yllä merentutkimuslaitoksen  
Itämeriportaaliin kaaviota jään 
muodostuksesta Helsingissä 1987 - 
2008. 

Heikki ja Petteri Mäntymaan 
jääperformanssia. 2000 
Talvinäyttelystä.
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Taiteilijatalo
Harakan päärakennus eteläpäädystä. 
Kuva Jari Laukkanen 2008.

Entisen Puolustusvoimain kemian 
tutkimuslaboratorion kyltti  pääoven 
vierestä 1992. 
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Päärakennuksen julkisivu,  
sisääntuloaula ja porrashuone, 
arkkitehti Oiva Kallio 1929. 
Kuvat Kai Rentola.
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Harakan päärakennuksen auditorio. 
Kuva Kai Rentola 2008.
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Tila esityksen elementtinä:
Joitain keskusteluja IV, 
alkuperäinen esitys Harakan 
taiteilijatalon auditoriossa 
10. 17.12 ja 19.1. 1994. Ohjaus 
Annette Arlander. 
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36 Taiteen aika Harakassa    Öns tid som konstnärskoloni    Time of Art in Harakka



Ylhäältä Jari Jokiahon punottuja hopeasormuksia Aino 
Favén,  kierrätysmuovista muotoiltu ”sydänkoru”, Matti 
Mattsonin rintakoru kierrätetyistä osista, Virpi Vesanen-
Laukkasen huovuttamalla  muotoiltuja kaulakoruja Inka 
Kivalon ja Aino Favénin kaulakoru. 

Viereisellä sivullal ehtileike 1.9. 1994, Helsingin sanomat, 
kuvassa Leena Lukkarisen kuivaneista ruusuista  tehty 
kaulakoru. Teksti Iris Helkama.
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10- vuotisjuhlat Harakasssa. 
Suuri juhlakakku ja paljon syöjiä. 
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Jari Jokiahon ”Cafe Solo.” 
Kuva Heikki Mäntymaa. 
Osmo Kivimäen Peltiveistos 

”Monster” kasematin 
pihamuurissa.

Ylhäällä Kesällä 10- vuotta sitten. 
Takaa Marja Hakala, Kata Koskivaara, 
Kai Rentola, Aino Favén, Katja 
Tukiainen, Osmo Kivimäki, Matti 
Peltokangas ja Jari Jokiaho. 

Alakuvassa Heidi Göranssonin ja Aino 
Favénin lasten taidekurssin teoksiinsa 
naamioituneita osallistujia.
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2000
Harakan laboratoriot
Tuula Närhisen tuulipiirturi 
Harakan laboratoriot 
näyttelyiden vuoden 2000 
teemajulisteesta. 

  

   

 
 



Kansainvälinen 
tuuliviiriseminaari  
ja korunäyttely 
Jo kesällä 1999 koru- ja metalli-
taiteilijat työskentelivät tuulen, 
valon ja veden kanssa Harakan 
saaressa kansainvälisessä 
Tuuliviiri-seminaarissa. 
Tuuliteosten pohjalta osallistujat 
ideoivat koruja, jotka olivat 
esillä mm. Helsingissä vuoden 
2000 tapahtumien yhteydessä.

Jari Jokiaho ja Matti Mattsson 
esittelemässä avajaispuheen 
yhteydessä tuuliviiriseminaarin 
työkaluja ja materiaaleja.
Kuvat Leena Lukkarinen
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”Harakan Henki”, 
Sari Lukkarinen ja Heikki 
Mäntymaa päärakennuksen 
katolla Harakan Tuulinäyttelyn 
avajaisissa 2000.

Vuoden 2000 Harakan 
tapahtumien tuottajana toiminut  
Ilona Rista ja Jukka Muhonen 
Harakan taidetalon keittiössä.
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Lasten jäätapahtumassa 
talvella 2000, täytettiin vanha 
vene vedellä ja annettiin sen 
jäätyä. Jäätynyt muoto pakattiin 
sahanpurulaatikkoon odottamaan 
heinäkuun helteitä,  jolloin se 
otettiin esiin ja laskettiin vesille.
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Jääveneen vesillelasku, 
Matti Mattsson kyydissä, 
mm. Harri Syrjänen ja  Risto 
Immonen vetovuorossa. 
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Tuula Närhisen 
”Tuulipiirturi” vuoden 
2000 Tuulinäyttelystä 
ja Kata Koskivaaran 

”Punottu,” saman vuoden 
Kesänäyttelystä  

Talvi-näyttelystä 
26.2. - 19.3. 2000 

-näyttelyn 
kutsukortti

”Valveilla”
Virpi Vesanen-Laukkasen
pipariteos.
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länsituuli - Vestan vind 
ryhmänäyttely 30.4. - 21.5. 
2000 

Vasemmalla  sivulla Tuula Närhisen 
”Surf”- valokuva Tuulipiirturista.
”Molli”, Kai Rentolan 
730 olutpullosta  rakennettu teos.
Osmo Kivimäen ”Tuuliduuni”-
yksityiskohta.

”Tuulensuoja”,  Bergeniläisen 
Marta Nerhusin teos.
Aino Favénin ilmavirtauksia 
tutkiva installaatio 
räjäytysbunkkerissa.

49Taiteen aika Harakassa      Öns tid som konstnärskoloni      Time of Art in Harakka
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Kukka- näyttely 
24.2. – 18.3. 2001
Vasemmalla  sivulla Virpi Vesanen-
Laukkasen kirjontatyö,

” Heikki Mäntymaan palettikukka, 
Riitta Aallon Harakan 
postimerkkiarkki.
 
Ylhäällä Osmo Kivimäen reliefi,  Aino 
Favénin peiliinstallaatio- , Markku 
Susimäen pyöreä maalaus ja Kristiina 
Lähteen runoteksti-installaatio, 

”Ei ole talvi”. 
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reviiri-näyttely 2003
Alla Heikki Mäntymaa kulkee taidepolkua 
Reviirin avajaisissa 2.7. 2003. Ilona Silentin 
teoksen yksityiskohta.

Vieressä Annette Arlanderin ”Saarni”
-ääniteos, sarjasta ”Keskustelua 

puiden kanssa.”

Marja Hakalan, Mikko Kirjavaisen 
ja Olof Kankaan teokset taidepolun 
varrella.
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Yhteisnäyttely Harakan taidetalon laboratoriossa ja ulkotiloissa, avajaiset 20.5.2006, klo 17.00. 

Avoinna ti–pe 10 - 17 ja la–su 12 – 16, ma suljettu.

Riitta Aalto, Sirkku Alaharja, Annette Arlander, Aino Favén, Heidi 
Göransson, Olof Kangas, Osmo Kivimäki, Tanja Koistila, Tero 
Kontinen, Heikki  Mäntymaa, Tuula Närhinen,  Kai Rentola, Jaakko 
Rustanius, Ilona Silenti, Virpi Vesanen-Laukkanen, Merja Winqvist, 
Ulrika Ylioja  

Yhteistyössä: Helsingin kaupungin kulttuuriasiainkeskus, Helsingin kaupungin ympäristökeskus

Tervetuloa 
avajaisiin
20.5. 2006 
klo 17.00-

myrkkykutsari.indd   1 18.4.2006   13:49:10
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Myrkkyä -näyttely 2006
Tuula Närhinen, readymade -sarja 
biologisia näyteastioita
Ilona Silenti, ”Aplodit Harakassa” 
ja Osmo Kivimäen reliefi Myrkkyä- 
näyttelystä.

2006
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2007 Merimaisema -yhteisnäyttely  
Virpi Vesanen-Laukkanen, 

”Toisella rannalla”, installaatio 
maisemakorteista ja selauskirja 
korttien teksteistä.
Tero Kontisen näyttelyn lipputunnus 
ja kutsukortin  merimaisema 
Harakasta Hernesaareen.
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Annette Arlander, ”RAUKS,” 
still-kuvia videoteoksesta, 
värivedos alumiinille 
Merimaisema näyttelyssä 2007. 

Tuula Närhinen, ”Merenneidon 
kyyneleet,” koruja meren 
hiomasta muovijätteestä.
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Lehtileike Helsingin Uutiset. 
Teksti Marketta Karjalainen.
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Rajauksia Merimaisema- näyttelyn 
teoksista: Tanja Koistila, ”Pelastus”-
videoinstallaatio, Ilona Silenti, 

”Kuuletko kun meri…”, Olof Kangas, 
Aino Favén, Kai Rentola ja Heidi 
Göransson.

Seuraavan aukeaman kuva Tero Kontinen 2007
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Sirkku Ala-Harja
Sarjasta ”Linnunradalla”, 

”Minulla on monta nimeä” 2003.
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Annette Arlander
”Kukon vuosi” videoteos ja 

installaatio, still-kuva. Harakan 
kasematti 2006.

”Kristallipallo matkalla” 
videoteos ja installaatio Harakan 
Lennätittimessä 2004.
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britt-marie Ekström
Huovutettuja päähineitä 
Harakan vuosinäyttelyssä 1991.
Pellavaliinoja ja yksityiskohtia 
1992. 
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Myrskykuva 
Riitta Aalto 2005.
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Aino Favén
”Maisema kesällä”, 

installaatio Harakan 
kasematissa 2007.

Alakuvassa ”Dahlia”, 
2005, valaisin muovisista 
kosmetiikkapulloista.
Kuva Jari Laukkanen.
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heidi göransson
Liikkuva ”Kukka” installaatio 
Harakan laboratorion 
päädyssä 2003.
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Jari Jokiaho
Pronssi- ja  marmoriveistoksia 
vuosilta 2007 - 2009. 

Palava sydän, rintakoru-veistos 
1995, Museo  de Artes Decorativos 

-kokoelmat, Barcelona. 
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olof kangas
”Case of Secrets”, 

taiteilijakirjoja 2009.  
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Annu Kekäläinen
Suisto – Suojassa Harakassa

Kakuman pakolaiset kohtaavat Suisto-näyttelyssä hyvinvoivan 
Helsingin. Punamultainen lennätinrakennus ja Harakan 
pohjoinen luonto muodostavat näyttelyn kehyksen.
Olen kuvannut ja nauhoittanut Suiston materiaalin Kakuman 
pakolaisleirillä, joka perustettiin Luoteis-Kenian aavikolle 
lähelle Sudanin rajaa vuonna 1992. Siellä asuu yli 50 000 
pakolaista, jotka tulevat kahdeksasta eri Afrikan maasta ja 
kuuluvat kymmeniin etnisiin ryhmiin. 
Pakolaisleiri on kuin valtava säiliö tai oveton vankila. Kun sinne 
on kerran tullut, on sieltä lähes mahdoton päästä pois. Kenia 
ei anna pakolaisten asua leirin ulkopuolella tai tehdä töitä. 
Länsimaiden rajat pysyvät kiinni. Paluu entisiin kotimaihin ei 
ehkä koskaan muutu mahdolliseksi. Kuvat näyttelystä Harakan 
Lennättimessä 18. 8. -30.8. 2009.

”Guledi ja naapurintäti,”
”Puu, vuori, pilvi.” 

Kuvat ja teksti Annu Kekäläinen.
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Harakan lennättimen 
rauhallinen sisätila.
Kuva Ilona Silenti 2006.
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osmo kivimäki
Kuva työhuoneelta 2009, 
keskellä ”Aku Ankan solmu” akryyli, 
maalattu vaneri. 

Moniosainen tuulimobile Harakan 
taidetalon eteläpäädyssä, muovilevy,  
maalattu teräs, messinki. Länsituuli - 
näyttely 2000.
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tanja koistila
Kutsumattomat (2009)
performanssi
Là- bas/ Eletyt tilat- tapahtuma 
Taidemuseo Meilahti, Helsinki.

Kurkistaja (2005)
yksityisnäyttely
Galleria Huuto Uudenmaankatu, 
Helsinki. Kuvat Tero Kontinen.
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tero kontinen
”Jotain muistista, 38 saarta” 

moniosainen muunneltava 
maalaus tilassa, akryyli- ja 
öljyväri puulle. Näyttely 
Harakan kasematissa, 
Muisti 2009.
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Tero Kontisen ”sttereoscope”-
katselulaite Reviiri-yhteisnäyttelystä 
2003. Kuvat Tero Kontinen.
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Elina Koskimies 
Prosesseja, ”Nokkimajärjestys”, 
kalkkirappaus ja punssaamalla 
jäljennettyjä luonnoksia Harakan 
yleisimmästä linnuista, lokeista ja 
hanhista 2008. Pohjana taidetalon 
ulkoseinästä irronnutta rappausta. 
Yllä: Rakennusjätteitä ja materiaalin 
muokkausta  Harakan bunkkerin 
luona 2003.
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kata Koskivaara
”Ote”, ”Purettu,” 
”Koepaloja,” 

Kesänäyttelystä 2000.

”Ajattele kasvi- ja 
eläinkuitujen 
kimppuja, takkuja, 
sotkuista lankaa, joka 
alkaa muodostaa 
kangasta. Kangas 
ommellaan kasaan 
ja kirjotaan. Kirjonta 
syntyy kaaoksesta.”

.
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nea lindgren
”Graven Gray” 2007, 
 sekatekniikka kankaalle.  

Nea työhuoneessaan. 
Kuvat Sandor Valy.
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pekka luhta
”Riippuvat kuvat” yksityiskohtia 

installaatiosta, tussipiirrokset ja 
puu, Merimaisema- näyttelystä, 
2007. Kuvat Tero Kontinen.

79Taiteen aika Harakassa      Öns tid som konstnärskoloni      Time of Art in Harakka



leena lukkarinen
”A Study for Square”, 160 x 160 cm, 

kierrätettyjä vaatteita ja kankaita, 
2006.

Leena Lukkarinen työhuoneellaan. 
Kuvat Tarja Trygg. 
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kristiina Lähde
”Hukassa kuten… Seitsemän runoa muistin 

katoamisesta”, tilateos ja yksityiskohta 
Harakan lennättimestä  2002. 

ke
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

kuusi mustaa yksi punainen
sarakkeet luovat liikettä

sarakkeet tuovat turvaa en tiedä
missä minun tulisi olla

torstai-iltana kello kuusi en muista
mikä on torstai missä on kello

paljonko on kuusi en muista
mikä on kello missä kuusi

joulukuusi
sarake
ke

sarjasta Hukassa kuten (2002)
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matti matsson
työskentelee luontotalon edessä,

”Työt suurenivat Harakassa...” 
Vieressä kuparista taottuja  
kappelin valaisimien 
varjostinkuuppia.
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kaisaleena mäkelä
riippumatossa Harakassa.
Kuva Toni Härkönen.

Harakka-aiheisia koruja, 
”Maisema rinnassani” , 

pronssikehys-ja valokuva, 
Merimaisema- näyttelystä 2008.
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heikki mäntymaa
”Jano  –365 päivää”, 
Suuri sinkkiäpäriteos Harakan 
Kasematin etupuolella 1992.  
Kuva Ilona Rista.
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”Metsäperäcraft” 
ja heijastus, penkki 
ja kaksi lapiota 1992. 

Performanssisarjasta ”Synnyn 
ja kuolen,”  Heikki Mäntymaa  
rantakallioilla.
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tuula Närhinen
”Aaltopiirturi,” laite aalto-

heijastusten katseluun, 
installaatio ja värivedokset 2009.
Kuvat Tuula Närhinen 
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Kai Rentola
”Loop,” taivutettua kattopeltiä  
2001. Kuva Ilona Silenti.
Vieressä ”Lupaus muuttua,” 
metalliveistos merenpuoleisella 
vallilla. Kuva Kari Paajanen.
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Mari Rogers 
”Runokävely”- performanssi Harakan 

muisti- näyttelyn avajaisissa 2009, 
kuvassa myös Outi Lindgren. Kuva 
Tero Kontinen.
Mervi Knuuttila,  työskentelemässä 
Marin kanssa ”Äidin talvitarina” 
vuoden 2000 -näyttelyt.
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jaakko rustanius
”Nimetön saari”, maalauksia

Merimaisema-näyttelyssä 2007. 
Kuva Tero Kontinen.
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Heli Sihvonen
työskentelee silokallioilla 
2009. Kuva Jari Laukkanen.
 
Vieressä yksityiskohta 
grafiikanvedoksesta.
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ilona silenti
”Ilmapiiri” horisontissa, 
veistos-installaatio 
Reviiri- taidepolku- 
yhteisnäyttelystä 2003.
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markku susimäki
”Sielun vene” maalaus ajopuulle, 

Merimaisema- näyttely 2007.

”Kaari” maalaus puulle 1998, 
Harakan 10-vuotisnäyttelystä.

Vasemmalla sivulla:
Vedos  kopiokoneella 
puukaiverruksesta 2001.
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Virpi vesanen-laukkanen
”Karkkiprinsessa”, teos 

karamellipapereista 2004.

”Sinulle”, viereisellä sivula osa teoksesta, 
ruusukortti-installaatio Harakan 
lennättimessä 2003 .
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Heikki Mäntymaan
performanssi Harakan muisti- 
näyttelyiden avajaisissa 2009. 
Kuva Tero Kontinen.
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On tuullut monta päivää 
ja satanut
Nyt kasvavan kuun terä
kiiltää tähtien ympäröimänä
kirkkaalta taivaalta
Ajan ulos kapeasta salmesta, vesi
on mustaa
Ilta on musta
en enää erota kallion
ja meren rajaa
Tiedän, että vasemmalla on verkkoja
oikealla matalikko, kuulen sen
En näe aaltoja, tunnen vain
kun ne tulevat vastaan, 
otan suunnan suoraan kuuhun…

Tuula Rauma 
marraskuussa 1991   
(Ote runosta)
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