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JULKISUUS JA SYDÄMEN SISIN

Eila Eskelinen

Pääkirjoitus
nähdessään nimensä lehdessä jälleen kerran hätkähtävät: Olenko se minä? Ja vastaavasti, ellei sitä nimeä
kotvaan näy: Olenko minä enää olemassakaan?
Elämäntarinafestivaalilla 2015 keskusteltiin
sairauden ja terveyden suhteesta taiteentekoon.
Taide voimauttaa, tervehdyttää, voi jopa pelastaa
hengen. Puhe terapiakirjoittamisesta ei saisi olla
vain halventavaa, sillä moni klassikkokirjailija –
muiden muassa Rilke – hoiti itseään kirjoittamalla.
Mutta jos pelkkä sairaus tai muu poikkeavuus takaa
tekijän julkisuuden, olennaisin saattaa peittyä.
Sirkka Klemetti (1945–1983), sokea ja liikuntakyvytön kuhmolaisrunoilija, joka täyttäisi tänä
vuonna 70, ei halunnut huomiota, joka perustuisi
vain sairauksiin. Se kävi ilmi kirjeissä, joita minulla
oli ilo saada häneltä 1980-luvulla. Hänet tuli nähdä
taiteilijana, vain sellaisena. ”Sillä se minä olen, enkä
muuksi voi tulla.” Hänen runonsa sanoin: ”Sokeana
/ ja kuuronakin / kiuru laulaa.” Keskustelu tuon hauraan mutta omasta tehtävästään tietoisen ”kiurun”
kanssa oli minulle terveelle sanan kaikissa mielissä
voimauttavaa.
Rilke puolestaan on jälleen ajankohtainen, sillä
hänen pääteoksestaan, 1923 ilmestyneistä Duinon
elegioista, on saatu uusi käännös. Sen on luontevalla
suomen kielellä kirjoittanut Arja Meski. Näin hän ja
Rilke Seitsemännessä elegiassa ajan atmosfääristä:
”Voimakasaumia luo ajanhenki, hahmoton / kuin
jännitteinen virta jota se kaikesta ammentaa. / Ei
temppeleitä se enää tunne. Nämä sydämen ylellisyydet yhä tarkemmin kätkemme.”
Pauhasi kirjakohu miten valtavana tahansa ympärillä, omaa hiljaista sisintä, sydämen ylellisyyksiä
siellä, on syytä suojella.
			
Lohjalla elokuussa 2015
Liisa Enwald

”Eikö ole aikaamme
kuuluva piirre, että
sen virtausten kiihkeys ja voima saa kirjoitusammattilaiset
- - lähtemään kodeistaan (joissa käy jo läpiveto!). Ja minne?
Julkisuuteen.” Meidän aikaamme koskeva kommenttiko,
kirjasyksyn kynnyksellä? Ei, vaan kirjekatkelma lähes sadan vuoden takaa. Rainer Maria
Rilke (1875–1926) älähti tällä tavoin Nora Purtscher-Wydenbrukille, joka oli lähettänyt kokoelmansa käsikirjoituksen esipuheen toivossa. Miten
kohiseva lienee kirjasyksy Saksassa tuolloin ollut,
mutta kirjeen jatkosta voimme aavistaa, ettei se
meidän media- ja palkintokeskeisestä touhustamme kovin kauas jää: ”Juuri sitä olisi nyt syytä varoa,
sitä ovelaa taktiikkaa ja halpahintaista flirttailua, jolla tuotanto saadaan pysymään pintakuohussa mukana - -.” R. H. Heygrodtille Rilke – jonka ympärillä aikalaiskirjailija Stefan Zweigin mukaan tihentyi
suuri hiljaisuus – kärjistää: ”On perustava väärinkäsitys, että mikään hengen ruumiillistuma voitaisiin - ylipäätään julkistaa.”
Rilke ei kirjoittanut katkeruuttaan, sillä hän jos
kuka sai runoillaan mainetta jo nuoresta alkaen. Hän,
joka arvotti ennen muuta oman olemisen keskuksesta kumpuavaa taidetta, ei vain sietänyt niitä ”kiihokkeita ja virikkeitä”, joilla taiteilijan hiljaisuutta ja
yksinäisyyttä oli alettu häiritä. Ei liene kovin auvoisaa
nytkään kirjaansa kaikessa rauhassa kypsyttäneelle
syöksyä äkkiä haastatteluihin ja messulavoille ikään
kuin takaamaan kasvoillaan menekkiä sille, jonka
merkityksen hänen sisimpänsä parhaiten tietää. Toki
julkisuus nostaa itsetuntoa ja uskoa omaan tekemiseen. Mutta liika on liikaa. Tiedän kirjailijoita, jotka

Rilken kirjekatkelmat ovat valikoimasta Hiljainen taiteen sisin.
Suom. ja toim. Liisa Enwald. TAI-teos 1997 – ntamo 2012. Elegiakatkema on Rilken kokoelmasta Duinon elegioita. Suom.
Arja Meski. ntamo 2015.
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VILLI JA VAPAA
Kolumni
joskus tapahtui pieniä ylilyöntejä, sai ystävistä aina
vertaistukea. Otettiin huumori avuksi ja naurettiin
sattumuksille jälkeenpäin vielä pitkään. Sillä niistä
hassuista tapahtumista löytyi aina selvästi positiivinen puoli.
Sarjaan ”todellisuus on tarua ihmeellisempää”
kuuluu seuraava episodi. Minä ja kaksi tyttökaveriani teimme 17-vuotiaina toisen kaverin kotona
kiljua. Panimomestarina toimi taas toisen kaverin
20-vuotias poikaystävä. Kiljukanisteri pulputti
iloisesti kaverin huoneen komerossa. Eräänä iltapäivänä koulun jälkeen päätimme maistaa, joko jalo
juoma oli käynyt kunnolla. Se oli jo niin valmista,
että kun kaverini meni alakerran keittiöön etsimään
appelsiineja ja kysyi äidiltään: ”onkohan meillä
apfelshiineja”, heräsivät äidin epäilykset. Hän kiipesi
yläkertaan kaverin huoneeseen, jossa me istuimme
viattoman näköisinä pelaamassa korttia, lasit ja
kanisteri komerossa piilossa. Äiti nuuski ensin ympärilleen ja meni sitten komerolle. – Mikäs täällä
oikein pulputtaa?
Pian olivat hyvät perjantaikiljut viemärissä. Ystävättäreni äidin loppukaneetti meille pitämässään
saarnassa oli osoitettu poikaystävälle: – Kyllähän
minä ymmärrän nämä tytönhöpäköt, mutta että
sinäkin, aikuinen mies, teet tällaista!
Kun palasin kotiin, oli oma äitini vastassa kuin
myrskyn merkki. Ystävän äiti oli soittanut sinne. –
Mitähän isä tästä sanoo, hän kauhisteli. Tätä episodia ei kuitenkaan isälle koskaan kerrottu.
Tarina jäi sen sijaan elämään ja vieläkin, kun
jossakin seurassa aletaan muistella nuoruuden
kohelluksia, on takataskussani kiljukortti. Hauska tarina jolle löytyy sympatiaa kaikilta, jotka ovat joskus
tunteneet itsensä villeiksi ja vapaiksi.
Yhtä asiaa mietin kyllä vieläkin. Miksi ihmeessä
kaverini alkoi tehdä mieli appelsiineja kesken kiljun
maistelun? Suolainen olisi ollut loogisempaa. Ja
leipä helpompi sana lausua.
		
Päivi Tolonen
Helsinki

Kesällä me suomalaiset vapaudumme valosta ja auringosta. Minulle parasta huvia on istua rannalla
ja kuunnella päivän hittejä Iphonellani. Suljen silmäni ja alan kuin vaivihkaa
keinua musiikin tahdissa.
Samalla palaavat mieleeni
nuoruusvuodet.
Teini-ikäisenä ilta alkoi kuuntelemalla hyvää
musaa isosiskon stereoista, samalla kun meikkasin
kasvoni. Sitten läksimme kavereiden kanssa kaupungille. Iltoihin kuuluivat tietysti haaveet unelmaprinssin löytämisestä. Todellisuus oli kuitenkin
monimutkaisempi. Pojat olivat joko komeita renttuja
tai koulun koviksia, joista oli kiva haaveilla ja joihin oli
helppo ihastua. Tai sitten he olivat kilttejä ja järkeviä
nörttejä. Siis äidin toivevävyjä ja poikaystäväainesta.
Jos oli itsekin nauttinut muutaman oluen, olivat
ensin mainitut yleensä kiinnostavampia.
Tosin päädyin tapailemaan niitä kunnollisempiakin. Eräs heistä oli kiltti mopopoika, joka ajeli minua
tapaamaan kilometrien takaa. Mutta jo muutaman
viikon tuttavuuden jälkeen laitoin pisteen suhteelle.
Istuimme vierekkäin kaverini lähiökodin pihamaalla,
hän moponsa tarakalla, minä ikkunalaudalla. Sanoin
hänelle yksinkertaisesti: nyt se on loppu. Kun mopo
oli pörräyttänyt pois, menin takaisin tyttökaverin luo.
Tunnustan, että omatuntoni soimasi hieman. Oli silti
ihanaa tuntea taas itsensä villiksi ja vapaaksi ja suunnitella kaverin kanssa tulevan perjantai-illan kujeita.
Nuorena on normaalia pitää hauskaa ja etsiä itseään. Kaikki eivät halunneet silloin ja tuskin haluavat
nykyisinkään sitoutua vielä 16–17-vuotiaana. Toki
oli niitäkin, jotka istuivat illat kiltisti kotona, lukivat
läksyjään ja seurustelivat vakavasti.
En silti vaihtaisi omaa nuoruuttani toisenlaiseksi.
Meillä oli kavereiden kanssa monta riemastuttavaa hetkeä kotibileistä muihin hörhöilyihin. Jos
5

Kielen päällä

KOLME-OMENAA?
Esko Karppanen

Niin seurakunta- ja paikallislehtien kuin iltapäivälehtien lukijaa hämmästyttävät yhä uudenlaiset kielivirheet, vaikka lehtitoimittajan tulisi osata kirjoittaa mahdollisimman oikein. (Toisin on ehkä radiossa ja televisiossa työskentelevän; siellä eivät välimerkkivirheet häirinne.)
Enää ei niinkään kummastuta se, ettei hernekeittoa ja vuosijuhlaa osata kirjoittaa yhteen, vaikka käsittämätöntä sekin on.
Suuremmin ihmetyttää yhdysviivan horjuva käyttö numeron ja sanan välillä. Jos kirjoittaja muistaisi edes
sen, että yhdysviivaa käytetään näissä tapauksissa silloin, kun on yhdyssanasta kyse, hän ei ehkä niin usein
sortuisi virheeseen.
Ei kai kukaan kirjoita *kolme-omenaa eikä varsinkaan *kolmeomenaa. Ei siis myöskään *3-omenaa.
Miksi sitten 50 vuotta ja vastaavanlaiset on niin vaikea kirjoittaa oikein? Virheitä näkee jopa ”oikeiden kirjailijoiden” ja arvovaltaisten kustantamojen teoksissa.
Eri asia on 50-vuotias, sillä viisikymmentävuotias on yhdyssana. Kun yhdyssanan jokin osa korvataan numerolla, väliin tarvitaan yhdysviiva.
Koulumme on 125-vuotias.
Mutta: Koulumme täytti 125 vuotta.
*
Pilkun puuttuminen oikeasta paikasta häiritsee viestin perillemenoa. Mutta vielä enemmän sotkee pilkku
väärässä paikassa.
Vaikka säännön mukaan että-lause erotetaan pilkulla, jotkut erehtyvät väittämään ja olettamaan pilkun
kuuluvan aina että-sanan edelle. Siitä johtunee pilkun käytön virheellinen yleistyminen sekä – että -rakenteissa. Mutta eihän niissä ole kyse että-lauseesta. Että-lause on sivulause, ja sivulause esiintyy yleensä päälauseen yhteydessä.
Tiedän [< päälause], että tämä on vaikeaa [< sivulause].
Mutta: Sekä pappi että kanttori kannattivat asiaa. Ei tuollaisiin rakenteisiin kuulu pilkku missään tapauksessa.
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HYVÄ TARINA VOITTAA
TODELLISUUDEN – OSA 3
Tuure Holopainen

jonka voimista kerrottiin tarinoita. Hänellä oli pieni, mutta sisukas hevonen, joka väsyi eräällä heinänhakumatkalla kovassa umpihangessa niin, ettei
jaksanut enää vetää kuormaa. Auku riisui tammansa valjaista, työnsi sen heinähäkin päälle ja veti itse
kuorman kotiin.
Vielä 1950-luvulla Kuninkaanniemen rannassa
näytettiin kiveä, jossa miehet saattoivat koetella
voimiaan. Luotettavien tietojen mukaan vahvimmat
miehet jaksoivat juuri ja juuri kohottaa sen maasta,
mutta kerrottiin, että Auku oli nostanut sen rinnalleen ja heittänyt päänsä yli.
Suuren talon aikaansaavalle poikamiehelle
oli tietysti tarjolla halukkaita vaimoehdokkaita.
Erityisen innokkaasti häntä tavoitteli lähikylässä,
Olhavassa, asuva Kyröläisen Taava. Auku kuitenkin
päätti naida Karenin Annan, johon hän oli tutustunut kulkiessaan Kuivaniemessä savotoilla. Heidät
vihittiin kesällä vuonna 1889.
Häitä seuranneena talvena Auku palaili muutamien iiläisten miesten kanssa kotiin Kuivaniemen
savotoilta. Matkalla he pysähtyivät Olhavassa
Kyröläisen Taavan pitämään matkalaisten pirttiin.
Levähtämään ja lämmittelemään poikenneet matkalaiset tilasivat juotavaa. Kun Taava ojensi juoman
Aukulle, hän suhahti tälle, että minkä takia sinä sen
Annun nait, olisit ottanut minut. Aukun mielestä
hänen juomansa maistui hieman erilaiselta kuin
tavallisesti, jotenkin karvaalta. Kun miehet olivat
lähdössä, Taava vielä kivahti Aukulle: – No, tiedätpähän naineesi Karenin Annun.
Kotimatkalla Auku käyttäytyi omituisesti. Hän
vaikutti kuumeiselta ja näki pikku-ukkoja, harhoja,
ja alkoi riehua reessään. Koko muu porukka tarvittiin rauhoittamaan vahvaa miestä. Hänet nujerrettiin joukolla, sidottiin köysiin ja toimitettiin kotiin.
Kotona vaivat eivät hellittäneet. Mikään
hoito ei näyttänyt tehoavan niihin. Varsin pian

Kuninkaanniemen Auku
Tällä hienolla monipolvisella tarinalla on vahva todellisuuspohja. Sitä kerrottiin Iissä 1950-luvulla iltapuhteella, hämärtyvissä pirteissä, ennen sähkövalojen tulemista.
Tapahtumat sijoittuvat Pohjois-Iihin, Kuninkaanniemeen, joka paikallisen tarinan mukaan sai nimensä siitä, että Ruotsin kuningas Kustaa IV Adolf
ankkuroitui 1800-luvun alussa laivallaan niemen
edustalle, soudatti itsensä maihin ja ruokaili suuren
seurueensa kanssa vankan lakkapääpetäjän alla,
joka on edelleen pystyssä. Historiallinen tosiasia on
kuitenkin se, että kuningas teki vierailunsa Iin pappilaan maitse hevosvaljakoilla. Mutta saattaa hyvinkin olla niin, että hän ympäristöön tutustuessaan
pysähtyi ruokailemaan kyseisen petäjän alle. Sinne
on pappilasta matkaa noin seitsemän kilometriä.
Koska ihmiset esiintyvät tässä Auku Kuninkaanniemen ympärille kietoutuvassa tarinassa
omilla nimillään, kävin vuonna 1986 kysymässä
luvan sen kertomiseen hänen tyttäreltään Martta
Kuninkaanniemeltä. En siitä aikaisemmin kirjoittanut, koska mielessäni on viipyillyt ajatus siitä,
että se voisi säilyä ja rikastua suullisesti periytyvänä
tarinana.
Saatan kuitenkin olla ainoa elossa oleva ihminen,
joka sen muistaa. Olen kertonut sitä 1980-luvulla
Siikajoen Tuulijuhulilla, 1990-luvulla Solovetstkissa
ja 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä
Isolla-Syötteellä. Koska kuulijoilla ei kuitenkaan ole
henkilökohtaista kytkentää tarinan henkilöihin,
en usko, että se voisi enää periytyä luonnollisella
tavalla suullisesti.
Kuninkaanniemen suurta taloa asui 1800-luvun lopulla Auku Kuninkaanniemi, suurikokoinen mies,
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Kirkosta tulvehtivat tulijoita vastaan kirkkaat
valot ja voimakas virrenveisuu. Menossa olivat yölliset kirkonmenot. Hätämaan tietäjä johdatti Aukun
keskikäytävää pitkin istumaan etupenkkiin. Kun
virsi päättyi, alttarille asteli mustakaapuinen pappi,
kohdisti katseensa Aukuun ja kysyi, miksi tämä oli
tullut kesken kaiken manan väen jumalanpalvelukseen. Silloin Auku kertoi sairastuneensa ja epäilevänsä, että hänelle oli annettu juoman seassa kirkkomaan multaa. Pappi heilautti kättään ja vastasi:
– Vainajat ovat maan alla. Ei kirkkomaan multa
ketään vahingoita, vaikka sitä söisi säkillisen. Muusta
tässä on kysymys. Sinulle on juotettu itsensä hirttäneen miehen huulilta kaavittua vaahtoa.
Sitten hän viittasi Aukun alttarille ja juotti hänelle
ehtoollismaljasta täsmälleen saman makuista juomaa, jota Taava oli hänelle antanut. Pappi kehotti
häntä ryyppäämään vielä toisen kerran ja sanoi:
– Annetaanpa tästä vähän Taavallekin.
Ehtoollisen jälkeen Hätämaan tietäjä ja Auku
poistuivat kirkosta seurakunnan virrenveisuun
saattelemana. Juuri kun he olivat astumassa ovesta
ulos, veisuu katkesi kuin veitsellä leikaten ja seurakunta rämähti kauheaan naurunremakkaan. Auku
oli vaistomaisesti vähällä katsoa, mitä kirkossa
tapahtui, mutta muisti samassa tietäjän varoituksen
ja malttoi olla katsomatta taakseen.
Seuraavat kolme vuorokautta Hätämaan tietäjä
saunotti Aukua kovissa löylyissä vähintään kolme
kertaa päivässä ja juotti hänelle omia rohtojaan.
Hoidon seurauksena potilaan vasemman rintalihaksen päälle alkoi kehittyä valkoinen muhkura. Kun se
oli paisunut peukalon pään kokoiseksi, Auku tunsi
itsensä niin terveeksi, että oli valmis lähtemään
kotiin. Myös Hätämaan tietäjä totesi Aukun parantuneen. Hän kuitenkin varoitti lähtijää sanomalla, että
Aukun rintaan kohonneeseen valkoiseen muhkuraan oli koteloitunut hänelle juotettu myrkky ja että
sitä ei saisi koskaan leikata siitä pois.
Auku palasi kotiin ja eleli siellä normaalia elämää,
mutta pian hänen paluunsa jälkeen Kyröläisen
Taava menetti järkensä, eikä hänen hulluuttaan pystytty mitenkään parantamaan.
Vuodet kuluivat. Eräänä pyhänä, kun Auku oli käymässä kirkolla, hän näki surevan joukon saattamassa
vainajaa keskellä Iijokea sijaitsevaan Kruununsaareen, iiläisten hautausmaahan. Hän pysähtyi kyselemään, kuka oli kuollut. Aukulle kerrottiin, että vainaja
oli Kyröläisen Taava. Sen kuultuaan Auku totesi hieman ironiseen sävyyn, että jos hän tuon olisi tiennyt,

ymmärrettiin, että sairauden täytyi johtua siitä
juomasta, jonka Taava oli antanut Aukulle. Epäiltiin vahvasti, että siihen oli sekoitettu kirkkomaan
multaa. Apua piti hankkia. Lähin lääkäri olisi ollut
Oulussa runsaan 50 kilometrin päässä, mutta ymmärrettiin toki, että sellaiseen tautiin eivät lääkäreiden rohdot auttaneet. Hädässä päätettiin turvautua
Jussi Luomajokeen, kuuluisaan sokeaan Hätämaan
tietäjään, joka asui 150 kilometrin päässä Piippolan
Leskelässä.
Talon pienikokoinen tamma valjastettiin ajoreen
eteen, ja kyytimieheksi lähti Aukun veli Erkki Kuninkaanniemi. Potilas oli alkumatkasta rauhallinen,
mutta kun ylitettiin jokea Iin Haminan kohdalta,
Auku nousi raivoon, tarttui Erkki Kuninkaannimeä
niskasta ja lähti työntämään häntä kohti Haminan
naisten pyykkiavantoa. Juuri kun Auku oli työntämässä kyytimiehensä päätä avantoon, hän lamaantui, alkoi täristä kuin horkassa ja valahti voimattomaksi. Velimies talutti tahdottoman Aukun takaisin
rekeen. Matka jatkui, ja Auku oli rauhallinen kuin
sylilapsi. Hätämaassa oltiin matkalaisia pihamaalla
vastassa. Hätämaan tietäjä tiesi, mistä vieraat olivat
tulleet ja että matkalla oli ilmennyt ongelmia. Kun
Erkki ihmetteli, mistä tietäjä oli saanut tietonsa,
tämä kertoi, että etiäiset olivat hänelle asiasta
unessa ilmoittaneet ja että ne olivat hänen käskystään turvanneet matkalaisten perilletulon.
Koska matka oli pitkä, Erkki jäi odottamaan
Hätämaahan veljensä parantumista. Auku ei itse
puhunut tapahtumien kulusta ja Hätämaan tietäjän
parannuskeinoista kovin mielellään, mutta hänen
maininnoistaan ja Erkin kertomuksista on saatu selville ainakin seuraavaa:
Hätämaan tietäjä aloitti hoitonsa valvottamalla
Aukua öisin. Hän vei potilaansa yöllä kirkkomaalle.
Sokeaa tietäjää ei pimeys haitannut. Ketterästi hän
puikkelehti hautojen välissä, laskeutui välillä polvilleen ja mumisi. Auku ei osannut sanoa, rukoiliko
hän, vai keskusteliko hän manan väen kanssa.
Kolmantena yönä hän alkoi kiertää Aukun kanssa
kirkkoa, ensin kolmesti vastapäivään ja sitten
kolmesti myötäpäivään. Sitten hän pysähtyi erehtymättömästi kirkon oven eteen ja varoitti Aukua:
– Kun mennään sisään, saat vastata vain tehtyihin kysymyksiin. Muuten et saa puhua mitään. Ja
muista: tapahtuipa mitä tahansa, kertaakaan et saa
katsoa taaksesi.
Sitten hän koputti kepillään kolmesti kirkon
oveen, joka rävähti selälleen.
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kotinsa ikkunasta, miten metsän reunasta taloa
lähestyi mustapukuinen nainen. Hän kulki kevyesti
kuin leijuen, tuli ikkunan taakse ja jätti sen laudalle
tulipunaisen kukan. Nainen poistui, ja kun omaiset
menivät ulos, ikkunanlaudalla oli todellakin punainen kukka. Omituista oli, että vaikka oli kevät ja
maassa vielä paikka paikoin lunta, jonka yli naisen oli
täytynyt kulkea, siinä ei näkynyt minkäänlaisia jälkiä.
Leski ja naimattomat tyttäret, jotka tunnettiin
syvästi uskonnollisina ja rehellisinä ihmisinä, eivät
voineet varmasti sanoa, kuka tuo nainen oli, mutta
he uskoivat vahvasti, että se oli Kyröläisen Taava,
joka tuli tarjoamaan sovintoa vainajan omaisille.
Martan levollisesta äänestä ymmärsin, että he
olivat sen hyväksyneet. Minäkin olen sen valmis
hyväksymään. Tarinassa oli kuitenkin kysymys
rakkaudesta.

niin seppeleen hän olisi Taavalle laittanut. Niin paljon
”iloa” Taava oli hänen elämäänsä aiheuttanut.
Talvisodan alla, 1930-luvun lopulla, Auku sairastui
syöpään, kräftaan, niin kuin Iissä vielä 1950-luvulla
sanottiin. Häntä tutkinut lääkäri arveli, että syöpä
johtui rinnassa olevasta valkoisesta muhkurasta
ja olisi halunnut leikkauttaa sen pois. Mutta Auku
muisti Hätämaan tietäjän ohjeen eikä suostunut leikkaukseen. Kun lääkärit varoittivat, että sairaus johtaisi hoitamattomana varmasti kuolemaan, Auku totesi yksikantaan, että kullekin ihmiselle on määrätty
hänen aikansa eikä Mooseksen aikaa pidä mennä
muuttamaan. Keväällä 1938 Auku kuoli. Kuuluisa
voimamies oli laihtunut lähes luurangoksi ja rinnan
kyhmy oli paisunut kananmunan kokoiseksi.
Hautajaispäivän iltahämärässä, kun saattoväki oli
jo lähtenyt pois, leski ja Aukun kaksi tytärtä näkivät
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TEEMANA TARINOITA
TERVEYDESTÄ
Raimo Visuri
Myyrmäen ostoskeskuksessa sattuneen ampumistapauksen jälkimainingeissa ja käsittelee kouluväkivaltaa, sekä aikuisille suunnattu Punaisten kyynelten
talo, jonka alkuna oli lomamatka Kambodžaan ja joka
kertoo punakhmerien 1970-luvulla harjoittamista
julmuuksista yhden henkilön tarinan kautta.
Rannela on ollut kymmenen vuotta mukana Tampereella kirjepajatoiminnassa, jossa joukko vapaaehtoisia kirjoittaa nimettöminä kirjeitä tuntemattomille.
Toiminnan tarkoituksena on piristää, lohduttaa ja
auttaa etenkin yksinäisiä vanhuksia, syrjäytymisvaarassa olevia nuoria ja mielenterveyskuntoutujia.
– Ajattelen kirjoittamalla. En olisi sama ihminen,
jos en kirjoittaisi. Kirjoittaminen on minulle turvapaikka, Rannela kuvaili kirjoittamisen merkitystä.

Kärsämäen XV Elämäntarinafestivaalin
teemana olivat terveyteen liittyvät tarinat.
Virikkeinä toimivat kansan suussa kiertävät
jutut Kärsämäen ja lähiseutujen legendaarisista lääkäreistä, apteekkareista ja kansanparantajista. Teemaa lähestyttiin tarinoiden, kirjallisuuden, valokuvien, näytelmän
ja näyttelyiden kautta. Elämäntarinaseminaarissa 17.7. paneuduttiin taiteen ja kirjallisuuden parantavaan vaikutukseen.
”Kirjoitin itseni terveeksi”

Valokuvasta voimaa

Elämäntarinaseminaarin ensimmäinen esiintyjä oli
kirjailija, toimittaja ja sanataideohjaaja Terhi Rannela. Outokummussa syntynyt, nykyään Tampereella asuva kirjailija on nuorten kirjallisuuslehti Lukufiiliksen päätoimittaja ja kirjoittaa myös Suomen
Kirjailijaliiton julkaisemaan Kirjailija-lehteen. Rannela
tunnetaan kantaaottavista, yhteiskunnallisista nuortenromaaneistaan, joissa ei kaihdeta vakaviakaan aiheita. Häntä haastatteli festivaalin taiteellinen johtaja, kirjailija ja kirjoittajakouluttaja Taija Tuominen.
Henkilökohtaisimmaksi teoksekseen Rannela
nimesi 2014 ilmestyneen koskettavan päiväkirjaromaanin Läpi yön, johon hän oli saanut kipinän Eeva
Kilven kirjasta Kuolinsiivous. – Teini-iän päiväkirjojeni fyysistä lukukokemusta seurasi intensiivinen
kirjoitusprosessi. Kirjoitin itseni terveeksi, vahvaksi
ja onnelliseksi, Rannela kertoi.
Aiemmasta tuotannostaan Rannela esitteli puhuttelevia ja monille voimauttavia teoksia: Puhdas valkoinen, joka on perinteinen, realistinen nuortenkirja
yhtenä teemanaan rasismi, Yhden promillen juttuja,
jossa hän halusi kokeilla lyhyitä tekstejä ja kirjoittaa
alkoholikulttuuristamme, Taivaan tuuliin, joka syntyi

Taide- ja sosiaalikasvattaja Miina Savolainen kertoi kuvaluennossaan ”Perhevalokuvien tarinat nyt
ja ennen” voimauttavasta valokuvasta. Kyseessä on
Savolaisen kehittämä sosiaalipedagoginen menetelmä, joka 2000-luvun alusta on levinnyt vähitellen
kaikkeen sosiaali-, terveys- ja opetusalojen moniammatilliseen työhön, työyhteisöjen kehittämiseen
sekä ennen muuta lastensuojeluun, jonka piirissä
menetelmä on syntynyt.
Voimauttavassa valokuvassa Savolainen kertoi
kääntäneensä kuvaajan ja kuvattavan asetelman
päälaelleen. Kun perinteisessä valokuvaamisessa
kuvaaja päättää, miten hän näkee kuvaamansa
ihmisen, tässä menetelmässä kuvattava on päähenkilö, joka määrittelee, miten häntä saa katsoa.
Voimauttavan valokuvan työväline ei oikeastaan
olekaan valokuvaus, vaan katse ja näkemisen tapa.
Voimme tietoisesti katsoa toisin ja nostaa kuvattavasta henkilöstä näkyväksi sellaistakin, mikä on niin
haurasta, ettei se vielä ole edes kunnolla olemassa.
Toisin kuin perinteisissä valokuvaterapioissa voimauttavassa valokuvassa kuvia ei Savolaisen mukaan
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kuljetti kuulijoita mielenkiintoisella aikamatkalla
perhevalokuvien historiaan: miten varhaisimmista
lähes yksinomaan iloon, juhlaan ja merkittäviin
tilanteisiin rajoittuvista kuvista on tultu kyläkuvaajien aikakauden, sota-ajan ja jälleenrakennusajan
tuomien erityispiirteiden kautta nykyaikaiseen moniulotteisen elämän kuvaamiseen.
Parituntisen luentonsa päätteeksi Savolainen
tähdensi rakkauden merkitystä voimauttavassa
valokuvassa. Hän totesi, että perhevalokuvissa kuvattu on suvulle muistamisen arvoista, hyväksyttyä,
arvokasta ja rakastettua. Kuvissa on aina pyrkimys
rakkauteen, mutta kykymme osoittaa sitä on
kömpelö ja vajavainen. Savolainen kysyykin: miten
oppia rakastamaan paremmin? Valokuvassa on rakkaudellista vain, jos se on vastavuoroista.

käytetä asiakkaan arviointiin, esim. lokerointiin väkivaltarikolliseksi, tai hänen kehityksensä ohjaamiseen
toivottuun suuntaan. Sen sijaan hoitosuhde ymmärretään vastavuoroisena, kuvaajan ja kuvattavan dialogina, joka paremmin edistää korjaantumista. Keskeistä
on periaate, että jokainen tulee näkyväksi omilla ehdoillaan, itse määrittelemällään tavalla. Sitä kautta hän
oppii katsomaan itseään eri tavalla. Kuvassa oleminen
tulee todeksi ja alkaa vahvistaa identiteettiä. Tapahtuu
voimautuminen, jonka seurauksena kaltoin kohdeltu
ihminen voi kokea itsensä rakastetuksi ja arvokkaaksi,
mikä on jokaisen perusoikeus.
Käänteentekevän menetelmänsä Savolainen
kehitti kymmenvuotisen lastensuojeluprojektin
myötä. Sen tuloksena syntyi v. 2008 kuvateos
Maailman ihanin tyttö, joka palkittiin vuoden kauneimpana kuvakirjana. Täydellisyyttä hipovissa
valokuvissa esittäytyy kymmenen lastenkodissa
kasvanutta ”maailman ihaninta tyttöä” itse valitsemissaan paikoissa, asuissa ja asennoissa. ”He ovat
näyttäneet, kuinka itseään voi opetella katsomaan
lempeämmin. Näinä vuosina olen oppinut heiltä,
että voin valokuvaamalla osoittaa toiselle ihmiselle,
kuinka erityinen hän on minulle”, Savolainen kiteyttää kirjansa esipuheessa voimautumisen idean.
Intensiivisessä kuvaluennossaan Savolainen
avasi yleisön silmät lukemaan valokuvista niiden
voimauttavia tarinoita. Kuvien avulla voidaan tutkia
esim., miten isän suhde lapseen on muuttunut ajan
kuluessa tai miten ydinperheen identiteetti on kehittynyt perheen kasvaessa.
Oman sukunsa kuvia hyödyntäen Savolainen

Kulttuuri terveyttää

Daria Toriello

Teatteriryhmä Hehkun esitettyä kohtauksen Ritva
Ikolan ohjaamasta näytelmästä ”Terveydeksi!” seminaarin teemaosuus päättyi paneelikeskusteluun. Taija Tuomisen johdolla Terhi Rannela, Miina Savolainen
ja Elämäntarinayhdistyksen pj. Kari Krapu vaihtoivat ajatuksia kulttuurin ja terveyden merkityksestä:
Miten taide parantaa? Vahvimpina tunteiden ja mielialojen säätelijöinä nousivat esiin kirjallisuus ja kirjoittaminen, esim. päiväkirjan pitäminen. – Kaikki ongelmat ovat ratkenneet kirjoittamalla, Krapu totesi
omana kokemuksenaan. Jokaisen keskustelijan nimettyä vielä häntä eniten koskettaneen kirjan tai
muun teoksen puheenjohtaja tiivisti seminaarin annin sanoihin ”Kulttuuri on eloonjäämispaketti”.

Paneelikeskusteluun taiteen tervehdyttävästä
vaikutuksesta osallistuivat Taija Tuomisen (vas.) johdolla
pj. Kari Krapu sekä seminaarin pääesiintyjät Miina Savolainen ja Terhi Rannela (oik.).
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TERVEYDEKSI!
Ritva Ikola
Jos musiikkikappale ei tuntunut tukevan kohtausta,
kuuntelin lisää, valitsin uuden jne. Kun kohtauksen
alkaessa ja musiikin noustessa taustalle kaiken kerta
toisensa nähnyt ohjaaja saa kylmiä väreitä, ollaan
oikealla tiellä. Työryhmällämme oli onni saada
mukaan nuori hanuristi Selina ja näin ryydittää tarinankerrontaamme myös live-musiikilla. Sovimme
yhteisen periaatteen, jonka mukaan jokaisella ihmisellä on oikeus ilmaista itseään myös laulamalla.
Mahtava Hehku-ryhmäni oli valmis tähänkin haasteeseen ja niin tarinankerronnallinen esityksemme
Terveydeksi! valmistui ajallaan ja veti kahdessa
esityksessä täyden katsomon Pappilan väentupaan,
joka sopi esityspaikaksi erinomaisesti.
Usein harrastajanäyttelijälle on yllätys, kuinka
paljon työtä esityksen harjoittaminen vaatii. Yllätys
on usein myös se, kuinka paljon tällainen yhteinen
projekti tekijöilleen voi antaa.

Syksyllä 2014 sain Elämäntarinayhdistykseltä mieluisan tehtävän. Sain uppoutua kuukausiksi porkkaamaan kotiseutuarkistoja ja kirjastoja etsiäkseni
tietoa seuduillamme vaikuttaneista henkilöistä, jotka sopisivat kesän 2015 esitykseemme työnimellä
Tarinoita terveydestä.
Kiinnostavien henkilöiden lista oli pitkä, ja vaikkeivät kaikki finaaliin päässeetkään, oli heihin hienoa
tutustua. Mielenkiintoisia tarinoita, kiehtovia henkilöitä läjäpäin, siinä sisältöä syksyyni ja talveenkin.
Festivaalien teeman mukaan keskushenkilöiksi käsikirjoitukseeni asettuivat Konrad Relander (myöh.
Reijo Waara), joka toimi piirilääkärinä alueellamme
1890-luvulla, Juho Luomajoki eli Hätämaan tietäjä
sekä Reino Viranko, Haapaveden kunnanlääkäri
1930-luvulta aina 1960-luvulle saakka.
Mielenkiintoisten tarinoiden puristaminen reilun
tunnin mittaiseksi esitykseksi tuotti suorastaan tuskaa. Monia tärkeitä juttuja kun oli pakko jättää kokonaisuudesta pois. Huhtikuussa käsikirjoitus oli valmis
ja toukokuun lopulla lukuharjoitukset saattoivat
alkaa. Teatteriryhmä Hehku oli saanut tätä esitystä
varten muutaman uudenkin jäsenen ja teimme töitä
ahkerasti aina festivaaliviikonloppuun saakka.
Esityksen harjoitusprosessi on aina mielenkiintoinen yhteinen matka. Esityksen valmistaminen on
ankaraa tekstin mieleen painamista, harjoittelua,
harjoittelua ja hiomista. Se on myös matka täynnä
yllätyksiä, oivalluksia, yhteen pelaamista, liikuttumista ja makeaa naurua. Kävimme myös tekstin
innoittamina lukemattomia mielenkiintoisia keskusteluja maailmanmenosta ennen ja nyt.
Kun esitys alkoi olla hiomista vailla, liitimme siihen musiikin. Periaatteeni oli, että musiikin tuli olla
suomalaista. Niinpä istuin päiväkausia kuunnellen
säveltäjiämme, poimin lähinnä intuitiolla musiikkia
valitsemiini kohtauksiin. Sitten kokeilimme harjoituksissa, toimiiko valittu musiikki tekstin kanssa.

Terveydeksi!
Käsikirjoitus & ohjaus Ritva Ikola.
Rooleissa ja samalla etukannen kuvassa vasemmalta: Taina Huttunen ja Hanna Lystilä edessä, Keijo
Isola, Helmi Saarikoski, Hilkka Kopola ja Markku
Koski takana.
Säestys Selina Heikura.
Sen, joka aloittaa tyhjästä, ei auta syödä silloin kun on
nälkä eikä nukkua silloin, kun väsyttää.
Juho Luomajoki
En minä sinulta maksua ota, kovin on menny kuve laihaksi.
Heikki Viranko
Älä opi polttamaan tupakkaa. Se on terveydellesi vahingoksi.
Älä häiriköitse. Se kiihottaa ja kuluttaa hermostoa.
Pure ruokasi huolellisesti. Puoleksi purtu ruoka vaikuttaa haitallisesti ruuansulattimiin.
Konrad Relander
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LASTEN LELULASARETTI
Johanna Pyrrö

Johanna-hoitaja korjaa Elli
Salon Nasu-pehmolelun
selkää muutamalla ompeleella. Hoitotoimenpidettä seuraa myös
Ellin Ines-sisko oikealla.

Daria Toriello

Punahirsisen Konttilan talon pihapiirissä kuhisee:
Myyntipöytien ympärillä katsellaan villasukkia, kesähattuja ja vanhoja kahvikuppeja. Setä-Heikin pop-up
-ravintolan jonossa nälkäiset jonottavat hampurilaisia. Konttilan, entisen kestikievarin, sisälle kulkee lapsia leluja kädessään. Oveen nojaa kyltti, jossa komeilee punainen risti ja teksti: Lasten lelulasaretti.
Lasaretissa korjataan leikkikaluja ja jaetaan
tarinoita, jotka liittyvät leluihin, leikkimiseen ja
asioihin, joita lapset haluavat jakaa. Pienet asiakkaat
ilmoittautuvat ensin vastaanottoon ja jäävät sitten
odottamaan, milloin on heidän vuoronsa päästä
lääkärin tai hoitajan luo. Konttilan pirtin tunnelmaa
on pehmennetty iloisenvärisillä kankailla ja leluilla,
jotta odottaminen ja vastaanotolla käynti ei jännittäisi kuten oikeassa lääkärissä. Lisäksi lapset pääsevät käynnin aikana katselemaan nukketeatteria ja
jotkut vapaaehtoiset saavat osallistua näytelmiin,
joissa esitetään mm. ”Kolme pukkia ja peikko” -satu.
– Mistä olet saanut Nasun? lelulasaretin hoitaja
kysyy, kun tarkastelee pientä pehmoeläintä. – Se on
jo vanha. Sain sen synttärilahjaksi, kun olin pieni. En
muista, montako vuotta täytin, vastaa vaaleahiuksinen tyttö. – Katsotaanpa, millainen haava Nasulla
on selässä? Onpa tämä iso, niskakin on vähän rikki.
Me tarvitaan neulaa ja lankaa. Otetaan vaaleanpunaista lankaa ja ommellaan Nasu ehjäksi. Missä
tämä on mennyt rikki? – Pikkuveli rikkoi sen. Se ei
osaa hoitaa pehmoeläimiä.
Nasun selkä saatiin kuntoon ja samalla toivottiin,
että pikkuveli kasvaisi sen verran, että oppisi leikkimään nätimmin pehmoeläimillä. Kuten oikeassa
lääkärissä myös lelulasaretissa hoidetut potilaat saivat
reseptin ja lääkkeitä. Apteekin paperisesta lääkepussista paljastui karkkeja, joita sai ottaa ohjeen mukaan.
Tapahtuman aikana monet leikkikalut tulivat kuntoon,
mm. paljossa leikissä rispaantuneelle koiralle virkattiin
uusi korva, kun entinen oli kadonnut. Hiiren vatsakipu

paljastui umpisuolentulehdukseksi, ja hiiri joutui
leikkauspöydälle. Jotkin hoitotoimenpiteet vaativat
enemmän aikaa, kuten Veeruska-nuken alaselän
korjaaminen. Veeruska pääsi ensin röntgeniin ja sitten
selän paikkaaminen aloitettiin vaihe vaiheelta. Odottaminen kannatti, ja nukke saatiin lopulta kuntoon.
Joidenkin lelujen korjaamisessa ei käynyt yhtä hyvin,
mutta kaikkien leikkikalujen tarinat kuunneltiin ja
jokainen sai mukaan reseptin ja lääkkeet.
Kestikievarin aikoihin Konttilassa pysähdyttiin
ihmisten tarinoiden äärelle, samalla kun matkustajat
saivat levähtää ja syödä. Ihminen ei ole muuttunut
noista ajoista: lasten lelulasaretin tarinat ja niiden
jakaminen saivat aikaan monia lämminhenkisiä kohtaamisia sekä poikivat iloa ja leikkiä eteenpäin. Joissakin kodeissa kaivettiin tapahtuman jälkeen esiin
nukkeja, pehmoeläimiä ja autoja, joita hoidettiin.
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”TÄMÄ TARINA ON TOSI”
Pentti Stranius
yksi arvostelukriteeri. Toki juttuaan jokainen saa
värittää.
Väisänen kilpaili jo toista kertaa SM-mestaruudesta. Vuosi sitten hän tuli kolmanneksi. Vuoden
2015 kilpailutarinassaan (”Kadonnut koti”) hän uskalsi tuomariston mielestä heittää rohkeasti oman
elämänsä nolotkin asiat estradille, menetettyään
tilapäisesti muistinsa päähän osuneen iskun seurauksena. Taitavaa itseironiaa myötäili herkullinen
aihe, ja kertoja osasi rytmittää kohokohtia ja rakentaa yllättäviä käänteitä.
Toiseksi rankattu Pekka Peräaho (”Muistoja
omasta elämästä”) liikuttui jopa omista muistoistaan. Koskettavassa tarinassa riitti symboliikkaa
ja tragiikkaa. Myös vakavasta aiheesta saa hyvän
tarinan. Taskukello kuljetti ja sitoi yhteen sukupolvia
ja koko teemaa. Pronssi meni Esko Vepsälle (”Matkalla Puolaan”), jonka tarinassa aihe oli erikoinen
ja mielenkiintoinen ja ajankuva tuli hyvin esille.
Persoonallinen esitystyyli herätti muistoja, ainakin
itäblokin maissa matkustelleissa.
Kilpailu oli tuomariston mielestä muuten

Elämäntarinoinnin ja tarinaniskennän suosio on
Suomessa kasvussa. Se näkyy myös aluekilpailuissa, niin osanottaja- kuin yleisömäärissä. Näin arvioi
näköalapaikalta Elämäntarinayhdistyksen puheenjohtaja Kari Krapu Kärsämäellä Tarinaniskennän
SM-kilpailujen avauspuheessaan. Yleisöä oli kokoontunut Frosteruksen koululle lauantaina 18.7.
juhlasalin täydeltä.
Aluemestaruuskilpailuissa finaaliin oli valittu
Kimmo Hannula (Petäjävesi), Kerttu Jokela (Tukholma, Ruotsi), Kyösti Kelhä (Vaasa), Raimo Keränen (Rovaniemi), Marjatta Leino (Turku), Raija
Lummi (Tornio), Seija Mustaneva (Kajaani), Pekka
Peräaho (Nivala), Esko Vepsä (Helsinki) ja Kari Väisänen ( Lieksa).
Mestariksi ja yleisön ylivoimaiseksi suosikiksi
valittu kontiolahtelainen Kari Väisänen piti kilpailuhistorian lyhimmän kiitospuheen. Se kuului
kokonaisuudessaan: ”Tämä tarina on tosi”. Niin
tietysti pitää ollakin, koska omakohtaisuus on

Aluekarsinnoista valitut kymmenen finalistia valmiina estradille. Vasemmalta Seija Mustaneva (Kajaani), Marjatta Leino (Turku),
Kimmo Hannula (Petäjävesi), Raija Lummi (Tornio), Kerttu Jokela (Tukholma), Pekka Peräaho (Nivala), Raimo Keränen (Rovanie-
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mi), Esko Vepsä (Helsinki), Kari Väisänen (Joensuu) ja Kyösti Kelhä (Vaasa).
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tasainen – ellei tasapaksukin. Tarinat toivat hienosti
esiin ajankuvaa ja lähihistoriaa ja ne olivat yleisöä
viihdyttäviä, perinteisiä, osin varman päälle pelattuja. Niissä olisi voinut heittäytyä enemmän ja
irrotellakin. Hyvä tarina on kuin striptease: jännite
pidetään yllä. Tarinassa tulisi olla myös selkeä alku,
käänne ja loppu, eikä se voi koostua monesta erillisestä episodista.
Kilpailuraatiin kuuluivat Tarinaniskennän Suomen mestari 2009, teatteriohjaaja, näyttelijä Kari
Krapu (raadin puheenjohtaja), Tarinaniskennän Suomen mestari 2002, 2003 ja 2007 Aune Aho, kirjailija
ja luovan kirjoittamisen opettaja Taija Tuominen
sekä toimittaja, Venäjä-tutkija Pentti Stranius. Raadin sihteerinä toimi Jemina Kuisma.

Tuomariston pj. Kari Krapu julkistamassa kisan tulokset.

Olavi Alatalo

Taustalla tilaisuuden juontajat Esa Konola ja Tuula Aitto-oja.

Vuoden 2015 Suomen parhaat tarinaniskijät palkintoineen. Vasemmalta Pekka Peräaho (II palkinto), Suomen mestari ja yleisön
suosikki Kari Väisänen sekä Esko Vepsä (III palkinto).
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MESTARILLA ON
TAHDONVOIMAA
Pentti Stranius

Kari Väisänen keskittyneenä voittoisaan tarinaansa Kärsä
mäen-finaalissa.

Olavi Alatalo

Tarinaniskennän SM-tittelin vuonna 2015 voittanut
Kari Väisänen on ensimmäinen mestaritarinoitsija
Pohjois-Karjalasta. Kotipaikka on Kontiolahdella, aivan Joensuun kupeessa, mutta kesät kuluvat ”mökkitalkkarina” Liperissä. Miehellä on selvästi tahdonvoimaa ja tavoitteita elämässä. Haastattelu vie äkkiä
muihinkin harrastuksiin kuin tarinointiin.
– Vuonna 2003, kun oli melkein viisikymmentä mittarissa, päätin että kyllä minä maratonin vielä juoksen.
Edes kerran elämässä. Seuraavana vuonna osallistuin
Tukholman- maratonille ja se oli siinä. Myöhemmin
päätin opetella lumilautailemaan ja sitten soittamaan
pianoa. Lumilautailun oppi vuodessa, mutta pianon
kanssa on edelleen ongelmia, siihen menee aikaa...
Kolme vuotta sitten Väisänen intoutui tarinaniskentäkisoista, jotka pidettiin Joensuussa. Osallistumaan
hän uskaltautui vasta 2014 – ja voitti aluemestaruuden. SM-kisoissa tuli silloin pronssia. Vuonna 2015
Väisänen uusi aluemestaruutensa, nyt Lieksassa. Kärsämäellä hänestä leivottiin Suomen mestari.
– Arvasin 2014 pääseväni kolmen parhaan joukkoon jo kun tuomaristo harkitsi päätöstään. Kolmas
sija sisuunnutti ja niinpä ajattelin ottaa revanssin
tänä vuonna. Nyt 2015 olin kyllä sijoituksestani
epävarmempi, koska kisassa oli monta tasokasta tarinoitsijaa. Oma esiintyminen meni sujuvammin ja
vain lopussa jouduin vähän lyhentelemään juttuani,
kun se kuuden minuutin huivinheilautus tuli.
Väisänen väittää ettei juuri tunne kummempaa
ramppikuumetta. Esiintymiskokemusta on. Hän on
nimittäin toisenkin lajin, jopa kaksinkertainen Suomen mestari – Poliisikoirien vetomestaruuskisojen

sekä henkilökohtaisella matkalla että Itä-Suomen
voittajajoukkueen jäsenenä vuodelta 1999. Pakko
myöntää miehen monipuolisuus! Mistä sitten kertojanlahjat ovat peräisin?
– En osaa sanoa muuta kuin, että ukkia olen
pikkupoikana 1960-luvulla kuunnellut aika paljon.
Hän oli puuseppä ja syntynyt jo 1800-luvun puolella.
Poltti piippua, istutti viereensä ja kertoi meheviä tarinoita Venäjän vallan ajoilta. Murretta kuulin paljon,
mutta ei se omassa tarinoinnissa ole niin keskeistä.
Oliko SM-tittelin jälkeen mediamylläkkää?
– Muutama pieni juttu oli paikallis- ja aluelehdissä
ja joitakin on vielä tulossa. Haastatteluja olen antanut.
Muuten ihan rauhallista. Tietysti oli mukavaa kun
Kontiolahden ja Liperin kunnanjohtajat onnittelivat ja
jotkut kaverit ja kauppojen asiakkaat alkoivat nimitellä
”satusedäksi” ja pyytää kertomaan juttuja. Mutta sen
sanon, että ”Kadonnut koti” -tarina on taatusti totta ja
meni aikansa ennen kuin pää selvisi kokonaan muistinmenetyksestä. Kaikkea en muista vieläkään, vaikka
toimin muuten ihan loogisesti. Sehän se hullunkuriselta näytti ja kuulostikin varmaan sivullisista.

Daria Toriello

Elämäntarinafestivaali polkaistiin käyntiin tuttuun
tapaan Konttilan kentän Tarinatornista. Festivaalin
teeman mukaisesti Janne Ruha kertoili tänä vuonna
tornista paikallisia terveystarinoita.
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VUODEN 2015
ELÄMÄNMALJA
HELENA ALHOSAARELLE

Elämäntarinayhdistyksen hallitus päätti tänä vuonna luovuttaa Elämänmaljan kouluneuvos Helena
Alhosaarelle.
Paljasjalkaisen kärsämäkisen Helena Alhosaaren
elämäntarina on kuljettanut hänet muun muassa
Ylivieskan, Jyväskylän ja Rovaniemen kautta takaisin synnyinseutunsa kehittäjäksi. Helena Alhosaari
valmistui kielten opettajaksi Jyväskylän yliopistosta.
Hän teki pääuransa Lapin lääninhallituksessa, jossa
hän toimi suunnittelijana, koulutoimentarkastajana
ja sivistysosaston päällikkönä. Hän sai vuonna 2010
kouluneuvoksen arvonimen ansiokkaasta työstään
koulutuksen kehittäjänä.
Elämäntarina-akatemian ja Suomen Elämäntarinayhdistyksen perustaja Anja Vähäaho pyysi
entisen luokkatoverinsa Helena Alhosaaren mukaan
Suomen Elämäntarinayhdistyksen hallitukseen
vuonna 2010. Alhosaari oli ollut mukana Elämäntarinayhdistyksen toiminnassa alusta saakka. Anjan
elämän päättyessä yllättäen Helena Alhosaaren
vastuu yhdistyksessä kasvoi.
Suomen Elämäntarinayhdistyksen kehittäminen on ollut Helena Alhosaarelle sydämen
asia. Ilman hänen panostustaan sekä vapaaaikansa ja taitojensa luovuttamista yhdistyksen
toiminnan kehittämiseen yhdistyksen olisi ollut
lähes mahdotonta toipua suuresta murroksesta.
Helena Alhosaari on edistänyt Kärsämäen kulttuuriyhdistysten yhteistyön kehittymistä uudelle
tasolle. Hän on ollut mukana kulttuuriyhdistysten

Suomen Elämäntarinayhdistys teki viisivuotisjuhlassaan vuona 2004 päätöksen
luovuttaa vuosittain Elämänmalja elämäntarinallisesti tai elämäkerrallisesti ansioituneelle yhteisölle tai yksityishenkilölle.
Elämänmaljan ovat aikaisemmin saaneet
professori J. P. Roos, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjallisuusarkiston johtaja Anna
Kuismin, professori emerita Katarina Eskola, Ite-taiteen monitoimimies, kuvataiteilija Erkki Pirtola, Helsingin Sanomien kirjallisuuskriitikko, kirjailija Suvi Ahola, Oulun
yliopiston kasvatustieteen professori Leena
Syrjälä, filosofian tohtori Mirjaliisa Lukkarinen Kvist, tarinankertoja Aune Aho,
Pentti Haanpään seura, näyttelijä, ohjaaja, tarinankertoja Kari Krapu sekä historiantutkija ja tietokirjailija, FM Harri Turunen.

20

Daria Toriello

Elämänmaljan Helena Alhosaarelle luovuttivat yhdistyksen pj. Kari Krapu ja festivaalin sihteeri Jaana Salo. Kiitospuheessaan Alhosaari sanoi suuresti arvostavansa saamaansa tunnustusta ja kiitteli runsaasti lähimpiä työtovereitaan näiden antamasta tuesta ja hyvästä yhteistyöstä yhdistyksen parhaaksi. – Tämmöinen tämä Helena on: kiittää ansioistaan muita, Krapu kommentoi
Elämänmalja-puheeseensa viitaten.

on edistetty Suomen Elämäntarinayhdistyksen
tavoitteiden etenemistä.
Helena Alhosaari täytti Anja Vähäahon jättämät
suuret saappaat omalla persoonallisella tavallaan
ja luotsasi emonsa menettänyttä yhdistystä eteenpäin periksiantamattomalla ja innostavalla otteella.
Suuresta murroksesta ja haasteesta selvitäkseen
hän on innostanut lukuisia uusia ihmisiä mukaan
yhdistyksen toimintaan. Helena Alhosaari on käyttänyt pyyteettömästi työuransa aikana kertynyttä
kokemusta, taitoja ja yhteistyöverkostoja Suomen
Elämäntarinayhdistyksen hyväksi.
Näillä perusteilla Elämäntarinayhdistys luovuttaa
Helena Alhosaarelle vuoden 2015 Elämänmaljan.
Sen on muotoillut kärsämäkinen taiteilija Leila
Konola-Hyvönen, ja tunnustukseen kuuluva kunniakirja on kalligrafi Leila Päivärinnan käsialaa.

yhteisen Kattilakosken kulttuuriosuuskunnan
perustamisessa ja toiminnan kehittämisessä.
Osuuskunta osti Kärsämäeltä vanhan pappilan, josta on muodostunut koti myös Suomen
Elämäntarinayhdistykselle. Pappilassa on käynnistynyt taiteilijaresidenssi, jonka teemoihin
kuuluu myös kirjallisuus. Pappilasta on vähitellen
muodostumassa tarinakeskus, jonne kootaan
elämäntarinaan, historiaan ja sukututkimukseen
liittyvää aineistoa. Yhteistyössä osuuskunnan ja
hankkeiden kanssa paikkakunnan kulttuurielämä
on saanut uutta virtaa, kansainvälistynyt ja kulttuuritoimintaan on saatu aktivoitua myös lapsia
ja nuoria aikaisempaa enemmän. Helena Alhosaaren erityisosaamisesta on ollut hyötyä myös koulujen kanssa tehtävän yhteistyön kehittämisessä
sekä rahoituksen hankkimisessa hankkeisiin, joilla
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BREIKKI – KURKISTUS
SOMESUKUPOLVEN ELÄMÄÄN
Jemina Kuisma

tekemiseen taas tarjoutui Kattilakosken kulttuuriosuuskunnan EVS-vapaaehtoisilta, italialaisilta Daria Toriellolta ja Roberto Mazzaragolta.
Näytelmän ideoimiseen osallistuivat kaikki
kahdeksasluokkalaiset. Papereille kerättiin ehdotuksia niin genrestä, aiheesta kuin teemoistakin.
Yhteenvedon jälkeen suosituimmaksi ehdotukseksi
tuli musiikkia sisältävä realistinen tarina nuorten
elämästä. Tämän jälkeen luovan kirjoittamisen
valinnaisaineryhmä ryhtyi hommiin. Ohjasin nuoria
kirjoittamaan luonnoksia dialogeista ja tilanteista,
joita nuorten elämässä on. Lopuksi kokosin ja yhdistelin dialogeista löyhän tarinan välitunnista, jonka

Frosteruksen koulun kahdeksasluokkalaiset toteuttivat keväällä 2015 kunnianhimoisen projektin. Olin
nähnyt lehdessä jutun koulusta, jossa oppilaat olivat keränneet luokkaretkirahoja tekemällään näytelmällä ja ehdotin samaa oman valvontaluokkani
ja rinnakkaisluokkien oppilaille. Eipä aikaakaan, kun
projekti polkaistiin käyntiin. Koulumme rehtori Tuomo Pesonen sekä neljä muuta aineenopettajaa lähtivät innolla mukaan. Saimme näytelmän ohjaajaksi
haapavetisen lastentarhanopettajan ja teatteriohjaajan Ritva Ikolan. Apua lavasteiden ja mainosten

Teini-ikäiset koulutytöt pohtimassa
ulkonäköpaineitaan. Näyttelijät (vas.)
Iina Vaitiniemi, Sara Kumpulainen,

Jevgenij Jepryntsev

Roosa Mehtälä ja Anu Tuominiemi.

22

Yleisönäytökseen myytiin kahdeksisenkymmentä
lippua, joilla kartutettiin mukavasti luokkaretkikassaa. Ritva Ikolan sanoin kuitenkin ansaittuja rahoja
huomattavasti tärkeämpää oli ”se matka, jonka
nuoret tekivät esitystä valmistaessaan”. Myös me
ohjaavat opettajat olimme tyytyväisiä, sillä projektin kautta nuorille tarjoutui ainutlaatuinen tilaisuus
paitsi yhdessä tekemiseen ja itsensä voittamiseen
myös omakätisesti valmistettuun taide-elämykseen. Projekti tuki myös yrittäjyyskasvatusta, joka
nykyään tulisi nivoa osaksi muuta kouluopetusta.
Henkilökohtaisesti minulle itselleni projekti oli
tähänastisen opettajaurani ehdoton kohokohta.
Vaikka järjestely oli välillä stressaavaa, sain monta
kertaa hämmästellä oppilaiden taitavuutta ja paneutumista asiaan. Lopputulosta katsellessani en
voinut olla liikuttumatta ja tuntematta ylpeyttä
koko ikäluokasta ja iloa mahtavista kollegoista.
Myös Suomen Elämäntarinayhdistys on omalta
osaltaan ollut vaikuttamassa projektin syntyyn.
Aiempien vuosien Elämäntarinafestivaalien kautta
olen nimittäin saanut tutustua Ritva Ikolaan, joka
oli ehdottomasti yksi esityksen onnistumisen
avainhenkilöistä. EVS-vapaaehtoiset ovat tehneet
Breikistä valokuvanäyttelyn, joka on tällä hetkellä
nähtävissä Frosteruksen koulun tiloissa.

aikana nuoret juttelevat mielipiteistään, kertovat
kotioloistaan ja harrastuksistaan.
Yllätyin käsikirjoittajien halusta kirjoittaa vakavista aiheista, kuten syömishäiriöstä, nettikiusaamisesta, avioerosta ja itsetuhoisista ajatuksista.
Vaikka dialogit olivat kuvitteellisia, uskon monen
käsikirjoittajan purkaneen paperille joko omia tai
ystäviensä kokemuksia reaalielämästä. Näytelmän
Välitunti-työnimi vaihtui nuorison korvissa hieman
raflaavampaan englannista lainattuun Breikkiin.
Jotta kaikille kahdeksasluokkalaisille löytyisi mielekästä tekemistä, näytelmään päätettiin sisällyttää
musiikkia, laulua, tanssia, pelikohtauksia sekä seinälle
heijastettuja videoita ja kuvia, jotka tukivat tarinaa.
Osa oppilaista otti hoitaakseen esityksen kahvituksen ja mainosten jakamisen toisten harjoitellessa
vuorosanoja, perehtyessä äänentoisto- ja valaistustekniikkaan sekä valmistaessa lavasteita yhdessä
italialaisten kanssa. Jokainen kahdeksasluokkalainen
teki jotain esityksen eteen ja näytelmän valmistus
tapahtui pääasiassa oppituntien aikana, mistä suuri
kiitos kuuluu koko koulun henkilökunnalle.
Toukokuussa esitys oli vihdoin valmis ja se
esitettiin ensin muille koululaisille ja sen jälkeen
yleisölle. Esitys sai paljon kiitosta tarinan puhuttelevuudesta sekä nuorten tekijöiden heittäytymisestä.

Frosteruksen koulun kahdeksasluokkalaiset
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Mari Korsulainen

onnellisina ensi-illan jälkihumussa.

KAJAANIN RUNOVIIKKO
JÄLLEEN ANTOISA KOKEMUS
Ritva Kolehmainen

Ritva Kolehmainen

Kajaanin Runoviikko on aina Eino Leinon päivän
tietämillä. Kesän 2015 tapahtuma päättyi runon ja
suven päivänä 6.7. Runoviikon anti kannattaa kuulijaa pitkään – mielessä jo tuleva suvi. Avajaispäivä on tärkeä; lipunnoston jälkeen paljastetaan Runokivi.

Tänä vuonna suven runoilija oli Pentti Saaritsa.
Hän oli läsnä taiteellisen johtajan Taisto Reimaluodon kanssa. Runokiveen tuli runo Syksyn runot
-kokoelmasta (Kirjayhtymä 1973):
Minun elämäni
putosi vasten valkoista paperia.
Siitä se meni läpi, ja jäi
hassu musta ukonkuva
kädet levällään.
Luin Syksyn runot uudelleen läpi. Hetkessä palasin
runon matkassa 1970-luvulle. Kuuba, kun minä Chileä itken / sinä olet se puu / jota vasten minä otsani
nojaan.
Myöhemmin runoilija oli kirjailija-toimittaja
Tuula-Liina Variksen haastateltavana. Saaritsa
kertoi runoilijantiestään. Äiti luki hänelle ääneen,
mutta kun lastenkirjat kyllästyttivät, hän luki
aikuisten runoja, muun muassa Eino Leinoa ja
Aaro Hellaakoskea. Pyysi lukemaan uudestaan.
– Sanojen merkitystä en aina ymmärtänyt, mutta
kokonaisuuksia tajusin. Rakkaus runouteen kasvoi
myös lyseon äidinkielenopettajan ansiosta. Isoveljen hoputuksesta opin lukemaan. Ymmärsin rytmin,
ja luontainen rytmitaju syntyi.
Viulu ja trumpetti olivat tärkeitä kouluaikaan.
Edelleen lauluja kääntäessään Saaritsa soittaa
Runokivi 2015.

Ritva Kolehmainen

Ritva Kolehmainen

Runoviikon taiteellinen johtaja Taisto Reimaluoto (vas.)
Saaritsa palkitsi kuulijat runoillaan.

ja Suven runoilija Pentti Saaritsa.

kanssa tai yksikseen kuljettiin. Pariisiin oli päästävä
ja Espanja kiinnosti, koska hän halusi oppia kieltä.
Runouteen kuuluu kaikki mitä elämäänkin. Työväenliike tuotti kaikkien alojen taidetta. Sai kirjoittaa epäpuhdasta runoutta, yhteiskunnallista.
Saaritsa suomensi muun muassa Pablo Nerudan tekstejä. Hänet Saaritsa tapasikin Suomessa
Rauhankokouksessa. Neruda ei pitänyt kokouksista,
niinpä he menivät yhdessä oluelle.
– Tuttavuussuhteet olivat portti kirjalliseen maailmaan. Varhain minut kutsuttiin Eino Leino -seuraan. Niistä kokouksista ei oltu koskaan poissa.
Kääntäminen oli siksikin kiinnostavaa, että käännöksiä saattoi tarjota mille kustantajalle tahansa.
– Yhden laulun kääntäminen vie kolme päivää. Elvi
Sinervo tosin sanoi, että viikko siinä menee.
– Nykyrunoista ovat monet yksityisempiä toisin
kuin entiset osallistuvat runot, Saaritsa pohti. Runous värähdyttää ihmisen ajattelemaan.

melodiaa viululla.
– Kymmenen vuotta täytettyäni tein salaa kokeiluja puotipaperille. Käännöksiä syntyi ollessani
Arabian tehtaalla yövahtina.
Saaritsa kertoo, että hänen ei tarvinnut kolkutella kustantajien ovilla, vaan häneltä pyydettiin
kokoelmaa. Menestyminen kilpailuissa avasi ovet.
Esikoiskokoelman aikaan hän oli 23-vuotias. Nykyään esikoisrunoilijat ovat keskimäärin 34-vuotiaita.
Modernismiin innostus piti hakea itse. – Paavo
Haavikkoa ja Eeva-Liisa Manneria lukiessani
tajusin, että tämähän on ihan ymmärrettävää. Ei
tarvitse etsiä piilomerkityksiä.

”Liikkeellä ja perillä yhtä aikaa”
Nuoret runoilijat olivat liikkuvaa väkeä. Laivalla
mentiin Kööpenhaminaan, josta oli helppo jatkaa
kauemmas Eurooppaan liftaten tai junalla, jos oli rahaa, Saaritsa kertoo. Parin kolmen samanhenkisen
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KAIKKI
Aamulla herään,
illalla nukun,
tuntien virtaan
päivällä hukun.
Taivuttaa tuuli
horsmien latvat,
pitkiä päivät,
lyhyitä matkat.
Toisia kohti,
itsesi luokse
kävele hiljaa,
hyppele, juokse.
Meistä kai kukaan
taivaaseen yllä,
maasta ja maahan
jaloilla kyllä.

KUKA
KUKIN
ON
Kukkien alla on
mustempaa multaa,
kivien pinnalla
häivähdys kultaa.
Peltojen yli käy
korennon lento,
tuulessa oksien
liike niin hento.
Aaltojen liplatus
laidalla veneen,
ajatus pysähtyy
kuvaksi – keneen?
Risto Räty
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Lukemisen löytöretket: Kysymyksiä kirjan ystävälle

KIRSTI MIKKOSTA
KIINNOSTAA HISTORIA
Liisa Enwald

hyvä kirjasto, Suomalainen kirjakauppa ja pari antikvariaattia.
Kirsti Mikkonen oppi lukemaan viisivuotiaana ja on
siitä lähtien ollut vannoutunut kirjojen ystävä. Hän
asuu Kajaanin Puistolassa lapsuutensa talossa, jonka
pihalla kukkivat keväisin omenapuut. Huoneen täyttävät kirjat.
Kaikkea pienenä lukemaansa Kirsti ei kovin hyvin
muista, mutta niistä, mihin hän aikuisena on tutustunut, mieluisimpia ovat olleet Panu Rajalan laatimat
elämäkerrat Mika Waltarista, Olavi Paavolaisesta
ja F. E. Sillanpäästä.
Onko sinulla lukemisessasi jokin lempilaji?
Olen kaikkiruokainen kirjallisuuden suhteen. Viime
aikoina olen lukenut pitäjien ja kylien historiikkeja –
ne ovat mielenkiintoisia, koska niissä kerrotaan vanhoista elämäntavoista – lisäksi muistelmia ja politiikkaa. Historia on aina kiehtonut minua.

Miten luonnehdit itseäsi lukijana: hidas nautiskelija, nopea ahmija, valikoija, kriitikko, opiskelija?
Olen nopea ahmija ja hidas nautiskelija; riippuu kirjasta.
Millaisia kirjaterveisiä lähetät Elämäntarinan lukijoille?
Lukekaa, sillä se avartaa maailmankuvaa ja antaa
uusia elämyksiä. Hyvien kirjojen lukeminen kannattaa aina.
						
		

Mikä vaikuttaa eniten siihen, mitä kirjoja kotiin
hankit, esim. ystävän suositus, kriitikon sana,
mainonta, vai uteliaisuus kenties?
Uteliaisuus, ehkä myös mainonta.
Kotikirjastosi on kunnioitettavan laaja ja monilajinen. Mitä hyvää se muassaan tuo?
Esimerkiksi sen, että kun ottaa kirjan, jota ei ole lukenut pitkään aikaan, se tuntuu uudelta.

Millainen paikka kotikaupunkisi on himolukijalle?
Kajaani on erinomainen paikka, koska täällä on
Kirsti Mikkonen keväisten omenapuiden alla.

Pirjo Mikkonen-Joublanc

Millaisena näet lainakirjastojen tulevaisuuden?
Hyvänä, niin kauan kuin niissä on riittävästi asiat
tuntevia virkailijoita.

Lukemisen löytöretket: Kysymyksiä kirjan ystävälle

KIRJAN SIVU ON
YLIVOIMAINEN
KÄYTTÖLIITTYMÄ
Taru Panula

Vesi (järvi tai joki).
Miten monta kirjainta enintään saa olla sanassa,
joka tuntuu hyvältä lukea?
Ei väliä.

Diplomi-insinööri Pekka Toivasen kanssa olemme
perheinä tunteneet toisemme parisen vuotta. Olen
huomannut, että kysyi mistä asiasta hyvänsä, niin tieto löytyy häneltä. En ihmettele sitä, sillä Pekalla on
metreittäin kirjoja, joita hän sanoo lukevansa aina uudelleenkin. Hänen ajankäyttönsä on ihmeellistä. Olipa
hän missä tahansa, niin ennen pitkää hänet näkee kirjan yli kumartuneena.
Toivanen on syntyisin Kuopiosta, mutta työ on
kuljettanut miestä Lievestuoreelle, Haminaan ja sieltä
Jyväskylän kautta Mäntsälään. Tänne mekin tulimme
kymmenkunta vuotta sitten ja aivan samasta syystä:
lapset ja lapsenlapset. Vaimon Pekka sai Raahesta.
Sinne perheen matka on kulkenut usein, erityisesti
mökille saareen.

Kun lähden kartoittamaan lukukokemuksiasi,
kysyn ensimmäiseksi: Oletko koskaan lukenut
balladeja, ja jos, niin minkä esimerkiksi?
En paitsi koulussa pakollisina läksyinä.
Onko olemassa mitään kirjalajia, jota et olisi lukenut?
Eipä juuri.
Mikä on sinulle tutuinta ja mikä vierainta?
Tutuinta historia ja venäläiset (ja jotkut muut) klassikot. Vierainta lyriikka.
Oletko aina aivan lapsesta saakka ollut lukijatyyppi?
Olen noin kuusivuotiaasta

Teen sinulle, Pekka, muutaman avauskysymyksen leikkimielellä. Sellaisen, mitä tehdään lapsille ja tv:ssä. Kumman kahdesta valitset? Kukka vai karhu?
Kukka. Pidän kasveista mutta en välttämättä eläimistä.

Mitkä arvot ovat sinun mielestäsi hallitsevia nykykirjallisuudessa?
Luen aika vähän nykyistä (kauno)kirjallisuutta. Esimerkiksi ruotsalaisten nykyisten naisdekkaristien
leimaa-antava piirre on ylikorostunut sosiologinen
näkemys eli kaikki on yhteiskunnan ja ympäristön
syytä eikä yksilön kuulu tai tarvitse ottaa vastuuta

Halkopino vai tukki?		
Tukki. Puunjalostajan näkökulma.
Vesi vai kivi?
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Taru Panula

Tellervo ja Pekka Toivanen
kodissaan Mäntsälässä.

on ollut tunnettu paikallishistorioitsija, myös nimellä Felix Onkko. Mikä on ollut kiinnostavinta
hänen tuotannossaan?
Raahen kaupungin historia sekä Raahen merenkulun historia.

tekemisistään (joku poikkeuskin on). Sama häivähdys näkyy joissakin historioitsijoissa.
Onko olemassa kirjaa ylitse muiden, sellaista
jonka haluaisit pitää vain paperimuodossa?
Periaatteessa kaikki. Kirjan sivu on edelleen ylivoimainen käyttöliittymä. Vain valoa tarvitaan.

Pekka Toivasen kirjahyllystä löytyy Tarinoita Raahesta ja lähiympäristöstä (1983) sekä Perkisen perhe
(1986 ja 2014). Tuttuja näyttävät olevan myös Kirsti Vähäkankaan Höykäsen pölläys, Eijjoo Lööperiä
sekä Kotosalla Raahessa. Sukulaisten myötä Pekalle
on tullut tutuksi raahelainen murrekirja. Hänen vaimonsa Tellervon isä oli aktiivinen museomies ja tämän kynän jälki näkyy mm. museojulkaisuissa Merilokki, Lännetsä ja Tiira.
Raahesta takaisin Mäntsälään ja kirjojen ääreen.
Niitä selaillessani huomaan Ex Librikset. Tämä harrastus on tullut Pekalle vaimonsa taidegraafikkosukulaisilta, ja heistä erityisesti Juha Laakso on suunnitellut kirjan ystävälle kolme Ex Libristä. Jokainen
kirja tuntuu Pekasta hyvin omalta, kun jokin niistä
kolmesta Ex Libriksestä koristaa kirjaa.

Luetko kirjoja elektronisessa muodossa?
En.
Mitä jos kirjahyllysi yhtäkkiä kaventuisivat kirjojen muututtua sähköisiksi?
En tykkäisi.
Minkä kirjan olet lukenut viimeksi?
Tšehovin novellit. Kyrön mielensäpahoittajat (kaksi kirjaa). Andrejevin Valitut kertomukset.
Olet historiasta kiinnostunut. Vuosikymmenien kuluessa on sinulle tullut tutuksi vaimosi Tellervon kotipaikka Raahe. Appiukkosi Onni Norio
29

Lukemisen löytöretket: Kirjamuistoja

MIELIKIRJANI
Olin 12-vuotias lukiolainen. Olin saanut englannin
kielestä ehdot. Koulunkäynti ei minua suuresti kiinnostanut. Luin kasapäin romaaneita. Uppouduin
kirjojen maailmaan. Olin ylpeä, kun kirjastonhoitaja
tervehti minua kadulla, sillä olin tunnettu kirjastossa kävijä. Luin sinä kesänä Pearl S. Buckin kirjoittaman Hyvä maan ensimmäistä kertaa.
Kirja lumosi minut. Vaatimattoman maanviljelijä
Wang Lungin elämä vei minut mukanaan aivan
uuteen maailmaan, tuntemattomaan Kiinaan.
Taolainen ajattelu, tavat ja perinteet loivat puitteet
mainiolle kerronnalle. Nuorimies solmi järjestetyn
avioliiton O-Lanin kanssa. Aviopuolisoiden elämä
kietoutui maanviljelyyn. Yritteliäisyys ja kova työ
elätti perheen. Katokausi ja nälkä pakotti siirtymään pois kotiseudulta. Wang Lung oli sitoutunut

maahan koko sielultaan. Rikastuessaankin hän
sijoitti rahojaan maahan. Wangin hullaantuminen ja
uusi avioliitto toi esiin toisenlaisen Wangin.
Taolaisuus esittäytyy kirjassa hienovaraisesti. Kirjailija tunsi hyvin kiinalaisen kulttuurin. Hänhän oli
elänyt Kiinassa lähetyssaarnaajavanhempien kanssa
useita vuosia.
Olen lukenut romaanin Hyvä maa lukuisia kertoja
ja aina löydän siitä jotain uutta. Se on itse elämä ihmisineen ja tapahtumineen. En ihmettele, että Pearl
S. Buck sai tästä kirjasta Bulitser-palkinnon ja koko
laajasta tuotannostaan Nobel-palkinnon.
Hyvä maa filmattiin 1937, ja se sai kaksi
Oskar-palkintoa.
Marita Engberg

LÖYSIN KLASSIKOT UUDELLEEN
mielessäni kerrata, mitä minä olin lukenut ja mitä se
lukemiseni oli minulle antanut. Löysin niistä tutun
tuntuisia asioita ja vertasin niitä tuntemiini ihmisiin
ja asioihin.
Erikoisen kokemuksen sain kun luin KauppisHeikin lyhyitä tarinoita ja novelleja. Luettuani
kertomuksen ”Oja-Taavetin lasku” minulle jäi paljon
pohdittavaa. Taavettihan oli yksineläjä, ei ollut
kotia, kavereita, ei ystäviä. Hän kiersi maakuntaa,
teki taloissa töitä niin kauan kuin työtä riitti. Hän oli
ahkera ja osaava monissa töissä, mutta erikoisen
hyvä hän oli ojankaivussa. Siitä hän sai lempinimen
Oja-Taavetti. Hän ei koskaan määrännyt palkkaa rahassa, vaan peri palkkansa jyväkappoina, laski monenko kapan arvosta hän on tehnyt työtä. Tuli aika,
niin kuin meille kaikille kerran tulee, että työkunto
huononi ja lopulta eräässä talossa hän sairastui
niin, että talonväki pelkäsi hänen kuolevan ja kutsui
paikalle papin. Pappi tuli ja alkoi tutkia Taavetin
sieluntilaa.
– Mitä hyviä töitä sinä olet elämäsi aikana

Minun lukuharrastukseni on aina ollut muuttuvaista. Jo kouluaikanani luin monenlaista kirjallisuutta. En tiedä mistä koululle hankittiin kirjallisuutta,
mutta sieltä sai lainata kirjoja, ikään kuin kirjastosta.
Olin melko innokas lainaamaan niitä. Muistan, että
ensimmäisten lukemieni kirjojen joukossa oli ainakin Ollin oppivuodet, Tuhannen ja yhden yön tarinat
ja Odysseuksen harharetket.
Koulun jälkeen lukuharrastuksissani tuli jonkin
verran taukoa, mutta se jatkui heti kun lähdin
kotoani omaa leipää etsimään. Olin töissä monilla
paikkakunnilla ja melkein aina minulla oli joku kirja
repussa. Luin niitä kun oli joutoaikaa. Olin ihastunut suomalaiseen kirjallisuuteen, mm. Juhani
Ahon, Frans Emil Sillanpään ja Minna Canthin
kirjoihin.
Vaativat työt sekä perhehuolet vähensivät lukuharrastustani monia vuosia, kunnes eläkkeelle
jäätyäni koin lukemiseeni uudenlaisen palon. Aloin
uudelleen lukea vanhoja suomalaisia klassikoita,
uudella tavalla. Jokaisen lukutuokion jälkeen aloin
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– Älä nyt vain ala periä Jumalalta niitä kolmea
ylimääräistä kappaa, hän saattaa suuttua ja heittää
Taavetin helvettiin.
Kun pääsin tarinan loppuun, ajattelin, että minäkin alan laskea, mikä on sieluntilani. Aloin miettiä
mitä hyviä töitä minä olen elämässäni tehnyt. Tuli
niitä muutamia mieleeni, mutta vaikka laskin, en
yhteensäkään saanut niitä kapankaan vertaa. Kun
sitten aloin ajatella syntejäni, niitä kertyi mieleeni
niin paljon, ettei niitä pystynyt mittaamaan kapoissa, vaan niitä olisi pitänyt laskea hehtoina.
Lopetin niiden laskemisen. Päätin jättää sieluntilani laskemisen Jumalalle, sillä hän varmaan tietää
siitä enemmän.
Makoilin jonkin aikaa petilläni, kunnes nukahdin.

tehnyt? pappi kysyi. Taavetti mainitsi yhden. Pappi
oli kuullut hänen erikoisesta palkanmäärityksestään, niinpä hän kysyi Taavetilta:
– Monenko kapan arvoiseksi sinä lasket tämän
hyväntyön?
Saatuaan vastauksen pappi kysyi:
– Onko sinulla tehtyjä muita hyviä töitä? Taavetti
alkoi luetella. Aina kun hän mainitsi hyvän työn,
pappi kysyi, monenko kapan arvoiseksi hän laski
sen työn. Pappi piti kirjaa. Kun Taavetilta loppui
hyvät työt, pappi laski kappojen määrän.
– No onko tullut tehtyä syntiä? Taavetti alkoi luetella syntejään ja sanoi monenko kapan arvoisia ne
ovat. Kun kaikki oli käyty läpi, laski pappi syntilistan
kapat yhteen. Sattui niin, että hyviä töitä oli kolme
kappaa enemmän kuin syntejä. Pappi oli hyvillään,
mutta varoitteli lähtiessään:

Tanne Laajalahti

Aulis Mulari
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KAIKKI AIKA
Astun vihreyteen
kuusien alla
angervot ja virnat
niityn kulmalla
tädykkeet, heinät,
valossa veden tanssi.
Ikkunasta tulee tunnelma,
lintusen lentotervehdys,
oksien tuulenpuhallus,
järven rauhattomat katseet.
Vesi on levoton laivojen ja veneiden
painon alla.
Tienvieri on meidän,
pientareen kukat,
paisteessa hehkuvat vihreät pihlajat,
heinät ja angervot,
päivänkakkarat, apilat,
leinikit ja matarat.
Nurmesta heijastuu valo,
maata viistävät havuhiukset,
varjojen vieressä kirkas hiekka.
Päivät menevät,
ajan kulku täynnä salaisuutta
vaikka hetki on läsnä, se häviää,
muuttuu toiseksi.
Ja me vain kävelemme,
hyttyset kihisevät, soivat ja lentelevät ympärillä.
Pihtojen rauhalliset rungot,
kappelin seinälautojen valo,
ristin rauha.
Taivaalla pilvipolku,
pihdat hohtavat aurinkoa,
matarat ja virnat ovat kaunis pari.
Lehdet keinuvat iltakellojen tahdissa,
kutsuvat vigiliaan.
Minun vigiliani on villaiset tassut, kaareva selkä,
se lepää jaloissani
lattialla lojuu leluja, seinällä valuvat hihnat, pillit ja pannat.
Kaikki on koiraa varten
silti sisimpäni sisar on luostarin pihapiiri,
pyhyys puutarhassa ja kujilla.
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Tulen kaipaamaan tätä aikaa.
Kiiltoa pihlajanmarjoissa, varvuissa
viimeisissä lehdissä.
Pääsen taas koirani kanssa poluille ja purosille
yhdessäolo liittää meidät suurempaan olemassaoloon,
mielen lepoihin.
Kuuset kohoavat,
tähdet laskevat katseensa lähemmäksi niiden tummuutta
se on pehmeämpää kuin musta avaruus.
Ehkä ne haluavat koskettaa kuusten pehmeää latvaa.
Kylmää ja pimeää, vesi jäisen mustaa
Tulemme metsästä,
suklaan ruskeasta lehtikuusilehdosta,
pihlajanpunan värjäämiltä rannoilta,
Haapojen harmautta vasten leijuvat marjojen punaiset puuhelmet
sammalmatot ovat täynnä syksynpehmentämiä lehtiä,
vesi loistaa tuulessa.
Yhtä aikaa runot ja musiikki,
runot ja hiljaisuus.
Runo ja yksinäisyys
katsoa pimeydessä tähtiä, laskemattomia.
Olo on hämmästynyttä lepoa
käynyt entistä rakkaammaksi, syvemmäksi
vahvemmaksi, kun itse heikkenen.
Vielä huomenna huokaan kirjojeni sylissä
kosketan aakkostettuja selkiä, luokitettuja kuvia
haaveita, arvoituksia ja totuuksia.
Pysähdyn tähtien alle
ja jossain kasvojen kauneus.
Kynttilät kirkastuvat pimeyden myötä
minulla on kaikki aika,
päivän valot, iltojen tunnot
ihmeeksi tiivistyneet muistot,
sanoiksi painuneet kokemukset.
Kuusien rungot ovat vahvat,
havut kantavat taivasta ja tuulta.
Aika jota ei ole on äkkiä liian lyhyt
samalla kun sitä on niin runsaasti ettei sitä osaa käyttää.
Mutta ikoni on tuntematon ja elävä,
ajaton.
Eikä minulla ole syytä olla kirjoittamatta.
Pirjo Korhonen
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Veresmäen Darja – osa 4

RAKKAITA ASUU RAJAN
MOLEMMIN PUOLIN
Eija Mämmi

Darjaa. Kysymyksiä riittää aina kun niiden esittämiseen avautuu mahdollisuus.
– Miten jaksatte nousta joka aamu aikaisin?
kysyy yksi oppilaista.
Kysymys on otettava vakavasti. Nuori mies
katsoo tyynesti, suhtautuu myhäillen omaan mukanaoloonsa. Jatkaa ettei hänellä ole aariakaan maata
eikä tiedä, saako koskaan työpaikkaa. Voisi vaikka
heti keskeyttää opiskelun ja jäädä Suomeen tai
siirtyä Pietariin matkailualalle. Pestautua kylpylään.
Hän ei ota asiaa puheeksi opettajan kuullen, mutta
Sulevi puhuu ryhmälle työvoiman tarpeesta maatiloilla. Esittelee suomalaiset oppilaitokset, joissa saa
ohjausta metsäkoneiden kuljetukseen ja huoltoon.
Yhdessä alan oppilaitoksessa ryhmä on vieraillutkin. Ovat kovasti pitäneet näkemästään.
Eniten menee aikaa maatalous- ja metsäkoneiden ominaisuuksien vertailuun, samoin traktoreiden. Päivän aikana selviää, että Venäjällä on paljon
laidunmaita, osaa viljelykseen ei kannata ajatella,
kunnostus maksaa paljon ja kasvukausi on liian
lyhyt. Darja tulkkaa. Suomesta on viety Venäjälle
lypsykarjaa. Rajoitukset ja kiellot on tarkistettava
aina, rajatarkastuksessa ei saa joutua vaikeuksiin.
Asiaan suhtaudutaan luontevasti, ja käydään lyhyt
keskustelu eläinten siirron etiikasta.
– Lehmä ei ikinä pääse käymään kotimaassaan,
huomaa opiskelija.
– Markkinoilla tapahtuvan ailahtelun varaan ei

Darja elää matalapaineessa niiden mielestä jotka
hänet tuntevat. Itse tunnustaa, että voisi aamulla
jäädä nukkumaan. Jalat pysyvät levottomina kuten
kuumeessa mutta kuumetta ei ole. Vaiva on tuttu
ennestään, vuosia aikaisemmin Darja on käynyt jalkojensa takia lääkärissä.
– Meinaatko, on mieslääkäri sanonut ja hymyillyt. Lääkettä ei ainakaan vielä tarvittu. Anoppi
ihmettelee vastausta, kysyy vaariltakin, vaan eipä
kukaan täysin ymmärrä, mitä lääkäri on tarkoittanut. Vastaus on kummallinen. Tällä kertaa Darja
arvelee, että Matkailukeskukseen tulee uusi ryhmä,
mainitsee siitä, mutta pitää omana tietonaan, josko
jalkaoireilla olisi tekemistä työasian kanssa.
Pietariin lähtevät tavarat ovat pakattuina tuulikaapin nurkassa. Rajan yli mennään Nuijamaalla.
Darja pääsee linja-autossa kotiovelle, mutta pienen
mutkan seurue joutuu tekemään. Paikka, jossa Darjan äiti asuu, on Pietarin esikaupunkia. Melko uusi
kerrostalo, istutukset lähes olemattomia, vain muutamia nopeasti kasvavia pensaita näkee ikkunasta.
Tilaisuus Kartanolla etenee sujuvasti, on ohi
liiankin nopeasti suunnitteluun käytettyyn aikaan
verraten. Vieraita saapuu paikalle sovittu määrä.
Varsinkin kaikki maa- ja metsätalousalan oppilaat
tulevat ennen varsinaisen luennon alkua. He haluavat valokuvata salia ja luennoitsijaa sekä tietysti
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tilan taloutta voi rakentaa eikä laskea, Sulevi painottaa puheessa. – Kolme vuotta on lyhin suunnitelma,
minkä olen vakavissani tehnyt. Hän kertoo miten
tärkeää huolto on koneille, jotka ostaessa ovat kalliita. – Ukki, ja vielä isäkin, vaihtoi risukarhin hajonneen osan. Käytti viikatteet takojalla. Se aika on ohi.
Konetta ostaessa kannattaa varmistaa huolto. Moni
on perustanut yrityksen ja saanut näin työpaikan,
mutta kaikilla kylillä ei ole edes pajaa.
Darja näyttää valokuvia, jotka appiukolta on lainannut. Kuvat säilyvät piirongin laatikossa, piironki
ullakolla. Kuvassa, jossa pärekattoa uusitaan, miehet nostavat taakkoja narun avulla katolle. Puimakoneen vieressä seisoo paitansa riisunut, saunaan
valmis porukka. Jyväsäkit kauniissa pinossa siirtoa
varten. Parista hevosesta on kuva, jopa ukin karvahatusta maitotonkan päässä.
Ruoka Kartanolla on suomalaista, oman kylän
tuotteita niin paljon kuin mahdollista. Emäntä on
valmistanut jogurttia suoraan tilalta ostetusta maidosta. Jokainen saa vatsansa täyteen. Vieraat tuovat tuliaisena kaviaaria, jota riittää vaikka herkullista
on. Sulevi saa kaviaaria kotiin. Alkoholia ei tarjoilla.
Kartanon isäntä on tehnyt parhaansa, että vieraat
viihtyvät ja toivoo heidän tulevan uudestaan.
Kuten vieraiden kanssa yleensä, uutta tapaamista
toivotaan.
Sulevi on pukenut jalkaansa mustat saappaat,
vihreä kravatti tiukasti kaulassa.
– En minä jyväjemmarista luovu, Darja myöntää ääneen. Veresmäen lammesta saa ahvenia ja
mateita. Kutuaikaan haukia. Appiukko tietää millä
pyydyksellä ja mistä varmimmin. Asiasta puhutaan kahvilla, kun joku haluaa kuulla, miten Darja
on Suomeen tullut ja jäänyt. Jälleen huumori saa
osansa. Joku hoksaa, että suomalainen nainen pitää
venäläistä miestä rekkakuskina tai maatalouslomittajana. Ainakin itärajan tuntumassa venäläiset
naiset erottuvat enemmistönä miehiin verrattuna.
Karjalan siirtolaisia Darja tuntee muutaman ja
tulee heidän kanssaan toimeen. Anoppi vienyt
hänet joskus kyläänkin tuttavansa luokse. Siellä
saaneet kuulla, että isovanhemmat ovat ottaneet
lehmät mukaan Karjalasta, mutta joutuneet lopettamaan matkalla.
Vieraat pääsevät lepäämään, Kartanon sauna on
lämmin, jos haluavat kylpeä.
Veresmäessä perhe nauttii iltateen yhdessä.
Appiukko tulee vanhalle puolelle ennen ”ynnykkiä”, mikä on harvinaista, yleensä viihtyy omissa

oloissaan ja käpsehtii pihamaalla. Päivällä on käynyt
puuliiterissä, kertoo, että puuta riittää talveksi
mutta lisää on ajettava. On kasaillut kuivia syttöjä
erilliseen pinoon. Antaa ymmärtää jotta vointi on
loppukesää parempi, jaksaa vetää rukkaset käsiinsä.
– Isä hakkaa kuution halkoja, jos saa kaviaaria.
– Ei kuutiotolokulla, torjuu vaari ja jatkaa. – Sinusta kasvaa mies, uskon minäkkii.
– Olisin tuonut kaviaaria. Olisitte sanonut että se
on haluttua.
– Eipä asiat niin piälaellaan ole olleet... minun
olisi pitänyt. Appiukko silittää lähes kaljua päätään. – ...ja ajaako puut pihaan vai kassooko metän
reunaan. Viepi konneen ja pilikkoo siellä, syytää
suoraan traktorin lavalle. Karisovat punkit matkalla!
Ovat työt ennenkin viivästyneet, vuan eivät ötököiden takia.
– Taidat liiotella, Sulevi vähättelee isänsä
puhetta.
– Tulloo punkkeja, kevväällä joka sylillisestä
löytyy.
Sulevi on saanut takamaan ojien puhdistuksen
hyvää alkuun ja ehtii tehdä työn loppuun ennen
pakkasia, jos kaivinkoukku kestää eikä traktori
mene remonttiin. Pieni routa ei haittaa, maa kestää
jopa paremmin ison koneen.
Anoppi suhtautuu Darjan lähtöön uteliaasti
kuten ennenkin. Hän ei ole käynyt Venäjällä, mutta
kurkkinut linjan yli, kun päässyt käymään rajalla.
Pankki järjesti matkan eläkeläisille. Anoppi seisoo
kuvassa kasvot naapurin suuntaan, ja on pelännyt,
että joutuu kuulusteluun sen takia. Seuraa uutisista
mitä itänaapurista avataan maailmalle. Venäjä on
hänelle mystinen, kiinnostava. Hän on vähän ylpeä
Darjasta, joka menee ja tulee. Käy, jos ei ihan kuten
kylässä, mutta Helsingissä. Ja selviää matkoistaan.
Darja yrittää nukkua ja onnistuu torkahtamaan
muutamaksi tunniksi. Aamusella näkee peilistä, että
kasvot ovat varhaissyksystä huolimatta kalpeat, ja
levittää ohuelti puuteria pisamaisimpiin kohtiin. Letittää hiuksensa. Peilistä näkyy vielä uninen Sulevi,
joka silittää Helppiä sylissään.
– Lähdetään navetalle ja sitten takalaitumelle,
sieltä löytyy hiiriä. Kunhan et jää traktorin alle.
Linja-auto seisoo viideltä Veresmäen pihalla. Tavarat siirretään autoon. Sisällä on reilusti tilaa, auton
keskellä pieni pöytä, jonka molemmin puolin voi
istua ja vaikka pelata korttia.
Darja saa paikan ikkunan vierestä. Hän ripustaa
takkinsa naulaan ja hakee asentoa, jossa voisi

huomenna. Päiväkodissa on moderni ompelukone,
jolla äidit ja lapsia hoitavat saavat korjata vaatteita,
tai ommella vaikka uusia. Asuinalue on sen verran köyhää, että läheskään jokaisella ei ole rahaa
omaan koneeseen.
Sairaala sijaitsee lähellä. Veli jättää Darjan pihalle
ja menee kotiinsa. Darjaa palelee. Jännittää. Totta
kai hän tajuaa, että äiti ei olisi täällä, jos jaksaisi
kotona, mutta kun puristaa vanhuksen kättä, itku
tulee kuitenkin. Äiti on laihtunut, entistä pienempi,
iho kalpea ja silmät katsovat välillä jonnekin pois.
Mutta äiti hymyilee.
– Matka meni hyvin? Äiti ei odota vastausta, tytär
tyyntyy. Heillä riittäisi puhumista yöksi, mutta hoitaja tulee ja kertoo, että voimat ovat aika vähissä.
Käytännön järjestelyt sovitaan. Darja hakee äidin
kotiin aamulla, saa mukaan hoitotarvikkeita, joilla
pärjää pari päivää. Kaupasta saa lisää. Hoitaja ottaa
Darjan vastaan kansliassa. Kuvailee äidin vointia vakaan heikoksi, mutta verenkuva vaihtelee päivittäin.
Kipulääkettä tarvitsee paljon. Pystyy kävelemään
pieniä matkoja sisällä. Hoitaja lupaa, että Darja saa
tavata lääkärin. Lääkäri on iäkkäämpi nainen.
Darja poistuu sairaalasta. Kävelee läpi lähes
aution, puhtaan aulan. Samaa vaurautta sairaalassa
ja hoitajien pukeutumisessa ei näe mitä Suomessa.
Yhteen seinään on maalattu kattoon ulottuva taideteos. Maalaus on kaunis. Paljon surkeampia juttuja
hän on lukenut tai kuullut syöpäosastoista, joissa
hoitajat laahustavat apeina, lääkärit tiputtaneet
ruokaa rinnukselleen, eivät viitsi levittää edes käsiään, vaikka lääkkeistä on pulaa tai puuttuvat kokonaan. Potilaita viruu pitkin käytävää.
Darja petaa sängyn sekä itselleen että äidille.
Avaa tuomansa oloasun äidin päiväpeitolle. Anopin
paketista löytyy lämmitin, siro, siisti, vaikka lakanan
alle sänkyyn laitettava. Darja soittaa Suleville. Ei itke
eikä valita. Ei suunnittele huomista pitemmälle.
– Äidiltä kiitos ja terveisiä, sanoo, sulkee puhelimen ja katselee ikkunasta autiolle pihalle.
Tieto siitä, että veli asuu samassa kaupungissa,
helpottaa. Kaikki on kesken, entistä ei saa takaisin
ja se tuntuu oudolta. Äidin luona tuli lämmin, koti
on vähän kolea. Radiosta kuuluu uutiset, sitten
hiljaista musiikkia. Keskiyöllä hän huomaa, että
ei ole kunnolla syönyt. Keittää teevettä ja syö
eväistä tähteeksi jääneet karjalanpiirakat (yhden
säästää äidille) ja veljen tuomia tuoreita luumuja,
valona kynttilä, joka seisoo tanakasti joulunpunaisessa jalassa.

nukkua. Ajatukset pyrkivät äidin luo Pietariin, kotiin,
Sulevin ja perheen luokse Veresmäkeen. Mieli on
koko ajan vähän rauhaton. Ikkunasta riittää näkemistä, kun päivä valkenee. Darja tapaa itsensä katselemasta maatalojen pihoja ja traktoreita, autoja,
mitä merkkiä näkisi. Lehmät ovat yöt navetassa,
mutta pääsevät jaloittelemaan. Maisema on syksyisen harmaa.
Ennen Lappeenrantaa hän torkahtaa tunnin.
Rajalla seurue pääsee nopeasti eteenpäin. Rajavartiolaitoksen mies katsoo autoon sisälle, tavaratilaan,
nostaa käden lippaan, toivottaa ryhmälle, ja etenkin
Darjalle, hyvää matkaa. Darjan passista näkee,
että hän ylittää rajan usein, häntä kohdellaan kuin
tunnettua matkustajaa. Rajavartiolaitoksen autoja
näkee idässä Suomen puolella. Autot ovat vihreitä
ja katolla lukee laitoksen nimi.
Äidin sairaus ja kaikki, mikä Pietarissa odottaa,
kiinnostaa ja huolettaa, mutta Darja tietää tulevansa takaisin. Milloin matkustaa Suomen suuntaan, sitä hän ei tiedä. Äidin vointi on heikentynyt
pikku hiljaa, vääjäämättä. Kuolemaa hän ei uskalla
ajatella ja näyttää pelkonsa, kun asiaa sivutaan. Lähellä itku on nytkin. Hän soittaa matkalta äidilleen
ja saa yhteyden. Ilahtuminen kuuluu äidin äänestä.
Kertoo että pääsee muutamaksi päiväksi kotiin.
– Pääset alkuun, hän lopettaa.
Äiti. Pari kyyneltä karkaa Darjan poskelle. Äiti on
tärkeintä, rakkainta, ja äidin huolenpito koskee yhtä
paljon kuin äidin kärsimä kipu.
Matkalaiset pysähtyvät kerran ja käyvät kahvilla.
Virkein porukka pelaa korttia ja puhuu, liikennettä
on vähän, välillä muita autoja ei edes näy. Alkumatkasta keskustelu palaa Suomeen, mutta muuttuu
pian turhan kuuloiseksi pulinaksi. Darja torkahtaa.
Kun herää, auto lähestyy Pietaria. Nukahtaneet
ovat väsyneitä. Matka etenee nyt liikenteen takia
hitaasti, mutta kotikadulle saavutaan liian nopeasti.
Darja laskeutuu autosta. On ilta ja katuvalot
syttyneet. Tavarat nostetaan tien sivuun, monet
toivottavat jaksamista kädestä pitäen, kiittelevät
ja lähettävät terveisiä äidille. Darja vastaa opitun
kohteliaasti. Kaikki tietävät, että Darja jää yksin, ja
hänen on pärjättävä.
Veli odottaa kotona. Ostanut pari ruusua ja
keittänyt kahvin. Ruokaa tuonut, ja vaimonsa
leipoman kakun sekä avaimen. Veli auttaa tavarat
sisälle ja saa tuliaiseksi talvihatun. Hänen vaimonsa
käy töissä päiväkodissa. Darja lajittelee kaikki, mitä
sinne on menossa ja tavarat viedään veljen autolla
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LAPASET JA KALOSSIT
Sirkka Aalto

saunan taakse tunkiolle.
Tuhka oli kuin hienoa, harmaata jauhoa. Siiri
tiesi, että tuhka laitetaan ämpäriin ja kuumaa vettä
päälle. Ämpäriin tulee tuhkasta ja vedestä jotakin,
mikä kaadetaan pataan pyykin kanssa kiehumaan...
Niin tulee lakanoista ihan valkoisia.
Siirin pyykkimietteet karkasivat ja huomio kiinnittyi närheen, joka oli lentänyt istumaan toisen
korkean kannon päälle. Siiri koputti ikkunaan pelottaen närhin pois, eihän se kuitenkaan saisi rasvapalaa. – Mene saunan taa tunkiolle hakemaan ruokaa,
sanoi tyttö ääneen.
Ikkunasta näkyi kaksi korkeaa kantoa. Hän oli
kysynyt isoilta ihmisiltä, miksi kannot ovat yhtä korkeita kuin hän itsekin. Kummankaan päälle ei voinut
kiivetä. Kun mäessä saunan takana kaadettiin muutama puu, kannot olivat niin matalia, että niille voi
kiivetä ja nähdä etäällä järven takana olevan sinisen
metsän.
Isot kannot olivat jääneet silloin, kun talon vierestä kaadettiin koivut. Isä oli ottanut kuvan, jossa
talon vieressä oli kaksi tuuheaa puuta. Kuitenkaan
isä ei tiennyt, miksi puut sahattiin poikki niin
korkealta.
Kun viimeksi oli suojailma, Siiri taputteli toiseen
kantoon lunta ja laittoi kannon päälle suuren lumipallon. Ei hän sitä jaksanut nostaa eikä oikein ylettynytkään, mutta Mannisen Liisa tuli nostamaan, kun
koululaiset olivat välitunnilla. Saunan uunista sai hiiliä silmiksi ja suuksi. Lyyti antoi porkkanan nenäksi,

Siiri oli polvillaan tuolilla keittiössä puutarhan puoleisen ikkunan ääressä. Ruudun takana lintulaudalla vierailivat tiaiset nokkimassa rasvaa sian nahasta. Isä oli lyönyt sen naulalla kiinni lintulautaan. Nyt
ei närhi saanut rasvapalaa irti viedäkseen sen omiin
kätköihinsä. Siiri ei pitänyt närhestä, sehän oli ilkeä
ryöväri. Turhaan tiaiset lensivät tyhjälle lintulaudalle. Ne kääntelivät päätään etsien rasvapalaa, mutta
ei sitä näkynyt, jos närhi oli ollut ryöstöretkellä.
Siiri oli yksin keittiössä. Lyyti oli mennyt saunalle
laittamaan vettä pataan ja tulta padan alle uuniin.
Oli pyykkipäivä. Kun äiti tulisi luokasta ja koululaiset
lähtivät kotiin, äitikin menisi saunalle pyykkiä pesemään. Siiri ei pitänyt pyykkipäivistä. Ei sittenkään,
vaikka sai mennä katsomaan saunan ovelle. Äitiä
oli ikävä, vaikka hän oli pihan toisessa laidassa
saunalla.
Hän tiesi kaikki pyykinpesun eri vaiheet. Eilen
illalla oli lakanoita, pyyhkeitä ja alusvaatteita pantu
likoon. Nenäliinat olivat ämpärissä, johon pantiin
suolaa veden joukkoon. Lima lähti paremmin nenäliinoista. Siirillä oli usein nuhaa talvella, mutta isällä
oli aina nuha.
Kun vaatteet oli saatu saaveihin likoon, äiti otti
saunan eteisestä neliskulmaisen seulan. Se oli kuin
laatikko, mutta sen pohjassa oli verkko. Sen päälle
äiti otti saunan uunista tuhkaa, heilutti seulaa
suuren paperin päällä. Hiilet äiti kävi kaatamassa
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puulaatikkoon. Siinä samassa hän näki tytön ikkunan vieressä tuolilla sakset kädessä.
– Pa het pois sakset! Sinet sua niitä ottua. Sen
kyllä tiijät! Ja mitä sin out tehny! Kyllä o äites vihane!
Siiri ei keksinyt mitään sanottavaa itseään puolustaakseen. Mieleen hiipi katumus. Ilo nukkien
lakeista sammui kokonaan.
Siinä samassa tuli äitikin keittiöön ja puhui jotakin Lyytille pyykistä ja ruuanlaitosta. Sitten hän
kääntyi katsomaan Siiriä, näki sakset ja kärjettömät
lapasensa. Siiri yritti selittää nukkien myssyasiaa,
mutta äiti ei ymmärtänyt. Toruminen kaikui tytön
korvissa ja pieni tukistus kirveli päänahassa.
Pyykkipäivä tuntui entistä ikävämmältä. Äiti palasi luokkaan ja Lyyti alkoi kuoria perunoita. Hänkin
oli vihainen saatuaan äidiltä huomautuksen siitä,
ettei vahtinut tytön tekemisiä tarpeeksi.
Siiri mietti, mahtaako isä ottaa häntä mukaan,
kun menee kauppaan. Sinne on pitkä matka eikä
isä voi nyt mennä pyörällä. Hän on pyytänyt Ruulilta hevosta lainaksi, että voidaan ostaa säkillinen
jauhoja. Siirillä olisi mahdollisuus päästä mukaan,
mutta miten nyt käy sen asian.
Tyttö puki ulkovaatteet ylle ja lähti pihalle. Siellä
oli jo keväistä. Lunta näkyi vielä läheisillä pelloilla ja
puutarhassa, mutta keskelle pihaa oli lumesta sulanut iso lätäkkö. Pojat välitunnilla heittelivät siihen
kiviä saadakseen veden roiskumaan lätäkön toisella
puolella seisovien päälle. Siiri huomasi, että keskellä
vettä oli kivi, jonka reuna kiilsi kuin kulta. Entäpä jos
kivessä on kultaa, pojat eivät vain ole sitä ymmärtänet ja ottaneet kiveä talteen.
Kivi pitää hakea pois veden keskeltä ja näyttää
isälle. Kyllä isä tulee iloiseksi, jos siinä on kultaa.
Vaan miten saa kiven tuolta, eihän nahkakengillä
saa mennä lätäköihin. Nyt oli jo kiire saada kivi talteen ennen kuin koululaiset tulevat välitunnille.
Sitten Siiri keksi. Isällä on kalossit, jotka hän
panee nahkakenkien päälle sateella. Kun ne panee
jalkaan kenkien päälle, Siiri voi käydä hakemassa
kiven eivätkä jalat kastu. Tyttö kipaisi isoja portaita
pitkän eteisen ovelle, joka ei onneksi ollut lukossa.
Siinä eteisessä olivat isän ja äidin päällysvaatteet,
myös isän kalossit. Hakeminen onnistui, kukaan ei
ollut estämässä.
Siiri odotti portailla siksi kunnes Lyyti oli käynyt
tyhjentämässä likaämpärin tunkiolle ja palannut
takaisin keittiöön. Sitten hän meni lätäkön ääreen,
pani jalkansa hänelle liian suuriin kalosseihin ja alkoi
kävellä kiiltävää kiveä kohti. Lätäkkö oli keskeltä

mutta siitä täytyi ensin hangata hankea vasten pois
hiekka. Äiti oli syksyllä pannut porkkanat pystyyn
hiekkalaatikkoon, jota säilytettiin kellarissa.
Nyt joulu oli kaukana takanapäin ja aurinko lämmitti lumiukkoa päivällä sulattaen sen lumisen takin
repaleiksi, ja pääkin oli pahasti vinossa.
Ei oikein tiennyt, mitä tekisi. Jos menisi ulos,
pitäisi vetää jalkaan damaskit sukkien ja housujen
päälle. Koulutytöillä ei damaskeja ollut. Joskus Siiri
karkasi ulos ilman, mutta äiti torui sitten, kun tuli
takaisin sisälle.
Tyttö huomasi viereisellä tuolilla äidin vanttuut.
Koulutytöt eivät sanoneet vanttuut, ne sanoivat käppöset. Siiri koetti äidin käppösiä käteensä. Ne olivat liian suuret, sormet eivät ylettyneet kärkiin asti.
Vanttuut olivat ihanan pehmeät ja tuntui hyvältä
hivellä poskia niiden kanssa. Lattialla tuolin vieressä
oli laatikko, jossa oli räsykeriä. Lyyti oli leikannut
matonkuteita. Sakset olivat kirjavan kerän vieressä.
Ei niitä saisi ottaa, kun niissä on terävät kärjet. Siirin
omissa pienissä saksissa ei teräviä kärkiä ollut.
Miltähän tuntui leikata isojen ihmisten saksilla?
Kädessä sakset olivat melkein kuin omat. Tyttö
mietti hetken, mitä leikkaisi. Äkkiä vanttuut pois
kädestä! Sakset käteen ja toisesta vanttuusta pois
kärki. Sehän oli nukelle sopiva lakki. Siiri leikkasi toisestakin vanttuusta nukelle lakin. Nyt olisi kahdella
pienimmällä nukella lakki, kun Siiri vie niitä ulos.
Ulkoportailta kuului askelia. Lyyti avasi oven ja
tuli keittiöön syli täynnä lapuja, jotka pudotettiin
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kielletty koskemasta lapasiin ja kalosseihin. Kyllä
minä tiedän asioita, jotka on kielletty. En saa panna
käteeni Mannisen Liisan lapasia, jotka hän on meille
unohtanut. Ja tiedän minä muutakin, mitä ei saa
tehdä. Minä kuulin, kun Maunu kertoi välitunnilla
Paavolle ja sitten ne nauroi kovasti. Sekin on kielletty, että istuu tuleen toisen housuilla. Siirissä
virkosi toive hevoskyydistä, jos hän kertoisi tietonsa
siitä, mitä ei saa tehdä.
– Kerronko minä, miksi niin ei saa tehdä?
– No, kerro nyt sitten! Äidin ääni oli epävarma,
mutta ei tyttö sitä ymmärtänyt.
– Ei saa istua tuleen toisen housuilla, siinä palaa
omakin perse.
Isä oli yhtäkkiä kadonnut huoneen ovelta, äiti
kaivoi taskustaan nenäliinan ja niisti.
– Sinä sanoit nyt ruman sanan. Älä käytä sitä
koskaan.
– Minä vain kerroin, mitä Maunu sanoi. Nyt minä
tiedän, että se on ruma sana.
Oikeudenkäynti keskeytyi, kun Lyyti tuli sanomaan, että Kalle toi jo hevosen pihaan. Siiri meni
ikkunasta katsomaan hevosta. Se oli valjastettu
työreen eteen, semmoisen, millä ajettiin puita metsästä ja muuta sellaista.
Isä tuli keittiöön ja etsi sen komerosta vanhat
saappaansa. Sitten hän käski tyttöä pukemaan
ylleen lämpimät vaatteet. Vasta silloin Siiri ymmärsi
pääsevänsä mukaan. Helpotus tuntui niin järisyttävältä, että hän puhkesi itkuun. Hän nyyhki vielä
reessä istuessaankin, kun isä seisten ohjasi hevosen
ulos potista ja hän näki edessään isän vanhat, kuluneet saappaat.
Paha mieli ei tahtonut väistyä, vaikka isä puhui
hänelle tavallisella äänellä. Se alkoi hellittää kaupassa, jossa näkyi olevan kaikenlaista myytävää
tavaraa.
Kun isä oli maksanut ostokset, kauppias repäisi
paperista palasen, kääri sen tötteröksi ja pani siihen
hopean värisellä kauhalla lasisista purkeista karamelleja. Tötterön suun hän sulki taittaen paperia
namusten suojaksi ja ojensi sen Siirille.
– Olepa hyvä! Tästä saat vähän kaupantekijäisiä!
Siiri katsoi isään, joka seisoi myyntipöydän vieressä hymysuin.
– No, ota ota, mitä sinulle tarjotaan!
Siiri otti tötterön ja niiasi syvään kiitokseksi.
Vasta paljon myöhemmin hän ymmärsi, että huonosti alkaneen päivän aurinko saattaa illalla laskea
kultapilvet verhonaan.

syvempi, kalossit taipuivat hörpäten kuravettä koko
laajuudeltaan. Siirin kengät kastuivat, mutta nyt piti
saada se kivi talteen joka tapauksessa. Se onnistui
ja sai hetken kuluttua oivan piilopaikan keittiön
portaiden alta.
Jalkoja laahaten Siiri tuli pois lätäköstä, tyhjensi
veden kalosseista ja vei ne paikoilleen pitkään eteiseen. Sitten hän meni sisälle, riisui ulkovaatteet ja
istui leikkinurkkaukseen yrittäen keksiä jotakin tekemistä. Omat kengät eivät ehtineet kovin pahasti
kastua, mutta parempi oli vetää mekon ja esiliinan
helmaa alemmaksi niiden suojaksi. Ulkoa ei vielä
kuulunut Ruulin hevosen aisakelloa.
Lähdön odotus keskeytyi, kun isä kutsui Siirin
keittiön vieruskamariin. Isä näytti vihaiselta kysyessään, miksi hänen kalossinsa ovat sisäpuolelta ihan
märät. Siiri selitti asian ihan tarkalleen niin kuin se
oli.
– Nyt minä en voi panna jalkaan kenkiä ja märkiä
kalosseja, kun lähden kauppaan. Entä voiko mukaan
ottaa noin ajattelematonta tyttöä?
Itku kuristi kurkkua. Äitikin tuli isän vierelle ja
muistutti kärjettömistä lapasista.
Siiriä muistutettiin jälleen kerran siitä, että hän
on luvannut ajatella monta kertaa ennen minkään
luvattoman asian tekemistä.
– En minä ole tehnyt mitään kiellettyä. Ei ole
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HENKISET JA
HENGETTÖMÄT KISAT
Annikki Jäntti
lumme nukkuu umpussaan,
rannan koivut äänetönnä
katsoo öistä kulkijaa,
katsoo öistä kulkijaa.

Vanhaan hyvään aikaan oli kunnissa tapana pitää
kansakoululaisille kevättalvisin koulujen väliset kisat. Ruumiillisena koetoksena oli hiihtokilpailu ja
henkisenä runonlausuntaa, piirustusta sekä laulua.
Myös Tervossa, pienessä mutta vireässä PohjoisSavon kunnassa, oli tämä kulttuuritapahtuma. Niinpä
mekin Hyvölän koululla aloitimme opettajan ohjauksessa jo hyvissä ajoin valmistautumisen kyseiseen
kisaan. Hei syksyllä opettaja ilmoitti, että Katariina ja
Helvi osallistuvat laulukilpailuun. Minähän en osannut
piirtää, enkä lausua runoja, mutta hiihtää ja laulaa osasin. Minua kutsuttiin koulussa ensimmäisellä nimellä,
jota inhosin, mutta ei se auttanut. Helvi kuin Helvi.
Olin silloin seitsemännellä luokalla, samoin kuin
ystäväni Katariina. Minä olin päättänyt näyttää
kirkonkylän kakaroille taivaan merkit ja voittaa koko
kilpailun. Siinäpähän näkevät että me syrjäkylän
lapsetkin jotain osaamme.
Ja kyllä minä harjoittelin. Koululla opettajan
ohjauksessa ja koulumatkoilla yksin. Heti koulun
rannassa kun istuin veneeseen ja soudin kotisaaren
puolelle, aloin laulaa.

Syksy meni. Joulukin. Päästiin kevättalveen. Kilpailupäivä koitti.
Ensin hiihdettiin kilpaa. Minä olin aina neljäs. Siinä
kun tukka hiestä märkänä ihailin alpakkalusikkaani,
joku kirkonkylän koulun pojista tuli virnistelemään: –
Oesit hiihtäny kovempoo, niin oesit voettanu.
En ollut kuulevinani, vaan ajattelin, että kohtapa
kuulet, kuka on kuka. Opettaja tulikin siihen ja
kuiskasi, että laulukilpailu alkaa. Sydän löi tiuhaan
tahtiin, kuin lampaan saparo, vaikka olin päättänyt,
etten jännitä. Sinne vain esiintymään tukka ja koko
kroppa hiestä märkänä, ja nokkakin taisi vuotaa.
Astelin eteen. Opettaja istuutui harmonin taakse.
Luokka oli täynnä porukkaa, ja arvosteluraati istui huoneen perällä. Laulu alkoi hyvin ja sujui muutenkin hyvin,
paitsi että toisessa säkeistössä unohdin sanat, ja Ahdin
harpusta taisi tulla harppi. Opettaja kuiskasi heti perään:
– Sinä voitit.
Palkintojenjako alkoi.
– Laulukilpailun voitti Hyvölän koulusta Helvi
Jäntti. Mutta. Koska kilpaan saivat osallistua oppilaat
vain kuudenteen luokkaan asti, esitys on hylätty!
Opettaja meni ihan punaiseksi. Hän oli käsittänyt
asian väärin. Minä nieleskelin itkua ja kiukkua vuoron perään ja yhtä aikaakin. Ja päätin. Tämä oli sitten elämäni ensimmäinen ja viimeinen laulukilpailu.
Ja niin on ollut, ja tulee olemaankin.
Opettaja pyysi anteeksi kömmähdystään ja
toivoi, että esittäisin laulun äitienpäivä- ja kevätjuhlassa. Mutta oli minulle sen verran sisua siunaantunut, että sanoin, etten halua laulaa. Enkä laulanut.
Niin tämä Mozartin ”Laulu lainehilla” sai minun
kohdaltani jäädä ihan Herran rauhaan. Nyt se vain
pompahti esiin vanhasta kansakoulun laulukirjasta
ja sai muistikanavat auki.

Valkeassa ruuhessani
soudan yli tumman veen,
kaislikosta kantaa ääni
öisen tuulen venheeseen.
Herkin mielin kuulen tuota,
katson kuuta nousevaa.
Kimmeltäin kuin pienet liekit
aallot ruuhta kuljettaa,
aallot ruuhta kuljettaa.
Siitäpä kun vetäisin paatin maalle ja ohjasin askeleeni viiden kilometrin kinttupolulle, aloitin toisen
värssyn treenaamisen.
Katson, kuinka tähdet tuikkii,
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KYLLÄILY
Eila Simunaniemi

jalaka, vaikka ny samanpituinen sattuski olleen,
Martta arvelee.
– Panis jonku huippu-urheilijan jalan, niin sinä päihittäisit meijät kaikki kävelysä ja juoksusa, Vilima keksii.
– En minä semmosta, ne on huumeen ja toopinkin käyttäjien jalakoja. Tulis vielä minustaki semmonen, ku se jalaka ois tottunu käyttään, Martta
tyrmää ajatuksen.
– Vai jos ois jonku maahanmuuttajan jalaka ja
ois erivärinen? Toinen jalaka musta, toinen valakia,
Vilima hoksaa.
– Voishan sen peittää ku panis mustat sukkahousut, Tyyne ehottaa.
– Kyllä teille pitäs antaa noopelin palakinto, ku te
kaikki nuin hyvin keksittä, Martta sannoo ja pyhkii
hillua suupielistään.

– Paappa, Vilima, kahavipannu tulelle. Nyt ne vieraat näkkyy tulevan, sannoo Akseli, ku kahtoo akkunasta kujalle.
– Ookko sinä pöhölöön päähäs menny käskeen
tänne vieraita? Eihän mulla oo niille ees mittää tarijottavvaakaan. Ketä kauhioita ne on?
Vilima nousee tietokonneen äärestä ja vahtaa kujalle.
– Tyyne ja Martta! Eihän nuo ny ihmistä kummempia olijoita oo ja sinä ku säikäytit minut jo
pökerryksiin.
– Tervetulua ja mukava tavata. Tosi mukava yllätys, ku tulitta käymään.
Vilima on menny kuistille vieraita vastaan ja halataan kauhiasti puolin ja toisin.
– No kertokaa ny ensimmäiseksi päällimmäiset
kuulumiset, Vilima sannoo ja tonkii pakastimesta
tarijottavvaa.
– Ohan nuo ilimat renkannu pitkin kessää, niin
kyllä on pitäny koipia kipiänä. On saanu syyä pilleriä
melekein työkseen, Martta huokasee. – Sielä ku on
pahat kulumat mun polovisa ja ronkisa ja seläsäki.
– Leikkaahan ne palioki ja panevat uusia niveliä,
eikö ne sua aio leikata? Vilima kyssyy.
– Leikkausjonosa oon, vai sinne on pitkät jonot.
Saa kauan kitua ennenkö sinne pääsee. Eikähän ne
keinonivelekkää ikkuisia oo, joutuu uusiin melekein
kymmenen vuojen vällein ja ku on monta kohtaa
korjattavana, saa olla yhtenään leikkuupöyvällä. Ei se
mittää hääviä hommaa oo sekkää, Martta huokasee.
– Ei ne oo vielä jalansiirtoja ruvenneet tekkeen?
Tyyne kyssyy, samalla ku syö Viliman paistammaa
maailiman parasta pannukakkua mansikkahillon kans.
– Niin, että siirrettäs jalaka joltakin kuolleelta?
Martta ihimettellee.
– Niin. Mitäpä se kuollu sillä ennää tekkee. Kyllä
sen kävelyt on kävelty. Siirtäähän ne syvämmiäki
kuolleelta, Tyyne innostaa.
– Kyllähän se ois erinäkönen se toisen ihimisen
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Oletko käynyt – ? Nämä viattomilta tuntuvat sanat,
joihin kätkeytyi miehinen halu näyttää, mihin pystyy ja mitä haluaa toiselle näyttää, saivat minut uskomaan, että sinun kanssasi on jotain erityistä. Enhän tietenkään ollut käynyt juuri niissä paikoissa,
missä sinä olit ollut. Heräsihän minussa uteliaisuus
ja vastustamaton halu lähteä kanssasi meidän retkillemme. Kun jälkeenpäin ajattelin, huomasin, että
tässä se jokin alku oli. Lähdin siis kanssasi.
Emme olleet emmekä päätyneet mihinkään rauhan satamaan. Emme pohtineet kovinkaan paljon,
millaiset olosuhteet ja säät saattaisivat kohdata
meitä. Me siis yksinkertaisesti lähdimme. Perille
tietysti, niin kuin joku matkalla kulkija sanoi, kun
kysyin, mihin hän oli vaeltamassa. Vaeltajan askel
on lyhyt ja sitä lyhyempi, mitä jyrkempi nousu on,
mutta hiljaa hyvää tulee. Ennen pitkää huomasin,
että hän oli kymmenen, kaksikymmentä ja jopa
kolmekymmentä metriä minua edellä. Perässä
kulkijaksi kun jouduin, ehdin auttelemaan kivikkoisissa paikoissa itseäni vanhempia ja hitaammin
liikkuvia eteenpäin. Perille olimme menossa kukin
laillamme. Myös ne jalat, jotka vilahtivat jossakin
minun edelläni. Olinhan ajatellut, että kulkisimme
jotenkin tasatahtia. Kun hetkeksi pysähdyin ihailemaan maisemia ja katselemaan ympärilleni, hän oli
jo matkojen päässä. Pysyäkseni tahdissa edessäni
jossakin vilahtivat lenkkitossujen kantapäät. En
voinut olla ajattelematta niitä lukemattomia oven
aukaisuja ja silmissäni näkyviä kengän kantapäitä,
hieman pölyisiä yleensä, jotka vilahtivat katseeni
ulottumattomiin.
Joka ruohonkorteen, tunturikoivun ruskan
Tienviittoja yhteisellä matkallamme.

Wikipedia

väriseen lehteen ovat muistot tallentuneet. Kulkiessa sade yltyi, tuuli koveni. Viimein olimme ainoat
ja vain pari vastaantulijaa, ja sitten vain me kaksi.
Hän pysähtyi silloin tällöin katsomaan, seurasinko.
Kaksi ihmistä omien ajatustensa kanssa ja yhteinen
matka. Toinen kiirehtii koko ajan eteenpäin. Toinen
pysähtyy ihailemaan pakkasen kuultaviksi tekemiä
haavan lehtiä, värien kauneutta tunturikoivuissa ja
siellä paratiisipuistossa, niin kuin tapana oli ollut
sanoa, jäkälien kauneus, virtaavan puron taukoamaton ja samankaltaisena toistuva loiske.
Kerran kauan sitten ehdimme viime hetkellä
Kalevan kirkkoon Tampereella. Alttaria kohti askeleemme olivat joutuisat. Jälkeenpäin kuulimme ja
itsekin huomasimme, että lattia oli kalteva alttaria
kohti, mutta takaisin tullessa nouseva. Siellä pappi
puhui elämän matkasta ja sen suunnasta. Saihan
meidän kiireestämme, joka johtui valokuvauksesta,
vihkivä pappi aiheen puhua siitä, ettei kukaan
mene liian aikaisin avioliittoon.
Tuuli oli yltynyt myrskyksi. En tahtonut pysyä
pystyssä ja huohotin matkan rasituksesta. Joku
kääntyi edeltämme takaisin. Hän tarttui minua
kädestä. Pysyimme niin paremmin pystyssä, sillä
missä kaksi… Lenkillä ja ovesta loittonevat askeleet
jonnekin olivat nyt omieni kanssa samassa tahdissa.
Sade löi kasvoihimme kuin rakeet. Tuskin pystyssä
pysyen ponnistelimme Taivaskerolle, jonka jostakin syystä olimme aina jättäneet käymättä. Tässä
säässä, joka yllätti vaeltajansa, sinne kulkeminen oli
kyllä enemmän ponnistelun päätepiste kuin näköalapaikka. Taivaskero säilytti siis arvoituksellisuutensa. Emme saaneet näköalaa kauas taivaanrannoille, niin kuin emme tavallisessa elämässäkään.
Oli ollut vain kuljettava eteenpäin. Näimme siis
toisemme ja vain pienen matkan eteenpäin.
Oletko käynyt siellä? Olen katsellut isäni romanttisia äitienpäivälahjoja, kun vanhin veljeni oli syntynyt, sitten minä ja sisareni. Jokaisena äitienpäivänä
hän lahjoitti äidilleni kirjan ja lukihan jossakin niistä
”Äidille hiljaisuudessa luettavaksi”. Olen joskus
miettinyt, mitä hiljaisuutta ja rauhaa voi olla kolmen
lapsen äidillä. Mistä hän ottaisi sen ajan. Hän joka
kysyi: Oletko käynyt siellä, oli toiminnan mies. Kantapäät vilahtavat oviaukosta ja kulkevat edelläni.
Huomaako edes, olenko matkassa mukana. Joskus
pysähtyy, katsoo ja odottaa.
Kauan sitten tulimme Helsingin Suurkirkosta eli
tuomiokirkosta ulos ja saimme palmunlehvät käsiimme. Oli kihlajaispäivämme. Paljon myöhemmin

Tunturipolut ovat tulleet tutuiksi meille, ahkerille Lapin-kävijöille.

palmunlehvien siimeksessä istuimme auringossa
levollisina monet vaiheet takanamme. Näkyvyyttä
ei enää sumussa. Tuntumaa elämän realiteetteihin,
yhteistä taivalta.
Oletko ollut etelän kuumuudessa, merellä ja järvillä, metsässä ja ilmassa, kotona ja tunturilla, pehmeillä poluilla ja kivikkoisilla teillä? Hääkuvassa nuoren vilpittömin katsein, sinisilmäisinä, katse suoraan
eteenpäin. Niin ihmeen rinnakkain. Elämässä on
vain hyvin vähän hetkiä, jolloin kuljetaan tasatahtia
rinnakkain. Yhä edelleen uskon sinun kysyvän:
Oletko ollut…? Ja olenhan minä paljon ollut juuri
siellä, missä halusit minun kanssasi olevan, vaikka
otankin omat hetkeni ja oman tahtini. Oletko ollut?
Jotakin arvaan jo, mitä siitä kysymyksestä seuraa.
Oletko nähnyt? on minun kysymykseni.
Sinun kanssasi mihin vain.
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Sauli Uhlgren
paistoi. Pakkasta oli kymmenisen astetta. Tuuli
voimakkaasti, puuskittain, ja kuiva pakkaslumi lensi
vauhdilla kasvojani viiltäen yli suon tasaisen lakeuden. Näky muistutti Saharaa, vain väri oli toinen,
häikäisevän valkoinen, silmät sokaiseva.
Talvinen suo voi olla myös tuuleton ja kuollut,
pakkasen jähmettämä, silmänkantamattomiin levittäytyvien hankien matto, jonka keskellä siellä täällä
kitukasvuiset käkkärämännyt seisovat lumivaipassaan liikkumatta ja kohmeissaan, saaden kulkijankin
hytisemään vilusta.

Olen työskennellyt soiden tutkijana lähes kolmekymmentä vuotta, joten niistä on tullut kaikessa
monimuotoisuudessaan osa elämäni ”topografiaa”.
Olen kartoittanut tuhansia hehtaareita rämeiden,
kosteikoiden, nevojen ja aapasoiden pintabiologista kasvustoa, niiden kevään vihreästä keskikesän kypsyyteen ja vähitellen syksyn okranruskeaan
muuntuvia kasviyhdyskuntia, joiden tuoksu poikkeaa huumaavan väkevänä kaikista muista luonnon tuoksuista. Tutkimusteni tärkein kohde on ollut kuitenkin soiden värikkään pintakasvuston alla
oleva turve. Lukemattomat kerrat kairamies on survaissut kairan läpi suon hetteisenä hyllyvän sammalkerroksen – metri metriltä yhä syvemmälle, läpi
turvekerrosten vuosituhansien kertomuksen, kunnes tavoittanut moreenin, hiekan tai kallion lohkareisen pinnan.
			
***

***
Viikot kuluvat nopeasti kohti kevättä. Vain hetki, ja
ollaan jo huhtikuussa. Varhaiset aamut täällä ovat
upeimpia, kokemisen ja näkemisen arvoisia. Sinne
tänne suon reuna-alueille viritettyjen lintujen ruokintapaikkojen äärellä näkyy jo levotonta liikehdintää. Teeret ovat tulleet, aloittaneet soitimensa.
Jotta tunnelmasta voi ottaa kaiken itselleen, on viisainta pysäyttää kelkka. Ukkoteerien puku välkehtii sinimustaa, niiden heltat hehkuvat punaisina ja
valkohöyheniset takamukset uhmakkaasti pörhöllään ja lyyrapyrstöt äärimmilleen levitettynä ne iskevät yhteen soidintanssissaan. Pemakka on mahtava. Tuo hillitön, jokakeväinen, heti auringonnousun
aikaan alkava luonnonnäytelmä kestää tuntikaudet kukerruksen, pulputuksen ja sihahtelun kantautuessa kilometrien päähän. Ilma on höyheniä
sakeanaan kukkojen otellessa hieman sivummalla tilannetta seuraavien naaraiden suosiosta. Sinne
tänne hangelle on ilmestynyt veren tummanpunaisia helmiä kuin talven alla värjöttäneitä karpaloita.
Tuossa sokeassa kiihkossaan kun ovat, muu maailma on niille yhdentekevää: Nyt on kevään suurimman juhlan aika, ja ne päästävät kelkkamiehen vain
muutaman metrin päähän, ennen kuin ymmärtävät, että pedoista pahin on tunkeutunut liian lähelle niiden reviiriä – kunnes ne vihdoin lehahtavat yhtenä tiheänä parvena siivilleen ja katoavat suon
reunametsikköön odottamaan, että tuo kaksijalkai-

Silmäilen karttaa ennen maastokauden alkamista ja tiedän meidän viipyvän täällä kokonaisen kuukauden. Tutkimuskarttojen ohella tutustun tarkkaan
myös alueen huolellisesti laadittuihin opaskarttoihin,
joiden tekstit ja värit ovat selkeät, vähässä paljon kertovat. Tutkijalle hyvä kartta on erinomainen apu.
Patvinsuo on Pohjois-Karjalan laajimpia ekosysteemejä. Sen valtava koko herättää pelkoa ja kunnioitusta. Lähes puuton ja tasainen suolakeus on ollut
joskus veden alla, ja näen mielikuvissani tällä samalla
alueella vaahtopäisenä myrskyävän muinaisjärven.
Täällä on merkittyjä kävelyreittejä lähes 80 kilometriä – mutta tutkijana minä kuljen omia polkujani;
minulle suot, karusta kauneudestaan huolimatta,
ovat ennen muuta arvokkaita kotimaisen energian
lähteitä, joiden ohella tehtävänäni on ollut myös paikallistaa soilla yhä harvinaisemmaksi käyneet lintu- ja
kasviyhdyskunnat, tervaleppälehdot ja lähteet.
Talvella, joskus vuosia sitten, tulin tänne ensimmäisen kerran. Silloin oli helmikuuta. Aurinko
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Aavaa Patvinsuota. Pitkospuiden
päästä löydät kantavan maan.

nen peto noine outoine rautahirviöineen suvaitsee
poistua niiden soidinpaikalta.
Hankiainen on vahva, lähes hevosen kantava, ja
moottorikelkka kulkee nopeasti suon viimeisiä vielä
pystyssä olevia keloja väistellen. Moottorikelkan
käyttö on kiellettyä varsinaisella suojelukohteella,
joten me kelkkailemme pääasiassa vain sen reunaalueilla. Siellä täällä voi nähdä monia yöllisten kulkijoiden jälkiä; ketun viivasuora jälkijana on ylittänyt
edellispäiväisen lumikelkan uran, ja tuolla hiukan
kauempana polveilee hirven polku – ja ehkä jossakin,
tämän tummien korpimetsien reunustaman muinaisjärven alueella on karhu tehnyt kevään ensimmäisen
kierroksensa, sillä vararavinto on lopussa ja sen vatsa
vaatii uutta särvintä pitkän talven aikana kulutetun
tilalle… Ja kukas se tuossa on kulkenut – näätäpä
hyvinkin, toteamme hetken arvuuttelun jälkeen.
Sinisenmusta korppi lentää leuhottaa matalalla
ylitsemme äänekkäästi kronkahdellen, mihin suon
toiselta laidalta korppi-puoliso innokkaana vastailee.
Sitten kuuluu jostakin palokärkipariskunnan soidinhuuto. Se kiirii kimeänä yli laajan suon… Huhtikuu
vetelee viimeisiään. Varsinaisten tutkimusten aloittamiseen on enää aikaa vain kuukausi. Päivät ja viikot

tämän uuteen elämään heräävän luonnon keskellä
kuluvat nopeasti.
Toukokuussa kaikki muuttuu muutamassa yössä.
Lumet humahtavat alas ja sulavedet tekevät lammikoita vielä jäässä olevan sammalmaton päälle. Suokukot ovat saapuneet. Ja eräänä aamuna suon yllä
kajahtaa kuovin huuto. Viklot, nokikanat ja töyhtöhyypät pyrähtelevät levottomina paikasta toiseen
– ja kurjetkin, nuo kahlaajien ylväät edustajat, ovat
kenties jo matkalla tänne! Ensimmäiset sammakot
ovat nousseet koloistaan mättäille jalkojaan oikomaan. Kurkien ruokakattaus on valmis.
Vain viikko pari vielä ja luonto on täynnä ääniä,
tänne kaukaa, aina Afrikasta saakka tulleita. Ja täällä,
muiden luonnonelävien joukossa me kaksi suomiestä
hääräämme vesureinemme ja mittausvälineinemme… Kontrasti suon neitseellisyyden ja ihmisten
luontoa raiskaavan käyttäytymisen välillä on suuri.
***
Olemme kulkeneet jo neljänä päivänä samaa polkua
alas suolle ja nähneet joka aamu lähes samassa paikassa suon reunametsikössä valtavankokoisen, kak-

Mutta maisemansa kanssa sinuksi tullut suomies
liikkuu täällä ongelmitta. Hän on oppinut arvioimaan, miten liikkua, ettei heti ensi metreillä vajoa
kainaloitaan myöten hetteikköön. Suomiehelle
mikään ei ole nöyryyttävämpää, kuin vajota kesken
työpäivän rimmen tai allikon mustaan syvyyteen.
Monenlaiset tarinat ja uskomukset öisillä soilla
esiintyvistä virvatulista ovat hallinneet vuosisatojen
ajan vanhan kansan uskomuksia niiden alkuperästä.
Ne on koettu mystisinä, jopa pelottavina ilmiöinä.
Ja siellä missä niitä oli usein nähty, varoiteltiin ihmisiä öisin liikkumasta. Todellinen syy ilmiöön on
kuitenkin varsin proosallinen: virvatulet syntyvät
suosta purkautuvasta metaanikaasusta.
Tuolla, lähes silmänkantamattoman matkan
päässä näkyy pieni metsäinen saareke, joka on ollut
jatkosodan aikana erään traagisen tapahtuman
näyttämönä: kolme partisaania, kaksi miestä ja
nainen, oli pitänyt leiriään saaressa, kunnes joku
siviilimies oli hälyttänyt paikalle pienen sotilasosaston. He olivat vaatineet partisaaneja antautumaan,
mutta tuloksetta, jonka jälkeen suomalaiset olivat
tuhonneet venäläiset. Antautuminen ei kuulunut
heidän ajatusmaailmaansa, koska pikateloitus olisi
ollut heillä edessä joka tapauksessa.
Viidenkymmenen metrin välein me pysähdymme. Kairamies tarttuu tutkimusvälineeseensä,
survaisee sen pehmeänä hyllyvään suohon kerta
toisensa jälkeen; puolen metrin välein nostaa sen
ylös, avaa näytekärjen, josta minä otan turvelajeittain makroanalyysin – ja suon satojen ja tuhansien
vuosien kehityshistoria on silmiemme edessä! Rahkaa, saraa, ruskosammalta, tupasvillaa, kolmitähkää
– jäänteitä muinaisjärvestä ja tuohenkappaleita
ajanjaksosta, jolloin tällä samalla paikalla ovat huojuneet tuuheat koivikot.
Eräänä päivänä kairamiehen työkalu osuu lähes
metrin syvyydessä arviolta tuhat vuotta maanneeseen tuohivirsuun. Se on täysin ehjä. Hapettomassa
tilassa sen värikin on säilynyt kirkkaana, kuin se olisi
vasta eilen suohon upotettu. Virsua katsellessa mielikuvitukseni lähtee omille teilleen: millainen ihmisolento on tuon virsun omistanut, mistä tänne eksynyt, millä asioilla täällä liikkunut? Pienestä koostaan
päättelemme sen kuuluneen naiselle – vai ovatko
muinaismiesten jalat olleet nykyisiä huomattavasti
pienemmät? Toimitamme virsun seuraavana päivänä Kansatieteen laitokselle tutkittavaksi.
Tämän saman toisto upottavalla, fyysistä kuin
myös henkistäkin voimaa kuluttavalla suolla 6–7

sitoistahaaraista sarvikruunua kantavan hirvihärän
ruokailemassa kaikessa rauhassa meistä välittämättä.
Mutta viidentenä aamuna koemme yllätyksen: hirveä, jonka ristimme Tahvoksi, ei näy missään? Ihmettelemme ensin, mitä sille on tapahtunut, kun näemme jo kaukaa lähes keskellä polkuamme jotain outoa
– kuin suuren tuulen kaadon tyvijuurakon? Mistä se
siihen on ilmestynyt? Tulemme lähemmäksi ja totuus
paljastuu: siinä makaa Tahvo selällään jalat taivasta kohti sojottaen! Se on peitelty sammaleella niin,
että siitä näkyy vain jalat, osa kylkeä ja turpa. Viimeistään pitkästä leukaparrasta tunnistamme sen Tahvoksi. Metsän kuningas on ollut yöllä asialla. Verta ja
suolenpätkiä on monen neliön alueella. Toteamme,
ettei se ole ollut mikään pikkunalle, vaan tämän arviolta jopa neljäsataakiloisen hirvihärän kaatoon on
tarvittu järeämmät voimat. Siirrämme kulkureittimme kauemmaksi, jotta emme häiritsisi karhun apajallaan vierailuja. Suremme hetken Tahvon kohtaloa,
kunnes hyväksymme tapahtuneen: karhun ja kaikkien muidenkin saalistajaeläinten tavoin me kuulumme myös luonnon kiertokulkuun, samaan saalistajien
joukkoon niiden kanssa.
Luonnon nopea muuttuminen tuo nenään lumen
alta heränneen suokasvuston kirpeän, alkuvoimaisen
tuoksun. Pian suomuuraimet, kanervat ja suokukat
aloittavat kukintansa, ja siellä missä puuton neva vähitellen muuntuu, rämeistyy ja matala käkkärämännikkö valtaa alaa, nostavat varsiaan myös juolukat ja
suopursujen pitkät puumaiset oksistot.
***
Kesä on varsinaisen tutkimuksen aikaa, mutta sitä
ennen olemme ahkeroineet ennen roudan lopullista sulamista, suon luonnollista ekosysteemiä rikkomatta, koko kesän tarpeita varten suolle kilometrien mittaisen tutkimuslinjaston. Liikkuminen
moottorikelkoilla on nopeuttanut ja helpottanut
huomattavasti mittauksiamme ja olemme säästäneet jalkavoimamme tulevia koitoksiamme varten.
Me puhumme vihreän kullan maasta, vaikka
yhtä hyvin voisimme puhua ruskean kullan maasta.
Suomessa on reilut kymmenen miljoonaa hehtaaria
suota, joten tämä suoalue on vain pienen pieni
sirunen kokonaisuudesta, väliin kiistanalaisestakin
energialähteestä, jota ilman moni voimala olisi
jäänyt rakentamatta, moni teollisuushalli, talo ja
puutarha lämmittämättä.
Kesällä suo on paikoin erittäin vaikeakulkuinen.
46

kermin selkää, kuin tiedostaen huomiota herättävän
komean ja erikoisen höyhenpukunsa.
Kolmen kilometrin pituinen Kuusipolku kiertelee
pääosin helppokulkuisessa, mäkisessä ja kuusivaltaisessa maastossa. Notkopaikkoihin rakennetut
pitkospuut ovat liukkaat ja huonokuntoiset. Polun
korkeimmalla kohdalla seisoo upeita haapavanhuksia, lehdet tuulessa hiljaa lepattaen. Pääosin
sekametsää kasvavan alueen linnusto on rikas: palokärki, idänuunilintu, puukiipijä ja monet tiaislajit
viihtyvät näissä metsiköissä. Täällä viihtyvät myös
idyllisen kesätunnelman pilaajien sääskien, paarmojen ja mäkäröiden armeijat. Pelastuksemme noita
kiusanhenkiä vastaan on Off-sumute. Sitä saa myös
vahana ja nesteenä, mutta me olemme valinneet
sumutteen sen helppokäyttöisyyden vuoksi.

tuntia päivässä kesäkuun alusta elokuun loppuun
on täyttävä päivämme. Mikäli sää on suosiollinen,
me tutustumme illoin pitkospuin varustettuihin
retkeilyreitteihin; suosaarekkeisiin, aarnimetsiköihin,
kermien välissä tyyninä, syvinä ja mustavetisinä vilkkuviin allikoihin ja muihin selkein informaatiotekstein
merkittyihin luonnonnähtävyyksiin. Uudet kartat ovat
välttämättömät ja niistä meillä ei ole puutetta. Selkein
ja mittakaavaltaan paras on 1:20 000 GT-kartta.
***
Jos päivä on ollut helteinen ja työpäivä tavallista raskaampi, tyydymme lyhyempiin reitteihin. Surkansuolla oleva runsaan kolmen kilometrin pituinen
Lakkapolku on helppokulkuinen. Sen kosteimmat
kohdat on pitkostettu. Surkanvaaran pysäköintialueella on vaeltajalle tärkeä retkipöytä ja kuivakäymälä. Polun opastauluissa on selkeät kuvaukset paikallisesta suoluonnosta. Käymme kierroksen puolivälissä
sijaitsevalla Euroopan ensimmäisellä paleoekologian
tutkimusalueella. Tarkkailemme lintuja reitin loppupäähän rakennetulta lintulavalta. Suo on täynnä elämää; jossakin taivaanlaella mäkättää taivaanvuohi.
Pikkukuovi tepastelee aivan lähettyvillämme. Vähän
kauempana pyrähtelee töyhtöhyyppä levottomasti äännähdellen. Ja tuolla suokukko kirjavassa kauluspuuhkassaan, pää ylväästi pystyssä kulkee pitkin

***
Eräänä aamuna törmäämme taas karhun yölliseen
vierailuun tutkimuskohteellamme. Olimme haudanneet edellisenä päivänä kairamme viimeiselle tutkimuspaalullemme. Karhu oli osunut paikalle,
kaivanut kairat suosta ja viskellyt ne ympäri suota
ja ulostanut läksiäisiksi paikalle kunnon läjän kuin
mielenosoitukseksi, ettemme olleet tervetulleita
sen reviirille. Olen halunnut kohdata joskus karhun
ihan ihka elävänä täällä villin luonnon keskellä, sen

Suomunjärven hiekkarantaa Patvinsuon kansallispuistossa. Täällä aika on pysähtynyt.
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Sinä kulkijani, kuuntele aihkimännyn vuosisataista kertomusta.

vastaan rämeitä ja korpia. Pysähdymme tutkimaan
karttaa, ja opaskirja kehottaa tutustumaan moniin
eri kohteisiin, joita riittää loputtomasti. Mutta me
unohdamme ne tällä kertaa ja keskitymme vain
valitsemaamme reittiin. Poikkeamme Teretinniemen
lintutornille ihailemaan soiden värikkäitä silmänkantamattomiin ulottuvia mosaiikkeja. Hengitämme
kypsimmässä kesässä lepäävän suon täyteläisiä tuoksuja! Nostan kiikarin silmilleni ja seurailen kahlaajien
touhuja alapuolellamme. Apumiehen käteen ilmestyy
myös pieni retkikiikari. Rämeiden reunamat ovat
valkoisenaan rehevimmässä kukinnassaan olevia suopursuja. Suokukat, juolukat ja okrankeltaisella sammaleella kasvavat suomuuraimen lehdet antavat soiden
reuna-alueille oman värikimaransa. Ja kun kiikarin
linssi siirtyy kohti suon puutonta saraheinää kasvavaa
keskustaa, näemme kaikkialla vain tupasvillan lumenvalkoisia, tuulessa hiljalleen keinuvia tähkäpäitä.
Ihmettelemme, kuinka eri tavalla, upeana ja erikoisena koemme tuon allamme olevan maiseman
sitä ylhäältä katsoessamme! Maajalassa näemme
sen arkisemmin – silloin suo on meille vain materiaa,
tutkimuskohde. Otan muutaman valokuvan maisemasta ja laskeudumme alas tornista. Kävelemme
lintutornin lähellä olevan pyöröhirsisen laavun vieressä sijaitsevalle tulentekopaikalle ja avaamme eväsreput. Kahvia juodessamme levitän kartan pöydälle.
Merkkien selityksistä näemme, että Koitere-järven ja
Pirskanlammen rannalla ovat myös laavut ja tulentekopaikat, mutta sinne emme tällä kertaa mene.
Lahnalammella on kuivakäymälä ja telttailualueita. Kello on vasta hieman yli kahdenkymmenen,
joten päätämme kuitenkin koukata vielä ennen
paluumatkaa Lahnalammelta runsaan kilometrin
päässä olevalla Lahnasuon lintulavalla. Kiipeämme
torniin, mutta mitään uutta ja erikoisempaa emme
sieltä näe ja otamme suunnan kohti parkkialuetta.
Kun saavumme auton luo, lupaamme palata tänne
vielä ajan kansa uudelleen.
		
Nostan kairan;
näen vuosituhansien kertomuksen,
historian vaihdevuodet;
saraa,
rahkaa,
ruskosammalta,
kuulen metsien muinaisen huminan,
kädelläni tuohenpala 		
kuin eilen –
viidentuhannen vuoden takaa.

omimmassa elementissä, mutta haaveeksi se on
toistaiseksi jäänyt. Sen sijaan työparini on metsänkuninkaan kohtaamisesta vähemmän innostunut.
Noin viikon kuluttua toiveeni on toteutua:
osumme paikalle, jossa mesikämmen on viettänyt
siestaa. Se on kaivanut suohon syvän haudan ja
köllötellyt siinä sääskiä ja mäkäräisiä paossa. Mietimme, onko kysymyksessä sama karhu, jonka puuhiin olemme jo kahdesti aikaisemmin törmänneet.
Eräänä iltana, kun päivämme ei ole ollut niitä
raskaimpia, päätämme tehdä hieman pitemmän
lenkin ja lähdemme 15 kilometrin pituiselle Suomunkierrolle. Aloitamme opaskirjan neuvojen
mukaisesti kierroksen Suomun luontotuvalta.
Polku kulkee pääosin tasaisessa nuorehkossa mäntymetsässä. Kosteikot on pitkostettu. Virtasalmen
ylitämme siltaa pitkin. Muutaman kilometrin välein
tulemme paikalle, joissa kaikissa on telttailualue
kylmäkäymälöineen ja tulentekopaikkoineen. Kaunisniemessä ja Kurkilahdessa on keittokatos. Kurkilahdessa ja Suomussa on myös ekopisteet.
Suomussa on mahdollisuus vuokrata rantasauna
ja sisämajoitustila. Soutuvene, kanootti ja kajakki on
myös mahdollista vuokrata, mutta ne eivät nyt sovi
meidän aikatauluumme, sillä aamulla varhain on
taas lähtö suolle, joten ylirasitukselle ei ole varaa.
Ennen paluutamme tukikohtaan käymme vielä
ihailemassa Suomunjärven upeita hiekkarantoja ja
pulahdamme sen kirkkaassa ja kylmässä vedessä.
Uinnin jälkeen on virkistynyt olo, eivätkä sääskien
pistot ja paarmojen purematkaan enää niin häiritse.
			
***
Noin 25 kilometriä pitkä Patvinkierto meidän on
vielä ehdottomasti nähtävä, ennen kuin siirrymme
Tohmajärven soille. Ylihuomenna pakkaamme tutkimusvälineemme ja muut tavaramme auton perään, joten tämän illan omistamme Patvinkierrolle.
Työpäivä on ollut varsin raskas, tutkimuskohteet
syviä ja helle itikoineen ja muine kiusanhenkineen
on verottanut niin fyysisiä kuin henkisiäkin voimavarojamme, joten päätämme viime hetkessä valita
reiteistä kuitenkin lyhimmän vaihtoehdon. Parkkeeraamme automme Lahnalammen pysäköintialueelle.
Reittimerkintänä on oranssinkeltainen ympyrä, kuten
useimmilla aikaisemminkin käymillämme reiteillä.
Reitti osoittautuu pääosin varsin helppokulkuiseksi.
Se etenee osittain hiljattain kunnostettuja pitkospuita
pitkin Patvinsuon avosoiden keskellä. Välillä tulee
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MUISTIINPANOJA
UUDESTA-ENGLANNISTA
Hannu Niklander

Nuoren Amerikan klassista maisemaa
Juna lähtee pohjoisasemalta. Se on hauskan vanhanaikaista menoa, dieselveturit kiskovat kaksiker-

Kirjoittaja ja miehistöleikkaus.

Kirsti Salmi-Niklander

Kanadassa olen matkaillut ja asunut useaan otteeseen, mutta Yhdysvallat on jäänyt melko vieraaksi.
Olen ajatellut, että angloamerikkalaisen tiedotusylivoiman takia se tunnetaan muutenkin hyvin, juuri
minua ei niissä talkoissa enää tarvita.
Mutta nyt saavuin Québecin Montréalista junalla
New Yorkin pääkaupunkiin Albanyyn ja sieltä toisella junalla Bostoniin. Se kaupunki edustaa Yhdysvalloissa jotakin vanhaa, mutta ei silti kuulu maan
kymmenen iäkkäimmän kaupungin joukkoon. On
kumminkin vanhin iso kaupunki ja vuoden 1773
vallankumouksen alkupaikka.
Ällistyttää ylenpalttinen liputtaminen. Yhdysvalloissa on aina liputuspäivä, ja tähtiliput liehuvat
öisinkin. Museossa opin lipun vaiheista, että alkuun
vallankumouksellisetkin käyttivät Britannian lippua,
sitä laajaa punaista, jonka vasemmassa yläkulmassa
on Union Jack eli Yhdys-Jaakko. Tämän Red Ensignin
punaiseen osuuteen lisättiin valkoisia raitoja kumouksen merkiksi. Vasta myöhemmin, brittien ryhdyttyä 1775 julmuuksiin siviiliväestöä kohtaan, Union
Jack korvattiin tähtiaiheella, ensin kehän muotoisella.
Yhdysvalloissa eurooppalainen usein on varuillaan rikollisuuden suhteen. Varovaisuus on
paikallaan, mutta rikoksiin törmää sittenkin aika
harvoin, ne ovat hyvin paikkakuntakohtainen ilmiö.
Bostonissa ei tapahdu sen kauheampaa, kuin että
hotelli Milnerin vastaanotto perii postimerkeistä
yksitoistakertaisen hinnan. Edes kouluvuosien
kuuluisuus Bostonin haamukuristaja ei tule vastaan,
mutta enpä näe yhtään bostoninterrieriäkään. Myös
bostonkakku jää syömättä.

rosvaunuja, ja yllättävän iäkästä väkeä näkee myös
työelämässä, junailijoina, vartijoina, jopa poliiseina.
Matkalla ohitetaan Salem. Se on Uuden-Englannin historiallisia kaupunkeja, joka tuli kuuluisaksi
vuoden 1692 noitavainoista. Viime aikoina olemme
saaneet tutustua Heinrich Kramerin 1486 kirjoittamaan ja Vesa Suomalaisen suomentamaan teokseen Noitavasara (Malleus maleficarum). Sehän kertoo katolisista noitavainoista keskiajan Euroopassa.

turkkilaisen rakastajattarensa mukaan. Kuningas
luuli nimeä intiaanikieliseksi. Raakalaismainen intiaaninimi piti sivistää, ja uusi nimi viittaa kuninkaan
äitiin Tanskan kuningatar Annaan.
Niemimaan kärkeä lähestyttäessä Gloucester on
toiseksi viimeinen asema. Tämä 1642 perustettu
pikkukaupunki kuuluu Yhdysvaltain kaikkein vanhimpiin. Lähettyvillä on myös jo hyljätty Dogtown.
Se perustettiin 1693 sisämaahan suojaan tuolloin
vielä riehuneilta merirosvoilta.
Euroopassa me helposti pidämme kaikkea amerikkalaista kovin uutena. Silti on hyvä muistaa, että
mainitsemani perustamiset tapahtuivat Ruotsin
suurvaltakauden aikoihin, hakkapeliittojen sotiessa
Saksassa. Ja kun näillä rannoilla viimeisen kerran
pelättiin, saatiin varoa Britanniaa, joka 1812 osallistui sotatoimiin Yhdysvaltoja vastaan sekä mereltä
että Kanadasta. Ajallisesti tämä liittyi Napoléonin
sotiin ja Suomen siirtymiseen Ruotsilta Venäjälle.

Uuden Englannin junassa tulee mieleen, ettei moinen vaino ollut yksistään eurooppalainen erikoisuus.
Osattiin siis vielä uudella ajalla, uudessa maailmassa
ja jopa protestanttisissa oloissa. Salemissa ja sen ympäristössä surmattiin 1600-luvulla noitina 25 ihmistä.
Alueen suvaitsemattomista perinteistä kertoo myös
Nathaniel Hawthornen romaani Tulipunainen kirjain (The Scarlet Letter) vuodelta 1850.
Massachusettsin klassisesta kirjallisuudesta
kannattaa mainita myös filosofisen Ralph Waldo
Emersonin tuotanto. Henry Wordsworth Longfellow puolestaan oli hyvin kielitaitoinen, romaaniseen Eurooppaan suuntautunut kirjailija, jota kiinnostivat vainotut kansat. Antikisoivasti kirjoitettu,
1847 julkaistu Evangeline, A Tale of Acadie kertoo
itäisimmän Kanadan ranskalaisväestön ahdingosta
brittivalloittajien toimeenpanemien väestön pakkosiirtojen (Le grande dérangement) aikana 1700-luvulla. Vuonna 1855 julkaistu The Song of Hiawatha
puolestaan kuvaa ojibway-intiaanien vaiheita. Tässä
runoelmassa Longfellow käyttää kalevalanmittaa,
jonka ilmeisesti oppi Kalevalan saksannoksesta.
Cape Annin niemimaa sai nykyisen nimensä Englannin kuningas Kaarle I:n määräyksestä. Tutkimusmatkailija John Smith (sama mies joka tunnetaan
seikkailustaan intiaanineito Pocahontasin kanssa)
oli ensin antanut seudulle nimen Tragabigzanda

Suomalaisia kulttuuririentoja

Hannu Niklander

Junan pääteasema ja varsinainen matkakohteeni
on Rockport. Pikkukaupunki irtautui Gloucesterista
1800-luvulla. Purjelaivakaudella siellä oli paljon laivanveistämöitä, ja sitten ruvettiin louhimaan graniittia. Rockport tunnetaan myös taidekaupunkina.
Kannattaa muistaa Walter Hancockin veistokset
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Juna saapuu Bostonista. Radan toiselta puolen löytyi parturi.

sekä Folly Cove -tekstiilitaiteilijaryhmä, johon kuului
myös monia suomalaisia siirtolaisia.
Louhokset työllistivät paljon väkeä. Hyvä kilpailuasema oli siirtolaisilla, jotka saapuivat graniittikallioiden maista. Pohjoismaalaisia tuli paljon, näitä
yhdisti myös luterilainen uskonto. Suomalaisilla oli
vilkasta järjestötoimintaa, kuten raittiusyhdistys
Walon leimu. Sen kirjasto perustettiin 1891 ja yhdistyksen piirissä oli paljon kulttuuritoimintaa, siellä
mm. esitettiin suomeksi Friedrich von Schillerin
näytelmä Rosvot (Die Räuber).
Muuallakin Massachusettsissa oli suomalaisasutusta, kuten Fitchburgissa. Nämä siirtolaisryhmät jäivät
kumminkin sivuun amerikansuomalaisuuden valtavirrasta, joka suuntasi etenkin New Yorkiin, Minnesotaan
ja Michiganiin, sittemmin Kanadan Ontarioon.
Graniitinlouhinta jatkui menestyksekkäästi 1930luvun lamaan asti. Seurasi konkursseja, huijauksia ja
kilpailijoiden pois ostamista. Liioin ei graniitti materiaalina enää ollut kovin kilpailukelpoinen modernimman betonin rinnalla. Louhinta loppui tykkänään,
jäljelle jäi luonnonnähtävyyksiksi vehmaiden lehtojen reunustamia syvän veden täyttämiä avokuiluja.
Siinä tilanteessa normaaliin amerikansuomalaisuuteen olisi kuulunut poismuutto, ties kuinka kauas.
Rockport sattui kumminkin olemaan lomakaupunki,
huvilayhdyskunta ja suosittu rantakohde, jonka
pittoreskeihin päreseinäisiin taloihin ja kuistien keinutuoleille asettui kesänviettoon varakastakin väkeä.
Nikkarintyöt ja pientilojen pito pelastivat paikallisen
suomalaisuuden, josta yhä on paljon jälkiä.
Rockportin suomalaiset ovat laatineet elämäkertakirjallisuutta, kuten Waino Rayn Young Finn
on Cape Ann ja Betty Kielinen Erkkilan Little
Chickadee. Myös Barbara Erkkila on kirjoittanut
paikallishistoriallisia teoksia ja Wayne Soini tietokirjan Cape Annin rannoilla 1800-luvulla tehdyistä
merihirviöhavainnoista.
Lausun runojani suomeksi ja englanninnoksina
Elana Brinkin järjestämässä illanvietossa. Keskustelukieli on täällä jo englanti, mutta kyllä suomea
vaihtelevasti ymmärretään. Moni sanoo lapsuutensa kielen nyt vanhemmiten palailevan muistiin.
Vireän suomenpiirin väki on ikääntyvää. Ehkä
todistamme Cape Annin niemen suomalaisuuden
viimeistä valon leimua.

hempani suosivat poikain kesätukkaa. Helteessä tekee mieli parturiin, mutta ensin on selvitettävä joitakin käsitteitä. Jenkki, yankee, ei ole kuka hyvänsä
yhdysvaltalainen, vaan vain ja ainoastaan pohjoisvaltioista kotoisin oleva valkoihoinen. Jenkki on
englanninkielinen, mutta hänellä voi olla alankomaalaiset sukujuuret. Itse sana johtuukin hollannin ilmaisusta jongeheer, nuoriherra. Pohjaltaan se
siis on sama alasaksalaisuus kuin suomessa tunnettu junkkari. Täällä Uudessa- Englannissa valtaväestön edustajat ovat jenkkejä par excellence. Mutta
mikä on jenkkitukka? Sitä käsitettä täällä ei tunneta,
vaan sanotaan crew cut, miehistöleikkaus. Semmoista parturirouva nyt minulle loihtii varoiteltuaan,
että se tulee olemaan aika lyhkäinen. Parturiliikettä
oli hankala löytää, mutta asemalla semmoinen on
parakissa, dieselveturi jyrisee aivan seinän takana.
Hiukset saadaan lyhyiksi, lähden kadulle miehistöleikkauksessani ja pidän pään kylmänä.

Esteetikon suvi-idylli
Thomas Stearns Eliot oli erikoislaatuinen kirjailija.
Itsetarkoituksellisuuteen asti tinkimätön runouden
uudistaja, klassisesti sivistynyt, tapakonservatiivi,
joka vuosittain muisti Englannin kuninkaan Rikhard III:n kuolinpäivää pitämällä rintapielessään
punaista Lancasterin ruusua. Mies joka tahtoi tulla
pyhimykseksi, mutta kun se ei sujunut, ei auttanut
muu kuin runoilijana oloon tyytyminen. Yhtäältä
Eliotin runous on taitavaa, askarruttavaa ja oivaltavaa, toisaalta sitä voi myös pitää yhtenä tahattoman
camp-huumorin lajina.
Eliot vietti kesiä Gloucesterissa ja purjehti pitkin
Cape Annin rantoja. Hänen huomiotaan herätti
Rockportin edustalla kohoava kolmen pienen saaren
ryhmä, niin vähäisen, että ne ovat kunnolla näkyvillä
vain luoteen aikana. Saarten nimi on The Dry Salvages. Se on kansanetymologia, alkujaan ranskankielinen nimi oli Trois Savages, Kolme villiä. Englantilaisen
suussa se siis vääntyi muotoon Kuivat pelastuneet.
Taustalla on myös taru todellakin selviytyneistä haaksirikkoisista, pysyivätkö he peräti kuivina, on toinen
asia. Joka tapauksessa aihe innoitti Eliotia siinä määrin, että 1943 ilmestyneen Neljä kvartettoa -teoksen
yksi kokonainen osasto kertoo näistä graniittisista,
mutta vuoroveden tummentamista luodoista. Niitä
rannalta tähytessä tulee se sama outo tunne, jonka
kokee nähdessään jotakin kirjallisuudesta tuttua.
Siinä se nyt on! Noinko vähäpätöistä? Kirjallisuudella
on kyky ylevöittää kuvattavansa.

Hiukset lyhkäisemmiksi
Kun olin koululainen, tunnettiin Suomessa käsite
jenkkitukka. Minulla sitä ei koskaan ollut, kun van51

PIENOISROMAANIEN WALTARI
www.britannico.com

Sauli Uhlgren

Mika Waltari on kansainvälisesti tunnetuin kirjailijamme. Hänen tuotantonsa on erittäin laaja ja monipuolinen. Hän julkaisi kymmeniä romaaneja, dekkareita,
näytelmiä ja elokuvakäsikirjoituksia. Myös lastenkirjojen ja runojen saralla hän loi huomattavan tuotannon.
Waltarin tekstittämä Kieku ja Kaiku -sarjakuva oli käsite aikanaan. Palmu-sarjasta tuli klassikko niin kirjoina
kuin Matti Kassilan ohjaamina elokuvinakin.
Mika Waltari julkaisi ensimmäisen teoksensa jo
17-vuotiaana salanimellä Kristian Korppi. Hän aloitti
kirjallisen uransa novelleilla, runoilla ja pienoisromaaneilla, mutta siirtyi myöhemmin laajojen historiallisten aiheiden pariin. Kansainvälisestikin tunnetuin
niistä on muinaiseen Egyptiin sijoittuva Sinuhe egyptiläinen, jonka myös amerikkalaiset filmasivat. Suurkaupungeista, joihin hän teki useita matkoja ja joista
kirjoitti myös kirjoja, hänen suurimpia innoittajiaan
olivat Kontantinopoli (nykyinen Istanbul) ja Pariisi.
Läpi Waltarin pitkän kirjallisen uran hänen tuotantoonsa suhtauduttiin kriitikkopiireissä varsin ristiriitaisesti. Ankarimmat arvostelijat luokittelivat hänet
jopa pelkäksi viihdekirjailijaksi. Tuollaiset kirjalliset
epiteetit eivät tehneet kuitenkaan oikeutta aihevalinnoiltaan poikkeuksellisen monipuoliselle Waltarille.
Mika Waltari oli intohimojen kirjailija, ikuinen
etsijä. Uskonnonlehtori-isänsä samoin kuin omien
teologian opintojen vaikutuksesta hänen suhtautumisensa Jumalaan ja maailman eri uskontoihin oli
uteliaan kiinnostunut – toisaalta skeptinen. Tämä
asenteiden kaksijakoisuus oli Waltarille joskus ylivoimaisen raskasta kestää, ja se aiheutti hänelle – valtavan tuotteliaisuuden taakan lisäksi – syviä henkisiä
kriisejä ja masennuskausia, jotka pakottivat turvautumaan joskus ulkopuoliseen apuun.

Mika Waltari
1908–1979.

nen todellinen kirjailijalaatunsa, se melankolinen ja
lempeä, haaveellinen ja romanttinen Waltari.
Yksinäisen miehen juna on maailman kirjallisuuden
mestarillisimpia matkakirjoja. Teoksen nimi on hieman harhaanjohtava: paitsi junamatkan kuvaus halki Euroopan, se on myös nuoren Waltarin sisäisen
maailman psykologisesti onnistunut ja syvä, tasapainoinen ja lukijan tunteisiin vetoava teos. Lukija kokee siinä voimakasta eläytymistä kirjailijaan. Syntyy
vaikutelma, kuin istuisi samassa junassa hänen kanssaan. Vaunujen hajut, tuoksut, värit ja matkustajien
nauru ja puheensorina, koko tunnelma junassa tulee
lähelle aitona ja uskottavana.

Ehkä parasta Waltarin tuotannossa ovat hänen pienoisromaaninsa. Niissä tulee esille aidoimmillaan hä52

muotokieleltään hieman vanhanaikainen teos. Päähenkilöiden sisäisiä tunnekuohuja on ehkä liiankin
pateettisesti paisuteltu, mutta kyseiset seikat eivät
vähennä romaanin kirjallista arvoa ja uskottavuutta.
Tarinan hidastempoisuus ja ihmisten hienovarainen
ja estoisen arka tutustuminen toisiinsa luo aidon
kuvan maaseudulta kolmekymmentäluvun Suomesta. Romaanin dynamoa, nuorta emäntää, kutsutaan koko ajan vain nimellä nainen. Joko tietoisesti
tai vain pelkkään vaistoonsa luottaen Waltari on tehnyt siinä nerokkaan ja romaanin sisäisen jännitteen
kannalta ajatellen oivallisen ratkaisun; nainen ilman
nimeä etäännyttää hänet siitä karusta todellisuudesta, jonka vanki hän on. Hän elää kuin itsensä ulkopuolella – kunnes Aaltonen ilmestyy näyttämölle ja
herättää hänessä lihallisen naisen.
Vieras mies tuli taloon on ensimmäisiä suomalaisia
romaaneja, jonka teemoissa mielensairaus on keskeisenä. Moninäkökulmatekniikkaa hyväksi käyttäen
Waltari on edennyt aste asteelta onnistuneesti kohti
romaanin vääjäämätöntä loppuratkaisua. Teoksen
psykologinen jännite ottaa hetkessä mukaansa.
Lukijan tunnetilat vaihtuvat koko ajan; inho ja halveksunta, jopa viha nuorta isäntää Alfredia kohtaan
vaihtuu vähitellen sääliksi, syväksi myötäelämisen
tunteeksi. Isännän rimpuilu alennustilassaan on
suorastaan inhorealistisen koskettavasti kuvattu, ja
lopulta lukija ymmärtää: sairaus on hänen osansa
ihmisenä, johon hän ei voi – eikä kukaan toinenkaan
voi – millään tavalla vaikuttaa. Toivottomana tapauksena hän on ollut jo kauan lukittuna huoneeseensa
kuin eläin, pois terveiden silmistä kunnon ihmisten
elämänmenoa häiritsemästä.
Sen sijaan naisen ja Vanhan Hermannin kohdalla
lukijan tunnetilat liikkuvat täysin päinvastaiseen suuntaan. Kun Vanhan Hermannin armottomuus ja naisen
säälimätön ja laskelmoiva julmuus sairasta miestään
kohtaan muuttuu vähitellen yhä julkeammaksi, lukija
vaistoaa vääryyden ja ottaa tarkkailijan roolin.
Naisen rakastuttua ja antauduttua lopulta rengilleen elämä talossa muuttuu ja isännän paikan ottaa
Aaltonen. Rakkaus on sokea, nainen näkee silmissään
vain Aaltosen, kaikki muu on yhdentekevää. Hän
alkaa odottaa lasta Aaltoselle. Mutta toisin kuin
nainen, Aaltonen ja Vanha Hermanni aavistavatkaan,
Alfred alkaa suunnitella lopullista ratkaisuaan.
Keskeisestä roolistaan huolimatta Aaltonen on romaanissa ikään kuin sivustakatsoja, kyyninen tarkkailija. Hän antaa tapahtumien edetä omalla painollaan.
Hän ottaa nöyrästi vastaan sen mitä tuleman pitää,

Ulkoisesti yksinäinen kirjailija kokee valtavia
elämyksiä kaikesta mitä ympärillään näkee. Ikkunoiden ohi vilisevien maisemien jylhyys, vuoristot ja
tasangot, joiden läpi juna kiitää, tekevät kirjailijaan
syvän ja pysyvän vaikutuksen. Hän tarkkailee lumoutuneena ihmisten, varsinkin nuorten naisten, tummia
kasvoja, suuria pidätetystä intohimosta palavia silmiä
ja rehevän korkeina värähteleviä rintoja. Myöhempi,
kauneuden ja erotiikan palvoja Mika Waltari on
ensimmäisellä suurella matkallaan, joka teki hänestä
lopullisesti kosmopoliitin, ”ikuisesti matkalla” olevan
”matkustamiseen sairastuneen”, kuten hän itse sanoi,
eri uskontojen ja kulttuureiden harrastajan. Näitä
kokemuksiaan hän hyödynsi monissa Keski- ja EteläEurooppaan sijoittuvissa teoksissaan.
Uskon, että lukemattomat Waltarin aikalaiset,
kuten myös monet nykyajan matkakirjailijat ovat
imeneet teoksiinsa ja tyyliinsä vaikutteita Yksinäisen
miehen junasta.
Vieras mies tuli taloon on psykologisesti ehjä, tiheätunnelmainen ja synkkä kolmiodraama. Ennen kuin tutustuin itse teokseen, katsoin siitä tehdyn elokuvan. Se oli
väkevä, jopa järkyttävä kokemus ja pakotti lukemaan
kirjan välittömästi. Jo silloin, lähes 50 vuotta sitten tajusin, kuinka visuaalinen teos oli kysymyksessä: elokuvan teemat seurailivat poikkeuksellisen uskollisesti kirjan sisäisiä rakenteita. Waltari on nostanut esille
hienosti ja herkkävaistoisesti ihmiselämän koko kirjon,
sen sattumallisuuden ja kohtalonomaisen kujanjuoksun. Sääli, valhe, viha, inho, nöyryytys ja kosto ovat ne
elementit, joiden varaan teos on rakennettu. Ihmismielen syvimpienkin pohjavirtojen kuvauksessa se on
uskomattoman kypsä kirjallinen taidonnäyte vasta 29
vuoden ikäiseltä kirjailijalta.
Kirjallisena saavutuksena Vieras mies tuli taloon
on merkittävä myös siksi, että se on jo kolmannessa
polvessa täysin helsinkiläisen Waltarin ainoa kirja,
joka sijoittuu maalaismiljööseen. Suuren maalaistalon elämänmenon, työtapojen ja vuoden kierron
kuvauksessa ei ole mitään falskia. Vain kaukaa ja
sivusta maalaisten elämää seuranneena kirjailija on
kuitenkin onnistunut vangitsemaan siitä sen kaiken
olennaisen harvinaisen uskottavasti.
Sama ihmettely toistui myöhemmin Sinuhen kohdalla: Waltari ei ollut käynyt koskaan Egyptissä, mutta
teosta lukee kuin vanhan ja kokeneen egyptologin
raamattua.
Tosin 1950-luvun modernistien ja myöhempien kirjallisten tyylisuuntien rinnalla ”Vieras” on
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Päästyään pahimman yli tunteellinen ja yliherkkä
Waltari aloitti kiihkeän luomiskauden. Romanttisia,
seksuaalisesti voimakkaita ja ylpeitä miehiä alistavia
naiskuvia alkoi tulla kuin liukuhihnalta. Menneisyyden nöyryytykset löysivät näin luonnollisen
purkautumiskanavansa.
Elina Vaaran ensimmäisiä olennoitumia Waltarin
läpimurtoromaanin Suuren Illusionin Caritaksen
jälkeen on Brooklynin Fine. ”Vieraan” nainen ja ”Sinuhen” Nefernefer ja monet muut naishahmot myöhemmin ovat saaneet myös selvästi vaikutteita Waltarin nuoruuden kokemuksista. Ihminen ei unohda.
Hylätyksi tulemisen kokemusta ylpeän taiteilijasielun
on vaikea unohtaa, eikä sitä unohtanut Waltarikaan.
Tässä voi olla yksi selitys Waltarin monien naishahmojen julmuuteen.
Fineä, tuota suloista olentoa jumaloiva ja häneen
kuolettavasti rakastunut suomalaisnuorukainen
(Waltarin alter ego) näkee kuitenkin tytön läpi ja
ajattelee: ”kun hän nyt katsoi minuun, olivat hänen
silmänsä kovat ja kokeneet, ikään kuin ne olisivat jo
väsähtäneet tarkastelemaan miesten heikkouksia ja
intohimojen oikkuja”. Kaikesta huolimatta hän sietää
tilanteen, hyväksyy Finen ivan ja nöyryytyksen räytyen rakkaudessaan ja ryömien tuon hemmotellun
tytön edessä kuin orja. Fine nauttii tilanteesta ja
leikkii kissa- ja hiirileikkiä suomalaisen nuorukaisen
kanssa. Nuoren miehen loma lähestyy loppuaan,
mutta hän haluaisi sen jatkuvan loputtomiin.
Eräänä päivänä he vaeltavat ulkona, ottavat aurinkoa ja laskeutuvat Finen opastuksella erääseen
pimeään luolaan. Nuorukainen on näkevinään siinä
vihdoinkin vihjeen lähemmästä suhteesta tytön
kanssa, mutta jälleen kerran Fine torjuu hänet. Kun
nuorukainen lähestyy Fineä vielä myöhemminkin,
tämä varoittaa häntä: ”Sanoin jo, etten koskaan enää
tahdo tavata teitä…”.
Jonakin iltana Fine haluaa herättää nuorukaisessa
mustasukkaisuuden. Hän kutsuu suomalaisen kotiinsa vierailulle, mutta lähtee itse saman tien tanssimaan ranskalaisen nuorukaisen kanssa. Finen ollessa
tanssimassa toisen kanssa mustasukkaisuudessaan
riutuva nuorukainen maistelee tytön isän tarjoamaa
geneveriä ja tulee elämänsä ensimmäiseen humalaan. Herra van Brooklynin toivotettua hyvää yötä
nuori mies lähtee ulos ja jää huvilan lähistölle odottamaan kivi kourassaan tansseista palaajia. Hän näkee
nuorten tulevan, mutta nukahtaakin saman tien
ojan pientareelle kivi yhä kourassaan, ja herää vasta
aamun koitteessa mieli täynnä itseinhoa ja ajattelee:

ottamatta kantaa puoleen taikka toiseen. Tarinan
langat ovat nyt yksin naisen käsissä. Muutama vuosi
sitten kaupungista taloon uutta elämänmuotoa
toteuttamaan tulleiden Alfredin ja naisen haaveet
olivat olleet jo alkuunsa tuhoon tuomittuja Alfredin
sairauden tähden.
Aaltosen menneisyys on kuin vastapooli naisen
kohtalolle: nainen nöyryyttää sairasta miestään,
Aaltosta vuorostaan on nöyryyttänyt hänen oma vaimonsa, ja Aaltonen on jättänyt perheensä lopullisesti.
Näin he kaksi elämänsä haaksirikon kokenutta
ihmistä kohtaavat – uskoen lopultakin löytäneensä
sen todellisen ja oikean onnen – olosuhteiden
traagisuudesta huolimatta. Toisin kuitenkin käy. Elämänhalveksija Aaltonen ja mielisairas Alfred kulkevat
kohti kohtaloaan.
Mutta lukija ei tunne surua eikä vihaa. Hänen
olonsa on seestynyt. Kaikki päättyy, kuten kohtalo oli
sen määrännyt päättyväksi. Oikeus on tapahtunut.
Heti romaanin alussa heitetään monta kertaa
lukijan eteen symboliset viestit: lampi ja kirves, jotka
sulkevat tarinan ehjäksi kokonaisuudeksi.
Fine van Brooklyn on yltiöromanttinen rakkaustarina nuoresta Bretangeen matkustaneesta suomalaisesta tutkijasta. Pienoisromaanin sankaritar on vasta 16-vuotias ranskalaistyttö Fine, jonka suomalainen
nuorukainen kohtaa lomamatkallaan Bretangessa ja
johon hän tulisesti rakastuu, on ikäisekseen kypsä ja itsetietoinen nainen, joka pujottaa heti ensi tapaamisella suomalaisen sormensa ympärille. Fine on kylmä
kiusoittelija ja ylpeä luonteeltaan, vanhempiensa sukupolven normeja vastaan kapinoiva ja seksuaalisesti vielä kehittymätön lapsinainen, joka kiihottaa ihailijoittensa tunteet mutta jättää heidät tyydytystä vaille.
Monen kirjailijan elämän taustalla on jokin lapsuuden tai nuoruuden trauma, ankarat kotiolot, tai pettymys rakkaudessa, joka on tehnyt heistä kirjailijoita.
Näitä kokemuksiaan he kuljettavat alitajuisesti tai
tietoisesti mukanaan läpi elämänsä ja siirtävät niistä
aihioita tuotantoonsa.
Mika Waltari ei poikennut säännöstä. Ollessaan
vasta 17-vuotias hän rakastui tulisesti kirjailija Lauri
Viljasen kihlattuun, runoilija Elina Vaaraan. Tämä
yksipuolinen suhde kesti vain lyhyen ajan, kunnes
Waltari alistui kohtaloonsa, ja jo Waltarin tähden kihlauksensakin purkanut Viljanen otti omansa takaisin.
Jätetyksi tullut Waltari otti suhteen särkymisen erittäin
raskaasti. Hän suunnitteli jopa itsemurhaa ja kulki päiväkaudet pistooli taskussaan pitkin Töölön rantoja.
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onko hän jo niin pitkällä, että suunnittelee hirmutöitä yhden tytönletukan takia?
Finen isän näkemys tytöstään lohduttaa nuorukaista: isänkin mielestä tyttö on turmeltunut ja
oikukas, oman tahtonsa loppuun saakka pitävä
hepsankeikka.
Herra van Brooklyn sanoo Finestä: ”Olen kauhistunut hänen tähtensä, mutta en voi hänelle mitään,
sillä hänet on lähetetty koettelemaan vanhurskaita
ja saattamaan tuhoon syntisiä. Hänen olemuksensa

on vanhempi kuin uskontomme, joka meidät on vapahtanut, yhtä vanha kuin kukkulat ympärillämme ja
hyvän ja pahan tiedon puu ihmissydämissä.”
Mika Waltari on kirjoittanut Fine van Brooklynille
useita rinnakkaiskertomuksia, kuvauksia siitä miten
sokea rakastuminen ottaa miehen valtoihinsa. Tämä
oli hänelle traumaattinen aihe. Waltari on sanonut:
”Juuri eroottisista elämyksistä minulle on ollut suoranainen tarve kirjoittaa itseni irti oman herkkyyteni ja
vastaanottavuuteni takia.”

Haluatko asiantuntevan ja perusteellisen palautteen elämäntarinallisille teksteillesi?

Suomen Elämäntarinayhdistyksen

arvostelupalvelu toimii elämäntarinoiden tukena
Arvostelupalvelu on avoin elämäntarinallisten ja kaikkien muidenkin tekstien kirjoittajille.
Uutuutena editointi- ja kielenkorjauspalvelu
Jos haluat tekstiisi arvostelun lisäksi editoinnin ja kielenkorjauksen, ilmoita siitä lähetteessä.
Siitä koituva lisämaksu, jonka suuruus riippuu editoijan työmäärästä, laskutetaan jälkikäteen.
Tekstin käsittelyaika pitenee tällöin maksimissaan kahteen kuukauteen.
Kriitikkomme ovat ansioituneita elämäntarinaihmisiä.
(mm. FT Liisa Enwald, FL Esko Karppanen ja kirjailija, kirjoittajaohjaaja Eija Mämmi).
Arvostelupalvelun maksut:
		
Suomen Elämäntarinayhdistyksen jäsenet
1 – 50 sivua
92,00
51 – 150 sivua
118,00
151 – 250 sivua
160,00
251 – 300 sivua
201,00
Yli 300 sivua
201,00 + 0,50/sivu

Muut
102,00
132,00
178,00
224,00
224,00 + 0,50/sivu

Toimi näin:
1. Kirjoita tekstit tietokoneella/kirjoituskoneella rivivälillä 2, sivulle enintään 30 riviä tai runo / sivu.
2. Maksa pankkisiirtolomakkeella arvosteltavaksi lähetettävien sivujen / runojen määrän mukainen
palvelumaksu Suomen Elämäntarinayhdistyksen tilille Pyhälaakson Osuuspankkiin (FI93 5205 0320
0047 00). Kirjoita maksulomakkeen Lisätietoja-kohtaan ”arvostelupalvelumaksu” sekä nimesi ja osoitteesi.
3. Lähetä jäljennös maksutositteesta ja arvosteltavat tekstit osoitteella:
Suomen Elämäntarinayhdistyksen arvostelupalvelu
Pappilankuja 24, 86710 Kärsämäki
Jos haluat tekstisi tietylle kriitikolle ja olet sopinut hänen kanssaan etukäteen, voit postittaa sen suoraan hänelle, maksettuasi ensin yhdistyksen tilille arvostelumaksun. Arvostelupalvelu ottaa vastaan
vain ohjeen mukaan kirjoitettuja tekstejä. Ota varmuuden vuoksi itsellesi kopiot teksteistä. Tekstien
käsittelyaika on noin kuukausi.
Lisätiedot:
Suomen Elämäntarinayhdistyksen kotisivu: http://www.elamantarina.fi
Sähköposti: puheenjohtaja@elamantarina.fi, puhelin 040 511 4506
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KIRJAESSEITÄ

MATKALLA KAUPUNKIIN, TALOON, MUISTIIN – AJATUKSIA JOEL HAAHTELAN
PIENOISROMAANISTA TRAUMBACH
Joel Haahtela, Traumbach. Otava 2012.
takaisinpäin. Ehkäpä hän on Itä-Saksasta länteen
muuttanut nuori mies, joka nyt palaa kotiseudulleen. Kenties juuri hän jätti tavaransa ja huonekalunsa paikoilleen eikä välittänyt edes lukita ovea
lähtiessään. Mitäpä tuosta, kun uusi elämä kutsui.
Toisaalta, hän voisi aivan hyvin olla joku muukin,
vaikkapa Frankfurter Allgemeine -sanomalehden
reportteri, joksi hän esittelee itsensä.
Jochenin on löydettävä herra Traumbach,
jonka kerrotaan työskentelevän rakennusvirastossa, virkamiehenä. Jos kirjan aika nyt on ennen
Saksojen yhdistymistä, täytyy Traumbachin olla
SED-puolueen jäsen – muuten hän tuskin olisi saanut virkaansa. Mutta entä jos nyt onkin nyt, tällä
vuosikymmenellä? Kirja on ilmestynyt 2012. Silloin
Traumbach voi olla kuka tahansa virkamies. Hän
voi olla entinen stasilainen tai olla olematta. Mutta
hetkinen. Niin kovasti kuin Jochen etsiikin, koko
miestä ei näytä löytyvän. Tarinan loppupuolella
nuori mies päätyy tyhjään asuntoon, jonka ovi on
raollaan. Hän alkaa muistaa, asunto vaikuttaa tutulta. Ihan kuin Traumbach olisi lähtenyt jonnekin
ja jättänyt kaiken…
Kirjassa esiintyy pari mielenkiintoista metaforaa. Ajatus elämästä matkana toistuu monissa
maailman kirjoista, ja matkalla tässäkin ollaan.

Nuori mies nimeltään Jochen
saapuu junalla kaupunkiin,
jonka nimeä ei mainita. Hän
aikoo haastatella Traumbachnimistä henkilöä, jota ei kuitenkaan tunnu löytyvän. Joel
Haahtelan (s. 1972) pienoisromaanin asetelma herättää
pian lukijan mielenkiinnon.
Kirjan alussa tapahtumien
ajankohdaksi ilmoitetaan 17.
kesäkuuta noin kello kolme, vuotta ei kuitenkaan
kerrota. Päivämäärä viitannee DDR:n kansannousuun kesällä 1953, kaupunki taas voisi olla melkein
mikä tahansa itäsaksalainen kaupunki, jossa kulkee
raitiovaunu ja jonne pääsee junalla. Uteliaisuuttani pengon kuitenkin hieman taustoja: etsinnän kohteen kerrotaan asuvan Johannes-Dick-Strassella,
joita Saksassa on vain yksi, Chemnitzissä. Se on keskikokoinen, itäsaksalainen kaupunki, joka tuhoutui
pahoin toisessa maailmansodassa ja jonne sodan
jälkeen rakennettiin korkeita, toisiaan muistuttavia
elementtitaloja. Sopii kuvaukseen. Keskimääräistä,
samanlaista, DDR:n aikaista.
Päähenkilö, Jochen, voisi hänkin olla miltei
kuka tahansa, joku joka kulkee omia jalanjälkiään
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Haahtela on löytänyt tekstiinsä kertojan, jonka
matkaan on helppo hypätä. Verkkainen, pohdiskeleva tyyli muistuttaa Juhani Ahon kerrontaa,
mutta on kuitenkin moderni, toimii tässä ajassa.
Melko vähäisten tapahtumien selostamisen ohella
kertoja kommentoi Jochenin tekemisiä sekä tarkastelee tämän sisäistä maailmaa. Toisinaan kirjailija käyttää vieraannuttamisefektiä eli herättelee
lukijaa huomaamaan, että nyt liikutaan tarinan
maailmassa, ei reaalimaailmassa: Tarinan selostaminen on sikäli kiehtovaa, ettemme todellakaan tiedä
mitä seuraavaksi tapahtuu. Nuori mieli ja maailma
sen ympärillä on arvaamaton, ja vaikka voimme
tehdä jonkinlaisia johtopäätöksiä aikaisempien tapahtumien pohjalta, on tilanteita, joissa vaihtoehdot
ovat lukuisia. Päähenkilö onnistuu myös jujuttamaan kertojaa: Jochen katoaa talojen taakse niin
ettei kertojakaan enää tiedä, missä hän kulkee.
Traumbachissa on keskeisenä teemana muisti.
Mitä oikeastaan muistetaan? Kuka on kuka, missä
ajassa liikutaan? Kertomus alkaa 17. kesäkuuta,
mutta lukijalle ei kerrota, minä vuonna. Virastotalon työntekijät ovat pukeutuneet vanhanaikaisesti,
rouva Zuckmayerin ulkoasu muistuttaa Jochenia
1960- tai 1970-luvusta. Kahvilan Elke, joka kirjan
alussa on nuori, suuresta maailmasta haaveileva
tyttö, onkin kirjan lopussa paikalleen jäänyt, keskiikäinen nainen. Virastotalo on kadonnut, eikä
herra Traumbachia löydy. Tarinassa silloin tällöin
vilahteleva satunnainen kulkija, äiti lastenvaunuineen, muistuttaa Jochenia jostakin. Naisella
on kaulassaan sininen huivi. Pioneerihuivi, DDR,
aika ennen Saksojen yhdistymistä. Hän voisi olla
vaikka Jochenin äiti. Jos Jochenilla on muistikuvia
tältä ajalta, hänen on täytynyt olla tuolloin lapsi
tai nuori, mikä taas viittaa siihen, että hän on nyt
keski-ikäinen, toisin kuin kirjan alussa mainitaan.
Kirjailija antaa lukijan kaikessa rauhassa pohdiskella, mitkä kerrotut asiat tapahtuvat nyt, mitkä
taas nousevat esiin Jochenin muistoista.
Kaiken etsinnän, kuljeskelun ja epämääräisten
sulautumien jälkeen Jochen päätyy Traumbachin
asuntoon. Se tuntuu hänestä tutulta, tuo mieleen
kodin. Hän alkaa muistaa monia unohtamiaan
asioita. Mennään taloon, mennään huoneeseen,
mennään pään sisäiseen huoneeseen. Lastenhuoneessa Jochen näkee tuttuja esineitä – ja löytää
Traumbachin.

Samalla kun matkustetaan ensin paikkakunnalta
toiselle ja sitten paikkakunnan sisällä, matkustetaan myös mielessä ja muistissa. Matkanteko on
nytkähtelevää. Välillä liikutaan hitaasti, junalla,
raitiovaunulla tai kävellen. Jochen pysähtyy
usein katselemaan ympäristöään ja mietiskelemään, välillä koko maailma tuntuu pysähtyvän.
Sitten vauhti kiihtyy: kadulla kulkevat miehet
kiihdyttävät askeleitaan voidakseen lähestyä
miellyttävää naista. Kertojan mukaan koko maailma on liikkeessä. Kaikki olevainen on jatkuvassa
muutoksen tilassa. Jochen katselee puiden latvoja
ja tuntee tuulen vapinan. Hän katselee maailmaa,
joka näyttää muuttuvan koko ajan, äsken se oli
aivan toisenlainen! Kaikki muuttuu, pilvet ja taivas,
joka hetki, jokainen ihmisen solu. - - Maailma liikkuu,
leppäkerttu kapuaa kengän viertä ja tämän kaiken
Jochen päättää kirjoittaa muistikirjaansa.
Toinen metafora, joka kasvaa koko kertomuksen allegoriaksi, on mieli talona. Nyt ei kuitenkaan
tarkastella jungilaista taloa, jossa on kellari, alakerta, yläkerta ja vintti – nyt kavutaan portaita
harmaan elementtitalon kuudenteen kerrokseen
ja tirkistellään postiluukusta. Tai ihmetellään,
miksei virastotalon avarassa aulassa ole yhtään
tuolia. Tutkitaan ulko- ja sisäpuolelta taloja, jotka
on rakennettu nopeasti sodan jälkeen, toisiaan
muistuttavia kerrostaloja, joissa samanlaiset vessanpöntöt ja lavuaarit on kiinnitetty seinäelementteihin jo ennen niiden pystyttämistä. Tehokkaasti
rakennettuja taloja, jotka ensin ovat tarjonneet
monelle kodin tai työpaikan, ja jotka sitten, asioiden muututtua, on hylätty. Jochenia itseään
tarkastellaan myös ulkoa ja sisältä päin, esimerkiksi
kohtauksessa, jossa hän tapaa ensimmäistä kertaa
rakennussihteeri, rouva Zuckmayerin. Jochenin
reaktioiden tarkastelusta siirrytään ihastumisen
ja rakastumisen prosessin yleiseen pohdintaan
ja taas takaisin päähenkilöön: Voi Jochen. Kehystetään tämä kuva, siihen on sopiva jäädä. Ilmeesi
kertoo kaiken ja sydämen lyöntitiheyden muutos.
Pumppausteho kasvaa, aortassa kohisee, verisuonet
laajenevat. - - Kun kaksi ihmistä kohtaa, heidän
välillään alkaa välitön tunnustelu, viestien vaihto.
Silmäterien laajuus, kulmakarvojen asento, huulten
välinen rako? - - Ja ihmisessä aktivoituvat muistot,
pelot ja traumat, nekin ovat siinä heti. - - Hän kävelee
talosta muuttuneena miehenä, ulos aurinkoon, päivään jonka alkupuoli on tuonut jo niin paljon onnea
tullessaan.

Riikka Uhlig
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KIELIOHJEILLAKIN ON TARINANSA
Taru Kolehmainen, Kielenhuollon juurilla. Suomen kielen ohjailun historiaa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2014.
Historiointiaan varten hän on saanut käyttöönsä
myös SKS:n kielivaliokunnan pöytäkirjat 1928–1944.
Lukija pääsee aitioon mukaan jäljittämään kiivaimpien kielikeskustelujen kulkua: Miten hevonen
värittyi punaiseksi (eikä hevoinen punaseksi), milloin
käytiin suhu-ässän tiimoilta ”hattusota” tai kuinka
senttimetrin lyhenteeksi tuli cm eikä sm. Puhumattakaan siitä suuresta, kaikkia E. N. Setälän kieliopin
päähänsä painaneita kuohuttaneesta tapahtumasta, että 31.1.2014 suomen kielen lautakunta
totesi alkaa tekemään -muodon samanarvoiseksi
alkaa tehdä -muodon kanssa. Millainen tarina tällä
ratkaisulla on ja viekö se meidät aina ”muinaiseen
Agricolaan” asti? Ei kai vain kirjakielemme isä tuota
”kartettavaa” muotoa hyväksynyt? Kyllä vain se jo
hänellä oli, selviää kun lukee tarinan.

Opettaja on vihainen. Olen
unohtanut jo toisen kerran
suomen kielen objektisääntöjen poikkeustapauksen. Lisäksi aineessani on esiintynyt
svetisismi; numeron putoaminen on uhkaamassa. Kirjoituskramppiin tuo uhka ei
minua kuitenkaan vie, sillä
kirjoittaminen on melkein parasta mitä tiedän. Sitä se on
myös monelle elämäntarinakurssille tulevalle. Mutta: – Minä kun en niitä sääntöjä... koskaan oikein oppinutkaan, jäi tuo koulunkäynti vähiin. Niin että miten täällä nyt näistä, tehtävistä?
Vaikka kuinka koettaisin vakuuttaa, ettei kirjoittajakursseille kuulu varsinaisesti kielenhuolto
eikä punaisia pukkeja taatusti tule tekstin reunaan,
huomaan vähälle jääneen koulunkäynnin ja ankarien opettajien pitkän varjon. Jos normit ovat kovin
ehdottomia, ”kielenkäyttäjä on ainaisessa pelossa
ja vavistuksessa ennen niin tuttua ja helppoa äidinkieltä kirjoittaessaan”. Näin sanelee kielenhuollon
oppositiomies Lauri Kettunen jo 1949 kritiikkinä E.
A. Saarimaalle, jonka kielenopas ”puhdistaa” kieltämme hänen mielestään liian ankarasti.
Kielimiesten kiista on osa kielenhuoltomme
historiaa, jonka Taru Kolehmainen, pitkän linjan
kielenhuoltaja, on viime vuonna (2014) koonnut
kansien väliin. Kaikille kielisäännöillä säikäytetyille
ja niiden ”taivaastatuloon” uskoville teos on mitä
vapauttavinta luettavaa. Kielenkäyttömme normeja
ei todellakaan tule ottaa ylhäältä annettuina eikä
luottaa niiden horjumattomuuteen, sillä useilla
niistä on takanaan vuosikymmenten mittainen
vaellustie, jolta ei puutu eksyttävyyttä, mutta eipä
jyrkkyyttäkään.
Tekijä tunnustaa teoksen alussa, että häntä ovat
viehättäneet ”etenkin sellaiset aiheet, joista on voinut kertoa kiinnostavia tarinoita”. Hän ihmettelee
myös – ja niin saa ihmetellä kirjan lukijakin –, miten
näennäisen pieni seikka on saanut aikaan ”voimakkaita mielenilmaisuja”, todellista draamaa. Itse
hän on seurannut kielikeskusteluja ”aitiopaikalta”
ollessaan suomen kielen lautakunnan sihteerinä.

Kieltä kansallisiin tarpeisiin
Suomen kirjakielen kehittäminen lähti käytännön
tarpeista. Uskonpuhdistus vauhditti Raamatun ja
virsikirjan suomentamista, ja toimeen tarttui Lutherin oppilaanakin ollut Mikael Agricola. Mallia kirjakieleen hän otti, paitsi murteistamme (etenkin
läntisistä), ruotsista, saksasta ja latinasta eli niistä
kielistä joista käänsi. Tulos oli nykysilmään sekava,
mutta hyvä startti sille kehitykselle, jonka tuloksena suomi pääsi vihdoin virka- ja opetuskieleksi ruotsin rinnalle. Tärkeä välietappi oli vuoden 1642 raamatunkäännös (Biblia), joka pysyi sitten kirjakielen
strandardina parinsadan vuoden ajan.
Nousevan kansallisuusaatteen kannalta oman
kielen vaaliminen oli olennaista, eikä ihme että
1800-luvulla kukoisti myös purismiksi sanottu pyrkimys ”puhdistaa kieli ’epäsuotuisista aineksista’ ”, lähinnä ruotsin ja murteiden vaikutuksesta. Siivottiin
tosin muuallakin: ruotsia pestiin saksalaisuuksista,
saksaa taas ranskalaisuuksista – anglismien putsaamiseen ei vielä ollut aihetta.
Meillä purismia edusti erityisesti Saarimaa, ja
sen jäänteitä oli minunkin ammoisen opettajani
svetisismeihin kohdistunut jahti. Esimerkiksi
tykätä-verbi, joka nykyisin kukkii internetissä, oli
ehdottomasti kitkettävä, samoin takin pukeminen
päälle (pro ylle) ja ns. tavan adessiivi: rakkaudella
Laurisi. Mitähän lehtorimme olisi ajatellut, jos hänen
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mieleensä olisi päässyt livahtamaan kirjassa esitetty
arvelu, että myös alkaa tehdä -tyyppi olisi vakiintunut kielinormiksi ruotsin mallin (begynna göra)
mukaan.
Kirjakielelle tarvittiin sen perustamisvaiheessa
ohjailua, ja kielenohjailu olikin tuolloin ja vielä 1900luvun alussa nykyistä kielenhuoltoa osin vastaava
termi. Kielen tietoinenkin normitus oli aiheellista,
siitä huolimatta että kielellä aina on myös luonnolliset norminsa, jotka kuuluvat sen perusrakenteeseen. Ohjailun alkuaikoina kielinormi tarkoitti
pikemmin sääntöä tai vähintään ohjetta, kun taas
nykyisin puhutaan suosituksesta; tutuksi on tullut
lause ”Kielitoimisto suosittelee...”. Ennen kielenhuoltoa esiintyi tiuhaan myös oikeakielisyys-termi, joka
viesti, että oli olemassa oikeita ja vääriä ratkaisuja.
Se seikka ei jäänyt epäselväksi kenellekään, jonka
ainevihkoon opettaja merkitsi ilmausten lauvantai
ja sydämmeni alle pitkän punaisen viivan (tosin vielä
kansakouluaikanani viikon päätti lauvantai – usein
kahdella v:llä äännettynä – ja sydämeen sisältyvien
”ämmien” määrästä keskusteltiin). Nykyisin tarkoitukseen sopiva tai sopimaton korvaa enimmäkseen
oikean ja väärän.

1976. Sen tiedotuslehti Kielikello alkoi harvakseltaan ilmestyä jo 1968, neuvontapuhelin aloitti
toimintansa yli 20 vuotta sitä ennen ja nousi menestystarinaksi jo alkumetreillään.
Kieliopeista kauaskantoisin vaikutus on ollut Emil
Nestor Setälän laatimalla; sitä lukivat koululaiset
1800-luvun lopulta 1970-luvulle, viime ajat Kaarlo
Niemisen täydentämänä laitoksena. Se on piirtänyt suurin kirjaimin mieliimme senkin, että alan
kirjoittaa mutta rupean (ryhdyn, käyn) kirjoittamaan
ja että haltia on satuolento mutta haltija jonkin
hallussapitäjä, vaikka päätös j:llisen asun yksinomaisuudesta oli tehty jo 1900-luvun alussa. (Nyttemmin j:tön on jälleen, suomentaja Kersti Juvan
aloitteesta, hyväksytty j:llisen rinnalle.)
Mikä on mieleen joskus iskostunut, sitä on sieltä
vaikea kiskaista pois – ellei samalla luovu osasta
identiteettiään. Siksikö kielen normien muuttumisesta käydyt keskustelut ovat usein niin tunnevoittoisia ja retoriikaltaan ärhäköitä. Näistä jyrähdyksistä Kolehmaisen kirjassa on esimerkkejä sellainen
joukko, että kun lukija samalla löytää omankin
sisäisen kielipoliisinsa, häntä alkaa naurattaa.
Näin sanelee esimerkiksi oman Hyvää suomea
-oppaansa 1917 laatinut Allan Saratie: ”Papit,
insinöörit, lääkärit, agronoomit y. m. erikoisalojen
ammattimiehet käyttävät tavallisesti huonoa ja
tökeröä kieltä.” Sanomalehtikielen ’kehnoudella’
on syynsä ”toimittajain välinpitämättömyydessä
ja alhaisessa sivistystasossa”, eikä ”ilman oman kielen jokseenkin virheetöntä taitamista” voi väittää
”olevansa sivistynyt, olkoon kuinka rikas ja siloiteltu
hyvänsä”. Saratie toteaa lisäksi sen, mihin omakin
kielipoliisini joskus takertuu: kun huomio kiintyy
kielen virheisiin, se karkaa pois pääasiasta. Saratien
toteamus haluaa mitä ilmeisimmin patistaa kansaa
virheistä eroon, mutta nykylukija saanee tulkita sen
myös kehotukseksi kääntää huomionsa pois itsetarkoituksellisesta virheiden kaivelusta.
Kieliälähdyksiä meillä on riittänyt, niin kauan
kuin ohjeissa on ounasteltu horjuntaa, valvovissa
elimissä unteluutta tai julkisissa viestimissä (mediasta ei vilkkaimpien kielikeskustelujen aikaan
vielä puhuttu) tuota jo Saratien kovistelemaa
”sivistymättömyyttä”. Oiva Talvitie havahtui viitisenkymmentä vuotta sitten sairasvuoteellaan
radioesitelmään, josta ”joka hetki lennähteli esiin
kaikkein kaameimman luontoisia kielivirheitä ja
epäsuomalaisuuksia”. Siitäpä tämä Kauppalehden
päätoimittaja sai aiheen ennustaa, että ”[T]örkeä

Opastukset leviävät, kansa oppii – tai älähtää
Säädetyt – jos usein riidellytkin – normit oli saatava leviämään, jotta myös muu kuin oppineisto tottuisi kirjoittamaan kieltämme korrektisti. Ohjeita levitti koulu, jolla taas oli auktoriteettina painettu
kielioppi tai -opas. Tärkeä rooli oli kieltä kulloinkin
valvovalla elimellä, oli se Suomalaisen Kirjallisuuden
Seuran (SKS:n) Kielitieteellinen Osakunta (sittemmin kielivaliokunta ja kielitoimisto), Kotikielen Seura Virittäjä-lehtineen tai Suomen Akatemian kielilautakunta ja -toimisto. Taru Kolehmainen esittelee
yksityiskohdittain kielenhuollon organisaatioiden
historian aina nykyiseen Kielitoimistoon asti, jonka
koti ja rahoitus on aikojen kuluessa vaihdellut, välillä (1948) lakannut jopa kokonaan olemasta. Katkolle
jääminen viritti Turun Sanomissa 6.1. 1948 pääkirjoituksen, jonka sisältöä sopii muutettavat muuntaen mietiskellä nykyisinkin: ”Tämä kielenkäytön kehityksen kannalta kallisarvoinen laitos [Kielitoimisto]
- - on kuolla kupsahtanut niihin taloudellisiin olosuhteisiin, joissa nyt elämme ja joissa näin puhtaasti
henkiselle työlle ei kyetä antamaan käytännöllisessä muodossa tarpeeksi arvoa.”
Tällä haavaa Kielitoimisto kuuluu Kotimaisten
kielten (tutkimus)keskukseen, joka perustettiin
59

vastineena, esinauha kravatin, hyre ajanvietemusiikin tai kieppo roll-on-deodorantin. Kurssilaisia on
aina huvittanut mainintani, että novelli on ollut
aikaisemmin uutelo ja essee koelma – nämä tosin
ovat päässeet jo sanakirjoihin asti. Sen sijaan sanoja
mainos ja muovi ei ihmettele enää kukaan; edellisen
keksi E. A. Saarimaa 1928 ja jälkimmäisen Lauri Hakulinen parikymmentä vuotta sen jälkeen.
Auktoriteetti tässä tapauksessa jää hämärän
peittoon ja huojumaan sielläkin; sitä paitsi – kuten
Martti Rapola jo 1949 Uudessa Suomessa sanoo:
”[S]okea auktoriteettiusko on vahingoksi, mutta siitä
tuskin vapaudutaan, ennen kuin todellinen tietämys
kielen asioista leviää riittävän laajalle.” Juuri tätä
tietämystä saamme kun katsastamme kielenhuollon
juurille, Kolehmaisen mainio teos oppaanamme.
Suorastaan hykerryttäviä ovat myös ne sivut,
joilla selvitellään esteeteen uutisten äkillistä muuttumista ästeeteen uutisiksi ja sitä seuranneita
mielenpurkauksia. ”Ämmämäisyys”, jonka kansan
jo pitkään käyttämä ”ä:llisyys” sai aikaan, kiusasi
erityisesti miehistä kommentoijaa, ja miehillähän
tuolloisessa kielenhuoltajistossa oli lievästi (ja svetisistisesti) sanoen yliedustus; se käy ilmi kirjan 1.
liitteestäkin, jossa on esitelty 11 SKS:n kielivaliokunnassa vaikuttanutta miestä – mistäpä naisia sinne
sieppaamaan, kun heitä ei kieltä valvovissa elimissä
ollut ennen vuotta 1981, jolloin Päivi Rintala
kutsuttiin suomen kielen lautakunnan jäseneksi.
Ihmekö siis, että miehuullisuus merkitsi kielessäkin
jotain erinomaisen hyvää. Kun kiisteltiin i:llisyydestä
tietyissä nomineissa ja verbeissä (huokaista helpotuksesta vai huokasta helpoituksesta?), V. Kilpinen
puolusti i:töntä muotoa, koska se on ”virkeämpi
ja miehuullisempi” kuin ”pitkä-piimäinen, venyvä,
loilotteleva sanamuoto”. Tuo loilottelu taas ihastutti
joitain runoilijoita, jotka ottivat kiistaan kantaa –
vaikka yleensä vaikenivat, toisin kuin Väinö Nuorteva (Olli), joka pohti kieltä satiirisissa pakinoissaan.
Puhuako Eestistä vai Virosta (vai molemmista);
kirjoittaako Suomen kieli, Suomenkieli, suomenkieli
vai suomen kieli? Kysymyksiä ja keskustelun avauksia
riittää. Kaikkiin ei saada yksiselitteisiä vastauksia. Eikö
juuri se ole ns. tavallisen kielenkäyttäjän kannalta
helpottavaa? Tosin joskus on hyvä tietää myös vallitseva suositus; silloin ei tarvitse ratkaista jokaista
oikeakielisyysongelmaa ihan itse, niin hauskaa aivotyötä kuin ratkaisun miettiminen saattaa ollakin.

kieli iskostuu sukupolvemme tajuntaan”.
Älähdys kantautui radiotoiminnasta ja kielenhuollosta päättävien korviin sillä seurauksella, että
radio pääsi mukaan kielenvaalintaan. Sinne palkattiin päätoiminen kielentarkastaja; lisäksi radio alkoi
tuottaa kielenhuolto-ohjelmia, joista varhaisimman,
Kielivartion (1959–1966), ja sitä seuranneen Sanapohtimen joku saattaa vielä muistaa, tai ainakin
Kielikorvan, joka opasti kuuntelijoita 1970-luvulta
seuraavan vuosituhannen alkuvuosiin sekä esitelmin että puhelinohjelmin. Yleisradio julkaisi 1979
myös kielioppaan, Seppo Kahilan toimittaman
Elävää suomea -kirjan, joka on pitkään kulunut käyttäjien käsissä, myös minun.
Nykyisin radion kielenhuolto on Yle Radio 1:n
Aristoteleen kantapään varassa, ja niin mainio kuin
tuo Pasi Heikuran luotsaama ohjelma onkin, se
saattaisi kaivata rinnalleen myös uudelleen elvytettyä Kielikorvaa. Onneksi epätietoinen kuulija (tai kirjoittaja) voi edelleen nostaa korvalleen puhelinluurin ja kysyä opastusta Kielitoimiston neuvonnasta,
joka on tunnettu hyvästä palvelustaan ja jonne yhä
tulee vuosittain 5000–6000 tiedustelua.

Hankalia huollettavia
Kielenhoivaajillakin on alusta asti ollut hankalat lapsensa, jotka eivät tahdo taipua holhouksen alaisiksi
tai joiden parasta mahdollista kasvusuuntaa ei oitis
havaitse. Näitä ongelmatapauksia koskevat kertomukset ovat Taru Kolehmaisen kirjan hauskinta luettavaa – ja terveellisintä: käy selväksi vähintään se,
ettei niihin oikein voi loppupistettä panna, sillä seuraavan ”kielimiehistön” (tosin naisia heistä on jo valtaosa) kanta saattaa olla jo toinen.
Miten esimerkiksi olisi käytettävä sanaa hapankerma (ja muita sen kaltaisia: pitkäperjantai,
kevytmaito, lyhytelokuva): taivutetaanko molemmat
osat vai vain toinen, tai hyväksytäänkö kenties
molemmat? Tämän asian kommentointien perusteluja on listattu kirjan sivulle 164; niitä on 35. Niistä
sellaiset kuin murteiden kanta, käytännöllisyys,
helppotajuisuus, suomalaisuus (vs. epäsuomalaisuus), johdonmukaisuus ja ”järkevä päätös (jota voi
’miehuullisesti’ ajaa)” vaikuttavat varmaan monessa
muussakin tapauksessa, ja usein on kielenhuoltajien ollut todettava kielen käyttäjien ratkaiseva
osuus: ”- - yksikään normi ei toimi ellei kieliyhteisö
hyväksy sitä.” Eivätpä ole menneet läpi monet
kilpailuissa ”tuotetut” uudissanatkaan, joita on
yhteisön käytettäviksi yritetty: nakero näkkileivän

Liisa Enwald
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PS Miksi ei elämänkerta

myös Ferd. Ahlmanin sanakirjan Svenskt–Finskt
Lexikon (1865). Siellä on hakusana: biografi ’elämänkertomus, elämä-kerta’. Sanaselitysten järjestys
– ensimmäisenä elämän-kertomus saa hänet
lisäämään:
– Miksi ihmiset mieltävät sanan vahvasti genetiivialkuiseksi (elämänkerta), johtunee siitä, että
heillä menevät sanat kerta ja kertomus sekaisin.
Elämäkertahan on tietenkin kertomus, ja jos sitä
käytettäisiin kerta-sanan sijasta, se olisikin genetiivialkuinen. Myös Nykysuomen sanakirjassa
mainitaan harvinaisena sana elämänkertomus.
Elämäkerran nominatiivialkuisuus taas on siellä yhteydessä kerta-sanaan, jonka monista merkitystä
siihen liittyisivät ”kerros” (esim. vuosikerta) ja ”sarja
yhteen kuuluvia esineitä tai harv. asioita” (vaatekerta). (LE)

Pitkä ja hankala kiista on koskenut genetiivi- ja
nominatiivialkuisia yhdyssanoja. Miksi terveysasema ja toisaalta terveydenhuolto? Puhuako tekijäpalkkiosta vai tekijänpalkkiosta, kahvitarjoilusta vai
kahvintarjoilusta? Ohjeista, niiden perusteista, perustekiistoista ja ohjeiden huojunnasta saa valaisua
Kielenhuollon juurilla -kirjan luvusta 5.12. Ongelma
on kielenhuollon vaikeimpia, eikä siihen ole olemassa kaiken kattavaa ratkaisua.
Lehtemme lukijoitakin on usein askarruttanut
kysymys, miksi kirjoitamme elämäntarina mutta elämäkerta. Kysyin Taru Kolehmaiselta, kuuluuko elämäkerta tapauksiin, joista on kiistelty. Ei kuulu, sillä
sana on jo vuosisatojen aikana vakiintunut; sitä on
1600-luvulla käyttänyt virsirunoilijanakin tunnettu
Hemminki Maskulainen. Kolehmainen kaivaa esiin
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LUKUKOKEMUKSIA
LAAJA TEOS MENESTYSTARINASTA ROVANIEMEN SEUDULLA
Anneli Laine, ”Ettette minua unhoittaisi”. Rovaniemen neuvokas 1995–2015. Mediapinta 2015.
Anneli Laineen kolmas teos
”Ettette minua unhoittaisi” kokoaa yhteen vapaaehtoistyön
antia. Neuvokas on 1995 perustettu järjestö. Anneli Laine on toiminut siinä perustamisesta lähtien vuoteen 2014,
jolloin jäi eläkkeelle; seuraajaksi on valittu Suvimaria
Saarenpää. Työnantaja Rovaniemen Seudun Mielenterveysseura ry. Toiminnan
punainen lanka on ollut ja on ”Meidän tehtävämme
ihmisenä on välittää ihmisestä”.
Kirja on kovakantinen, kuvitettu värikuvin, ulkoasultaan kuin vanhustyön oppikirja, R. Penttisen
suunnitteleman kannen kuvassa ikänainen katselee
ikkunasta. Sisältä löytyy raporttia ja kertomuksia
järjestön perustamisesta asti tähän vuoteen (20
v), tilastoja, joista monet histogrammina, omia
kokemuksia, tulkintaa, tuntemuksia, esimerkkejä,
katsaus tulevaisuuteen, kaikkiaan empiiristä tutkimusta. Laatua on mitattu keskustellen ja kyselykaavakkeilla. Tekijä kertoo lukijalle, että itse kirja on
kolmivuotisen prosessin tulos.
Kun kirjan ottaa käteensä ja lukee, mitä takakanteen on kirjoitettu, huomaa miettivänsä, miten
joku on jaksanut ja viitsinyt. Sama käsityspohja säilyy koko ajan. Anneli Laine on aloittanut tehtävän
työnsä ohessa, mutta siirtynyt sitten Neuvokkaan
palkatuksi toiminnanjohtajaksi. Alkumatkasta tukemaan on löytynyt toinen vahva nainen, Pirkko
Lahti, joka on tunnettu mielenterveyden hyväksi
tekemästään työstä.
1995 eletään lama-aikaa, ja sen seurauksien
kanssa. Neuvokkaalle on sosiaalinen tilaus. Elämässään vaikeaan kohtaan joutuneet ihmiset eivät

saa tarvitsemaansa tukea sen enempää julkisen
kuin yksityisen järjestelmän puolesta tarpeeksi.
Kirjoittaja onnistuu neuvottelemaan yhteistyöhön
kaupungin, maalaiskunnan, seurakunnan ja ison
joukon järjestötoimijoita. Tavoite on ollut kehittää
yhteistyötä myös heidän kesken.
Anneli Laine on ”kotonaan”; hän on kasvanut
ympäristöön, jossa elää ikäihmisiä, kokenut oman
lapsen sairauden ja toiminut sijaisvanhempana.
Hänellä on vahva työkokemus asuntotoimessa, hän
tuntee ihmisiä, joiden puoleen voi kääntyä. Neuvokkaan mallia joutuu soveltamaan, jos toiminnan siirtää
toiseen paikkaan. Kirjoittajan puoliso on taiteilija ja
auttaa paitsi olemalla kotona myös tekemällä vaikkapa kortteja. Samoihin asioihin kiintyy huomio, kun
vapaaehtoisia rekrytoidaan. He saavat ohjausta ja
jatkuvaa kurssitusta. Näin avun tarvitsija saa mahdollisimman laajan hyödyn. Periaatteena on ollut, että
yksi työntekijä auttaa yhtä asiakasta. Suhde voi kestää kymmenenkin vuotta. Neuvokkaan työtä tekevät
edustavat laajaa ammattitaitoa, monet ovat työssä,
tai työstään poistuneita, eläkkeelle jääneitä, opiskelijoita, tukityöllistettyjä. Sivulla 268 on nelikenttä,
johon vaikka lukija voi kerätä tietonsa.
Pientä kitkaa matkalla on sattunut, olennaisinta
on, että osaisi ottaa opikseen. Eri toimijoiden on
tarkoitus täydentää toistensa työtä. Tärkein toimintaalaa määräävä tekijä on vastuu, työnohjausta on ollut
saatavana. Neuvokkaan työntekijä ei jää esimerkiksi
jakamaan lääkkeitä, vaikka olisi osaava ja pätevä.
Tiedottaminen on ollut säännöllistä ja jatkuvaa.
Mukana ovat radio ja etenkin lehdet, esiintymiset,
luennot, kirjalliset julkaisut ja puskaradio sekä lääkäri. Toiminta laajenee nopeasti. Graafisista kuvista
voi lukea kehityksestä: toimintaan liittyneet (naisia
enemmän kuin miehiä), rahoitus, tukisuhteiden
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taidetapahtumiin. Monet taiteilijat ovat tukeneet
osallistumalla.
Sisällysluettelosta löytyvät pääotsikot. Tyhjää
tilaa kirjan sisällä ei juuri ole. Vuosilukuja ja nimiä
on muutamilla sivuilla paljon, pientä siivousta, jopa
otsikoiden yhdistelyä olisi voinut tehdä. Kannessa
vuosiluvut kertovat paljon, hyvää konstia olisi
voinut käyttää otsikoissa kirjan sisällä. Tietysti tutkimusluonne vaatii tarkkuutta. ”Ettette minua unhoittaisi” on lukijan vakuuttava käsikirja ja täydentää
oppikirjojen sisältöä, Anneli Laineen ei tarvitse lähteä kertomaan asiaa. Hänen uransa on lähtemätön
jälki Rovaniemen seudun historiaan, mutta ei kirja
kuiva historiikki ole, se on hyvää suomen kieltä ja
kattava selvitys nopeasti laajenevan järjestön toiminnasta sekä siitä, mihin yksi ihminen pystyy.

kehitys, avunpyynnöt / apua saaneet, työtunnit,
tiedotus. Näistä näkee miten isosta asiasta on
kysymys.
Suomi on pitkien matkojen maa, keskussairaalassa
käyntiin voi kulua päivä, jopa vuorokausi. Sivulla 177
on pylväikkö Saattajatuen kehityksestä. Seurantaaikana asiakasmäärä nousee nollasta neljäänsataan,
2000-luvun alussa näkyy jyrkkä nousu. Lähes kaikki
matka-apua pyytäneet ovat apua saaneet. Kirjoittaja
perustelee toteutumista sillä, että aikaa järjestelyyn
on ollut riittävästi (Neuvokas ei ole ensihätäryhmä)
ja tehtävä kuuluu toimenkuvaan. Tieto on levinnyt,
tarve lisääntynyt ja yhteistyö sujunut.
Neuvokkaasta saa apua kauppareissuille, jopa
kouluilta ylijäänyt ruoka jaetaan. Maahanmuuttajat on otettu huomioon hyvin varhain. Samoin
henkisyys, yhteistyötä tehdään seurakunnan
kanssa, järjestetään kävelyjä, retkiä ja vierailuja

Eija Mämmi

KIRJAILIJAN KIRJAIMET
Hannu Mäkelä, Tämän elämäni aakkoset. ntamo 2015.
(lapsuus Helsingin Kalliossa, monet rakastumiset
niin naisiin kuin paikkoihin tai kirjoihin). Eetoksena
on kuitenkin alituinen eteenpäinmeno, sillä ”matkalla Ithakaan” olemme kaikki, ja tärkeää on lähteä,
olla utelias ja viihtyä ”muuallakin kuin vain omassa
komerossaan”. Aakkosten maantieteellinen liikerata
on laaja: nuoruuden Pariisista Venetsiaan ja Venäjälle, Lappiin, sekä tietysti nykyiseen asuinpaikkaan
Lohjan Sitarlaan. Sen maisemat tulevat lähelle
erityisesti S:n kohdalla: suo, sammal, sarastus, sumu,
savun haju, sauna. S-lukua kokonaisuudessaan voi
sanoa oodiksi pohjoiselle luonnolle. Itse Kainuun
suolampia katseltuani – niitä synkiksi soimattuja
– en voi kuin yhtyä siihen, että suo on ”maailman
henkisistä keskuksista kaikkein tärkein”.
Kohtaamme kirjainten mukana kirjoittajalle
tärkeitä taiteilijoita, kirjailijoita ja muusikkoja, noita
auttajia ja parantajia, hengenpelastajiakin, joiden
oma elämä on monesti ollut niin tylyä, ettei siihen
ole ollut muuta pelastusta kuin vapaaehtoinen kuolema. Tiivistettyä elämäntarinaa Mäkelä kertoo myös
myyttihenkilöistä ja muinaisista jumalista. Mikä niissä
on todistetusti totta, saa jäädäkin pimentoon, sillä
uskominen on Mäkelän ”aakkosten” mukaan usein
arvokkaampaa kuin tieto tai tiede, joka on ”yhtä rajallinen kuin ihminen, ihmiseen sidottu”.

Usein unta odotellessani huvittelen listaamalla asioita, joita eri aakkoset tuovat mieleen.
Siinä yhdistyy järjestelmällisyys mielen vapaaseen lentoon, eikä keino ole koskaan
pettänyt: uni tulee viimeistään jossain T:n ja U:n mailla.
Samantapaisella seikkailulla, joskin paljon laajempiin
maisemiin yltävällä, on Hannu Mäkelä kirjassaan Tämän elämäni aakkoset. Hän lähtee kirjaimellisesti alusta: A:sta, joka pitää piirissään niin apinainkuningasta
kuin Agricolaa ja aamuakin, ja päättää Ö-ilmiöihin, kuten öylättiin, ”ööliin” ja pöllöön.
Ihmeen paljon irtoaa myös niistä kirjaimista,
jotka eivät kuulu nykyiseen kielemme kirjoitusasuun. Kun jokin niistä – vaikkapa Q – alkaa ”keikkua iloisesti mukana pikkuista häntäänsä heilutellen
- -”, luvassa on paljon hauskaa; X inspiroi pieneen
piikittelyyn ja Å miettimään virran olemusta (ruotsiksi å ’joki’). Monista suomalaiskirjaimista kirjailija
luo hyvinkin vakavia pienoisesseitä, esimerkiksi I
inspiroi isojen ikuisuusasioiden pohdintaan. R on
vastakkaisten tunteiden kirjain. ”Repaleinen on
usein rakastunut ihminen, raukka parka.”
Elämän aakkosista syntyy myös muistojen kirjaa
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piilevään hyvään, sellaiseen jonka voi pienellä ponnistuksella kaivaa esiin. Se mikä on tosinta ollut, se
meistä jää jäljelle.
Kirjoittajakursseilla teetetään joskus tehtäviä,
joissa lauseen tai runon joka sanan tulisi alkaa
tietyllä kirjaimella. Niiden rinnalla ja mieluummin
sijasta voisi myös kirjoituttaa – ja itse kukin meistä
kirjoittaa – omaa ”elämän aakkoskirjaa”. Yllättäviä
ajatuskulkuja ja kohtaamisia saattaisi tulla esiin,
aivan kuin Mäkelän P-luvussa lyöttyvät yhteen Pyhä
Pietari, pako(laisuus), poro, pahuus, pirut ja perkeleet. Sellaistahan elämä on, ääripäiden keskustelua,
jatkuvaa yllättymistä ja eksyilyä.

Runoilijanakin tunnettu Mäkelä näkee lyriikan
arvon. ”Runon pitää olla vilpitön. Runoissa ei voi
olla vihaa - -.” Parhaimmillaan runous on ”kuin
maanjäristys, joka silti jättää maiseman ennalleen,
rakennukset pystyyn eikä surmaa ketään”. Viisaasti
määritelty!
Paikoin kirjassa on leikkisää ilkeilyä ja totistakin
kritiikkiä aikamme hölmöyksiä kohtaan. Osansa saa
niin median valta, somessa solmittu ”ystävyys” kuin
”Osta niin olet olemassa” -mentaliteetti. Ennakkoluulot ovat kirjan mukaan kuolemansyntejä, enkä
tiedä, onko tähänkään vastaan väittämistä: ”Ääriään
myöten maailma täyttyy omasta typeryydestään.”
Mutta onhan toivoakin. Mäkelä ei usko monien profetoimaan maailmanloppuun, vaan ihmisen sisällä

Liisa Enwald

VAIKUTTAVA ESIKOISTEOS
Helvi Ahvenainen, Kukkia lumessa. Kirjokansi 2015.
Ahvenainen omistaa lapsuustarinansa Saimiäidilleen, kansanedustaja Lea Sutiselle (jolla oli
henkilökohtainen vaikutus tytön koulusivistykseen),
helsinkiläisille opettajilleen Taimi Peltolalle ja
Kauko Ylänteelle. Erityisesti Ylännettä hän muistaa
lämmöllä kuten kaikkia niitä opettajia, jotka toivat
kirjallisuuden nuoren tytön ulottuville.
On hämmästyttävää kuinka valmis kirjailija Ahvenainen on. Muistelmien jäsennys on tarkkaa työtä
ja tyyli yhtenäinen. Kirjailija jakaa elämänsä ensimmäiset 16–17 vuotta sopiviin pätkiin, joilla on aina
oma teemansa. Katkeruus loistaa poissaolollaan,
vaikka kovia kokemuksia riittää, pientä kiusaamistakin. Silti Ahvenaisen ote on äärimmäisen positiivinen, tulevaisuuteen ja omiin voimiin uskova.
Tiedän kirjoittajan myöhemmistä vaiheista sen
verran, että hänestä tuli todellinen kansalaisaktivisti, joka on pannut merkittävän osan elämänenergiastaan toisten auttamiseen ja vammaisten asian
hyväksi. Ei Lieksassa tällaisia sankareita liikaa ole.
”Lieksan Luova” onkin ansaitusti yksi Helvi Ahvenaiselle suotuja kunnianosoituksia.

Helvi Ahvenaisen esikoiskirja Kukkia lumessa on harvinaisen vaikuttava lukukokemus.
Ahvenainen perustaa osan
elämäntarinastaan ilmiselvästi päiväkirjamerkintöihinsä ja
muihin muistiinpanoihinsa.
Teksti on niin perusteellisesti 1940- ja 50-lukulaisen
suomalaisarjen yksityiskohtia
valottavaa, että ihmisen muisti ei aina sellaista säilö:
pitää olla joku dokumentointi taustalla. Toisaalta
Ahvenaisella onkin tarkka (valokuva?)muisti ja valokuvatkin ovat häntä tiettävästi auttaneet. Niitä on
kirjassa muutamia, enemmänkin saisi olla.
Helvi Ahvenaisen elämäntarina ei ole ihan tavallinen. Jalaton suurperheen tytär ponnistaa vaikeista
oloista Pohjois-Karjalan Kolin juurelta itsenäiseen
elämään. Voi vain kuvitella miltä seitsenvuotiaasta
tytöstä on mahtanut tuntua junamatkalla Helsinkiin
1940-luvun lopulla, aikana, jolloin harva invalidi
pääsi erityiskouluun, sivistyksen tielle. Aikana,
jolloin harva maalainen matkasi korpikylästä
pääkaupunkiin.

Pentti Stranius
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TEHDÄÄN SITÄ MIKÄ ON MAHDOLLISTA
Tarja Pyykkö, Ei lopu koskaan. BoD, 2013.
Kirjassa on kertomuksia kovista kohtaloista,
elämä päättyy hyvinkin nopeasti ja lyhyeen. Monen
luvun viimeinen virke on kursivoitu, aiheena usein
tietäminen. Emme tiedä tai lainaa toisen ajatuksia,
voimme näyttää, mitä he tekevät ja puhuvat.
”Maailmanympärimatka alkaa” -kertomusta
lukee nauttien. Teksti soljuu, matkataan tosin pitkin
harppauksin: ensin lento Singaporeen, käydään Thaimaassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa, mutta lukija pysyy mukana enemmän tai vähemmän. Pinjan
elämä on hyvässä vaiheessa, uusi miesystävä Pertti
(Pertun ja Petrin jälkeen) ottaa yhteyttä matkaajiin,
odottaa Suomessa. Pinja urheilee paljon, harrastaa
juoksemista, hiihtää, Pertti työskentelee eräoppaana,
pari viihtyy yhdessä ja kestää eron. Matkakertomukseen liittyy muitakin ihmisiä, kohtaloita. Tempaavaa
soljua löysin kohdasta, jossa ollaan kirjoittajakurssilla.
Tarja Pyykkö on kirjoittanut kirjan, joka on ajankohtainen ja vakavasti otettava. Huumoria saisi viljellä
enemmän, siemeniä on kylvetty. Vanhukset ja kieltä
osaamattomat pakottavat joskus nauramaan. Koetin
ajatella sisältöä isona kuvana ajasta, ikääntyvien
naisten elämästä, lapsista, lapsenlapsista. Raha tulee
työstä. Arki tuntuu olevan välillä irrallista, suoritetaan,
nähdään ohimennen ex-miehiä, joita heitäkään ei
elämä ole säälinyt. Tehdään mitä vielä ehditään ja halutaan, sekä mitä on pakko tehdä, ennen sairastumista
ja kuolemaa. Paljon ehditään. Näin Ei lopu koskaan
-teos alkoi elää omaa elämäänsä lukijan mielessä.
Loppuuko kirja vai siirtyykö katse vain takakanteen. Tarja Pyykkö ei hae henkilöille onnellista loppua, ei jätä heitä arvailemaan hamaa tulevaisuutta,
tyytyy siihen, mitä elämä tarjoaa ja mihin on mahdollisuus. Päähenkilöt ovat yksilöitä ja yksilöiksi jäävät. Tiukasti ajatellen kirja ei ala eikä lopu. Pinjasta on
kerrottu eniten. Tyyny kainalossa nukahtava, esiintymistä ja korkeita paikkoja pelkäävä nainen kohtaa
kuolemansa. Hänelle tuodaan tuoli, kun Kati, Jane ja
Krista kokoontuvat. Pinja on jäänyt eläkkeelle, tehnyt
vapaaehtoistyötä, jakanut postia, julkaissut kirjan.
Kirjassa ei ole juonta sen varsinaisessa merkityksessä,
henkilöiden kehitys tulee esiin heidän kypsymisessään
päätöksiin. Käänteitä on paljon: ero, uusi työ, mies,
toinen ja pysyvä suhde, matkat, kyllästyminen, onnettomuus, väkivalta, kirjailijaksi ahkerointi. Syvälle luotaavaa
henkilökuvaus ei ole, teksti on potilas, jolle saisi olla

Takakannessa lukee, että kirja
kertoo neljän naisen ystävyydestä. Kukaan heistä ei ole
minä, vaan kertoja on ulkopuolinen. Naiset ovat aikuisia,
ja asioita, tapahtumia on todella paljon. Työssä yhdistävä tekijä on hoiva ja huolenpito sekä opetus. Ulkoasun
on suunnitellut Books on Demand, kirja on sidottu, tyylikäs.
Naiset tukevat toisiaan. Epäonni miessuhteessa
on kirjan yksi teema. Kun eronnut tai iäkäs nainen
yrittää solmia parisuhteen, epävarmuus kytee mielessä, vaikka sen sotkee aktiiviseen elämään. Varovaisuuteen on paljon syitä, kirjan syvimmät ainekset
on luettava tekstin ulkopuolelta. Kokemusta löytyy
sekä mieheltä että naiselta. Työn ja matkojen myötä
monia muita kohtaloita tulee kirjoitettua, aina en
ymmärrä miten nämä liittyvät neljän päähenkilön
elämään. Ehkä ei ole tarviskaan. Kaikista ei edes
tiedetä enempää, mutta henkilöitä vierailee tekstissä
aika paljon. Olen sitä mieltä, että kirja kertoo paljosta
muusta kuin neljän naisen ystävyydestä.
Ruoka, niin tärkeä asia kuin onkin, saa liian suuren merkityksen. Työvuoro on joskus syöttämistä
ja siivoamista. Naiset tapaavat vapaa-ajalla, ateria
järjestyy monesti nyyttikestinä, mutta kun asiasta
kertoo usein ja tarkasti, tahtoo teksti ”puuroutua”.
Merkittävää ovat tietysti luonnosta saadut ruokaaineet kuten sienet ja Lapin tuomisina poronliha.
Onhan ruoka parempi vaihtoehto kuin kalja.
Tarja Pyykkö on aiemmin julkaisemassaan proosassa ohittanut työasiat lähes maininnoilla, keskittynyt
yksityiselämään. Nyt tekstiin tulevat työkaverit sekä heidän ongelmansa, mikä on hyvä asia. Monet asiakkaat ja
potilaat ovat saman alan ihmisiä, halutessaan vanhoja
”kettuja”, tavoite on työhön palaaminen. Krista on yrittäjä, hän perustaa hoitokodin alkoholista vapautumaan
pyrkiville. Helppoja asiakkaita ei olekaan. Yksityistäminen nousee myös teemaksi, sen myötä yksin työskentely, joka lisää työn vapautta ja turvattomuutta. Toimiluvan voi menettää. Sattuu monenlaista: potilas karkaa,
repsahtaa, henkilökunta sortuu virheisiin, opiskelijat
saati sijaiset eivät aina ole luotettavia. Kaikki on nykyaikaa. Työtä tuodaan kotiin eikä aina rehellisin keinoin.
65

enemmän aikaa. Kirjalle olisi koitunut hyötyä tarkan editoijan luennasta. Paikoin teksti sujuu ja soljuu, mutta paikoin taas kirjoittaja jää kuin kokeilemaan kahta kolmea
avainta, jotka ovat toistensa kaltaisia. Näkökulma tahtoo

sekoittua, henkilöt harrastavat samoja asioita. Kappaleiden välissä on tyhjä rivi, kirjoitusvirheitä ei ole.
Eija Mämmi

NÄIN RASKASTA ON VAIKEA USKOA
Arja Lehto, Vahinkolapsi. Mediapinta 2012.
Arja Lehto on kirjoittanut kirjan aiheesta, joka ei saisi jäädä
perheen kesken sovittavaksi.
Perhe elää oloissa, joissa tyttölapsi selviytyy elossa, mutta kasvatus on kuritusta ja halventamista. Kirja on kirjoitettu
yhdessä Mika Ilmari Lehdon
kanssa. ”Omistettu kovia kokeneille lapsille.” Synkänvärikkään kannen on suunnitellut Toni Salonen.
Elämäkerta päättyy yhdessäoloon oman lapsen
kanssa. Kokonaisuus on ehjä, tarinaa syvempi.
Päähenkilö Sini yrittää ulos, kertoo muutamille
ihmisille, että äiti kurittaa häntä, mutta saa entistä
enemmän roikasta. Väline on miehinen. Roikka on
irti grillistä, millä voisi olla symbolista arvoa. Lyömistä lapsi oppii ennakoimaan, silti pettyy uusissa
tilanteissa. Vanhempi on uskomaton.
Kansikuvassa lapsi istuu varautuneena taka-alalla,
edessä ”musta” nainen. Miksi kirjan nimi on etukannessa kirjoitettu erikseen, muualla yhteen, se ei minulle
selvinnyt. Onko vain graafinen yksityiskohta, mikä on
vähän harmi, sillä lukijan odotukseen tulee vastausta
vasta loppuosassa. ”Ähäkutiksi” nimi ei kuitenkaan jää.
Kirjassa on ainekset romaaniksi, mutta synnytys, lapsen
saaminen, saisi tulla merkittäväksi myös varhemmin
vaikka pienin vinkein. Muutamia erilleen kirjoitettavia
sanoja tekstin sisällä on kirjoitettu yhteen.
Kirja on hyvin kirjoitettu, välimerkkien käytössä voisi
tehdä pientä viimeistelyä. Pehmeämpiäkin aineksia löytyy vähän. Lapsi leikkii mutta leikit siirtyvät yhä enemmän metsään. Korttipeli on yhteinen ajanviete. Unet
ovat joskus vapauttavia, Sini osaa niissä lentää. Toinen
äärimmäisyys ovat unikuolemat. Isä on selvin päin
mukava. Mummin vieressä oli hyvä nukkua. Äidin uusi
miesystävä auttaa joskus lastakin käytännön asioissa.
Vahinkolapsi on kirja myös mustasukkaisuudesta.
Sini ei pelkää vain pahaa, vaan odottaa hyvien asioiden takaa paljastuvan hyväksikäyttöä. Suunniltaan

pelosta hän ajautuu tilanteeseen, jossa tapaa
tulevan miehensä. Verneri ei jätä häntä kiukuttelun
takia, appivanhempien itsetunto on kohdallaan
sekin. Kirja on kirja myös itsensä viiltelystä. Päähenkilö näkee itsensä pahana, ja kurittaa itseään.
Auttavan yhteisön rooli tulee esille, kun tilanne
kärjistyy. Sinille järjestyy tavallisesti luotettava hoitaja. Laitosjakso jää lyhyeksi, sattuu myöhemmin.
Mieli on järkkynyt, mutta kurinpito on kipeyttänyt
Sinin myös fyysisesti. Eikä sillä valmista. Auttajat
tekevät isoja virheitä: kipsauksen seurauksena
jalka jää huonoon asentoon. Kipujensa kanssa
hän tukeutuu apuun, jossa rikollinen ja moraaliton
toiminta on mahdollista. Vahinkolapsi on kirja siitä,
miten ihmistä käytetään hyväksi ”kahden kesken”.
Sini ei ole ammatillisesti haastava potilas. Mallit
ovat tuttuja lapsuudesta, valitus tulee takaisin, jää
vähintään turhaksi. Lain mukaan asia on vanhentunut. Kuolema erottaa äidistä. Tässä kirjassa ei kerrota, mitä se merkitsee myöhemmin. Rahaa ei ole
ollut edes tavallisiin särkylääkkeisiin. Työtä ei oikein
saa ellei lähde ensin opiskelemaan. Eläkkeestä kertyy pieni. Kouluajasta on kehnoja muistoja. Lainaan
kohdasta Monninkastajaiset, sivulta 88: ”Muutaman
luettua minulle oli selvää että laput sisälsivät aina
jotakin noloa lukijan elämästä. Aloin peläten jännittää nolaus nolaukselta lähestyvää vuoroani.”
Arja Lehto on kirjoittanut kirjan tyttölapsen ja hänen
perheensä rankasta elämästä. Miten tämä on mahdollista -kysymykseen vastausta voi miettiä, ja löytyy
jännitteitä, jotka ovat tukevia romaania kirjoitettaessa.
Tapahtumat etenevät johdonmukaisesti, mikä on surullista. Henkilöissä on jotakin, mikä kiinnostaa kaunokirjallisen tekstin kirjoittajaa. Sivullisten kanssa teatteri
onnistuu, mitä voi ihmetellä. Raskaan ja liian raskaan
eroa eivät edes opettajat ja terveydenhoitaja tunnista.
Yhteisö on pieni. Onnettomien tapahtumien ”luiska” on
rakentunut pohjaan päin.
Eija Mämmi
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ÄLYKÄS HUMORISTI ON HILJAINEN TARKKAILIJA
Pentti Saaritsa, Julkiset salasanat. Siltala 2014.
Pentti Saaritsa (s. 1941
Helsingissä) on moninkertaisesti palkittu runoilija
ja suomentaja. Hän on julkaissut 23 runokokoelmaa
sekä kääntänyt kymmenittäin runoteoksia ja proosaa
lähinnä espanjasta ja ruotsista. Toimittajan työ lienee
tehnyt hänestä tarkkakielisen näkijän. Latinalaisamerikkalaisen kirjallisuuden tuntijana hän on myös
luennoinut aiheesta Helsingin ja Turun yliopistoissa.
Saaritsa sanoitti useita 1970-luvun poliittisen
laululiikkeen klassikoita, suomensi muun muassa kappaleen ”Rauha, ystävyys, solidaarisuus”.
Hän on sanoittanut tai suomentanut kaikkiaan
liki 200 levytettyä laulua. Kukapa meistä aikalaisista ei olisi hoilannut poliittisia yhteislauluja,
poliittisesta kannasta riippumatta. Tunnustan
laulaneeni.
Vuonna 1998 ilmestyi Saaritsan itse valitsema
kokoelma hänen siihenastisesta tuotannostaan
nimellä Pohjakosketus: 30 vuotta runoa.
On runoilijoita, jotka tempaavat aina mukaansa. Saaritsan Syksyn runot löysin uudelleen
Kaukametsän Runokiven myötä.
Saaritsan uusin kokoelma, Julkiset salasanat,
puhuu ikääntymisestä. Ikääntyminen on itsestään selvää, kaikkihan me sen tiedämme. Suhtautuminen vain on sitten kovin erilaista.
Suhtautua voi lempeällä huumorillakin.
”Voi olla tukka harmaa, / aivot sammalta, koko
naama, / kuin kurttuinen maisema, / mutta
nousta voi maasta / vaimean huomion siivin /
kohti kylmääkin taivasta / kun sisällä palaa. /
Vaikka ei itsekään tietäisi kumpi, / elämä vai se
toinen.”
Saaritsa kirjoittaa haaveilusta, voi haaveilla
niin että haave muuttuu todeksi. Kun runon
otsikkona on ”Hrabalia lukiessa”, se houkuttaa
lukemaan Hrabalia.
Unien kanssa ei voi väitellä, mutta ne ovat
jossain tallessa, palailevat odottamatta, Saaritsa
sanoo ja puhuu unettomuudestakin.

Yhteiskunnallinen vaikuttaja runoilijassa on
säilynyt. Ehkä lempeä ironia on tullut julistavuuden tilalle. ”Puolet ihmiskunnasta näkee nälkää,
/ puolet keräilee keittokirjoja / ja loput 50 %
seuraa kokkiohjelmia; - - / Ja jäikö jotakin pois: /
viimeiset 25 % / käyvät ulkona, syömättä.”
Saaritsa puhuu nuorille harmaista äijistä ja
sanoo: ”Uskokaa pois, pojat ja tytöt, / että niiden
vanhojen äijien jutut / te jonakin päivänä löydätte / omilta huuliltanne, omalla kielellänne, - -.”
Saaritsan kokoelmaa olen lukenut pitkään,
palaan runoihin uudelleen ja löydän ilon. Sitä ei
tarvitse huutaa, vaan lukija saa sen piiloutuneena
sanojen joukkoon, rivien väliin. Ilosta saa kirjoittaa, pitääkin, vaikka se on vaikeaa. Luulen niin.
Työstä ja työttömyydestä runoilija kirjoittaa,
eikä näe ongelmaa, paitsi niillä, joiden työ ei
enää kelpaa tai sitä ei koskaan ole ollutkaan.
Työn ja työttömyyden ero on hämärtynyt, hän
kirjoittaa.
Mukana kokoelmassa on laulutekstejä, jotka
alkavat soida mielessä. Ne hän omistaa teinivuosiensa ihanteelle Aaro Hellaakoskelle. Lauluja
hyvinvoinnin laitapuolelta, kuten Viimeinen
hakemusmatka 1970-luvun alkupuolta ovat yhä
ajankohtaisia.
”Olen kolmatta päivää puistossa. / Totun tuuleen ja kirkkauteen / kovaan penkkiin ja sateen
ääneen. Näen suoraan taivaaseen.” Kuristavan
hyvää tekstiä.
Ritva Kolehmainen
Saaritsan palkintolista on komea:
Valtion kääntäjäpalkinto 1969, 1975, 1985
Valtion kirjallisuuspalkinto 1972, 1978
WSOY:n kääntäjäpalkinto 1973, 1985
Mikael Agricola -palkinto 1976, 1987
Svenska kulturfondenin palkinto 1986
Gabriela Mistral -mitali 1996
Suomen kulttuurirahaston palkinto 1999
Nuori Aleksis -palkinto 2000
Yleisradion Kääntäjä-karhu 2001
Pablo Neruda -mitali 2004 (Chilen valtio)
Pro Finlandia -mitali 2013
Letterstedtska Föreningenin kääntäjäpalkinto 2014
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”TÄRKEÄMPÄÄ ON PUHUA MAAILMAN TILASTA”
Helka-Maria Kinnunen, Minä olen pamfletti. Noxboox 2015.
Helka-Maria Kinnusen esikoiskokoelma Minä olen
pamfletti on kirja erosta,
kuolemasta ja elämästä, luopumisesta ja elinvoimasta
joka asuu näennäisessä heikkoudessa. Se on myös tutkielma vanhuudesta, erityisesti
vanhoista naisista, kunnianosoitus heille ja samalla hienovarainen pamfletti heidän osastaan. ”- - se mitä
tässä näet kiikkumassa / on ehkä otanta vanhenevaa / naisihmisyyttä / mutta VARO! se on / pettävä
esitys / sen alla raivo kiehuu / ja sihisee lihassa - -.”
Paitsi raivo ja huoli maailman tilasta, vanhassa
naisessa kihisee ja sihisee myös ilo, voimantunto,
halu tanssia vaikka sitten keinutuolissa, ”öiden
tähtivöitä pitkin”. Ja mitä kaikkea vanhus on nähnyt:
paitsi ”jonkin titanicin uppoamisen” ja lentokoneen
hajoamisen myös ”armoa pyytävän eläimen kärsivän katseen” ja ”norsun kyyneleet”. Ja rakastajan
kasvotkin tietysti, niiden mieleen syöpyvän roihun.
Hän kärsii, hän luopuu ja sitten kuolee, yksinäinenkin on. Mutta mitäpä hänestä, sillä – kuten yksi
teoksen roolihahmoista sanoo: ”tärkeämpää on
puhua maailman tilasta kuin / minusta minä olen
joku vanha nainen”.
Kirjassa tutkitaan myös muistia ja unohdusta,
kaareutuvaa aikaa joka saa lapsuuden palaamaan
jonakin mikä tapahtuu taas. Ja silti: ”Toinen hiihtää lapsuutesi kuvassa”, siinä joka näkyy junan
ikkunasta. Muistin kirkas kaivo ei näytä vain omaa
kuvaa, vaan kollektiivisen kokemuksen, kauas arkaaisuuteen ulottuvan, myyttisen näyn. Myyttejä
Kinnusen runoissa vilahtelee, mutta ne eivät tyrkyttäydy, kuten eivät monet mainiot kielikuvatkaan
jotka upottuvat muun kirjoituksen lomaan. Sarjassa
”Kolme kuollutta naista” häivähtää kalevalaisuus,
kun yksi heistä ”käyttelee kuun kalpeaa neulaa, /
kaksi kerii pimeän lankoja”.

Vaikka vanhuus on tärkeä teema, runojen aikaja mielenmatka ei kulje vain siinä, vaan yhtä hyvin
lapsuudessa, nuoruudessa, tyttöydessä – lopulta
kyseenalaistaen koko ikäkausiin jakamisen. Puhujaroolit painottuvat teoksen kuudessa osastossa
eri tavoin. Mutta ne myös sulautuvat toisiinsa, ja
lukijalle jää sekä tulkitsemisen että monenlaisen
samastumisen ilo. Tajunnanvirtamaisessa osastossa
”Äiti kuoli” naiselta on kuollut äiti, kissa ja sitruunapuu, ja hän tekee poissaolo seuranaan matkaa,
konkreettisestikin kävelemällä, pohtii kuoleman
totuutta, syyllisyyttä, kärsimystä ja kärsivällisyyttä.
Ja on ”matkankevyt”, ui katarsikseen ja saa elämältä
vastauksen juuri siinä, että se menee häneltä ohi.
”Äiti kuoli”, surumatkan osasto, on toinen teoksen ajatusmonologeista. Ensimmäinen on ”Hän
ajattelee”, jossa tehdään ”jälleenjäähyväisiä” ja päädytään kielen ensisijaisuuteen. ”Kaiverrun todeksi,
kirjoituksena.” Kieli on myös ruumiillista, säilyessään
se ”täyttyy veren uutisilla”.
Ääni on kieli toisin sanoin, ja siitäkin tulee Kinnusen teoksen keskeinen metafora. Loppuosastossa,
joka on teoksen lyyrisin, kajahtelevat vain ”runkoäänet”, sillä puhuja on itse ”runko, joka soi pimeää
ja kuiskauksia. Kaikukoppa. / - - humiseva tila, jota
äänet täyttävät ihmetellen.”
Helka-Maria Kinnunen tunnetaan äänityöläisenä:
hän on lausuntataiteilija, näyttelijä ja teatteripedagogi ja teatterin tutkija. Hänen äänensä on tullut
tutuksi mm. Yle Radio Yhden Radioateljeessa. Ensi
vuonna hän aloittaa Kajaanin kaupunginteatterin
johtajana. Hän piti Kajaanin runoviikolla runoillan,
jossa kuultiin myös hänen esikoiskokoelmansa
tekstiä. Esitys kuullaan ja nähdään Helsingin Valtimonteatterissa (Aleksis Kiven katu 22) 17., 18. ja 22.
marraskuuta.
Minä olen pamfletti -teoksen runot, proosarunot
ja monologit ovat myös hyvin kuultavia; lukijalla ne
jäävät syvälle mielen korvaan.
Liisa Enwald
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KESYTTÖMÄN TALO
Rauha Kejonen, Jos näkisi sen hiljaisuuden. Kirjokansi 2015.
kus ”asunut samassa talossa koko elämänsä”. Kesytön, joka pysyy paikallaan, on hieno jännite sinänsä.
Ja ajatus paikallaan pysyvän voimasta murtaa sekin
perinteisen arvottamisen perusteita. Koska tämä hän
vaatii totuutta, hän saa oman totuutensa. Kuvina.
Ja kuvat kulkevat. Ikivanhoista ajoista nykyhetkeen, appelsiinipuun maisemista kotipihaan. Talot
rakennetaan ja puretaan ja verhot on ommeltu
kaukaisessa maassa, vuorien takana / pöytien ääressä
naisien kumartuneita päitä / hartioita, jotka nyyhkyttävät / ikkunat niin korkeita kuin eivät meillä koskaan
ikinä, / kun semmoiset verhot asettaa ikkunaan / ne
liukuvat sylistä / valuvat korkeuksiin / minkäänlaiset
talot eivät niille riitä, / surulle ei riitä
Tämän runon liepeillä häilyvät Helvi Juvonen
ja Mirkka Rekola, ja se täsmentää kokoelman
moodin. Surusta kudotut kankaat valuvat sylistä
korkeuksiin. Silloin suru kääntyy kohti valoa. Toisaalla kokoelmassa valo on syvällä maan alla. Ollaan
siis olemassaolon myyttisellä pystyakselilla. Siihen
tekevät poikkipuun ihmiset. Hyvässä ja pahassa.
Teoksen alussa puhuja toteaa: ”jossain vaiheessa se
kuitenkin tapahtuu, on tehtävä päätös siitä, milloin
ovet ovat lukossa”. Kipeä läike ihmisten välillä vaatii
kaiken aikaa valintoja, mutta jatkuu, sillä toisistamme olemme pääsemättömissä:

Kuunnelma-, näytelmä- ja
romaanikirjailijana tunnettu Rauha Kejonen on julkaissut ensimmäisen runokokoelmansa. Jo kannen kuva
(Odilon Redon: Silence) vie
mielen sisätiloihin. Varsinainen opas on Juudas, taiteilija.
Aluksi hän näyttää meille valittujen talon, mutta hän jos
kuka tietää, että se on liian pieni.
Usko taiteilijaa, ”hänellä on avain taloon, jonka
/ monimutkaisuus kauhistuttaa meitä”! Se ei ole
ration vaan intuition talo, pyörryttävyyteen saakka
täynnä kuvia kuin italialainen kirkko. Ja nämäkin
kuvat viittaavat Raamattuun – omalla tavallaan. Jos
näkisi sen hiljaisuuden kulkee surrealismin perinteessä. Sen ihmiset hapuilevat pimeissä portaissa
”kaiteita / joita ei ole”, ja ”juuri kun he ovat astumassa askelmalle / ne muuttuvat paperiksi”.
Taiteilija haluaa koko totuuden. Siksi ”hän ei
mene Kristuksen ja Juudaksen väliin”. Hän ei lakaise
ristiriitaisia tunteita maton alle, sijoita syntiä menneisyyteen eikä kiellä syyllisyyttään. Juudaksen talo
syntyy joka päivä uudestaan pimeydestä, epäilystä,
epävarmuudesta, keskeneräisyydestä ja raadollisuudesta – jos uskaltaa hyväksyä ne ihmisen ominaisuuksiksi. Silloin ”näkee vain sen minkä näkee”
eikä sitä, mikä on opetettu näkemään.
Teoksen loppupuolella sitten ”pellet ja suuret
sielut vaihtavat / paikkaa”. Tekopyhyyden sijasta
Juudas on mieluummin narri, joka kätkee totuutensa paradokseihin. Sillä niitä tämä meidän maailmamme tulvii. Ja minulle käy kuin italialaisessa
kirkossa. Äkkiä kuvien virrasta erottuu yksi selkeämpänä muita. Ja lähtee mukaan

heidän talossaan ei ole enää
		seiniä
miten vaikeaa syödä, kun lautaset
			lentävät tuuleen
miten vaikeaa valehdella öisin, kun
kulkurit inttävät yösijaa
Kulkijat kaipaavat majaa, paikallaan pysyjät omaa tilaa,
mutta elämä repii seinät auki. Teoksen loppupuolella
onkin sitten ”tehtävä päätös siitä milloin lukittujen ovien läpi voi kulkea”. Kesyttömän talo kasvaa rajojensa
yli. Hänen valintojaan tukee ehdoton vaatimus ”katsoa
niin kuin se, joka näkee vain sen minkä näkee eikä sitä
/ minkä pelkää näkevänsä”. Tai kuulevansa. Kova vaatimus, josta syntyy Kristus–Juudas, kulkee kaiken läpi,
puhuu, ristiinnaulitaan tai hirttäytyy, ottaa sitten taas
uuden hahmon ja jatkaa matkaa.

risti
sitä ei haluaisi elämäänsä
sen tähden se on lahja, jota
ei oteta meiltä pois
yö kirkastuu

Leena Jäppilä
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RUNOILIJA VÄLITTÄJÄNÄ SUKUPOLVIEN KEMIASSA
AP Kivinen, Valloittaja. Proosarunoja isältä pojalle. Grano Oy, 2014.
AP Kivisen Valloittaja on sinihämyinen kirja, jonka kannessa mies kävelee maalaismaisemassa, ilmeisesti järven
jäällä. Kohotetut kädet tuovat silmien eteen ristin, mutta katse on suunnattu ylös ja
askel vie eteenpäin. Kannen
kuva on Sampo Palkolahden, suunnittelu AP Kivisen
ja Marko Niemen, joka on taittanut kirjan.
Kirja on jaettu kolmeen osaan: ensimmäisessä
ovat osastot ”Varikset”, ”Lasten ristiretki” ja ”Yhtälö”,
toisessa ”Valloittaja” sekä kolmannessa ”Juuret”,
”Kansanradio” ja ”Sankarit”. Välilehtien lainaukset ovat
Neil Youngin sävelmästä ”I am a Child”. Kirjan lopusta
löytyy luettelo, ”Soundtrack” niistä sävelmistä, joihin
suoraan tai välillisesti on viitattu. Sanoitukset ovat yksi
läpi teoksen mukana pysyvä elementti.
Valloittaja on hyvin elämäkerta-aineksinen,
ajankuvaa tulee kolmen sukupolven elämästä. Sotakorvausten maksuun liittyy olympialaiset, urheilu
kulkee teemana sekä suoraan että kuvina, lukija ei
tiedä, kumpaa maraton tai suunnistus tarkoittaa.
Vaiko penkkiurheilua, kun isä ja poika istuvat vierekkäin, katsovat lätkämatsia, välissä ”se kolmas”. Selvästi elämän ”maratonista” on kyse runossa sivulla
88, jossa minä palaa kotiin vanhempana: ”- - Eivät
tunnista kotikylän ensimmäistä maahanmuuttajaa”.
Suunnistus ja pitkä juoksu yhtyvät rivien välissä
Kalevalan Ainoon sekä Aleksis Kiven Seitsemään
veljekseen. Eipä taida kenenkään säärisuojat olla
enää sanomalehteä nykyisin.
Miehen ja pojan näkökulman vaihtuminen
naisesta kertovaan runoon, tai ainesten kaltaisuus
samassa runossa, ensin hämäsi, mutta toikin kiinnostavan vivahteen. Runo 48 kertoo hevostytöstä,
joka on esikoinen, ajasta 1950–1970-luvulta. Synnytys tapahtuu saunan lauteilla, lehmän lypsäminen
opetellaan nuorena, käydään lavatansseissa ja lähdetään piikomaan. Muotina mini.

Kirja alkaa pienen ihmisen tasolta. Kerrostalojen
välistä näkymä on kapea ja ylöspäin, ihminen on
silti osa kokonaisuutta, jota lapsi yrittää hahmottaa,
”jalat vispaa polkimilla”, kädet ponin sarvissa. Äidin
sormesta irronnut pala on ”peukalon päänahka”.
Muutto ja Ruotsissa-asuminen sekä paluu kuuluu
aikaan. Tukholmasta käy vieraita. Valloittaja ei elä
lapsuuden turvallisessa piirissä koko elämäänsä.
Tulee kilpajuoksua rahan perässä, auto vaihtuu
isompaan, rimpuillaan irti ”viivakoodi niskassa”.
Elämä vakiintuu, mutta ei ilman ristiriitoja, näköala
vaihtuu perhettä isompaan yhteisöön. Opiskelija
etsii pätevää opettajaa yliopiston käytävällä. Vanhempien itkumuuri on pihapiiri. Menneisyyden
piuhat Karjalassa, jopa kauempana.
Alaotsikko puhuu proosarunoista, mutta tarkasti
ottaen AP Kivinen kirjoittaa proosamaisia säerunoja, joista voi löytää tarinan, pienen tai pitkän.
Muutamat runot saavat runkonsa sanaleikistä tai
vuoden merkkipäivistä. Muutamia näitä kirja kestääkin. ”- - mun isä ajaa pohjolan pikavuoroa / mun
isä ajaa astraa / mun isä ajaa asiaa - -.”
Jotain turhaa Valloittaja-teoksesta löysin. Kirjainten kanssa samanarvoisia merkkejä, kuten kauttaviiva, heittomerkki, et, on AP Kivinen käyttänyt
tuhlaillen. Niiden teho menee hukkaan, kun lukija ei
ymmärrä kätkettyä merkitystä. Kaukaa toisiinsa liitetyt sanat jäävät vähän irrallisiksi, niiden mukanaoloa alkaa kuitenkin miettiä. Usein kirjoittaja onnistuu: ”- - Kaksi napaa, plus & miinus. Sormenpäiden
pipetit. Tippa sinne & tänne.” Mainitsen asiasta sen
takia, että Valloittaja on sarjan esikoinen, tarvikkeita
tarvitsee seuraaviin kirjoihin. Hieman vierastin
myös sitä, että kirja alkaa ”kapula” edellä, vaan ei
kokonaisuus miehisen symbolin sooloiluksi supistu. Muuten virkistävää lukea välillä elämäkertaa
kertovana runona. Valloittajan tekstit eivät avaudu
kertalukemisella, kuten samoista ajoista kirjoitettu
proosa ehkä avautuisi.
Eija Mämmi
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MILLÄ OHJELMALLA AJATUKSET PESTÄÄN
Mika Ilmari Lehto, Sateenkaarisiipi. Mediapinta 2015.
Sateenkaarisiipi on Mika I. Lehdon neljäs runokokoelma.
Omistettu Heidille. Kirjan on kuvittanut ja kannen suunnitellut
Toni Salonen. Kannen kuvassa nainen pitelee tomerasti kiinni narutikapuista, jotka johtavat
ylös. Siellä seisovat käsi kädessä kaksi lasta, lentää kurkiaura.
Kuva on hyvin värikäs, kaunis.
Lehdon aikaisemmat kirjat ovat Anglica (2005),
Hiiribaari (2009) ja Murikka (2011).
Kirja on jaettu seitsemään osastoon, kunkin
alkuun sijoitettu sivun kokoinen värikuva. Pääosin
värien mukaan osastot ovat saaneet nimensä. Sisällöstä löytyy syvä elämäntarina.
Sateenkaarisiipi on kirja, joka rutkasti paranee, kun
sen lukee uudestaan. Mika Lehto kirjoittaa hyvinkin
arkisesta tuoreesti. Uusia sanoja on aika paljon,
monet saatu yhdistämällä. Kaikkea en ymmärtänyt,
mutta osa on hienoja. Kuten, kun lasten vanhemmat
miettivät yölläkin raha-asioita, he ovat tulotappeja.
Iltasella unenpään voi löytää laskien tähtipäkäpäitä.
Runo runolta lukija löytää virkistäviä käänteitä.
Ne on aikaansaatu pienieleisin keinoin, joista voi
varauksetta pitää. Totinen tosi kääntyy huumoriksi:
”Ensimmäinen koulupäivä / äiti saattaa vasenta laitaa - -.” Sivulle vilkuilu on kirjan yksi teema, väistämätön ajan kanssa. Runojen minä elää itse lapsena
ja loppua kohden seuraa, hoitaa omia lapsiaan.
Neuvolan ”hän” meinaa päästä toisen paikalle. Tullaan tienhaaraan, josta jatketaan eri reittejä.
Runoissa on yhteiskunnallista sanomaa,

kannanottoja, jos niin haluaa lukea. Lasten rokotus
ohjelman mukaan ei ole selviö. Runossa ”Voi voi”
kirjoittaja viittaa myös alan tutkimukseen. Munkkisika
assosioi pulleuteen, vakaumukseen. On mahdoton
elää ihan oikein, toista vahingoittamatta. Särkyminen,
rikkimeno on hyvin syvällinen teema. Mika Lehto kirjoittaa rohkeasti mutta hienovaraisuutta hylkimättä.
Otsikosta runoon siirtyessään lukija yllättyy.
Tunnelmien, fiilisten vaihtelut tulevat esille sanoissa.
Teksti on verbikylläistä. Narskuu, survotaan, rohisee, läikkyy, peukuttaa... mutta myös tulee, on ja sanoo.
Jotakin karsittavaa runoissa olisi. Toisteisuus
toimii paikoin hyvin. Päällekkäisyys häiritsee vähän.
Sivulla 80 ”Kehystetty mielikuva” -runossa ilman
kuvaus hengästyttää sanoilla (kirjoittajaa lainaten).
Ei koko runossa vaan paikoin, tässä toinen säkeistö.
Tiukempi editointi olisi valmistanut kirjasta vielä paremman. Niin paljon hyvää on jokaisessa runossa.
Kirjoittaminen, yhteistyö kriitikon kanssa, putkahtaa
runoon. Monessa kuvassa on kirja, viimeisen osaston
alussa Raamattu. Sängyssä makaava mies on harvahapsinen, parivuoteen toinen puoli pedattu, tyhjä.
Osasto on nimeltään ”Purpura”. Suomeksi se tarkoittaa
verenpurkaumatautia, mutta viitannee kärsimykseen
yleensä. ”Leijaa niin hiljaa leijaa / jokainen ajatus kotiin.”
Sateenkaarisiipi on virkistävästi erilainen elämäkerta. Isovanhempien osuus ei korostu, vaan
limittyy runoihin. Minä on ainoa oppilas luokallaan, yksin muiden joukossa. Hän pärjää mutta on
herkästi haavoittuva, vastuussa itsestään ilman
kursailuja. Hyviä ystäviä on ja löytyy, puhelin tuppaa tuuttaamaan varattua, mikä ei saa kohtuutonta
merkitystä. Nykyaikaan sopiva kokoelma.
Eija Mämmi
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Sirkka Aalto, Pori. Eläkkeellä oleva
opettaja, jonka kirjoitusharrastukseen
kuuluvat mm. laulujen sanoitukset.
Olavi Alatalo, Raahe. Eläkkeellä oleva
sähköasentaja ja Elämäntarinan vakituinen kuva-avustaja. Harrastan kalastusta ja valokuvausta. Motto: Valokuvaajan silmin näet enemmän. Olen mukana
monissa järjestöissä, kotisivupäivittäjänä ja vähän muutenkin. Pyhäkoulutyössä olin n. 30 vuotta ja vieläkin silloin tällöin. Vaikka harrastan valokuvamyyntiä,
jaan kuviani niitä pyytäville myös ilmaiseksi aina käyttötarkoituksen mukaan.
Kuvavarastoani on osoitteessa: http://
oalatalo.kuvat.fi/kuvat/
Marita Engberg on heinolalainen eläkkeellä oleva sairaanhoitaja harrastuksenaan kirjallisuus ja kirjoittaminen. Hän
on julkaissut kaksi aforismikirjaa. Riihimäen Samuli Parosen Seuran proosaryhmässä Marita on harjoitellut proosan
ja runojen kirjoittamista yli kymmenen
vuoden ajan. Heinolassa ilmestyvä ItäHäme-lehti on julkaissut useita Maritan
kolumneja.
Liisa Enwald, Lohja. Elämäntarinan päätoimittaja, FT. Kouluttaa kirjoittajia, tutkii
ja suomentaa runoutta, laulaa kuoroissa
ja yhtyeissä, vaeltaa metsäpolkuja, tekee
kortteja ja virkkaa pusseja. Kirjoittanut
ja toimittanut useita teoksia, joista tuoreimmat Sana- ja sävelrosollia ja muita esseitä joulun perinteistä ja myyteistä (Esko
Karppasen kanssa, ntamo 2015) ja esseekirjan Kesken. Proosaa taiteesta ja elämästä (ntamo 2015).
Tuure Holopainen, Oulu. FM, valmistunut Oulun yliopistosta pääaineena kotimainen kirjallisuus.
Ritva Huttunen on kajaanilainen isoäiti ja Elämäntarinan vakituinen avustaja,

jonka kirjailijantyö alkoi jo lapsena, kun
hän kirjoitti ruutuvihkoihin ”romaaneja”.
Kertomuksia ja runoja on julkaistu antologioissa ja Kainuun Joulu -lehdessä.
Kirjoina ovat ilmestyneet Linna luodolla
(2008) ja Suru (2013).
Ritva Ikola, Haapavesi. Lastentarhanopettaja, joka syntymälahjansa ihmettelemisen kautta jo varhain löysi elämäänsä suolan: teatterin tekemisen. Suolaus
lähti harrastajanäyttelemisestä ja laajentui vuosikymmenten myötä myös ohjaamiseen ja käsikirjoitusten tekemiseen.
Annikki Jäntti, Lohja. Olen eläkeikää lähestyvä kotisisar. Käteeni istuu tasapuolisesti soppakauha ja kaulin, vesuri, kirves ja lapio, haravaa unohtamatta. Myös
patikointi, pyöräily, hiihto ja uinti antavat suurta nautintoa. Kirjoitusviettiäni
puran perinteisellä kirjeenvaihdolla, ja
olenpa urakoinut omakustanteena seitsemän Helttustiina-nimistä kirjaa, omaa
elämäntarinaani sivuten. Laulan kirkkokuorossa, seurakunnan Laulupiirissä ja
erinäisissä muissa kokoonpanoissa. Matkakuumeen yllättäessä hyppään Savonjunaan ja matkustan unelmalomalle lapsuuskotini saareen.
Leena Jäppilä, helsinkiläinen esseisti ja FM, yleinen kirjallisuustiede, ranska, musiikkitiede. Ylimääräisiä opintoja Sibelius-Akatemiassa. Tehnyt lauluja,
opettanut tanssia, kirjoittamista, kirjallisuutta ja musiikinhistoriaa. Työskennellyt freelancerina radiossa ja televisiossa,
kirjoittanut kirja-arvosteluja ja musiikkiesseitä, kääntänyt liedejä ja kantaatteja.
Vuonna 2011 ilmestyi Pieni kantaattikirja J.S. Bachista, unista ja tiheästä todellisuudesta. Tuorein teos Tuulessa, tuulessa. Bo Carpelanin maailma (ntamo 2014).
Rakastaa hiljaisuutta, puita, kettuja, susia ja villejä unia, Puumalan pientä erakkomajaa.
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Esko Karppanen, Oulu. Elämäntarinan vakituinen avustaja. Sikisi sammakon kevätkudusta seisovassa vedessä.
Siksi hän yhäkin rakastaa lahoamisen
tuoksua. Julkaissut mm. esseeteokset
Unohduksen tällä puolen (ntamo 2013) ja
Sana- ja sävelrosollia ja muita esseitä joulun perinteistä ja myyteistä (Liisa Enwaldin kanssa, ntamo 2015).
Ritva Kolehmainen on Elämäntarinan
vakituinen avustaja, kuopiolainen kirjallisuuskriitikko, joka harrastaa aforismeja.
Harrastuksiin kuuluu myös Hopeatähdet-elokuvakerho eläkeläisille ja muille
kiinnostuneille.
Pirjo Korhonen. Elämäntarinan vakituinen avustaja, Helsingin yliopiston kirjastosta eläkkeellä oleva kirjastonhoitaja.
Käy vapaaehtoistyössä Valamon luostarin kirjastossa. On kirjoittanut ”aina”,
lähinnä runoja ja mietteitä. Harrastaa
myös laulua ja koiranhoitoa.
Jemina Kuisma, Kärsämäki. FM. Suomen Elämäntarinayhdistyksen hallituksen ja Elämäntarinan toimituksen jäsen.
Opettaa äidinkieltä ja kirjallisuutta yläkoulussa. Pyrkii kannustamaan nuoria
oman elämänsä tarinan löytämiseen ja
sen kertomiseen. Harrastaa pöytälaatikkokirjoittamista ja nojatuolilukemista.
Tanne Laajalahti, Lohja. Elämäntarinan
valokuva- ja atk-avustaja. Eläkkeellä oleva tietotekniikan kouluttaja. Harrastaa
mm. valokuvausta.
Aulis Mulari, Tornio. 77-vuotias tarinoiden kirjoittaja ja lukija. Olen kiinnostunut elämäntarinoista, osallistun elämäntarinoiden kerrontaan, lukemiseen ja
kuulemiseen. Olen osallistunut Elämäntarinayhdistyksen järjestämiin tarinaniskentäkilpailuihin. Kiva harrastus vanhalle urheilumiehelle.

Eija Mämmi on Elämäntarinan vakituinen avustaja, valtimolainen kirjailija,
joka on julkaissut kuusi runo- ja aforismikokoelmaa, tuorein teos runoelma Ilmanlanka (2011). Kirjoittaa käyttörunoja
ja koonnut suru- ja onnenrunoista trilogian. Harrastaa käsitöitä ja suunnistusta, suunnitellut ja toteuttanut runorasteja. Kirjoittanut kritiikkejä ja kolumneja
eri lehtiin, ohjannut kirjoittajia Ylä-Karjalassa ja Ylä-Savossa. Toimittanut mm.
antologian Sanat rivien välistä (Sonkajärven kansalaisopiston elämäkertapainotteinen kirjoittajapiiri) 2013.
Hannu Niklander on Elämäntarinan vakituinen avustaja, länsiuusmaalainen
kirjailija, jonka tuotantoon kuuluu romaaneja, novelleja, lyriikkaa ja matkakirjoja. Romaanistaan Aurinko katsoo
taakseen hän sai vuoden 1999 valtion
kirjallisuuspalkinnon. Uusimmat teokset
Luon katseen luoteeseen. Esseitä ja matkakertomuksia pohjoismaista (2014) sekä
Kuinka saa sanoa (2015). Hannu Niklander on Suomen Kirjailijaliiton varapuheenjohtaja.
Taru Panula, Mäntsälä. Elämäntarinan
vakituinen avustaja, hum. kand., teol.
maist., pastori. Julkaistut teokset Ruusukortin aika ja Kirkkotie sekä sukukirja Hietanen–Soukka (Asikkalasta ja Sysmästä
Heinolaan).
Tuomas Pohto, Raahe. Elämäntarinan
taittaja. Olen valmistunut Lybeckerin
käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksesta
graafiseksi suunnittelijaksi. Työskentelen Rannikon Laatupainossa taittajana.
Johanna Pyrrö, Kärsämäki. Paljasjalkainen kärsämäkinen, kahden kasvavan
pojan äiti, leipätyö puheterapeuttina ja
työnohjaajana.

Risto Räty, Eno. Suorittanut tietojenkäsittelyn ammattitutkinnon, mutta on silti hukkua tietotulvaan. Pätkätyöläinen
ja palkkatuettu. Avustanut Pahkasikaa
sekä runouslehti Taitetta. Kirjoittaa.
Eila Simunaniemi. Olen paljasjalkainen
oulaistelainen, eläkkeellä oleva kodinhoitaja. Muutamina vuosina olen osallistunut Oulas-opiston kirjoittajapiiriin,
jossa olemme tehneet antologioita. Koska olen arka autoilija pimeällä ja liukkailla, en ole pariin vuoteen siellä käynyt.
Kirjoitan pohojanmaan murteella humoristisia juttuja paikalliseen lehteen ja
olen saanut niistä myönteistä palautetta. Kun sain tietokoneen 2007, aloin kirjoittaa lapsuuselämäkertaani, lähinnä
tyttäriäni ajatellen. Asun maalla mieheni
ja Herkko-kanin kanssa. Luonto on minulle tärkeä.
Pentti Stranius, Lieksa. Elämäntarinan
vakituinen avustaja. FL, Venäjä-tutkija,
venäläisen kulttuurin sekatyömies. Freelance-kirjoittaja, kirja- ja elokuva-arvostelija, suomentaja. Julkaissut novellikokoelman Vähän karvas jälkimaku 2014.
Eeva Tiisala, Helsinki. Kuvataiteilija,
Elämän opiskelija, Elämisen opiskelija. Kulkemassa kuulemisen, näkemisen,
laajenevan olemisen, ikuisuuden mysteerissä. Hamuten hetkien takaa hiljaisuuden täyttämää ymmärryksen rauhaa.
Päivi Tolonen, Helsinki. Elämäntarinan
vakituinen avustaja, kasvatustieteiden
maisteri, vapaa toimittaja. Harrastan kirjoittamisen lisäksi hiljaista rukouslaulua,
valokuvausta ja lausuntaa. Istun mielelläni kahviloissa, luen, haaveilen ja kävelen. Opiskelen kieliä ja matkustelen paljon. Löysin äskettäin myös lapsuuden
piirustusharrastuksen, ja aion jatkaa nyt

piirtämistä tosissani.
Sauli Uhlgren, Siilinjärvi. Elämäntarinan vakituinen avustaja. Olen Kärsämäellä 1941 syntynyt jo ehtoopuolen
kirjoittaja. Ensimmäisen tarinani kirjoitin 12-vuotiaana. Se ilmestyi Kalevan
”Nuorten nurkkauksessa”. Olin luokkani ahkerin kirjoittaja. Menestyin henkisissä kilpailuissa. Suurin innoittajani kirjoittamiseen oli Pentti Haanpää, jonka
novelli ”Lumirimppa” oli huikea lukuelämys. Juttujeni tueksi piirsin myös jotakin aiheisiin sopivaa. Muutaman vuoden
kuluttua harrastus jäi aikuisharrastusten
jalkoihin, kunnes into veti uudelleen kirjoittamisen pariin. Ammatti- ja kulttuurilehtiin lähetin mm. runoja, artikkeleita ja aforismeja. Viime vuonna ilmestyi
ensimmäinen oma aforismikokoelmani
Maailmanpyörä. Debytoin runoilla Tammen antologiakokoelmassa RYHMÄ 80.
Sen jälkeen olen julkaissut romaaneja ja
novellikokoelmia sekä yhden runokirjan.
Viimeisin, 22. teokseni Tuuleen kirjoitettu, ilmestyi viime vuonna. Kirjoitan niin
kauan kuin tolkku on tallella.
Riikka Uhlig on syntynyt Jyväskylässä, mutta on asunut vuodesta 2002 asti
Berliinissä. Hän työskentelee vapaana
asiatekstikääntäjänä ja kirjoittaa myös
itse asiatekstejä ja runoja sekä suomeksi että saksaksi. Hänen runojaan on julkaistu lehdissä ja antologioissa. Riikka
on opiskellut kirjoittamista Jyväskylän
avoimessa yliopistossa ja Kansanvalistusseuran Etäopistossa.
Raimo Visuri, Ylivieska. Elämäntarinan
toimitussihteeri. Eläkkeellä oleva äidinkielen ja historian lehtori. Toimittanut
lapsuutensa kotikulmista kaupunginosakirjan Kosken kohinaa ja kiven kalketta (2012). Ylivieskan kaupungin kulttuuripalkinto 2012.

Kaija Vuorilampi

MYSTISIÄ NYYTTEJÄ

ELÄMÄNTARINAN 2015
aineistopäivämäärät
4/2015:

Pakinakokoelma Petäjävesi-lehteen kirjoitetuista tuokioista elämästäni 20 vuoden ajalta.
Hinta 20 euroa.

15.10.

Tilaukset:
kaija.vuorilampi@gmail.com tai 040 061 1704.
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Suomen Elämäntarinayhdistys ry
Pappilankuja 24
86710 Kärsämäki

Puh. 040 770 3826
puheenjohtaja@elamantarina.fi
www.elamantarina.fi

Oletko kiinnostunut elämäntarinoista?
Entä elämäkertakirjoittamisesta ja / tai -tutkimuksesta?
Haluatko kertoa oman tarinasi
ja vaihtaa ajatuksia muiden elämäntarinaihmisten kanssa?

Ota omaksesi

ELÄMÄNTARINA – Sinun historiasi lehti
Elämäntarina-lehti on kansakunnan muistiarkisto,
täydennystä viralliselle ja merkkimiesten historialle

ELÄMÄNTARINAA, maamme ensimmäistä elämäkertateemaista kulttuurilehteä, julkaisee Suomen
Elämäntarinayhdistys ry. Kärsämäellä elokuussa 1999 perustetussa yhdistyksessä on noin 400 jäsentä
eri puolilta Suomea, Ruotsista, Saksasta, Ranskasta, USA:sta ja Kanadasta.
Suomen ensimmäinen ELÄMÄNTARINA ilmestyi heinäkuussa 2000. Vuodesta 2002 alkaen lehdestä
on ilmestynyt vuosittain neljä numeroa. ELÄMÄNTARINA on Kultti ry:n jäsenlehti (www.kultti.net).
Tilaa ELÄMÄNTARINA itsellesi tai lahjaksi

Vuosikerran 2015 hinta on 25 euroa. Jos olet Suomen Elämäntarinayhdistyksen jäsen ja Elämäntarina-lehti
tulee sinulle, voit tilata lehden vuodeksi ystävällesi 15 eurolla. Elämäntarinan irtonumeroita myy Akateeminen kirjakauppa. Irtonumeroita voi tilata myös yhdistyksen sihteeriltä: puh. 040 147 6107 tai puheenjohtaja@elamantarina.fi. Irtonumeron hinta on 7 euroa. Voit maksaa tilauksesi Suomen Elämäntarinayhdistyksen
tilille Pyhälaakson Osuuspankkiin OKOYFIHH FI93 5205 0320 0047 00.
Voit myös liittyä yhdistyksen jäseneksi: maksamalla 30 euron vuosijäsenmaksun yhdistyksen tilille FI74 5205
0320 0455 88 saat lehden vuosikerran jäsenmaksua vastaan (jäsenmaksu ilman Elämäntarinaa 15 €).

ELÄMÄNTARINAN tilaukset: puheenjohtaja@elamantarina.fi, puh. 040 511 4506, postiosoite: Pappilankuja 24, 86710 Kärsämäki.

Suomen Elämäntarinayhdistyksen hallitus 2015
Kari Krapu, puheenjohtaja, ohjaaja, tarinankertoja, Nivala
Janne Ruha, varapuheenjohtaja, lähihoitaja, Kärsämäki
Tuula Aitto-oja, sihteeri, koulutuspäällikkö, Oulainen
Onerva Aakko, yrittäjä, Kärsämäki
Mari Korsulainen, kuvataiteen ja käsityön lehtori, Kärsämäki
Jemina Kuisma, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori, Kärsämäki
Sirkka Seppälä, kirjastovirkailija, Kärsämäki
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Muistojen matkassa – elämäkerrallisen kirjoittamisen kurssi
Haapaveden Opistolla, Vanhatie 45, 86600 Haapavesi

la 12.12. klo 10 – su 13.12.2015 klo 16
Ohjaajana kirjailija, luovan kirjoittamisen
opettaja Taija Tuominen.
Tule kirjoittamaan omista muistoistasi tai toisen henkilön
elämästä! Kurssilla tutustutaan miten omasta ja/tai suvun
elämästä ja muistoista voi kirjoittaa. Miten niitä voi hyödyntää faktassa tai fiktiossa. Kurssilla tutustutaan kirjoittamisen
rakenneseikkoihin ja julkaisuihin, joissa on käytetty elämäkerrallisia aineksia. Samalla myös kirjoittaminen vapautuu ja
sen esteistä pääsee eroon. Kurssi sopii sekä aloittajille että
pidemmällä oleville kirjoittajille.
Kurssihinnat: opetus + täysihoito 130 €
(sis. majoituksen 2 hh huoneessa ja ruuat);
opetus ja ruokailut 90 €; pelkkä opetus 70 €.
Suomen Elämäntarinayhdistyksen jäsenet
saavat kurssista alennuksen.
Järj. Haapaveden Opisto ja Suomen Elämäntarinayhdistys ry.

Ilmoittautumiset 20.11.2015 mennessä osoitteella
ingrid.dits@haapop.fi tai 040 868 2290
Sinun tarinasi on arvokas.
Tervetuloa kirjoittamaan ja viihtymään!

www.elamantarina.fi
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