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tu ja asiasta keskustellaan myös 
ammattipiireissä paljon, sanoo 
Snellman.

Hän muistuttaa, että vaikka eri-
tyisherkkyys on ominaisuus, se 
saattaa löytyä myös psykiatris-
ten diagnoosien, kuten paniikki-
häiriöiden, masennuksen, kaksi-
suuntaisen mielialahäiriön, työ-
uupumuksen tai päihteenkäytön 
taustalta.

– Koska erityisherkkyys voi 
pahimmillaan invalidisoida elä-
mää, sen ”tunnistaminen” voi olla 
varsin merkittävää. Erityisherk-
kä saattaa vertaistuen tai sopi-
van terapian avulla saada voima-
varoja normaalimpaan elämään, 
Snellman sanoo.

MITÄ hyöTyÄ ihmiselle on omi-
naisuuksiensa määrittelyistä?

– Minulle erityisherkkyyden ta-
juaminen on ollut käänteenteke-
vä kokemus. Olen vihdoin saanut 
ikään kuin luvan olla juuri tällai-
nen kuin olen. Olen myös ymmär-
tänyt perhettäni, perheenjäsen-
teni ominaisuuksia ja käyttäyty-
mistä uusin silmin, Anja Snell-
man sanoo.

Onko psykologian ja muiden ih-
mistieteiden maailmassa mitään 

pysyvää?
– Ihmisen mieli. Jotkut puhuvat 

sielusta, Snellman sanoo.
Olet julkaissut 23 romaania, 

kolme runokokoelmaa sekä näy-
telmiä ja elokuvakäsikirjoituksia. 
Mikä sinusta on kirjailijan teh-
tävä?

– Sanataiteilija ja tarinanker-
toja.

KIRjaILIjaN ja toimittajan työn 
ohella Snellman toimii nykyään 
terapeuttina Psykoterapiakeskus 
Vastaamossa ja Helsingin Dia-
konissalaitoksen päihdeklinikalla. 

Tämä haastattelu tehtiin säh-
köpostitse. 

Kysymykseeni, miksi en mo-
nista myönteisistä testivastauk-
sistani huolimatta tunne oleva-
ni erityisherkkä, Anja Snellman 
vastasi näin:

– Todennäköisesti et ole erityis-
herkkä. Kun en ole jutellut kans-
sasi, enkä tavannut, en voi olet-
taa muuta.

Myöhemmin hän laittoi vielä 
ps-lisäyksen, joka tuntui huojen-
tavalta.

– Haastattelukysymystesi sä-
vystä voi päätellä, ettet ole eri-
tyisherkkä.

KuKa?

Anja Snellman

  • Helsinkiläinen kirjailija,  
toimittaja ja terapeutti. 

  • Julkaissut 23 romaania,  
kolme runokokoelmaa,  
näytelmiä ja elokuvakäsi- 
kirjoituksia.

  • Toimittaa Arka paikka 
-keskusteluohjelmaa Helsingin 
Sanomien HSTV-kanavalla ja 
työskentelee terapeuttina  
Psykoterapiakeskus Vastaa-
mossa ja Helsingin Diakonissa-
laitoksen päihdeklinikalla.

ERITyIshERKKyys

  • Käsitteen erityisherkkä 
(highly sensitive person, HSP) 
on kehittänyt psykoterapeutti 
Elaine Aron, joka on tutkinut 
erityisherkkyyttä 1990-luvulta.

”Erityisherkkyys  
on ominaisuus,  
jota useimmiten  
yrittää piilotella.”

AnjA SnEllmAn
kirjailija, terapeutti

– ErityishErkkyys on 
synnynnäinen neurologinen 
ominaisuus, temperament-
tipiirre. Erityisherkkyyden 
tunnistaminen on aina hyö-
dyllinen asia, sanoo Anja 
Snellman.

MAuri  rATilAinEn/coM.Pic

Harri Vallin
Harjavalta

• Emil Cedercreutzin muse-
ossa Harjavallassa pääsee kur-
kistamaan ensi tiistaista lähti-
en menneiden vuosikymmen-
ten juhlapukeutumiseen yh-
den naisen kautta. Tämä nai-
nen on Satakunnan lennoston 
entisen komentajan, evers-
ti Kalervo Mustosen vaimo 
Helka Mustonen.

Museon Ilmari-saliin esil-
le tuleva Juhlan aika – Ilta- ja 
päiväjuhlien asuja 1950-luvul-
ta 1970-luvulle -näyttelyyn on 
koottu yli 30 juhla-asua, jois-
ta suurin osa on teetetty itse-
näisyyspäivän juhliin. Puvut 
kuuluvat Helka Mustosen tyt-
tären, Marja Siuran, yksityis-
kokoelmaan.

– Niin kauan kuin muistan, 
lapsesta asti, niin aina on men-
ty upseerikerholle viettämään 
itsenäisyyspäivän juhlia. Päi-
vällä oli cocktail- ja illalla ilta-
pukujuhlat, Siura kertoo.

sUURIN osa puvuista teetet-
tiin Siuran mukaan Mustosten 
luotto-ompelijalta, joka asui ja 
työskenteli Porin Tiilimäessä.

– Osa vaatteista on valmiina 
ostettuja ja niistä suurin osa 
ulkomailta, Pariisista saakka.

Asujen lisäksi näyttelyssä on 
koruja, laukkuja ja asusteita sa-

malta aikakaudelta sekä Mus-
tosen suvun albumien vanhoja 
valokuvia, joissa näyttelyn asut 
esiintyvät.

Näyttelyn järjestäminen on 
ollut Siuran mukaan suunnit-
teilla jo parikymmentä vuotta.

– Minulla on ollut täällä kä-
sityönäyttely vuonna 1993 ja 
äidin posliinimaalausnäyttely 
vuonna 1995. Silloinen muse-
onjohtaja Ritva Kava kysyi mi-
nulta, että onko minulla vielä 
jotain. Sanoin, että äidin ilta-
puvut. Jo silloin, 20 vuotta sit-
ten, oli puhetta, että tehdään 
niistä näyttely.

saMaNaIKaIsEsTI Juhlan ai-
ka -näyttelyn kanssa Emil Ce-
dercreutzin museon Herman-
salissa avautuu Tove ja Kari 
– Ajankuvia -näyttely. Siinä 

kuvan ja sanan taiturit Tove 
Jansson ja Kari Suomalai-
nen havainnoivat suomalais-
ta elämänmenoa 1940-luvulta 
1990-luvulle.

– Tämä näyttely taustoittaa 
Juhlan aika -näyttelyn aika-
kausia, kuvailee Harjavallan 
museotoimenjohtaja Henry 
Flinkman.

Tove ja Kari – Ajanku-
via -näyttelyn ovat tuotta-
neet Tampereen taidemu-
seo – Pirkanmaan aluetaide-
museo ja Visavuoren museo.  

  6  Juhlan aika – Ilta- ja päivä-
juhlien asuja 1950-luvulta 
1970-luvulle ja Tove ja Kari – 
Ajankuvia -näyttelyt Emil  
Cedercreutzin museossa 
24. marraskuuta – 21. helmi-
kuuta.

Vuosikymmenten  
pukuloistoa Harjavallassa

Marja siuran kokoelma äitinsä juhlapuvuista on esillä Emil 
Cedercreutzin museossa avautuvassa näyttelyssä.

näyttely kertoo, miten 
itsenäisyyspäivän 
juhliin pukeuduttiin 
1950–1970-luvuilla.

HArri  VAllin

• RaUMa. Parpansalin puisto 
Rauman keskustassa on saa-
nut järeän luokan alumiinivai-
jerista nyplättyä pitsitaidetta 
koristukseksi ja ympäristö elä-
vöittäjäksi. Tänään lauantai-
na virallisin seremonioin jul-
kistettava taideteos on Rau-
mars-taiteilijavierasohjelman 
tuotantoa.

Ulottuvuuksiltaan teos on 
noin 11 metriä pitkä ja neli-
sen metriä leveä, ja laki ulot-
tuu miltei viiden metrin kor-
keuteen. Teoksen englannin-
kielinen työnimi on ”Flight of 
Fancy”, mikä tarkoittaa suun-
nilleen kuvitelmien ja mieli-
kuvituksen lentoa. 

Pitsiteoksen ovat suunni-
telleet ja valmistaneet arkki-
tehti Glenn Messersmith ja 
kuvanveistäjä Suzanne Mor-
lock Yhdysvalloista sekä rau-
malainen pitsitaiteilija Tarmo 
Thorström.

Taiteilijat ovat tehneet val-
mistuksessa tiivistä yhteistyö-
tä Rauman Seudun Katulähe-
tyksen Valo-pajan opiskelijoi-
den ja työntekijöiden kanssa. 
Useat paikalliset yritykset ovat 

sponsoroineet teoksen valmis-
tusta.

Veistos on vuonna 2012 pe-
ruskunnostetun Parpansalin 
puiston ensimmäinen taide-
teos. Rauman kaupungin vi-
hertoimen päällikkö Kustaa 
Elsilä kertoo, että puistoon 
suunniteltu taidepergola jou-
duttiin jättämään kustannus-
syistä pois remontista.

Pitsiveistos korjaa tämän 

puutteen ja on samalla pään-
avaus puiston täydentämiseksi 
julkisilla taideteoksilla. Elsi-
län mukaan uusia teoksia voi-
daan harkita, kunhan mielen-
kiintoisia ideoita vain löytyy. 

  6 Flight of Fancy -pitsiveistok-
sen julkistustilaisuus 21.11. 
klo 12.30 Parpansalin puistos-
sa. Samalla paljastetaan  
teoksen suomenkielinen nimi.

mahtiluokan 
pitsiveistos 
Raumalle

PitsikauPunki rauMa on saanut Parpansalin puistoon Kanalin 
partaalle kookkaan taideteoksen käyntikortikseen.

KAri  Suni/SK


