
RUNO&KUVA 

– synteesin voima 
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”Vanha karkea ulsteri 
pistelee niskaa 

kuin ylimääräinen silmäpari. 
Sataa, tuulee 

meri velloo mustana vyörynä 
hakkaa kallioon ikiaikaisen rytmin. 

Kesäsade lempeä vesi putosi jo.  
Tämä on hillitön laulu, 

sydämen syvä basso takoo.  
Vetää puoleensa, 

hyppään 
uppeluksiin kadoksiin.” 

Ote Veera Ruohomäen runosta Myrskyä 



Synteesin voima

Teksti ja kuvat: Veera Ruohomäki

Runous (runotaide,  poesia)  eli  lyriikka on vanhin kirjallisuuden laji.  Maailman selittäjä,  pe-
rimätiedon, historian ja kulttuurin välittäjä. Runo on esteettinen elämys, eräänlaista tiivistynyt-
tä todellisuutta. Silti se on jatkuvassa liikkeessä – kehiytymässä auki.

�   �   �   �   �

Runon henki lentää kauemmas kuin kirjoittajansa ristiriidat, aikomukset ja intohimot. Runoili-
jana minäkin selvitän ja selitän, vapautan vangitsemalla. 

Teokseni  ovat  synteesejä,  jotka  ovat  syntyneet  pakottavasta  ilmaisun  halusta  ja  tarpeesta. 
Omakuvia, joissa lukija ja katsoja tunnistaa itsensä. Sillä teos on aina peili. Kehys joka on ole-
massa  fyysisesti.  Kuvajainen,  parhaimmillaan  rakkaustarina,  saa  kasvonsa  kohtaajansa  koke-
muksessa.

Kuten kirjoittaminen, myös valokuvataide on minulle käsityötä. Tutkimusmatkaa todellisuu-
dessa. Luonnehdin usein työskentelyäni hengittämiseksi, mielen kohdentamiseksi kuviin ja ku-
vin. Parhaimmillaan luomisen prosessi on kuin meditaatiota. Pyrkimistä kohti ydinolemusta, 
menemistä sanattomalle alueelle – ja palaamista sieltä sanojen ja kuvien kanssa.

Näkeminen tulee ennen sanoja, ja katseella tunnistamme paikkamme maailmassa. Koemme, 
käsitelemme tätä maailmaa, joka on samalla yksityinen ja yhteinen. Elämämme ensimmäinen 
rytmi on äidin sydämensyke. Kaikki maailmassa on sykettä. Virtaavan nousua ja laskua, rau-
hoittavaa solinaa, raukeutta. Poikkeumia ja äkkiväärää anarkiaa, hypähtelyä. 

Runossa on avartavia oikkuja, sanaleikkejä – runo itsessään on leikkiä, elämysvirtoja. Runon voi 
ottaa kiinni avoimin käsin, silmin ja korvin. Heittäytyä sanojen virtaan, kellua ja leikkiä kat-
veissa, sukeltaa. Antaa runolle luvan koskettaa, tuoksua, maistua… Tuntea sen rinnalla autuutta 
tai ahdistusta, antautua maailman täyteydelle. Myös kuva välittää meille paljon – senkin, mihin 
sanat  eivät  yllä.  Kuva  laukaisee  värin,  hajun,  äänen  ja  fyysisen  läsnäolon.  Pysäyttää  tarkas-
teltavaksemme elämän kirjon.

Runo ja kuva ovat yhdessä enemmän.



Runo&Kuva -näyttelystä


Viime vuoden keväällä julkaistussa esikoisteoksessani Minä odotan myrskyä runo kasvaa sanoin ja 
kuvin  surusta.  Teos  on tarina  oman äänen kirkastumisesta,  rakkaudesta  ja  hyvästeistä,  sillä 
mikään ei ole pysyvää. Se koostuu 50 runosta ja 34 kuvasta, joiden tunteet, ajatukset ja oivalluk-
set pysäyttävät ja hiljentävät. Myrsky on kirja myös naiseudesta ja matkustamisen tematiikasta.

Myrskyn  saamien matkakumppaneiden määrä  on yllättänyt  minut.  Moni  lukija  on kertonut 
tarttuneensa kirjaani, koska sen kuvat ja runot kokonaisuutena ovat koskettaneet heitä uudella 
tavalla, jopa avanneet yleisesti etäiseltä tuntuvaa runoutta. 

Olen myös saanut palautetta siitä,  miten kirjani on ravistellut lukijaa. Sitä on pitänyt lukea 
pikku hiljaa  edeten,  tai  sitten yhdeltä  istumalta.  Sormet  jäässä  postilaatikolla  kun on juuri 
saanut sen käsiinsä. Antaa tilaa kuvien ja runojen dialogille, sulkea Myrsky ja palata taas, koska 
se ei päästä helpolla. Kohdata myös tunteita, jotka ovat aiemmin olleet vieraita tai etäisiä – tai 
liian kipeitä käsitellä. 

Vien usein taiteeni lähelle ihmistä, julkiseen tilaan. Varsinais-Suomen Runoviikkoa vietetään 
taas  tämän  vuoden  marraskuussa.  Näyttelyni  Runo&Kuva  oli  esillä  viime  vuoden  marras–
joulukuun Lemun lähikirjastossa, missä olin myös itse paikalla esiintymässä ja keskustelemassa 
runoviikon aikana. Osa Myrskyn kuvista oli esillä tauluina, osa sähköisesti iPadilla. Yksi teok-
sista  oli  osana  näyttelykokonaisuuttani  Canvas/valokuvia  Omaiset  mielenterveystyön tukena 
Lounais-Suomen  yhdistys  ry:n  tiloissa  Turussa  (loka–joulukuu  2013),  missä  esiinnyin  myös 
Runoviikon aikana.

Marraskuussa 2014 Raision kirjaston Aulagalleriassa on esillä 15 Myrskyn valokuvaa sekä kuvien 
runot, jotka ovat näyttelyvieraiden luettavissa. Esillä on myös kuvia, joita ei löydy kirjan sivuil-
ta.

Jälkisanat


Taide  on  tehokas  näyttämö synnyttää  ja  käydä  keskustelua,  sillä  se  saa  meidät  pohtimaan 
tärkeitä kysymyksiä valmiiden vastausten sijaan. Taiteen avulla voimme sekä tekijöinä että ko-
kijoina  löytää  viisautta  ja  ruokkia  elämäniloamme.  Taide  kehittää  tunne-elämää  auttamalla 
olemaan tietoisesti läsnä. Se ei ole eskapismia vaan rehellinen ja kokonaisvaltainen tapa kohda-
ta todellisuus.



Kuviani ja runojani on usein luonnehdittu terapeuttisiksi ja voimauttaviksi. Olen myynyt teks-
tiä ja kuvaa yhdistäviä teoksia esimerkiksi Turunmaan sairaalan Kemiönsaaren psykiatrian yk-
sikköön. Runoilla ja kuvilla on kyky ja voima eheyttää. Paras kiitos, jonka voin saada on, kun 
joku kertoo löytäneensä runoistani ja kuvistani lohtua, iloa, harmoniaa ja rohkeutta elämäänsä. 
Ja toivoo että jatkaisin edelleen työtäni. 

Uskon, kuten itävaltalainen neurologi ja psykiatri Viktor Frankl, että ihmisen tulee ensisijaisesti 
pyrkiä muuttamaan toiminnallaan maailmaa paremmaksi tai  kauniimmaksi.  Taide on minun 
tapani etsiä elämän tarkoitusta. Tutkia ja valaista maailmaa, tehdä näkyväksi.

Maskulainen Veera Ruohomäki on pitänyt valokuvanäyttelyitä ja osallistunut yhteisnäyttelyihin vuodesta 
2004. Vuonna 2013 julkaistiin Ruohomäen omin valokuvin kuvitettu runoteos ”Minä odotan myrskyä”. 

Koulutukseltaan Ruohomäki on toimittaja, ja hän on työskennellyt myös toimitussihteerinä, copywriterina 
ja valokuvauksen opettajana. 

”Runo&Kuva” on ollut aiemmin esillä Lemun lähikirjastossa marras–joulukuun 2013. 
Varsinais-Suomen Runoviikon aikana marraskuussa 2014 Maskun pääkirjastossa esillä Veera  

Ruohomäen ja lemulaisen runoilijan Satu Haapalan yhteisnäyttely ”RunoArkiVapaus”.


