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RITVA-LIISA POHJALAINEN JA YRJÖ MÖTTÖNEN 

''BOHEEMIUS 

~ Ritva-Liisa ja Yrjö 
asuvat Kuopion Petosella. 
Kun talo valmistui 1989, 
alue oli uusi. Estetiikasta 
ei ole riidelty koskaan. 
"Minun ei tarvitse 
miettiä sitä. Olen aina 
ollut tyytyväinen Ritva
Liisan suunnittelemaan 
lopputulokseen': Yrjö 
sanoo. 

ON PELASTANUT 
MEIDÄT'' 

6 omaaikalehtiji 

Melkein jokainen aikuinen suomalainen nainen 

on pukeutunut Ritva-Liisa Pohjalaisen, 65, 

suunnittelemiin vaatteisiin P.T.A.:sta Ril 'siin. 

Huikea ura jatkuu koruissa, lasitaiteessa ja työasuissa. 

Ilman puoliso Yrjö Möttösen, 65, tukea ja tilannetajua 

Ritva-Liisa olisi ajanut itsensä uuvuksiin. Nyt he ovat 

myös tasapainoinen työpari omassa yrityksessä. 

ANNA-LIISA HÄMÄLÄINEN TEKSTI / ARSI IKÄHEIMONEN KUVAT 

ello on 9.45. Esille tulee juuri ensimmäi

nen ero Ritva-Liisa Pohjalaisen ja puo

liso Yrjö Möttösen välillä. Ritva-Liisa on 

lähettänyt miehen Kuopion kauppahal

liin ostamaankuhaaja karjalanpiirakoi

ta. Takaisin piti olla kello 9.15. 

"Minä olin täällä 9.12, eikä Yki ole 

vieläkään. Kiire unohtuu, kun hal

lissa on paljon tuttuja. Ainakin Ykiltä. No, ehkä se on pelastus, 

että edes toiselta meistä loppuu kiire:' 

"Onkohan Ykille sattunut jotain?" 

Kun Ritva-Liisa tarttuu puhelimeen, Volvo ja Yrjö kaartavat 

pihaan. 







<1111 Ritva-Liisan muotiura näkyy myös 
kuvina kotona. Muotivuosina hän 
matkusti paljon. Ritva-Liisa ja Yrjö 
sanovat, että ehdoton luottamus on 
ollut korvaamaton asia. Yrjö tapasi 
todeta kyselijöille, että Ritva-Liisa on 
matkoilla jossakin Euroopassa. 

Talossa tuntuu ylelliseltä. Maisemaikkunoista pilkottaa järvi. 
Ritva-Liisa laittaa aamiaista. Yrjö kattaa pöytää. 

Usein Yrjöä odottaa valmis aamiainen, mikä on hänestä 
hellyttävää. Silti hän haluaisi äkkiä lukemaan lehtiä, ja pitää 
malttaa syödä yhdessä. Siitä voi syntyä pientä ristiriitaa. 

"Yki ei eläisi, jos hän ei tietäisi niin paljon asioita. Kun olen 
matkoilla, hän kerää minulle lehdistä juttuja, joiden arvelee 
kiinnostavan minua. Minusta on ihanaa, että Yki osaa keskus
tella ihan kaikesta': sanoo Ritva-Liisa. 

"Haluan jäädä Suomen lasihistoriaan" 
Tänään, kuten useimmiten, Ritva-Liisalla on mustat vaatteet, 
yksi hopeakoru ja Alain Miklin suunnittelemat silmälasit. 

"Hän on petit, pieni. Aina tyylikäs. Kuin Coco Chanel ilman 
ryppyjä': kuvaa vaatesuunnittelija ja toimittaja Jaakko Selin, 
joka on seurannut Ritva-Liisan työtä 1970-luvulta asti. 

Jos Ritva-Liisan olemus ja vaatemallistot ovat selkeitä ja 
hillittyjä, niin uusien lasitöiden värit melkein räjähtävät. 

"Syvimpänä tajunnassani ovat värit ja vuodenaikojen vaih
telut. Minua kiehtovat vaikeat- ja vaateteollisuudessa epäkau
palliset - yhdistelmät, kuten vihreät ja liiat yhdessä. Nyt voin 
ottaa riskejä ja käyttää kaikkia värejä, jotka tulevat sielustani:' 

Lasi on ollut Ritva-Liisan haave lapsesta asti. Kotona oli 
filigraanivaasi, jonka Aino-äiti sai kunnalta, kun hän synnytti 
viidennen lapsensa ja jäi äitiyslomalle kunnanjohtajan sihtee
rin työstä. 

"Vaasi oli arvokas ja elävä. Halusin aina oppia, miten se 
tehdään. Halusin oppia sen, mitä Kaj Franck on osannut. Jos 
pitäisi panna tavoite, se on jäädä Suomen lasihistoriaan:' 

Sen eteen hän tekee nyt töitä ja on onnellinen pienestäkin 
esineestä, jonka myy. Jokaisen lasityön Ritva-Liisa ja Yrjö 
toimittavat itse ostajan kotiin. 

"Otin selvää pojasta, jolla oli hymykuoppa" 
Savolaisessa aamiaispöydässä puhutaan Pohjois-Pohjanmaan 
murretta. Ritva-Liisa on kotoisin Raahesta, Yrjö Vihannista. 
Kun Helsingissä opiskellut koulukaveri yritti puhua slangia, 
Ritva-Liisa päätti, että hänen kielensä ei muutu. 

Pohjanmaalla heidät toi yhteen urheilu. Yrjö oli Sinkki
Seppojen kymmenottelija, Ritva-Liisa juoksi, suunnisti ja 
hiihti Raahen Vesassa. Ritva-Liisa rekisteröi Yrjön ensi kertaa 
15-vuotiaana maakuntaviesteissä Limingassa. 

"Kilpailu oli alkamassa. Iloisen näköinen poika tuli alas rap
pusia, ja sillä oli hymykuoppa. Otin selvää, kuka hän oli:' 

Yrjö puolestaan meni Raahessa käydessään katsomaan 
Ritva-Liisan kuvaa paikallislehden ikkunassa. 

He alkoivat seurustella 17-vuotiaina. Yrjö tunsi Ritva-Liisan 
luokkakaverin ja kyseli häneltä tytöstä. Nuoret olivat menossa 
tanssimaan Raahelaan, ja kaveri oli ajatellut iskeä Ritva-Liisan. 
Yrjö kiirehti hakemaan tyttöä tanssiin. 

"Niitä tansseja tanssitaan vieläkin. Ajattelin, etten päästä 
häntä pois:' 

"Yki ei eläisi, jos hän 
ei tietäisi niin paljon 

asioita. Hän myös 
kerää kiinnostavia 

juttuja minulle." 

"Minulle oli haaste myydä volyymejä" 
Vaateala tuntui Ritva-Liisasta luontevalta ammatilta, sillä 
Ilona-mummi oli ompelija ja kiinnostus muotiin osa arkea. 
Isä, vaativa ja ankarakin, toivoi kuitenkin viisilapsisen perheen 
esikoisesta arkkitehtia. Ritva-Liisa oli pyrkimässä Ouluun ark
kitehtiopintoihin, kun hän sai tietää päässeensä Taideteolliseen 
korkeakouluun. 

"Tarvittiin Espoossa asunut setäni vakuuttamaan isäni siitä, 
että minulla oli lahjoja. Olinhan saanut pyrkijäistä toiseksi 
parhaat pisteet:' 

1970-luvulla kaikki nuoret vaatesuunnittelijat halusivat 
töihin Piretalle tai Marimekkoon. Kun Ritva-Liisa lähti Piretan 
työhaastatteluun, hän käytti opintolainansa Christian Aujar
din suunnittelemaan trenssiin. Jos valitsijat yhtään ymmärsivät 
takkisuunnittelua, he valitsisivat hänet. Ritva-Liisa sai paikan 
-ja söi munia ja ruisleipää loppuvuoden. 

"Olivat kyllä ihmetelleet, miten opiskelijalla voi olla varaa 
Aujardin takkiin:' 

Piretta teki Ritva-Liisasta tavoitellun. Kun hän vuonna 1979 
lähti Piretalta Silolle oppiakseen neuleet, Piretan toimitusjoh
taja Veijo Koponen soitti väsymättä tähdelleen. Vuonna 1988 
hänestä tuli Piretan nuorisomalliston P.T.A.:n pääsuunnittelija. 

"Halusin osoittaa pystyväni tekemään malliston itseäni nuo
remmille. Minulle oli isompi haaste myydä volyymejä:' 

"Vastoinkäymiset tuovat esiin omimman" 
Ritva-Liisan opiskellessa Helsingissä Yrjö opiskeli Oulussa. 
Hän perusti ensimmäisen yrityksensä Turkuun 1979. Ritva
Liisa työskenteli Piretalla Kuopiossa. Kumpikin loi kovasti 
omaa uraa tahollaan. 

Sitten eräänä päivänä Ritva-Liisan palatessa kotiin eteisessä 
soi puhelin. Silo halusi Ritva-Liisan pääsuunnittelijaksi. Ja Silo 
oli Turussa. 

"Tämä oli viesti, että minun piti mennä Turkuun:' 
Ritva-Liisa ja Yrjö vihittiin syksyllä 1979. Ensimmäisen lap

sensa he menettivät, kun Ritva-Liisa oli seitsemännellä kuulla. 
"Vauvan menetys yhdisti meitä. Vastoinkäymiset tuovat 

esiin omimman", Ritva-Liisa sanoo ja pyytää: "Kerro, Yki, siitä 
meidän toisesta kauheusvuodesta:' 

Kyse on Jussin syntymävuodesta 1982. Maaliskuussa Ritva
Liisa kaatui liukkaalla pihalla ollessaan viimeisillään raskaana. 
Naapurin lassie ulisi niin kauan, että sen emäntä kiiruhti ulos. 
Hän tilasi ambulanssin. Ritva-Liisan nilkka oli murtunut kol
mesta kohtaa. Vauva onneksi syntyi terveenä. 

Elokuussa Yrjö ajoi auton ympäri niin, että hänet leikattiin 
siitä irti. Vasen jalka meni poikki reidestä, oikea polvesta ja 
nilkasta. Leuka murtui. Kotona Ritva-Liisa kulki kävelykepeillä 
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A-LIISA POHJALAINEN JA YRJÖ MÖTTÖNEN 

.,. Yrjö harrastaa lähihistoriaa. Hän lukee paljon ja osallistuu Kuopion Klubin 
matkoille Karjalan tasavaltaan. Taustalla olevan Kuin ruusu -puvun Ritva-Liisa 
suunnitteli vuonna 2004, 3Q-vuotisjuhlanäyttelyynsä, jonka nimi oli Alegria. 

"Vastoinkäymiset tuovat ihmisestä esiin omimman. 
Sopeudumme ja keksimme helpottavia konsteja." 

keväisen kaatumisen jäljiltä. Yrjön isä auttoi vauvan kanssa. 
Samaan aikaan kuoli vielä Ritva-Liisan isä. 

Yrjön ääni katkeaa välillä, kun hän palaa rankkaan aikaan. 
"Silti elämä alkoi pikkuhiljaa edetä. Ihmeellistä on, miten 

ihminen sopeutuu ja keksii helpottavia konsteja:' 
Koiarista toipuminen kesti kaksi vuotta. Yrjölie se opetti, 

ettei yritys mene nurin heti, kun hän ei ole paikalla. Kokemus 
auttoi myöhemmin, kun perhe muutti Kuopioon ja yritys jäi 
Turkuun. 

"Olen onnellinen, että Ril 's jatkuu'' 
Vuonna 1995 Ritva-Liisa lähti Piretasta. Itsekseen hän oli jo 
kehitellyt aikuisten naisten modernia vaatemallistoa. Vuonna . 
1996 hän tarjosi sitä L-Fashion Groupin toimitusjohtajalle 
Vesa Luhtaselle. 

Edelleen, kun Ruotsin kruununprinsessa Victoria esiintyy 
Ril 'sin kotelomekossa, tulee mieleen Ritva-Liisa, ei kukaan 

'ehtiji 

toinen suunnittelija eikä L-Fashion Group, joka omistaa mer
kin. Ritva-Liisa on ollut poissa Ril 'siltä jo kuusi vuotta. 

"Olen onnellinen, että olen pystynyt tekemään kestävän 
merkin. Nuoret suunnittelijat jatkavat työtäni:' 

Kun Ritva-Liisa promovoitiin Itä-Suomen yliopiston kunnia
tohtoriksi 2010, ala oli kauppatieteet Hyvästä syystä. 

Hänen suunnittelemiensa vaatteiden kaupallinen menestys 
on Suomessa ainutlaatuinen. Hän toteaa, että Ril ' sin liike
vaihto saavutti kymmenessä vuodessa johdon asettamat kovat 
kasvutavoitteet 

P.T.A. jää historiaan yhtenä suomalaisen vaateteollisuuden 
kirkkaimmista tähdistä. Parhaina aikoina sen vuotuisen liike
vaihdon arvioidaan olleen nykyrahassa yli 30 miljoonaa euroa. 
Vähittäismyynnissä puhutaan silloin jopa sadan miljoonan 
euron vuosimyynnistä. 

"Ritva-Liisa oli äärimmäisen tuloshakuinen. Hän analysoi, 
mitä hänen vaatteitaan oli myyty ja mitä ei", muistelee Markku 

<11111 "Lasissa saan 
käyttää kaikki 
sieluni värit'~ 
Ritva-Liisa 
iloitsee. 

T Eero Aarnion 
Pallo-tuolista 
käsin voi ihailla 
puita ja järveä. 

<11111 Ulkoa lämmitettävä 
savusauna oli tontilla jo 
silloin, kun Ritva-Liisa ja 
Yrjö ostivat sen. 

Tikkanen, joka työskenteli Ritva-Liisan aikana tuotepäällikkö
nä P.T.A:lla ja Luhdalla, ja vaatealalla yhteensä yli 43 vuotta. 

Markku Tikkanen huomauttaa myös, että Ritva-Liisan mal
listot olivat valtavia. Niissä oli 300-400 tuotetta. 

"Suomessa ei ole eikä tule olemaan toista yhtä nerokasta 
suunnittelijaa. Hän teki isoja mallistoja takista kaulaliinaan 
ja koordinoi ne yhteensopivaan pakettiin. Hän hallitsi kaiken 
takista trikooseen:' 

"Olen saanut muodista kaiken" 
Ril ' s menestyi. Sitä myytiin mm. Hollannissa, Englannissa ja 
Saksassa. Pariisin Galeries Lafayettessa oli oma osasto vuosia. 
Kruununprinsessa Victoria suosii yhä Ril 'sin mekkoja. 

"Kun Ril ' s oli Ritva-Liisan käsissä, tunnistin vaatteet vä
reistä, kuoseista, materiaaleista ja leikkauksesta. Hän muutti 
asenteita. Suomessakin oli janottu, että saisi sitoutua suunnit
telijaan ja merkkiin. Ritva-Liisa vastasi siihen'', Selin sanoo. 

.å. Ritva-Liisa huomasi 
Yrjön teininä hiihto
kisoissa. Nyt hiihto on 
yhteinen harrastus. 

<11111 Vapaa-ajan kodista 
on tullut yhä tärkeämpi, 
kun parilla on nyt myös 
yhteinen työ. 

.å. Ruokakirja 
Ritva-Liisan 
tapaan. "Hän 
on älyttömän 
hyvä laittamaan 
ruokaa'~ Yrjö 
kiittää. 

<11111 Amoremio 
-lasiveistos 
hehkuu. Ritva
Liisa ja Yrjö 
toimittavat 
jokaisen lasi
työn ostajan 
kotiin itse. "Se 
tuntuu hyvältä:' 

Ril ' sissä Ritva-Liisa oli asettanut itselleen kymmenvuotista
voitteen, jonka hän koki saavuttaneensa. Samaan aikaan Luhta 
alkoi siirtää tuotantoa Kiinaan. 

"Miksi Suomi on niin lyhytnäköinen? Ammattitaito ja 
kädentaidot eivät periydy, ellei meillä ole tuotantoa. Skandi
naavinen muotokieli on voimavara. Sillä on oma sielu, vaikka 
kuinka kansainvälistymme:' 

Juhla-asujen suunnittelijana Ritva-Liisa on häikäissyt aina. 
Puvut ja korut ovat uniikkeja. 

Vieläkö voisit suunnitella massamuotia? 
"Koskaan ei voi sanoa ei, mutta koen, että olen saanut muo

dista kaiken. Suunnittelemiani vaatteita on myyty Euroopassa, 
Amerikassa ja Aasiassa:' 

Ritva-Liisa tarvitsee sisäisen haasteen. Nyt sen antavat lasi ja 
korut. 

"Olisi aika ihanaa tehdä massalasia. Jos niin on tarkoitettu, 
joku pyytää. Sitten kun olen oppinut riittävästi:' 

omaaikalehtifi 11 





<1111 Ritva-Liisan työpöydän äärestä 
näkee koko olohuoneen ja 
maiseman. "Elän nyt unelmaani. 
Pitäisikö jättää se elämättä siksi, 
että olen jonkun ikäinen?" 

"Ilman Ykiä menisin niin 
nopeasti, että olisin jo kuollut." 

Parhaillaan hän suunnittelee - mielestään uhkarohkeasti -
valaisimia Etelä-Suomessa toimivalle yritykselle. 

"Emme ole sitoneet toisiamme" 
Ritva-Liisa ja Yrjö ovat asuneet Kuopiossa, Helsingissä, Turus
sa ja taas Kuopiossa. Työ Ril 'sillä vei Ritva-Liisan kahdeksi
toista vuodeksi viikoiksi Lahteen. Yrjö on pyörittänyt yrityksi
ään Turussa ja Kuopiossa, mutta on luopunut niistä. Nyt hän 
on jo Turun-vuosina perustetun RLP Designin toimitusjohtaja. 

"Yrittäjyys on mahdollistanut joustavuuden. Jos olisin ollut 
toisen palveluksessa, olisi voinut tulla ristiriitoja. Olemme 
kuitenkin eläneet Ritva-Liisan työn ehdoilla:' 

Yrjölle on ollut tärkeää, ettei hän ole menettänyt itsenäisyyt
tään. Yrittäjyyden hän tunnistaa jo lapsuudestaan, kun hän 
piti kirjaa palokunnan ja postinjakajan palkkioistaanjamyi 
kesäleireillä päivällä ostamiaan karamelleja voitolla iltaisin. 

Myös taustalla Vihannin kaivoskylässä on iso merkitys. 
Urheilu, partio ja vapaapalokunta ylittivät luokkarajat. Siinä 
kehittyi hyvä itsetunto. 

"Emme ole sitoneet toisiamme. Myös omat harrastukset 
antavat voimaa elää vahvan ihmisen kanssa'; Yrjö sanoo. 

"Yki osaa esittää ratkaisevat kysymykset" 
Yrjö on aina neuvotellut Ritva-Liisan työsopimukset 1980-lu
vun alussa hän neuvotteli Finn-Flaren työsopimuksen ehdoista 
Sauli Niinistön kanssa, joka toimi tuolloin yrityksen juristina. 

Ritva-Liisalla ei ole koskaan ollut omaa pankkitiliä, vaan 
rahat ovat yhteisellä tilillä. 

"Kysyn aina Ykiltä, voinko ostaa jotakin. Olen kunnioittanut 
häntä ja sitä, että meillä on yhteiset rahat:' 

Ritva-Liisan uran taitteissa, kuten lähdöissä P.T.A:lta 1995 
ja Luhdalta 2008, Yrjö on nähnyt, ettei kaikki ole hyvin. Kun 
vaimolle tarjottiin mahdollisuutta työskennellä italialaisen 
Lineassen tekstiilitehtaan suunnittelijana 1990-luvun puolivä
lissä, Yrjö rohkaisi siihenkin. 

"Hän sanoi, että kadun loppuelämäni, jos en lähde. Hän osaa 
esittää ratkaisevat kysymykset: Luovuus on suurin voimavara
si. Voisitko tehdä jotain muuta?" 

Italiassa Ritva-Liisa vietti lopulta puoli vuotta, sillä koko 
perheen muutto sinne ei tuntunut hyvältä ajatukselta. 

Ritva-Liisa on impulsiivinen päättäjä. Yrjö miettii järjellä ja 
päättää sitten. Hän osaa hidastaa Ritva-Liisan menoa sopivasti. 

"Tietty boheemius on pelastanut meidät. Minä olisin jo 
kuollut, jos menisin niin nopeasti kuin tahdon", Ritva-Liisa 
sanoo. 

,,On pakko päästä täältä välillä pois,, 
Koko perhe on viettänyt jaksoja New Yorkissa ja Lontoossa, 
kun Ritva-Liisa on saanut apurahoja. Kun Ritva-Liisa matkus
taa yksin, hän kulkee museoissa, gallerioissa, kirjastoissa ja 
kaupoissa. Yrjö harrastaa lähihistoriaa ja käy jokaisella Kuopi
on Klubin matkalla Karjalassa. 

Viime vuonna pari ehti Miamiin, Japaniin, Italiaan ja Karja
laan. Syksyinen matka Japaniin oli unohtumaton, sillä Karui
zawassa juhlittiin mäkihyppääjä Taku Takeuchin häitä. Taku 
voitti olympiapronssia Japanille joukkuemäessä Sotshissa. 
Bestmanina oli Noriaki Kasai. Taku ystävystyi perheen Ville
pojan kanssa harjoitellessaan ja opiskellessaan Kuopiossa. 

Tänä vuonna Ritva-Liisa ja Yrjö aikovat ainakin Berliiniin, 
Barcelonaan, Pietariin ja Moskovaan. 

"Minun on pakko päästä täältä välillä pois. Tarvitsen suur
kaupunkeja. Jo Helsingissä on ihana katsoa ihmisiä sivusta. 
Lontoossa voisin asua. Firenze on sieluni koti'; Ritva-Liisa 
kertoo. 

Italiassa Ritva-Liisaa puhuttelevat myös arvot: tärkeintä ovat 
perhe, koti ja lähi piiri. 

,,Finnair oli lähes mahdoton tehtäva, 
Ritva-Liisa palasi vaatesuunnittelijana parrasvaloihin, kun hän 
voitti kilpailun Finnairin työasuista. 

"Finnairin asuissa on kaikki, mitä työvaatteissa 'ei voi' tehdä. 
Kaarevia linjoja, epäsymmetriaa ja valkoista, jota ei voi käyttää 
muualla kuin paitapuserossa. Uskoin Finnairin asuihin ensi 
silmäyksellä. Niissä voi puhua vau-efektistä", Jaakko Selin 
sanoo. 

"Finnairissa sain lähes mahdottoman haasteen, ja se onnis
tui. Tokion-lennolla katsoin vaatteita tyytyväisin mielin", Ritva 
Liisa kertoo. 

Tänä keväänä Puolustusvoimien Leijona Cateringin ja Alkon 
työntekijät saavat Ritva-Liisan suunnittelemat työasut 

Työvaatteet ovat tärkeä tulonlisä, sillä projektit ovat olleet 
suuria. Ritva-Liisa on oppinut tekemään powerpointit, joilla 
visio esitetään johtajille vartissa. Yrjö on ollut sovitusmallina 
sekä Alkon myyjän että lentokapteenin pukuun. Alkon aloitus
palaveri pidettiin kodin ruokapöydän ääressä. 

Ril 'sin aikoina pohdittiin, missä viipyy Ril 's Home, sisus
tusmallisto. Harmi, ettei sitä koskaan tullut. 

"Jo kodeista voi päätellä, että olisi hän sisustuksessakin ollut 
haka'', huokaa pitkäaikainen myyntikollega Markku Tikkanen. 

Ritva-Liisa on kyllä suunnitellut sisustustekstiilejä ja corian
tuotteita ja myy niitä verkossa. Iso osa menee yritysten liike
lahjoiksi. Muutama vuosi sitten hän totesi, ettei laajentaminen 
kannata. 

"Teimme henkisen päätöksen. Design riittää minulle. Ja Yrjö 
pystyy hoitamaan paperityöt ja auttamaan:' 

Kiitetty korumallisto alkoi Ritva-Liisan Alegria-näyttelystä 
2004. Naiset kysyivät, mistä siellä esiteltyjä koruja voisi ostaa. 

"Designkoruissa olen löytänyt paikkani markkinoilla:' 

"Pitäisikö jättää unelma elämättä?,, 
Vuoden kuluttua Luhdalta lähdöstä Ritva-Liisa päätti opiskella 
Kuopion muotoiluakatemiassa lasia, keramiikkaa ja jalome
tallia. Kun hän sitten epäröi, Yrjö neuvoi häntä kokeilemaan 
kaksi kuukautta. 

omaaikalehtifi 13 



RITVA-LIISA POHJALAINEN JA YRJÖ MÖTTÖNEN 

"Meille on tärkeää1 että minämme säilyvät 
avoimina emmekå nosta itseämme jalustalle." 

"Minähän jäin koulussa illalla lukkojen taakse. Kiinnostus 
vei mennessään'', Ritva-Liisa muistelee aikuisopiskeluaan. 

Opiskelukaverit luulivat alussa, että Ritva-Liisa tuli opetta
jaksi. Oli Ritva-Liisallakin opettelemista. Pääsuunnittelijana 
oli ollut assistentteja, ja hän oli vaatinut toisilta paljon. Nyt hän 

joutui nöyrtymään. 
"Se, että jouduin opettelemaan kaiken kantapään kautta, an

toi minulle ihan uuden elämän. Iloitsen, että pystyn työskente
lemään nuorten kanssa samalla viivalla:' 

Eläkepäivien mainitseminen saa Ritva-Liisan kipunoimaan. 
"Elän nyt unelmaani. Pitäisikö minun jättää elämättä sen 

takia, että olen jonkun ikäinen?" 

,Juhlamme päättyvät usein tanssiin'' 
Ritva-Liisa näyttää muistikirjaa, johon hän on piirtänyt ruoka
annoksia resepteineen. Sieltä on myös tarjoHe tuotavan keite
tyn kuhan ohje, sen, jonka hakumatkalle Yrjö juuttui. Nyt ei 
nautita viiniä, sillä talossa eletään sata päivää ilman alkoholia. 

Ritva-Liisan ja Yrjön luona juhlitaan usein: itsenäisyyspäivi
nä, pikkujouluina, suunnitellusti ja spontaanisti. 

Juhlien alla Ritva-Liisan päivä on täynnä jännitystä, kun hän 
laittaa ruokaa ja odottaa vieraita. Ilta voi päättyä tanssiin, sillä 
se, erityisesti jive, on parin yhteinen harrastus. 

Y stäviin kuuluu väkeä työläisistä huippujohtajiin. 
"Meille on tärkeää, että minämme säilyvät avoimina emme

kä nosta itseämme jalustalle:' 

,Jaamme lasten huolet ja ilot'' 
Perheen historiaa Ritva-Liisa on kerännyt kuva-albumeihin 
siitä asti, kun Jussi, 32, ja Ville, 27, olivat pieniä. Kun Ritva-

Liisa ja Yrjö puhuvat heistä, tuntuu kuin he olisivat paikalla. 
Jussi asuu perheineen Espoossa, Ville Kuopiossa. Isovanhem
mat auttavat tarvittaessa Jussin jälkikasvun hoidossa. Yhdessä 
juhlitaan pyhiä ja matkustetaan. 

"Nuorena ajattelee, että lapset ovat 20 vuotta meidän ja 
lähtevät sitten pois. Se ei mene niin. Jaamme heidän huolensa 
ja ilonsa koko elämän': Ritva-Liisa sanoo. 

Tärkeää on myös liikunta: talvella hiihto ja jumppa, kesällä 
golf. Golfin Yrjö aloitti jo kerran lasten ollessa pieniä. Ritva
Liisan pinna paloi, ja hän ehdotti myöhempää vaihetta. Golf 
sujuu nykyään hyvin, koska Yrjö ei enää neuvo vaimoaan. 

"Minusta ei tule koskaan golfissa hyvä. En edes yritä, sillä se 
veisi kaiken ajan:' 

,Ritva-Liisa on taitava sovittelija'' 
Tykkylumi painaa puita Juankoskella. Sinne valmistui vapaa
ajankoti 2005. Yrjö haaveili erämaamökistä, mutta Ritva-Liisa 
vastusti. Hän kävi Lahdessa töissä, ja perhe jo asui järven ran

nalla. Hän oli lapsena myös kantanut riittävästi vettä kaivosta. 
"Hassuinta on, että nyt minä viihdyn täällä eniten. Saatan 

olla yksin viikon, piirtää ja käydä sienessä'', Ritva-Liisa kertoo. 
Mökillä he keskittyvät yhdessäoloon. Ritva-Liisa sanoo opet

taneensa Yrjön puhumaan vaikeistakin asioista. 
"Moni asia olisi jäänyt selvittämättä, ellei Ritva-Liisa olisi 

niin taitava sovittelija ja miehen käsittelijä:' 
Ritva-Liisa muistelee, miten äiti sanoi kiivaalle, nuorelle 

tyttärelleen, että joskus tulee mies, joka laittaa tämän ruotuun. 
"Miten kävikin niin hyvä onni, että sain noin ihanan miehen 

kuin Yki. Elämme niin, ettemme aukaise vanhoja haavoja. 

Rakennamme aina tulevaisuutta:' • 

<11111 Gumbostrandin näyttelyä 
avaamassa Ritva-Liisan ja 
Yrjön kanssa pieni Väinö sekä 
Jussi-poika puolisonsa 
Leenan kanssa. 

Ajankohtaista 

Lasiveistoksia, koruja ja pukuja 
Eläköön moniNaisuus -näyttelyssä 

22.3. asti. Gumbostrand Konst & 
Form, Vainuddsvägen 72-78, Sipoo. 

konstoform.fi 
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'9' Brändiassistentti Salla 
Räsänen ja Ritva-Liisa tutkivat 
koruja Saurumilla. Korujen herkät 
runot laatii Riitta Raatikainen. 
"Hän on tuntojeni tulkki:' 

Uniikkia lasitaidetta 24.5.-30.6. 
Galleria G12, Minna Canthin katu 

15, Kuopio. galleria12.fi 

Lasiteoksia Taidegalleria Terttu 
Jurvakainen, Muhos, kesänäyttely 

14.6.-31.8. 

Kuopion musiikkikeskus, 30 
vuotta 5.9.2015. Yläaulassa 

Ritva-Liisan töitä. Yhteistyötä 
musiikkikeskuksen kanssa 

kymmenen vuotta. 

ArtHelsinki-messut 9.-13.9. Galleria 
G12:n kanssa. 

Verkossa: ritvaliisa.com rlp.fi, 
instagram: rlpdesign 
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