JULKKIS&KAIMA
Sarjassa täyskaimat kertovat arjestaan ja unelmistaan.

Satu Tuomisto
elää keikkatyönsä ehdoilla
mutta haaveilee
perheestä ja
seesteisestä
arjesta.
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Satu Tuomistosta
kuoriutuu vapaaajalla hurjapäinen
harrastaja.
”Nicaraguassa
laskin lankun päällä
alas laavan peittämää tulivuorenrinnettä.”

Satua
ANNA LEHTO KUVAT KATJA TÄHJÄ

Kun malli Satu Tuomisto
laittautuu työkeikalle viimeisen
päälle, koreografi Satu Tuomisto
kiskoo verkkarit ylleen.
Molemmat ovat päässeet
ujoudestaan ammattinsa avulla.
10.11.2011 MeNaiset

37

i
l
o
d
i
n
e
j
ö
t
t
y
t
Pikku
rittää
omisto pyö
u
T
tu
a
S
si
is
-m
Malli ja ex
ä itsensä joka
tä
y
lö
ja
sa
n
a
a
omaa firm
tä paikoista.
is
v
ä
tt
ä
ll
y
o
k
k
vii

”Törmäsin
koreografiSatuun netissä.”
ensimmäistä kertaa vuosikausiin uima
rannalla ja tein muitakin normaaleja
25-vuotiaan juttuja.
Työkeikoilla ihmiset tulevat juttele
maan enemmän kuin siviilissä. Välillä
shoppailessa huomaan, että lauma hihit
televiä tyttöjä seuraa minua jo kymme
nettä kertaa ostoskeskusta ympäri ja käy
hypistelemässä samoja vaatteita kuin
minä. Se on ihan hauskaa. Yleensä vilku
tan tytöille ja käyn moikkaamassa. Jos
minua olisi tullut aikoinaan joku Lola
Odusoga moikkaamaan, olisin muista
nut sen varmasti loppuelämäni. Lola oli
sellainen missi, jota lapsena ihailin.
ULKONÄKÖ on minulle työkalu, niin kuin

O

len törmännyt mui
hin Satu Tuomistoi
hin lähinnä Faceboo
kissa. Siellä on tullut
muutama yhteyden
otto kaimoiltani, jot
ka ovat saaneet minulle tarkoitettuja
viestejä. Kerran sain soiton, jossa soit
taja alkoi höpöttää jostain tanssiteok
sesta. Silloin tajusin, että hän varmasti
tavoitteli koreografi-Satua. Tiesin, että
hän on olemassa, sillä törmäsin nimeen
kerran netissä.
Lapsena minulla ei ollut lempinimiä,
mutta nykyään minua kutsutaan ulko
mailla Sagaksi. Se taipuu paremmin
ulkomaalaisten suussa kuin Satu.
Olin pienenä todella ujo. Se harmitti
itseäni ja pyrin siitä eroon. Siksi pää
dyin varmaan mallinhommiin, joissa
joutuu esiintymään. Missiksi tulin
vähän vahingossa. En ikinä haaveillut
missivuodesta, koska tiesin, että se on
vain oppivuosi. Vasta sen jälkeen pun
nitaan, kuka oikeasti pärjää alalla.

”
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TOISESTA
SADUSTA
”Olen tanssinut
nuorempana
ja ollut oman
tanssiryhmäni
koreografinakin
hetken. Se on
luova ammatti
ja arvostettavaa
työtä. On hienoa, että pääsee toteuttamaan itseään ja
näkee kättensä
jäljen.”

Missivuosi ei ole glamouria vaan rank
kaa työtä. Silti vuoden aikana ei tullut
mieleenikään luopua kruunusta. Tiesin,
mihin lähdin, ja tiesin, että kukaan ei
tee puolestani mitään. Tilasin käynti
kortit ja sovin työkeikat, tein itse kai
ken. Missivuonna brändäät itse itsesi.
ARJESSANI ON usein kiire. Työt ja työ

kaverit vaihtuvat joka päivä. Yritän
pitää yllä aamurutiinia, johon kuuluu
aamiainen ja lenkki koirani Leon kanssa.
Muuten minulla ei ole normaalia päivä
rytmiä. Yllätyn aina, kun katson kalente
rista seuraavaa viikkoa: siellä saattaa
lukea Turku tai Saksa tai mitä tahansa.
Menneenä kesänä kalenterin sivut
alkoivat vilistä silmissä siihen malliin,
että oli pakko ottaa taukoa. Heräsin aa
mulla ja toivoin, että voisin torkuttaa
vielä puolituntia. Se ei ole minulle
ollenkaan tyypillistä. Työ vei voimani,
ja siinä sivussa kärsi parisuhde. Raiva
sin kaksi viikkoa lomaa itselleni. Olin
kotona ja tein ruokaa. Kävin myös

auto taksikuskille. Lenkkeilen ja käyn
kuntosalilla kolme neljä kertaa viikossa.
Oikeasti haluaisin tanssia. Se on kuiten
kin näillä aikatauluilla mahdotonta.
Yhteistyökumppanini hoitavat kyn
teni ja hiukseni. Puunaushetket ovat
vähän kuin auton vuosihuolto, niissä
pitää käydä. Työssäni ei ole kyse vain
ulkonäöstä vaan koko kuvasta, jonka
annan itsestäni ulospäin. Pyrin teke
mään kaikki asiat niin, ettei tule sano
mista jälkikäteen.
Haluaisin jonakin päivänä rauhoittua
oman perheen pariin. Toivoisin tulevai
suudessa sellaista arkea, jossa mennään
kahdeksaksi töihin, päästään neljältä ja
haetaan lapset päiväkodista. Vartuin
itse Viialassa. Äitini on mielenterveys
alalla ja isä oli taidemaalari. Olimme
todella köyhä perhe, mutta rakkauteen
ei tarvita rahaa. Se on itsessään kullan
arvoista.
Vielä nyt menen kuitenkin työni
ehdoilla, ja tähän elämänrytmiin on täy
sin mahdotonta yhdistää lapsia.
Olen etuoikeutetussa asemassa, kun
saan tehdä työtä, josta pidän. Minulla on
oma yritys, ja työskentelen sen kautta.
Tuon itse leipäni pöytään ja olen siitä
ylpeä. Pienenä halusin näyttelijäksi mut
ta nyt luulen, että tuleva ammattini löy
tyy nykyisten töitteni kautta. Haluan olla
ihmisten kanssa, en ikinä pystyisi istu
maan toimistossa viittä päivää viikossa.”

A

”

suin Lontoossa, kun Satu
Tuomisto valittiin Miss
Suomeksi. En siis ollut
osallisena juhlahumussa
mutta kuulin tutuilta
uutiset. Pian minulle
alkoi vyöryä sähköposteja, jotka oli tar
koitettu missi-Sadulle. Yhdessä kehut
tiin esiintymistäni alusvaatenäytöksessä
Riihimäellä. Myös kutsuja tapaamisiin ja
kekkereille tuli. Osan olen säästänytkin.
Kaupungilla Satu Tuomisto -lööpit
osuvat silmään, ja ihmiset myös tykkää
vät näyttää niitä minulle. Nimemme on
helppo keskustelunaloitus tuntematto
mien kanssa, mutta en jaksa puhua siitä
pitkään. Tänä kesänä tapasin ensim
mäisen kerran ihmisen, joka ei uskonut,
että nimeni on Satu Tuomisto. Minulla
ei ole ollut ikinä lempinimiä. Lontoos
sakin minua kutsuttiin Saduksi, olin
siitä tosi tarkka, vaikka
englantilaisille nimi oli
hankala lausua.
LÖYSIN NYKYTANSSIN

Rento reggae-nainen

Koreografi Satu Tuomisto
na
vapaudesta ja viihtyy pitk uttii
iä
vuodessa ulkomailla seik aikoja
kaillen.

15-vuotiaana. Olin lap
sena ujo, mutta tanssi
antoi minulle itseluot
tamusta. Halu tanssia
oli niin vahva, että
lähdin Englantiin
opiskelemaan, ja niin minusta tuli
koreografi. Tanssin Lontoossa kaksi
toista vuotta ennen kuin palasin Suo
meen kaksi vuotta sitten.
Työskentelen Oulun tanssin keskuk
sen JoJon taiteellisena johtajana. Teen
koreografioita myös muualle. Alku
syksystä valmistin nykytanssiteoksen
Suomen kansallisbaletille.
Iltaisin tapaan kavereita ja käyn katso
massa tanssiesityksiä. Tykkään harrastaa
asioita, joissa on haastetta. Viimeksi olen
opetellut espanjaa ja pianonsoittoa.

”Minulle
alkoi vyöryä
sähköposteja,
jotka oli
tarkoitettu
missi-Sadulle.”

Karaoke on yksi lempijutuistani.
Tällä hetkellä työni vie minua paljon
maailmalle. Olen juuri lähdössä Not
tinghamiin, josta jatkan talven aikana
kahdeksaan maahan eri tanssifestivaa
leille.
Ammatissani mikään ei ole itsestään
selvää. Kuukausipalkkaisia koreografin
paikkoja on harvassa, ja taidealaan kuu
luu valitettavasti taloudellinen epävar
muus. Työviikkoni ovatkin kaikki erilai
sia. Toisaalta se sopii luonteelleni. Nau
tin vapaudesta, ja saan siitä energiaa.
Tanssi on tunteiden ilmaisua liikkeel
lä. En harrasta liikuntaa ulkönäön vaan
fiiliksen takia. Dieetit, meikit tai raken
nekynnet eivät kuulu minun arkeeni.
Minusta oli hienoa, että Satu voitti
Tanssii tähtien kanssa -kisan. Ehkä voisim
me joku päivä tehdä Sadun kanssa
yhdessä jotakin tanssiin liittyvää.
NAUTIN SEIKKAILUISTA. Reissaan monta

kuukautta vuodesta, varsinkin EteläAmerikassa. Mantereen rento ja luova

TOISESTA
SADUSTA
”Olen seurannut Sadun
elämää jonkin
verran lööpeistä ja ystävieni
linkittämistä
jutuista. Hän
vaikuttaa iloiselta ihmiseltä,
joka on hyvin
aktiivinen
monessa asiassa. Valokuvissa
hän näyttää
usein herkältä.”

meininki vetoaa minuun. Siellä ei
nipoteta pienistä. Olen itsekin aika
suurpiirteinen, pikkutarkkuus kylläs
tyttää. Ei minua esimerkiksi kiinnosta,
millaiset lautasliinat pöydässä on.
Pidän kaikenlaisista aktiviteeteista.
Nicaraguassa laskin lankunpätkällä alas
tulivuoren rinnettä, joka oli laavan pei
tossa. Se oli ihan järjetöntä, mutta kau
hean hauskaa. Olen myös opetellut surf
fausta ja laskenut koskia. Käyn paljon
tanssimassa vapaa-ajallakin. Varsinkin
reggae-bileissä käyn tanssilattialla
revittelemässä.
Asun tällä hetkellä ystävieni kanssa.
On kivaa, että ympärilläni on ihmisiä.
Meillä on aina ovet avoinna. En tarvitse
paljon fyysistä tilaa, omaa keittiötä tai
muuta materiaa. Tulevaisuudessa halu
aisin asua vanhassa puutalossa. Piha oli
si ihana, sillä tarvitsen luontoa.
Minulla on uunituore parisuhde,
mikä tuo paljon rakkautta ja onnea elä
määni. Yhteistä kotia ja lasten hankki
mista voi pohtia sitten myöhemmin.” n
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