■ – Vaikka en puhu enkä kävele,
ajatus toimii, viestii kommunikaattorillaan oululainen Lassi Mäkinen,
21. Eräänä syksyisenä iltana hän
toteutti elämänunelmansa ja teki
ensiesiintymisensä tiskijukkana
Oulun Seurahuoneella.
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O

ulun uuden Seurahuoneen jyhkeässä
diskosalissa rullailee hymyilevä nuorimies. CP-vammainen Lassi Mäkinen
valmistautuu elämänsä ensimmäiseen julkiseen keikkaan tiskijukkana.
- En ainakaan myönnä jännittäväni,
mutta olo lienee sama kuin muillakin
esiintyjillä, Lassi kuittaa salaperäisesti
hymyillen.
Lassi Mäkinen on jälleen yksi niistä
onnellisista Invalidiliiton Oulun palvelutalon asukkaista, jotka saavat täyttymyksen unelmilleen.
- Kiitos tästä kuuluu ennen kaikkea
virikeohjaaja Jouni Qveflanderille. Hänen ansiostaan olen nyt täällä - valmiina
elämän värikkäisiin parrasvaloihin, Lassi
kiittelee vilpittömästi.

Rakkauslaulu
odottaa säveltä
Limingasta kotoisin olevan, mutta tällä
hetkellä Lintulan Palvelutalossa asuvan
Lassin toimintakykyä rajoittaa vaikea cpvamma. Ihmisenä hän on kuitenkin elämänmyönteinen ja eteenpäin pyrkivä
nuorimies.
Lassin suurin unelma liittyy musiikkiin
ja sen tekemiseen.
- Rakastan musiikkia ja haluan tehdä
sitä myös itse. Olen vuosien varrella täyttänyt pöytälaatikkoani rakkausaiheisilla
sanoituksilla. Osa näistä sanoituksista
makaa siellä edelleen, ja osan olen lähettänyt levy-yhtiöihin “arvosteltavaksi”,
Lassi tunnustaa.
Vielä tässä vaiheessa Lassin sanoitukset eivät ole edenneet parrasvaloihin,
mutta myötämielinen palaute on saanut
nuoren miehen entisestään innostumaan.
- Olen hyvin toiveikas sen suhteen, että
vielä joskus saan sanoihini myös sävelen.
Rakkauslauluja ei ole koskaan liikaa ja
ainahan markkinoille kaivataan myös
uusia tekijöitä. Tässä on yksi, jolla voisi
olla tarjottavaa myös suurelle yleisölle,
Lassi huikkaa toiveikkaana.

Tiskijukka
joka ei puhu
eikä kävele
Valmiina parrasvaloihin: 21-vuotias Lassi Mäkinen ei anna cp-vammalle valtaa vaan
tähtää sitkeästi valtakunnallisille musiikkimarkkinoille.

MUSIIKKI
tunteiden tulkkina

Musiikki tunteiden tulkkina
Lassin ensiesiintyminen tiskijukkana ja
vieläpä arvostetun ravintolan arvostetulle yleisölle jakoi jo omat pinnansa ennen
estradille astumista.
- Tiskijukkana pääsen toteuttamaan
sekä omia että yleisön musiikkimieltymyksiä. Lisäksi tämän päivän tekniikka
mahdollistaa tämänkaltaisen viihdetoiminnan myös meille pyörätuolilla liikkuville, Lassi iloitsee.
Vaikean cp-vamman takia Lassin puhe-

kyky ja liikkuminen asettavat omat rajoitteensa nuorukaisen toimintatavoille.
- Vaikka en puhu enkä kävele, niin
onneksi ajatus toimii. Musiikki on minulle yksi parhaista keinoista välittää elämä11/2003

ni syvimpiä tuntemuksia. Lyhyesti sanottuna minä elän, vahvistun ja voimistun
musiikin välityksellä. Musiikki toimii minun tulkkinani, Lassi kertoo kommunikaattorinsa välityksellä.

Lassi teki ensiesiintymisensä tiskijukkana.
Opastajana toimi
alansa mestari Antti
Kälkäinen.

”Jokaiselle on
annettava mahdollisuus”
Oulun uusi Seurahuone on edelläkävijä myötämielisestä suhtautumisestaan vammaisiin.
Hovimestari Heli Haapalaisen mukaan Uusi
Seurahuone on pyritty saneeraamaan mahdollisimman esteettömäksi liikkua.
- Olemme lähteneet siitä, että jokaiselle on annettava tasapuolinen mahdollisuus tulla sekä esiintymään että viihtymään. Niinpä emme yhtään
epäilleet, kun saimme tilaisuuden ottaa vastaan
Lassin kaltaisen esiintyjän.
- Tämä on ollut äärimmäisen hieno kokemus, ja
tämän illan pohjalta uskallan sanoa, etteivät tämänkaltaiset tilaisuudet jää viimeiseksi, hovimestari Haapalainen kiteyttää tyytyväisenä. ❑
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Täyspainoista miesenergiaa
eli Antti, Lassi ja Jouni.
- Musiikki toimii minun
tulkkinani, Lassi kiteyttää
onnellisena.

