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Pidät juuri kädessäsi historian Kustannus Aarnin ensimmäistä  
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itse teoksessa.  

Seuraavilla sivuilla esittelemme kesän ja syksyn 2022 kirjam-
me, kunkin noin 10 sivun tekstinäytteen voimalla. Lisää 
kirjoista ja kirjailijoista löydät verkkosivuiltamme https://
kustannusaarni.fi 
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044 361 3564 
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Anne Martin: KALLIOON 
MAALATTU LAULU

kustannusaarni.fi/anne-martin-kallioon-maalattu-laulu/

Ei se ollut isäjumala, joka veisti
kasvot kallioon. Se oli lahja
hänen rakastajattareltaan. (Ilta,
1200 eaa.)

Olivia on elänyt koko elämänsä
luonnon keskellä, kivisten
kasvojen kaitsevan katseen alla.
Eletään aikaa, jossa maailma niin
kuin me sen tunnemme on
muuttunut lähes
asuinkelvottomaksi, ja valtaa
pitävät mystiset koneenkaltaiset
olennot. Pieni ihmisyhteisö on
etsiytynyt turvaan syvälle
metsään.

Eräänä iltana Olivia kuulee
kalliomaalausten takaa laulua ja
saa näyn, joka tuo hänen
luokseen salaperäisen Eliaksen.
Olivian tytär, muinaisen esiäidin

siunaama Sade, ohjaa äitinsä ymmärtämään yhä vahvistuvaa yhteyttä
kallion takaiseen maailmaan. Lopulta heidän on rakkaitaan suojellakseen
yhdistettävä mahtinsa vastustamaan petoja, jotka vaanivat turvallisen
metsän rajoilla.

Postapokalyptinen, fantasiaelementeistä ammentava sukupolvitarina on
puheenvuoro metsien ja ihmisoikeuksien puolesta.

KT Anne Martin on kirjoittamisen tutkija ja luovan kirjoittamisen ohjaaja.
Kallioon maalattu laulu voitti Kustannus Aarnin vuonna 2020 järjestämän
Minä ja metsä -kirjoituskilpailun spekulatiivisen fiktion sarjan.

ISBN 978-952-7130-68-1 / ilm. 28.5.2022
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(Vuonna 1200 ennen ajanlaskun alkua)

Virtaus käy vahvana. Sen aistii ensin kuiskauksena, mutta 
maiseman kaartuessa pienen salmen mutkaan se käy kiinni 
ruuheen ja lähtee kuljettamaan mukanaan. Myöhäisen aamu-
päivän valo viistää vettä ja maalaa lempeitä viivoja rantakallioil-
le. Puut kantavat yhä vihreää lehvästöä, mutta vedenpinnalla 
kelluu jo ruskeita, mätäneviä lehtiä. Ne ovat lupaus kylmene-
vistä öistä ja kosteista metsästysmaista. Vesi on silti yhä läm-
mintä, eikä viileä tuuli pääse iholle heidän turkistensa läpi.

Ruuhessa on kolme matkustajaa, kaksi nuorta miestä ja 
vanha nainen.

Miehet soutavat vaitonaisina. Toisen hiukset hehkuvat 
auringonpaisteessa hunajanvaaleina, toisen takuille sot-
keutunut tukka taittaa ruskan väreihin. Miehillä on aha-
voituneet kasvot, jykevät parrakkaat leuat ja vakavat siniset 
silmät. Jalkapohjat ovat painautuneet tiukasti vasten ruuhen 
pohjaa, kämmenet ovat ruvilla ja uurteilla. Melat käyvät 
yhtä aikaa veden alla ja nousevat ilmaan lähes äänettömästi, 
koko ajan verkkaiseen tahtiin, samassa rytmissä hengityk-
sen ja sydänten lyöntien kanssa. Ruuhi lipuu vedenpintaa 
pitkin ja kiskoo perässään tasapintaisiksi hiotuista puista 
kyhättyä lauttaa.

Kolmas matkustaja, vanha ja tuimakatseinen nainen, 
nojaa kokkaa vasten. Hän kumartuu eteenpäin, osoittelee 
suuntaa soutajille ja hypistelee toisella kädellään kaulallaan 
riippuvaa meripihkariipusta. Matkustajat tähyävät levollisina 
maisemaa, kunnes he ohittavat viimeisen mutkan ja kohtaa-
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vat korkean kallion. Nainen antaa hymyn karata vakaville kas-
voilleen, ja yhtäkkiä hän näyttää kumman kauniilta, nuorelta.

Hänen nimensä on Ilta.
Miehet kääntyvät katsomaan kalliota, joka kohoaa veden-

pinnasta korkealle taivasta kohti. He hämmästyvät nähdes-
sään valtavat kiviset kasvot, jotka ovat piirtyneet maisemaan. 
Itse metsän jumala on muovaillut ne minäkuvakseen, merkik-
si mahdistaan. Näin heille on kerrottu. He ovat kuulleet pai-
kasta lukuisia tarinoita ja käyneet täällä itsekin lapsina met-
sästyskausien aloittajaisjuhlissa, mutta heimo on muuttanut 
kauemmas pohjoiseen ja palaa vain harvoin. He osoittelevat 
ja huitovat, kunnes Ilta ärähtää heidät hiljaisiksi. Rannan lä-
hestyessä punamullalla maalatut kuvat erottuvat selvemmin 
kallion pinnasta, niitä on kymmeniä.

He ovat perillä. 
Miehet laskevat melat ruuhen pohjalle ja antavat virran 

kuljettaa heidät rantaan. Seurueen noustua maihin miehet 
irrottavat veneen perässä lipuneen lautan ja köyttävät sen 
huolellisesti rannassa seisovien mäntyjen runkoihin niin, 
että se jää tukevasti kellumaan kalliota vasten. Ilta verryttelee 
pitkästä matkasta kipeytyneitä jäseniään ja katselee, kun he 
nostavat lautan päällä kuljetetun telineen nojaamaan seinä-
mään. Sen avulla Ilta ylettäisi niin korkealle kuin tahtoisi. Kun 
miehet ovat valmiita, Ilta tukeutuu vaaleahiuksisen miehen 
vahvaan käsivarteen ja astuu rantavedestä lautalle.

”Olemme pyhässä paikassa”, Ilta toteaa ja kohottaa kas-
vonsa kiven pinnassa hehkuviin hahmoihin. Uhraamatta 
apureilleen katsettakaan hän nousee seisomaan ja oikaisee 
ryhtinsä. Punertavahiuksinen mies laskee eväspussukan, 
karhuntaljan ja jousiaseen nuolineen rannalle samalla kun 
vaaleatukkainen ojentaa maalikulhon Iltan jalkojen juureen. 
Sitten he perääntyvät ja nousevat takaisin veneeseen. Ilta 
nostaa kuluneen astian syliinsä, kääntää yllättäen päänsä ja 
katsoo miehiä ilkikurinen hymy kasvoillaan.
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tähän hetkeen. Ne olivat levottomia ja pyörryttäviä. Hän 
heräili hikisenä ja hengästyneenä vuoteestaan, pää täynnä 
ajatuksia, jotka eivät tuntuneet hänen omiltaan. Aivan kuin 
joku olisi kuiskinut hänelle outoja salaisuuksia hänen nuk-
kuessaan, mutta kuiskaukset eivät olleet sanoja vaan kuvia, 
jotka hohkasivat lämpöä ja maan värejä.

On ennenkuulumatonta, että vielä hänen iässään, hänen 
asemassaan saa kutsun. Seitsemän lasta synnyttäneenä, kuu-
della lapsenlapsella siunattuna, kaksi puolisoa, kaksi lasta 
ja yhden lapsenlapsen haudanneena hänen kulkunsa oli jo 
aikaa sitten kääntynyt kohti tuonpuoleista eikä suinkaan 
uusia seikkailuja. Mutta unet tekivät pesää hänen kehoonsa, 
vaikka hän yritti sulkea mielensä niiltä. Lopulta hän keräsi 
kaiken rohkeutensa, astui heimonsa nuotiopiirin ääreen tu-
lenliekit silmissään ja kertoi unistaan muille.

Nyt hän on tässä, elämänsä ehtoopuolen saavuttanut 
kaksinkertainen leskinainen. Hän seisoo lautalla eteensä 
tuijottaen ja tarkastelee punasävyisiä maalauksia. Hirviä, 
veneitä, tietäjiä, metsästäjiä. Vanhimmissa, vain heikosti 
näkyvissä maalauksissa, seisoo köyryselkäinen karhu ja on 
luettavissa merkkejä, jotka viestivät kulkijoille samaanin sie-
lunmatkan poluista, vaaroista, mehuisaa tuoksua tihkuvista 
marjapaikoista, pimeydestä. 

Maalipurkki hänen jaloissaan on puolillaan punamultaa, 
mutta se ei yksin riitä. Lintuparven kirkkaat huudahdukset 
rikkovat hiljaisuuden ja saavat hänen sydämensä läpättämään 
levottomana. Hän tarttuu olallaan kantamaansa jouseen ja 
kaivaa lantiolleen sitomastaan pitkämallisesta nahkapussista 
teräväkärkisen nuolen. Ilta nousee lautalta rantaan, kiertää 
hentoa polkua pitkin kallion laelle ja tähyää saalistavia tiiroja, 
jotka vuoroin leijuvat ilmassa vettä ja kalliota kiertäen ja 
vuoroin syöksyvät veteen kalojen perässä. Pian, hän kuiskaa 
ääneen kohottaessaan jousensa kohti parvea.
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Alkaa hämärtää. Ilta istuu hartaana ja hiljaisena rannalla. 
Eloton lintu makaa levollisen näköisenä hänen kämmenten-
sä muodostamassa, verestä tahmeassa pesässä. Ilta silittää 
peukalonsa syrjällä liukasta, pehmeää sulkapeitettä. Hän 
nojaa leukaansa rintaa vasten ja tuijottaa herkeämättä koh-
dunomaisia käsiään ja niiden kolossa makaavaa viimeisen 
laulunsa laulanutta sielua. Lopulta hän kohottaa katseensa 
kohdatakseen auringossa kylpevän veden ja vastarannan vih-
reyden. 

”Kiitos”, hän kuiskaa linnun hennolle ruumiille laskies-
saan sen maahan.

Veri sekoittuu punamultaan ja saa sen hohtamaan. Ilta 
on toiminut ripeästi, mutta pyrkinyt säilyttämään olemukses-
saan kunnioituksen ja rauhan. Hän ei ole koskaan aiemmin 
tappanut jumalille, aina vain ihmisille. Hän on tottunut met-
sästäjä, käytännöllinen ja tehokas, eikä hän muista koskaan 
aiemmin todella pysähtyneensä saaliinsa äärelle. Lintu on 
hänen ensimmäinen uhrinsa, ensimmäinen surmaamansa 
eläin, joka ei päädy ruuaksi. Ilta upottaa kätensä alkusyk-
syn raskaaseen, viileään veteen, selkä käännettynä kalliolle, 
hetkien päässä pyhyydestä. Tuuli yltyy. Hän puristaa kämme-
nensä nyrkkiin, painaa kynnet ihoa vasten ja antaa voiman 
kulkea lävitseen. Kädet tietävät jo, mitä tehdä. Ne aukeavat 
puristuksestaan, piirtelevät vedenpintaan pyöreitä kuvioita.

Hän nousee ylös, tarttuu astiaan ja kävelee unissakäveli-
jän jäykkiä askeleita kallion äärelle. Kun hän painaa kätensä 
kiven lämmintä pintaa vasten, näyt syöksähtävät hänen si-
säänsä.
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”Kerran ratsastin ponillani
vieraalla rannalla ilman
satulaa täyttä laukkaa, kun se
äkkiarvaamatta kompastui
hiekan alla vaanivaan
ajopuuhun. Tunsin, miten
eläimen paljas lihaksikas
selkä katosi altani ja kaula
edestäni ja kiljahdin
säikähdyksestä ja kivun
odotuksesta. Ponikin päästi
hätääntyneen röhähtävän
äänen, mutta kehomme
jatkoivat kuin ihmeen
kaupalla liikettään samaan
suuntaan niin, että kun eläin
jälleen pääsi tasapainoon, on
kuin se olisi ottanut minusta
kopin.” 

(Rakkaudesta lajiin, s. 86. Ilm elokuu 2022)

Marianne Roivaksen esikoisromaani Rakkaudesta lajiin on kirja
vallasta ja väkivallasta, kiimasta ja voimasta, panemisesta ja
rakastamisesta. Samalla se on rakkaudentunnustus luomakunnan
kauneimmalle eläimelle, joka kantaa ihmistä saaliseläimen
erehtymättömällä vaistolla kaiken läpi.

Kirja ilmestyy elokuussa 2022
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I’ve seen things you people wouldn’t believe.
Roy Batty Blade Runnerissa

Ja oikea siipi on valkee
Ja se vasen musta on

Ja päivä on auringon kultaa
Ja yö on kylmä, valoton

CMX: Siivekäs



Mies saapuu jälleen tarkistamaan tiluksiaan ja seisoo eteishallissa. Nostan 
käteni miehen niskaan, joka on paksu kuin puunrunko ja kiihotti aikoinaan 
järjettömästi, kuten tuo kaikki muukin karkea yltäkylläinen lihas, nahka tiheä 
kuin percheronilla, mutta sen jälkeen vettä on virrannut siltojen ali. Suutelen 
miestä, tartun tämän kouraan ja lähden vetämään tätä peremmälle taloon, 
koska yleensä sellainen lähestymistapa helpottaa kokonaistilannetta ja miksi 
lykätä väistämätöntä.

Ota vaatteet pois ja odota, kun käyn kusella”, mies sanoo, ja aina se on 
käyn kusella, ei koskaan esimerkiksi mene edeltä, käyn valmistautumassa tai 
edes odota hetki, tulen kohta. 

Siirryn makuuhuoneeseen ja luovun hieman haikeasti paidastani, hou-
suistani ja sukistani, asettelen ne siististi, ettei tule sanomista, ja istuudun 
vuoteelle. Sitten vain tuijotan seinää kuin hevonen karsinassaan – on kuin 
olisin äkisti muuttunut oman itseni kaksoisolennoksi – ja ajattelen, että pitäisi 
osata olla kiitollisempi, ja toivon, että ensimmäinen erä olisi ripeästi ohi ja 
voisin käydä peseytymässä ja ottaa shotin pari lisää ja nukahtaa ja unohtaa 
edes vähäksi aikaa sen, miten täydellisesti ja samalla naurettavasti satimessa 
koen olevani.
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VALMENTAJA
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”On harvinaista, että kukaan täältä osallistuu vapaaehtoisesti sellaisiin 

tilaisuuksiin”, Winters huomautti arvioivaan sävyyn, kun he pakkautuivat 

autoon tallinpihalla. Hevoset olivat jo saaneet aamuheinänsä ja väkire-

hunsa, ja muutama eläimellinen silmä- ja korvapari seurasi tilanteen ke-

hittymistä puoliovien yli. Joukko hitaita raudanvärisiä lintuja lensi taivaan 

poikki.

Winters ja muukin tallinväki näyttivät siviileissään muodollisilta ja 

hieman vierailta.

Rasmus mutisi jotain ja liukui takapenkille. Nahkaverhoilu oli sileä, kaksi-

värinen, granaatinpunaista ja mustaa, jotenkin pornografisen näköinen, ja 

koko auto tuoksui kalliilta ja vasta pakasta vedetyltä. Se oli kookas luksus-

merkin maasturi, mainoslauseiden mukaan Pure Dominance ja Intelligent 

Beast, niin röyhkeän näköinen ajoneuvo, että se oli ollut pakko googlettaa. 

Turboahdin, erikoisvanteet, kromiastinlaudat, metalliväri, kaikki herkut. 

2700 kilon vetomassa, jos joku saisi mielenhäiriön ja raaskisi kytkeä veto-

koukkuun hevoskuljetustrailerin. Rasmus ei muistanut nähneensä sellaista 

autoa koskaan Suomessa, mutta oli toki mahdollista, että mallia oli viety sin-

nekin. Hän oli kieltämättä paremmin perillä luonnollisista hevosvoimista. 

”Teet joskus ylimääräisen päivän sisään, niin laitetaan majoitus firman 

kuluihin”, Winters ilmoitti, kun oli tullut puheeksi, että autossa oli tilaa ja 

Rasmus voisi lähteä mukaan.

I
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”Miten vaan. Kaikki käy”, Rasmus oli vastannut lyhyesti, kuitenkin tyy-

tyväisenä siitä, että hänet otettiin, jos ei vakavasti, niin ainakin huomioon. 

Takana oli pari kolme kuukautta tilalla. Työsopimus kattoi epämääräi-

sesti tallityöt yleensä, mutta Rasmus oli ottanut kottikärryralliin osaa vain 

tuokion ja nyt karsinansiivouksen hoitivat jälleen itäeurooppalaiset kundit, 

joiden otsassa luki ”paperiton siirtolainen”. Rasmus teki kaikkea muuta: 

hoiti pieniä huoltomaalauksia, korjasi laitumien ja tarhojen aitoja, poltti pur-

kutavaraa nuotiossa, ajoi laitumille vettä, siirteli hevosia tarhojen ja tallien 

välillä, ruokki niitä, pakkasi ja purki hevosautoa. Ja sitten tietysti laittoi 

hevosia kuntoon tilan kahdelle ammattiratsastajalle: harjasi, satuloi, suitsitti 

ja puki suojia, riisui ja kävelytti, huolehti loimituksesta, kylmäsi jalkoja, 

levitti linimenttejä, kääri lämpöpinteleitä ja jopa löi irtokenkiä kiinni, jos 

kengitysseppä ei ollut saapuvilla.

Myös myyntihevosten satulassa kului viikon aikana niin monta tuntia, 

että se tuntui jo ainakin puoliammattimaisuudelta. 

”Ei tarvitse nähdä kuin pari siirtymistä ravin ja käynnin välillä, jotka 

ratsastaja tekee, kun saa jo hyvän kuvan siitä, missä mennään”, Winters oli 

sanonut, ja siitä se lähti. 

Oli tietysti mainiota, että asiat olivat edenneet niin nopeasti oikeaan suun-

taan. Erityisen hyvin oli sujunut parin viisivuotiaan ruunan kanssa, joita 

Rasmus ratsasti osan viikosta Wintersin silmien alla, osan omin nokkineen. 

Nuoret hevoset oli tarkoitus pitää talven yli tilalla ratsutuksessa – hevo-

nenhan oli siitä omintakeinen myyntiartikkeli, ettei sitä voinut vain laittaa 

hyllyyn odottamaan sopivaa ostajaa ja poimia sieltä halutessaan esille – 

hankkia niille kisatuloksia ja myydä sitten. Molemmat nuoret hevoset olivat 

olleet Wintersin mielestä ikäisiään jäljessä, vaikka Rasmuksesta ne näyt-

tivät valmiimmilta kuin suomalaiset saman ikäiset ja edistyivät koko ajan. 

Rasmus oli tehnyt niiden kanssa perustyötä sileällä, siirtymisiä, väistöjä ja 

taivutuksia, Wintersin katsoessa päältä jo maltillisia esteradanpätkiäkin. 

Nuoria hevosia ei voinut syyttää suoritusvarmuudesta. Pienempi roikotti hy-

pyissä toivottomasti etujalkojaan, ja isompi keräsi painetta korkin alle niin, 

että veti välillä kierrepukkeja kuin itse paholainen. Se oli saanut Rasmuksen 

kerran tantereeseenkin. Rasmukselta oli paitsi kolahtanut ylpeys myös 
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niksahtanut keskisormi, mutta hän ei ollut maininnut siitä kenellekään, 

koska ei halunnut nyyhkyttää ääneen pikkumurheitaan tai ylipäätään käyt-

täytyä kuin mikäkin mammanpoika ja hiutale. Heitä sydämesi ensin esteen yli 

ja mene perässä. 

Myös yksityisiltä hevosenomistajilta oli alkanut tulla pyyntöjä, että 

Rasmus huolehtisi heidän hevostensa liikuttamisesta niinä päivinä, kun 

eläimillä ei ollut varsinaista treeniä Wintersin tai kakkosratsastajan kanssa. 

Oli harmaata aluetta, oliko se työtä vai vapaa-aikaa, jota piti olla puoli-

toista päivää viikossa, mutta se ei ollut Rasmuksesta niin tarkkaa. Jokainen 

hevonen opetti jotain, kuten laji-ihmiset aina korostivat, eikä kylä varsi-

naisesti pursuillut vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksia. Tallinväellä oli 

yhteiskäytössä auto, pikkuinen japanilainen heteka, mutta oli vaikea keksiä, 

minne olisi ajanut, eikä vasemmanpuoleiseen liikenteeseen oikein tottunut. 

Käytännössä tilalla menikin aamusta iltaan ja yleensä Rasmus hölkkäsi 

vasta iltatallin aikoihin kämpilleen kylälle tai jäi vielä auttelemaan ja sai 

joltain kyydin. Monesti hän lupautui tekemään yötsekin ja palasi työmaalta 

vasta puoli yhdentoista maissa. Välillä jopa houkutti jäädä nukkumaan ma-

kuupussissa taukotilan sohvalle, vaikka ikää oli tietysti jo liikaa sellaiseen 

leirielämään.

Ensimmäiset viikot satulassa olivat kieltämättä olleet melkoiset sulkeiset. 

Aika oli pääasiassa kulunut siihen, että Rasmus löysi hevoselle sellaisen 

aktiivisuuden, jonka Winters halusi nähdä. ”Ratsasta eteen!” oli tyypillinen 

komento kentän tai maneesin keskeltä. ”Kuuletko, kaveri? Sen on mentävä 

eteenpäin omilla jaloillaan ennen kuin voit tehdä yhtään mitään muuta.”

Rasmus oli joutunut monta kertaa kaartamaan Wintersin käskystä pois 

kaviouralta kuuntelemaan lisäohjeita. Kun hän pysäytti hevosen Wintersin 

viereen, mies saattoi tarttua häntä saappaasta ja vääntää polvea ulospäin 

niin, että selkärangassa sähähti ja hevonen väisti puoli askelta sivulle.

”Polvi irti, pohje kiinni”, Winters kehotti. ”Onko tuollainen käsijarru 

päällä ratsastaminen jokin suomalainen tapa? Älä varmistele niin paljon. Et 

voi jäädä pyörimään kulmaan voltille koko päiväksi. Yritä päästä mukavuus-

alueesi ulkopuolelle.”

”Joo. Yritän”, Rasmus mutisi ja lähti parin käyntiaskeleen kautta takaisin 
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harjoituslaukkaan.

”Sinulla on lihasvoimaa, käytä sitä oikein”, Winters jatkoi. ”Pystyt 

olemaan vakaa, eikä hevonen pääse horjuttamaan sinua ja vetämään heik-

koon etukumaraan. Näytät kuitenkin jäykältä. Ojenna niskaasi ja ajattele, 

että annat vaan mennä.”

”Joo...”

Pitkä sivu laukassa, sitten pääty-ympyrälle.

”Sinusta näkee, että olet tottunut ajattelemaan, että hevosen pitää olla 

koko ajan tasaisesti kuolaimella ja peräänannossa. Kun työskentelet kotona, 

ei kuitenkaan kannata miettiä liikaa sitä, miltä se näyttää. Liiku siellä satu-

lassa enemmän. Nojaa eteen ja taakse. Liioittele. Ajattele, että liikut oman 

balanssisi ympärillä. Joskus on hyvä menettää jokin asia, jotta pystyy hah-

mottamaan sen ja löytämään sen uudelleen paremmin kuin ennen.” 

Kavalettien yli ja diagonaalille suunnanvaihtoon.

”Rentoudu. Hengitä.”

”Joo. Yritän.”

”Paranee. Jatka. Tasainen ja pehmeä käsi. Voit vaatia, että hevonen tekee 

oman osuutensa, mutta älä tappele sen kanssa. Hevosen satula ei ole oikea 

paikka toteuttaa mitään omia yksityisiä väkivaltafantasioita.”

Rasmus ei tiennyt, oliko siihen hyvä vastata naurulla vai ei, joten hän 

hymyili vähän ja jatkoi laukassa.

”Nyt alkaa näyttää lupaavalta. Uudestaan kavaleteille. Kiitä sitä, kun se 

tekee oikein. Myötää sisäkädellä. Hyvä, juuri noin!”

Kun aktiivisuus oli löytynyt, Rasmus oli alkanut päästä sisään Wintersin 

systeemiin ja kovaääniset komennot olivat vaihtuneet keskustelutyyliin. 

”Sinulla on hyvä istunta ja perusratsastus hyvällä tasolla”, Winters oli 

huomauttanut jokin aika sitten. ”Moni täkäläinen kyllä kilpailee mielellään, 

mutta olemme kaivanneet ihmistä, jonka voi laittaa nuorten satulaan ja joka 

ennen kaikkea kykenee läpiratsastamaan erilaisia hevosia. Ja viitsii tehdä 

sitä. Me emme ehdi Peeterin kanssa tehdä kaikkea arkityötä. Jos hevosia on 

liikaa, tusina tai enemmän päivässä miestä kohti, se menee hosumiseksi.”

Saisiko tuon kirjallisena? Rasmus oli ajatellut hiljaa mielessään ja pais-

tattellut lausunnon valossa monta päivää.
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Statistiikka paljasti, että Winters oli pitkään ollut vakionimi Irlannin kansal-

lisissa kärkikahinoissa. Fédération Équestre Internationalen esterankingis-

sakin miehellä oli monena vuonna ollut ihan uskottava pistemäärä. Henki-

lönä mies oli lyhytsanainen, pidättyväinen ja valpas. Sitkeä, kovahermoinen, 

keskittynyt. Sellainen tyyppi, jota oppilaat, hevosenomistajat ja muiden 

asiakkaiden ja ihailijoiden leegiot mielellään kutsuivat ”mukavaksi” mutta 

joka ei sanan varsinaisessa merkityksessä ollut aivan sitä. Rasmus oli saanut 

kuvan, että Wintersillä ei ollut vähään aikaan ollut huippuhevosta. Tallissa 

seisoi jokunen nouseva kyky, mutta kaikesta päätellen kunnianhimoisem-

massa urheilussa elettiin suvantovaihetta ja keskityttiin pikemminkin hevos-

kauppaan. Kaikki muu, kuten pienemmissä luokissa kilpaileminen, palveli 

sitä tarkoitusta.

”Ymmärrät tietysti, että tämä ei ole hyväntekeväisyysyhdistys”, tal-

limestari linjasi esitellessään paikkoja. ”Asiakkaita on kohdeltava silk-

kihansikkain, vaikka tulet näkemään, että koeratsastajien joukossa on 

monenlaista viheltäjää. Hevoskauppa on ainoa tapa, jolla tällä alalla pystyy 

tekemään muutakin kuin tappiota. Loput kassavirrasta yritetään tehdä 

valmennuksella.”

Volyymi olikin suuri. Sisä- ja ulkotalleissa oli yhteensä monta kymmentä 

karsinaa, mutta koska hevosia oli lisäksi ympäri vuoden laitumilla, kukaan 

ei tuntunut tietävän tarkkaa päälukua tai edes välittävän siitä. Ostajat olivat 

paitsi kotimaisia myös brittejä, mannereurooppalaisia ja jopa jenkkejä. 

Myyntihevoset olivat monen tason estehevosia: tavallisia rehtejä harraste-

hevosia, jotka toivat juniorin tai tädin turvallisesti maaliin ja joita etsivät 

kaikki ja sitten myös sellaisia, joiden kanssa pääsi testaamaan urheilullisia 

rajojaan. Joukossa oli yleensä myös muutama iso poni ja joskus jopa kirjavia 

cobeja, joilla oli tuuheat jouhet, pysty lapa ja rajallisesti ratsastuksellista 

annettavaa. Oli jo ehtinyt muodostua tavaksi, että jos joku poneista tai co-

beista piti valmistella ostajien koeratsastusta varten tai oli muuten tarpeen 

laittaa ruotuun, Rasmus sai komennuksen satulaan. Siitä ei kehdannut 

kieltäytyä, vaikka satulassa polvet koukussa istuessa tuntui – ja epäilemättä 

myös näytti – että eläinten päät sojottivat etukaaren alta suoraan jalkojen 

välistä.

”Siitä vaan poniluokkiin ilmoittautumaan”, joku muisti aina vitsailla. 
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Winters vitsaili harvemmin. Omien joukkojen keskuudessa mies piti 

kaiken kaikkiaan tietyn etäisyyden. Auktoriteetti ei ollut alleviivattua, 

mutta oli ensimmäisestä päivästä lähtien ollut selvää, että viimeinen sana oli 

Wintersillä ja sitä tuli noudattaa viivyttelemättä, mielellään jo ennakoiden. 

Harvemmin kukaan kokikaan erityistä tarvetta diskuteeraamiseen.
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Esipuhe

Minä sanon metsä, mutta silti menen mehtään, ja kun olen päässyt 
sinne, olen metässä. Sukuni murre siis elää vielä puheessani. Moni 
menee methään, vielä useampi mettään. Sellaista on suomen kieli, 
mutta millainen on mieli? 

Mitä suomalaiset ajattelevat metsästä? Onko se muutakin kuin 
rauhan tyyssija ja kitkerien kiistojen aihe? Kun pohdin tätä, alkoi 
mieleeni nousta lukemattomia lausahduksia, mielipiteitä ja tarinoita, 
joita olin vuosien varrella kuullut. Vangitsin muistoni paperille ja an-
noin mielikuvituksen täydennellä niitä. Näin syntyi Mielimetsä, jossa 
päästän ääneen 139 eri-ikäistä suomalaista. He kertovat omin sanoin, 
mitä heille tulee ensimmäiseksi mieleen sanasta metsä.

Pirjo Kela





Metsä minun kotini
Kirsi Kunnas
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Isäukko ei enää muistanut asioita entiseen malliin, mutta jalat hänellä 
olivat vikkelät kuin nuorella pojalla. En voinut kieltäytyä, kun hän pyy-
si minua metsäretkelle lapsuutensa maisemiin, niihin metsiin, joissa 
hän työvuosinaan vietti melkein kaiken vapaa-aikansa.

”Siellä on monta hirvee kaatunu, ja valtavat teeriparvet päässeet 
hengestään”, isä muisteli. ”Mitenkäs metsot”, kysyin, ja isä vastasi: 
”Mehtoja oli niillä perukoilla vähempi, mutta teeriparvet niin suuria, 
että pimensivät taivaan.” Isä ehkä hieman liioitteli itäsuomalaiseen 
tapaan. Arvelin kuitenkin, että kyllä sellaisilla teeriapajilla pitää käy-
dä muistelemassa, ja me lähdimme eräänä syyskesän viikonloppuna 
matkaan. Isä neuvoi reitin – hyvin tuntui tie olevan mielessä. Perillä 
jätin auton levennykselle laajan hakkuuaukean viereen. Aukealla kas-
voi polvenkorkuinen männyntaimikko.

Ukko hyppäsi ketterästi ojan yli ja alkoi kävellä pitkin askelin tai-
mikon reunaa. Häthätää pysyin perässä. Kuljimme reippaasti loivaa 
rinnettä ylös ja yhytimme vanhan polun. Isä kertoili muistojaan. 
Jossain kohdassa hän oli ampunut hirven, jossain taas hirvi oli rymis-
tellyt passimiesten välistä pakoon. Lapsuusmuistojakin tulvi mieleen: 
sota-aikana saloilla oli kulkenut monenlaista vierasta väkeä, mutta 
eniten puheissa vilahteli eläimiä, näätiä, teeriä ja lopulta karhukin.

Ajattelin, että ukko keksii omiaan, kuvittelee. Suuri osa metsästä 
näytti nuorelta – saattoiko isä tunnistaa paikat, joista puut oli hänen 
lapsuutensa jälkeen kaadettu ja uusia istutettu tilalle. Vaikea uskoa.
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Teimme tulet ja joimme kahvit pienen lammen rannassa. Sitten 
ukolle tulikin kiire kotiin. Hän alkoi harppoa reipasta tahtia polkua 
pitkin, mutta poikkesi sitten vasemmalle. ”Tästä meijän pittää men-
nä, jos aiotaan suoraan autolle”, hän huikkasi olkansa yli. Minä yritin 
ehdottaa, että jospa nyt kuitenkin seurattaisiin polkua. Ajattelin, että 
se johtaa sentään jonnekin, sillä olin itse täysin menettänyt suunnan 
tajun. Olisipa edes kompassi mukana, mietin huolissani.

Kuljimme pitkän taipaleen, ja minä tapailin jo puhelintani. 
Mahtaako erämaassa olla kenttää? Sitä en ehtinyt tarkistaa, kun 
edessä alkoi pilkottaa valoa, selvästikin aukio. Ja totta tosiaan: tu-
limme sen hakkuuaukion reunaan, josta olimme lähteneet liikkeelle. 
Loivan rinteen alapuolella näin autoni. Jopa osasikin ukko tarkasti 
oikeaan paikkaan! Joka on korvessa syntynyt, ei tutuilla salomailla 
kompassia tarvitse.

Teppo, 64
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”Millon oot aatellu muuttaa kirkonkylälle?”
”Aiotko sinä tosiaan jäädä sinne korpeen asumaan? Yksin?”
”Eikö sinnuu yhtään pelota ne metät, mitä kaikkee niissä voi olla?”
Nyt on sitten kysymykset loppuneet. Vuosikausia niihin sai vastail-

la. Mitähän kaikkea sitä mahtaa metässä olla, mitä niin? Mitä pelotta-
vvaa tutussa paikassa olis? Täällähän minä olen asunut siitä asti, kun 
menin naimisiin. Lapset tuli ja sitten ne meni, ja me jäätiin Arvin kans 
kahestaan. Ja sitten lähti Arvi. Minä jäin yksin, enkä ihan yksinkään; 
onhan tässä kissa ja koira kavereina, Misse ja Peni.

Tuo mehtä sen tekkee – sitä minun ihmisten mielestä nyt tarttis 
ruveta pelkäämään. Harva ennää nykysin assuu näin mehtien ym-
päröimänä, ja siksi niillä on kaikenlaisia kuvitelmia. Illan hämärissä 
lähtee liikkeelle möröt ja mönninkäiset, peikot ja piessat, ja niillä on 
pahat mielessä. Ne tullee ikkunoitten taakse koputtelemaan, huhkai-
lemaan. Ties mitä suunnittelevat.

En tiijä, mitäpä ovatkin suunnitelleet, ikinä eivät ole suunnitelmiaan 
toteuttaneet. Infarktiin Arvikin kuoli, ei se metän syytä ollut. Mistä ne 
ihmisten kuvitelmat kumpuaa? Mikä niitä saa aikaan? Ehkä ei kannat-
tais kahtoo niin paljon murhasarjoja telkkarista. Sarjamurhaajia! Kai 
niitä enempi liikkuu maalikylissä, ei ne korvessa pärjää. Luulen kyllä, 
että ihmismielessä on jottain vanhempaakin pelkoa, sellasta esi-isiltä 
perittyä. Ehkä ne rohkeet ja pimmeetä pelkäämättömät sai loppunsa 
suden suussa ja karhun kidassa, ja jäljelle jäi vain ne, jotka kavahtaa 
yötä, yöllistä mehtää.
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En minäkään yöllä lähtis tuonne kuusikkoon hortoilemmaan, kun 
en kovin kauas mene ees päiväsaikaan. On jalat menny niin huonoiks, 
ettei kannata. Silti minusta on mukava katella noita puita ja varsinkin 
kuunnella. Koko kesän on ikkunat auki, ja talvella meen Penin kans 
joka ilta portaille kuulostelemaan. Joskus saa kuulla, kun pöllö hu-
huaa. Siitä portailta sitten menen suoraan sänkyyn ja nukahan metän 
tuntu mielessäni. Oon ihan kuin orava Aleksis Kiven laulussa:

”Makeasti oravainen
makaa sammalhuoneessansa ”

Helmi, 88
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Niin kauan kuin muistan, on äiti puhunut metsästä ja kulkenut siellä. 
Kun hän oli lapsi, metsään pääseminen oli juhlaa, harvinaista va-
paa-aikaa. Marjastus oli harrastus, työ ja raadanta liittyi taloon ja 
pihapiiriin. Ankaraa se raadanta olikin, ja osansa saivat myös lapset. 
Piti kantaa puhdasta vettä sisään ja likaista ulos, piti kuoria perunoita 
ja ruokkia eläimiä. Heinäntekoaikaan huhkittiin ympäripyöreitä vuo-
rokausia. Vain metsässä saattoi hieman huokaista, sillä marjastus ei 
tuntunut työltä.

Pienviljelijän emäntänä äiti ei taatusti myöskään päässyt helpolla; 
ensimmäinen kodinkone, joka hieman helpotti töitä, oli pyykkikone. 
Metsään äiti lähti aina mielellään, ja marjoja poimittiin niin itselle 
kuin myyntiin. Kun lehmät sitten laitettiin ’korkealaitaiseen’ eli teu-
rastamon autoon, alkoi joutilaampi aika. Äiti perehtyi sienestykseen 
– eikä vain ruokasieniin. Hän ryhtyi värjäämään lankoja sienillä. Niistä
langoista kudottua villatakkia hän nyt haluaisi pitää kesät talvet.

Ennen ensimmäisiä dementian oireita äiti vielä lainasi kirjastosta 
kirjan, joka kertoi metsän kasvien hyötykäytöstä terveystarkoituksiin. 
Hän oli leikannut siitä kirjasta muutamia sivuja, ja silloin heräsi epäi-
lys, että kaikki ei ole kunnossa.

Dementia pahenee koko ajan. Äiti sivelee villatakkinsa rintamusta, 
katselee ikkunastaan ulos ja haikailee metsään. Isää hän ei tunnu kai-
paavan, mutta tuttua männiköä kylläkin. Hyvin kelpaa pakopaikaksi 
myös se kuusimetsä, joka on kävelymatkan päässä hänen nykyisestä 
kodistaan. Sinne äiti karkaa aina, kun silmä välttää. Etsijöilleen hän 
sanoo painokaasti:

”No enhän minä kadoksissa ollut! Minä olin metsässä!”

Valma, 63
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Ei tämä niin pitkä lenkki ole, että tarttis levähtää, mutta jos polun 
vieressä on hyvä, tasanen kanto, sopivan korkunen ja sen verran van-
ha, ettei housun persaukset pihkaannu, niin mielellään sille istahtaa. 
Liekö hätiä kolme kilometriä tämä mun iltalenkki, pitemmällekin pol-
kua pääsee, mutta tavallisesti tää riittää. Kyllä tässä jo saa mukavasti 
happee keuhkoihinsa. Viivähdän hetken, kuuntelen lintuja, jos nyt 
jotain sattuu kuulumaan. Ja hiljasuutta voi aina kuunnella. Nytkin, 
kun olen lomautettuna, mutta eritoten aina työpäivän jälkeen. Sillon 
sitä luonnonrauhaa kaipaa kovasti.

Vaimo ei hiljasuudesta piittaa, kun se joskus lähtee mukaan niine 
sauvoineen. Ei se nyt ihan koko ajan puhu, mutta ei kyllä kovin pit-
kään ole hiljaakaan, ja mieluummin se ulkoileekin ystäviensä kanssa.

Silloin kun meillä vielä oli koira, lenkkeilin sen kanssa. Se lähti 
innoissaan metsään, mutta tästä lepotauosta se ei yhtään tykänny, 
vaan halusi päästä eteenpäin. Niin että loppujen lopuksi tämä sika on 
sitten kaikkein mieluisin kävelykaveri minulle. Olis nyt kaksi kantoa 
tässä, niin pääsis sika toiselle istumaan. Ikimuistoisa näky. Minä toi-
sen kannon päässä, sika toisen, ja sialla vihree villatakki päällä. Pitää 
olla, ettei flunssa pääse yllättämään.

Tytär toi meille hoitoon poikakaverinsa sian, kun ne olivat lähdössä 
ulkomaille. Minisika tai mikälie mikropossu se on, Alvari. En millään 
meinannu suostua, mutta lopulta piti taipua, kun minulla on nyt tätä 
pakollista lomaa. Sisällä me pärjättiin sian kanssa hyvin, mutta kun yri-
tin viedä sitä ulos, se alko temppuilla: inisi, teutaroi ja yritti päästä talu-
tusnuorastaan. Meinasin jo luovuttaa, kun vaimo kehotti viemään sian 
metsään. ”Siellä ei ainakaan ole kulkuneuvoja suhahtelemassa ohi.”
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Ainahan voi koettaa, ajattelin, mutta kun Alvari on kaupunkilais-
sika, en uskonu keinon tepsivän. Olin väärässä! Heti metsäpolulle 
päästyään Alvari rauhottu kerrassaan. Peräkanaa kuljettiin, ja kun 
pysähdyin kannon luo, seisahtu Alvarikin. Se katseli rauhallisesti ym-
pärilleen, ja tuntu jotenkin haistelevan kuusikon tuoksuja. Nytkin sen 
silmät on melkeen kiinni. Pitääpä kertoo tyttärelle, että Alvari on al-
kanu meditoimaan.

Eläimiä ei pitäis liikaa inhimillistää. Toisaalta nykysin kirjotellaan 
sellastakin, että ihmisen ja eläimen välillä ei olis suurtakaan eroo. 
No, se mun on helppo uskoo, jos aattelen itteeni ja Alvaria. Metsän 
eläimet on vähän eri juttu, ne on jotenkin enemmän eläimiä. Jotain 
lintuja tässä joskus pyrähtelee, useammin näkee oravan. Miten mah-
taa kurre mieltää minut ja Alvarin – pitäneekö sikaa enemmän itsensä 
kaltaisena vai minun. Enpä usko, että itsensä; villieläimet on täällä jo-
tenkin osa metsää, semmosta vanhaa suunnitelmaa ja kokonaisuutta, 
mutta me sian kans ollaan muukalaisia, irrallisia. Ihan kuin tuulen 
ajelemat akanat. Meidän juuret on ties missä, minun kai Afrikassa, 
mutta entäs Alvarin? Aika varma olen, että sikojen heimo on kehitty-
nyt metsäisissä ympäristössä.

Vajaan viikon päästä tuo lenkkikaveri sitten lähtee, ja minun pitää 
taas totutella kulkemaan täällä yksin. No, eipä mitään, kun talvi tulee, 
siirryn suksille, ja hankala Alvarin olis silloin pysyä perässä. Siitä us-
kallan vaikka lyödä vetoa, että Alvari jää kaipaamaan tänne, puiden 
ja hiljaisuuden keskelle. Sika on viisas eläin ja sillä on hyvä muisti.

Kimmo, 56



Tuo on mun juttu, ajattelin, kun huomasin Suomen Ladun Nuku yö 
ulkona -kampanjan. Retkeilen paljon metsissä niin lähiseudulla kuin 
kauempanakin, ja monta yötä on tullut vietettyä luonnon helmassa. 
Pitkän vaelluksen jälkeen uni tulee kuitenkin nopeasti, joten metsän 
yö on jäänyt minulle tuiki tuntemattomaksi. Mitäpä, jos etsiskelisin 
yöpymispaikan läheltä kotiani ja viettäisin siellä yön ihan yksin, val-
voisin ja kuulostelisin luontoa.

Kampanjapäivänä elokuun lopulla varustauduin matkaan. Otin 
mukaan eväät, makuupussin ja teltan. Tarkoitukseni ei ollut nukkua 
teltassa, vaan viritellä siitä hiukan suojaa sateen varalle. Ajattelin, että 
tällä kertaa ei edes ohut telttakangas saa olla minun ja yön välissä.

Löysin tutusta kuusikosta helposti sopivan yöpymispaikan. Laitoin 
telttakankaan alustaksi ja makuupussin sen päälle. Kaksi telttanarua 
kiinnitin suuren oksaan, joten muodostui alkeellinen laavu. Elokuinen 
ilta hämärsi, ja minä kuulostelin ympäristöäni. Tiesin maantien ole-
van melko lähellä, mutta se oli vähäliikenteinen ja hiljainen sivutie. 
Viilenevän metsän tuoksu tuntui voimakkaana. Join teetä ja 
istuskelin hetken ympärilleni katsellen, mutta kun pimeys 
laskeutui, asetuin maate. Torkahdin hetkeksi, mutta heräsin pian 
hyttysen ininään. Olin varannut mukaan hyttyshatun, jonka yritin 
asetella suojaksi kasvojeni eteen. Silloin huomasin, että tunnelma 
tuntui muuttuneen. Jotain odottavaa oli kerääntynyt 
makuupaikkani lähelle, ympärilleni. Yritin kuulostella, liikkuiko 
joku. Joku vai jokin? Sytytin kännykän valon, mutta silloin 
pimeys tihentyi entisestään. Viisainta oli sammuttaa 
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valo ja asetteua tiiviisti maata vasten. Tavallisesti nukun kyljelläni, 
mutta nyt se ei tullut kysymykseen: minun piti ehdottomasti pysyä 
selälläni, ettei se jokin päässyt yllättämään takaa päin. Käsivarsieni 
iho meni kananlihalle, ja kun läheltä kuului outoa kitinää, tuntuivat 
hiuksetkin nousevan pystyyn.

Jossakin vaiheessa kauhu hellitti sen verran, että nukahdin. 
Herätessäni aurinko paistoi jo korkealta, ja sen säteet valaisivat var-
joisan nukkumametsäni. Katselin ihmeissäni ympärilleni ja mietin, 
mitä kummaa yöllä tapahtui. Ehkä jouduin sellaiseen metsänpeittoon, 
johon vanhan kansan kerrotaan uskoneen: metsä loihtii ihmisen. En 
tiedä enkä oikeastaan haluakaan tietää. Se on kuitenkin varmaa, että 
ensi vuonna houkuttelen muutamia kavereita kampanjaan mukaan. 
Haluan yöpyä metsässä porukalla.

Peetu, 20



Metsässä on niin mukava taivaltaa reipasta vauhtia, pistää töppös-
tä toisen eteen, etten mielelläni jää pitkäksi aikaa seisoskelemaan ja 
maisemia ihailemaan silloinkaan, kun vaaran laelta avautuu silmän-
kantamaton näkymä. Vain yksi asia saa minut pysähtymään: elävä tuli. 
Nuotion virittäminen on melkein kuin pyhä toimitus, ja tulen äärellä 
istuskellessa katoaa eteenpäin viilettämisen tarve pitkäksi aikaa.

Ani harvoin käy niin, että nälkä pakottaa evästämään paikassa, jo-
hon ei voi sytyttää tulta. Silloin on vain istahdettava kannon nokkaan 
ja hotkaistava voileivät mahdollisimman nopeasti. Sellaisesta eväs-
tauosta ei nauti. Onneksi nuotiopaikkoja on tiheässä retkeilyreittien 
varsilla, eikä hätäratkaisuun tarvtse turvautua usein. Yleensä päivä-
ateriaa varten sytytetään ohuista puista tai risuista pieni tuli, jolla voi 
keittää kahvit ja ehkä paistaa makkaraa. Tuli on saatava sammumaan 
ennen kuin taival jatkuu, joten kunnon nuotio tehdään vasta illalla.

Yöpymispaikassa väsymys saattaa painaa, muttei ikinä niin paljon, 
ettei jaksasi pilkkoa sopivia puita ja tehdä sytykkeitä. Nuotio on saata-
va palamaan yhdellä tulitikulla, se on ehdoton tavoite. Kun tuli sitten 
roihuaa, vettä on haettu ja ruokatarvikkeet kaivettu esiin, seuraa py-
sähdyksen hetki. Tuli vetää katsetta puoleensa, pakottaa lopettamaan 
touhuilun hetkeksi. Hitaasti laitan kahviveden kuumenemaan ja jatkan 
sen jälkeen tulen tuijottamista. Elävässä tulessa on jotain selittämätön-
tä vetovoimaa ainakin silloin, kun ympärillä leviää metsää, erämaa-
ta, josta ei kuulu ihmistoiminnan ääniä. Onkohan se juttu geeneissä? 
Sillä tavallako esi-isät istuivat tulilla? Jääkauden jälkeen, kun meri oli 
väistynyt näiltä seuduilta? Tai ehkä jo aiemmin, Afrikassa, ihmislajin 
alkukodissa? Se tuntuu ihan uskottavalta. Nuotiolla ihmiset olivat tur-
vassa pedoilta, ja pelkoa lievittääkseen he tarinoivat. Pystyn melkein 
näkemään heidät kyyhöttömässä liekkien ympärillä, ja kun veistelen 
purkista nötköttiä keittopataan, he kumartuvat odottavina katsomaan. 
Ovat ainakin hengessä mukana, kun keitto alkaa kuplia.

Olli, 33
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Ilahdun aina, kun metsässä tulee vastaan kivi. 
Mutta eihän se tule! Minä menen sen luo, ja kivi 
vain lepää? Seisoo? Makaa? Ei, ei löydy kivelle 
muuta sanaa kuin ’olla’. Puut seisovat ja kasva-
vat ja huojuvat, ne kaadetaan tai ne kaatuvat. 
Aluskasvillisuus leviää, sammalpeite paksunee, 
varvikko rehottaa. Ja ihminen käy loputtomia 
kiistojaan. Kivi vain on, on aina ollut. Se näki 
metsän alun, mutta näkeekö se myös lopun?

Inka, 24
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Metsä menee aina sinne, missä on puita. Jos on 
tarpeeksi kuusia ja mäntyjä ja vaikka koivuja, 
niin sinne se menee. Niitten puitten välit tulee 
täyteen metsää, ja oksien allekin se menee, ai-
nakin kuusen oksien alle. Ja metsää on hiukan 
myös maan sisällä, sillä siellä on puiden juuret. 
Niistä juurista metsä tykkää niin paljon, että al-
kaa tehdä sieniä. Silloin sataa ja on kesä. Niitä 
sieniä saa poimia ihan kuka vaan, mutta ensin 
ne pitää opetella tuntemaan.

Jos joku tulee ja kaataa kaikki puut, niin sil-
loin se metsä menee pois, se nousee ylös yhä 
korkeammalle ja korkeammalle ja lopulta pil-
ven päälle. Sieltä ylhäältä se katselee, onko jos-
sakin vielä puita ja sinne se sitten lähtee. Kun 
metsä tulee pilvestä alas, kuuluu jyrinää. Se on 
ukkonen, mutta kun metsä on päässyt puitten 
luo, ukkonen loppuu. Siitä ihmiset tietää, että 
metsään voi taas mennä.

Konsta, 4



Jaakko Wilenius:
Königsberg kestää

kustannusaarni.fi/jaakko-wilenius-konigsberg-kestaa/

Ukrainan sota, tai Putinin
sota, on saanut koko
Euroopan miettimään
uudestaan sodan ja rauhan
kysymyksiä. Mitkä tiet
johtavat sotaan? Ja mitä
rauhan puolesta voi tehdä
sen jälkeen, kun viha ja
katkeruus ovat jo rikkoneet
naapurusten välit?

Jaakko Wileniuksen tiiliskivi
Königsberg kestää on
vaihtoehtohistoria siitä
edelliestä suursodasta. Kirja
alkaa Baijerin
Obersaltzbergistä 10.
heinäkuuta kymme-vuonna

1944. Saksan Valtakunnankansleri Adolf Hitler on kyyristynyt
karttapöydän yli silmälasit nenällään ja tarkastelee pöydälle
levitettyä suurta karttaa.  Kirjan minäkertoja, Wehrmachtin majuri
Kurt Kress ei vielä tiedä osallistuvansa attentaattiin, joka muuttaa
koko Euroopan historian toiseksi kuin me tunnemme.

Königsberg kestää on romaani jokaiselle, joka haluaa ymmärtää
enemmän, mistä sodassa on kysymys. Se on rauhan kirja.

https://kustannusaarni.fi/jaakko-wilenius-konigsberg-kestaa/
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”Valtakunnankansleri Adolf Hitler on saanut hetki sitten sur-
mansa pommiräjähdyksessä. Uudeksi valtakunnankansleriksi on 
nimitetty Leipzigin entinen ylipormestari Carl Goerdeler ja 
presidentiksi kenraalieversti Ludwig Beck. Saksan sotavoimien 
kaikkien puolustushaarojen komentajaksi on nimitetty sota-
marsalkka Erwin von Witzleben.  

Attentaatin takia koko Saksassa on käynnistetty operaatio 
Valkyyria, sisäisen turvallisuuden varasuunnitelma, jonka 
mukaisesti kaikkia asevoimien joukko-osastoja on jo ohjeistettu 
tilanteesta. Berliinin tärkeimpien virastojen ja ministeriöiden 
eteen on asetettu sotilasvartiot, ja kaduilla partioi runsaasti 
sotilaita. Kaupungista on kuulunut satunnaista laukausten 
vaihtoa, mutta tilanne on täysin uuden valtakunnan johdon 
hallinnassa.  

Kehoitamme kaikkia saksalaisia pysymään rauhallisesti 
kotonaan ja kuuntelemaan radiota. Tiedotamme tapahtumista 
lisää mahdollisimman pian. Kunnia Saksalle.  

(Saksan valtakunnankanslian erikoistiedonanto 20.7.1944 
klo 13:00) 
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 Kolme valokuvaa 

Illat hämärtyvät Itä-Preussin Königsbergissä päivä päivältä 
aikaisemmin. Eletään lokakuun loppua vuonna 1981. 
Altstadtissa sijaitseva, edellisen vuosisadan vaihteessa raken-
nettu kerrostalo on todistanut kaupungin myrskyistä historiaa 
Saksan keisarikunnan loiston päivistä lähtien.  
Talon ylimmästä, neljännen kerroksen ikkunasta avautuu 
näkymä Pregel-joelle ja siitä haarautuvalle Hundegattille. Ilta 
on alkanut tummentua, ja päivisin hyvin vilkas jokiliikenne on 
lähes loppunut. Vain yksi vanha, hiilen mustaama satama-
hinaaja ponnistelee vastavirtaan hinaten raskasta, puutavara-
lastissa olevaa proomua. Jokea reunustavat rantakadut ovat sen 
sijaan täynnä ihmisiä huolimatta luoteesta, Danzigin lahdelta 
puhaltavasta purevan kylmästä tuulesta, joka tuo lupauksen 
talven räntä- ja vesisateista. Vanhat tavaramakasiinit on purettu 
70-luvun lopussa, julkisivuja lukuun ottamatta. Tilalla on
toimistoja, ja alakerran ravintolat ovat hyvin suosittuja.

Alue kärsi suurta vahinkoa ensin Englannin Kuninkaal- 
listen ilmavoimien pommituksissa elokuussa 1944 ja sen 
jälkeen puna-armeijan tykkitulessa, sen piirittäessä kaupunkia 
tammikuussa 1945. Viisikymmentäluvulla satama-alue 
entistettiin vaivoja säästämättä lähes sotaa edeltäneeseen 
asuunsa. Kovasta ajasta muistuttakin enää vain museoitu, 
harmaaksi maalattu merivoimien kevyt risteilijä Köln. Alus 
viettää eläkepäiviään Bohlwerksgassella, jossa se on kiinnitetty 
pollareihin paksuilla köysitouveilla. 
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Tuuli rämisyttää huoneen ikkunoita, mutta vanha mies ei tätä 
huomaa. Hän tuijottaa mietteissään paperia, hänen 
kirjoittamiensa muistelmien viimeistä  sivua. Mies laskee 
paperin vanhalle tammiselle pöydälle, joka on kulkenut hänen 
suvussaan jo kahden vuosisadan ajan ja päästää syvän 
huokauksen. Hän kääntää katseensa sivuseinälle ripustettuihin 
kolmeen kehystettyyn mustavalkoiseen valokuvaan.  

Ensimmäisessä kuvassa on neljä lasta ja yksi nuorukainen. 
Kuva on otettu kesällä Samlannissa, Cranzin hiekkarannalla 
Taustalla näkyy kivipengerryksen päälle rakennettu puinen 
rantapromenaadi, joka on  täynnä ihmisiä, ja sen takana 
lomahotelli Monopol, satulinnaa muistuttavin torneineen. 
Kuvan lapset ovat eri-ikäisiä, mutta poikien piirteet paljastavat 
heidän veljeksiksi. Heillä on mustat shortsit ja valkoiset, 
hihattomat t-paidat, joissa on kolme vaakatasossa olevaa 
kapeaa raitaa. Nuorin pojista, ehkä noin kuusivuotias, on 
polvillaan hiekassa. Hän esittelee valloittavasti hymyillen 
kuvaajalle löytämäänsä simpukan kuorta. Pojasta vasemmalla 
seisoo kaksi vanhempaa veljestä, jotka ovat keskittyneet 
tutkimaan toisen kädessä oleviaa pientä purjevenettä. Heitä 
voisi luulla kaksosiksi, ellei lähempi tarkastelu osoittaisi toisen 
olevan jo vähän pidempi ja rotevampi. Kuvan ainoa tyttö 
poseeraa hyvin tietoisena kuvaajan läsnäolosta. Jo varhaista 
teini-ikää lähestyvällä tytöllä on valkoinen, leveälierinen 
rantahattu ja urheilullinen, puoleen reiteen asti ulottuva 
kokouimapuku. Hän hymyilee leveästi, vähän keimaillen 
kameralle. Auringon valo saa hänet siristämään silmiään. 

Viimeinen veljeksistä on noin kaksikymmentävuotias. 
Nuori mies on kietonut kätensä polvien ympärille, ja hän istuu 
uimahousuissa rantahiekalla pyyhkeen päällä. Hän seurasi 
rennosti hymyillen muiden tekemisiä. Märkä tukka kertoo 
hänen tulleen juuri uimasta.  



10 

Kuvan alalaitaan on kirjoitettu: Ostseebad Cranz im 12.8.1928 
Ute, Hans, Rudolf, Kurt und Rüdiger. 

Toinen, ryhmäkuva on otettu sodan aikana, koska kaikilla 
miehillä on univormut. Kuvan neljä naista ovat pukeutuneet 
juhlavammin, vaikka sota-aika näkyy pukujen vaatimattomissa 
leikkauksissa. Naiset istuvat tummalla Biedermayer-sohvalla, 
miehet seisovat takana rivissä.  

Ensimmäisenä vasemmalta istuu jo reilusti yli 
kuusikymmentävuotias, harmaatukkainen nainen, jalkat 
tiukasti ristissa. Päällään hänellä on valkoinen, pitkähihainen 
paita ja musta pitkä hame ja hän piilottelee kädessään valkoista 
esiliinaa, joka on riisuttu ilmeisesti kuvauksen ajaksi. Nainen 
näyttää siltä, kuin hänet olisi saatu istumaan vain pakottamalla. 
Ankara suu kertoo tiukasta kurinpitäjästä, mutta silmäkulmien 
naurunrypyt ja silmien lempeä katse paljastaa muitakin 
ominaisuuksia.  

Hänen oikealla puolellaan istuu noin kolmekymmentä-
vuotias, tummaan pitkään hameeseen pukeutunut nainen, 
jonka pitkä tumma tukka on palmikoitu. Ystävällisissä 
pyöreissä kasvoissa on hyväntahtoinen ilme. Hänen vieressään 
istuu tumma kiharatukkainen, vähän yli kaksikymmentä-
vuotias nainen, joka nojaa kevyesti vasemmalla puolella 
olevaan istujaan kuin hivenen turvaa hakien. Vaalea, väljä 
puolipitkä leninki paljastaa hänen olevan viimeisillään 
raskaana. Hienopiirteiset kasvot ovat sulaneet hymyyn, mutta 
isojen tummien silmien takaa näkyy varjo.  

Viimeisenä oikealla istuu pitkä, vaaleatukkainen, 
mustaan kapeaan pukuun pukeutunut noin kolmekymmen-
tävuotias nainen. Puvu hihoissa on valkoiset päärmeet. 
Valkoinen vyö korostaa kapeaa uumaa, ja kaulassa naisella on 
valkoinen rusetti. Lyhyt, kihara tukka reunustaa hänen 
kaunispiirteisiä kasvojaan ja isoja silmiään. Huulillaan naisella 
on arvoituksellinen hymynkare.  
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Takana vasemmalla on ensimmäisenä, lähes 
kolmekymmentävuotias Wehmachtin kapteenin univormuun 
pukeutunut kookas, lähes kaksimetrinen mies. Tumma, 
kiharainen tukka ei ole hetkeen nähnyt kampaa, vaan se 
sojottaa vapaasti mihin sattuu ja ilkikurinen hymy kirkastaa 
karkean miehekkäitä kasvoja. Hänen oikealla puolellaan on 
lyhyempi, Puolan armeijan kapteenin univormuun pukeutunut 
noin kolmekymmenvuotias upseeri. Kapeita, veistoksellisia 
kasvoja rumentaa vasemmassa poskessa oleva palovamman 
synnyttämä arpikudos, joka näkyy hänen hymyillessään.  
Seuraavana oikella on samanikäinen Wehrmachtin majurin 
univormuun pukeutunut tummatukkainen ja selkepiirteinen, 
jäntevän hoikka mies. Eteenpäin työntyvä leuka antaa 
periksiantamattoman vaikutelman. Korkea otsan alla on tark-
kailuun tottunut silmäpari. Mies on laskenut oikean kätensä 
suojelevasti edessään istuvan, raskaana olevan naisen 
olkapäälle. Vaikka katse on suunnattu kohti kameraa, ilme 
paljastaa hänen olevan jossain muualla.  

Viimeisenä oikealla seisoi pitkä vaaleatukkainen noin 
kolmekymmenvuotias Luftwaffen everstin uniformuun 
pukeutunut upseeri. Hänellä on komeat ja avoimet, jalo-
sukuisuuteen viittavat kasvonpiirteet joita valaisee rento hymy. 
Kätensä hän on ristinyt rennosti rinnalleen.  

Kuvan alalaitaan on kirjoitettu: Weihnachten in 
Köningsberg 1944 Frau Knecht, Ruth, Hilde, Ute, Gerdt, 
Balthasar, Kurt und Eduard.  

Kolmas kuva on kooste kolmesta pienemmästä valokuvasta, 
jotka ovat vähän erikokoisia mutta asetettu rinnakkain isom-
man kehyksen sisään. Kaikki miehet ovat pukeutuneet 
univormuihin. Kasvonpiirteet paljastavat heidän olevan 
veljeksiä. Kuvien alle on kirjoitettu heidän nimensä: Hans, 
Rudolf ja Rüdiger. 
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Ensimmäisessä kuvassa vasemmalta mies on 
pukeutunut merivoimien vänrikin univormuun. Hans oli heistä 
nuorin. Hänen ilmeensä kertoo innosta ja uteliaisuudesta 
hänen selvittyään vaativasta koulutuksesta ja saatuaan 
kaipaamansa ensimmäisen taistelukomennuksen.  
Keskimmäisessä kuvassa on Rudolf, pukeututuneena panssari-
joukkojen kapteenin mustaan univormuun. Hän oli kuvaus-
hetkellä jo kokenut sotilas ja ottanut osaa Stalingradin 
vapautusyritykseen joulukuussa 1942 sekä operaatio Zitadel-
leen kesäkuussa 1943. Kasvojen syvät uurteet ja kireä ilme 
kertovat raskaista kokemuksista ja kuluttavasta elämästä. 
Kaulaa koristaa ensimmäisen luokan rautaristi.  

Oikealla on valokuva SS-upseerin harmaaseen 
kenttäunivormuun pukeutuneesta jo yli kolmekymmentä-
vuotiaasta miehestä. Suhteettoman syvältä katsovat surulliset 
silmät kertovat kaiken toivon ja elämänhalun menettäneestä 
miehestä, joka ei edes kuvaushetkellä kyennyt pyyhkimään 
kasvoiltaan kokemuksiaan.  

Kuvien alle on kirjoitettu horjuvalla käsialalla:  Hans 
+1943 , Rudolf +1944  und Rüdiger +1942 .

Vanha mies muistaa vieläkin, kuinka raskaasti hänen isänsä oli 
ottanut vastaan tiedot poikiensa kaatumisesta. Isä oli 
ensimmäisen maailmansodan veteraani, jonka keuhkot olivat 
vahingoittuneet Flanderin mutakuopissa sinappikaasuhyök-
käyksen seurauksena. Taloudenhoitaja Frau Knechtin mukaan 
isä oli mennyt surusta sekaisin, istunut vain tuolissaan 
päiväkausia suostumatta syömään tai juomaan. 

Rüdiger oli kuollut veljeksistä ensimmäisenä, mutta vanha mies 
tiesi, että hänen kuolemansa oli isälle vaikein. Isä oli varmasti 
aavistellut vanhimman poikansa kuolemassa olleen jotain 
hämärää, mutta asiasta ei keskusteltu perheessä keskusteltu.  
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Isän heikon terveyden mursi lopullisesti tieto Hansin 
kaatumisesta. Perheen nuorimpana poikana Hans oli ollut isän 
silmäterä ja ehkä saanut eniten hänen huomiotaan. Vain kaksi 
kuukautta Hansin hautajaisten jälkeen, koleana ja kalvakkana 
toukokuun aamuna Frau Knecht oli löytänyt isän makaamasta 
hengettömänä sängyssään. Lääkärit sanovat sen olleen sydän-
kohtaus, mutta vanha mies tiesi paremmin: Kahden pojan 
hautaaminen oli sammuttanut hänen elämänhalunsa. 

Vanhus nousee ponnistellen ylös tuolistaan. Pitkä istuminen 
puuduttaa. Huolimatta seitsemänkymmenenkolmen vuoden 
iästään hän näyttää edelleen hyväkuntoiselta ja vetreältä, ja hän 
on säilyttänyt suoran ryhtinsä. Säännöllinen liikunta ja 
päivittäiset lihasharjoitukset auttavat. Hänen ennen niin musta 
tukkansa on edelleen hyvin tuuhea, mutta muuttunut harmaan 
valkoiseksi. Mies jää hetkeksi ikkunan ääreen katselemaan 
sataman valomerta.  

Jäätyään yksin vaimonsa kuoleman jälkeen viisi vuotta 
aikaisemmin hän on päättänyt kirjoittaa kaikesta, mitä hän 
muistaa tuosta viimeisestä sotavuodesta. Nyt hänen muistel-
mansa ovat valmiit. 



Silja Vuorikuru: KULTALINTU,
MUSTASULKA

kustannusaarni.fi/kultalintu-mustasulka/

”Viimeisenä aamuna herään
verkkaan, koska valoa ei ole.
Helmikuun alussa aurinko käy
taivaalla vain kylässä.”

Silja Vuorikurun esikoisromaani
Kultalintu, mustasulka soi kuin
runo keskellä karkeaa proosaa.
Kirja kertoo riipaisevan tarinan
kahdeksanvuotiaasta Iiriksestä,
joka joutuu elämään läpi äitinsä
yhtäkkisen kuoleman. Iiris alkaa
sanoittaa tapahtunutta
mielikuvituksessaan, ja sadut
kasvavat osaksi hänen
maailmaansa. Satujen äidittömät
tytöt Lumikista Tirlittaniin kulkevat
Iiriksen rinnalla.

Kultalintu, mustasulka kertoo
äidittömän Iiriksen kasvutarinan

aikuisuuden kynnykselle asti. Runo ei katkea eikä taitu, vaikka myrskyt
jatkuvat.

Silja Vuorikuru on helsinkiläinen kirjallisuudentutkija ja filosofian tohtori,
joka työskentelee Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran tutkimusosastolla.
Hän on aiemmin julkaissut kirjailijaelämäkerran Aino Kallas – Maailman
sydämessä (SKS, 2017), joka käännettiin myös viron kielelle (Varrak
2018). 

KIRJASTA SANOTTUA:
”Silja Vuorikurun esikoisromaani Kultalintu, mustasulka on riipaisevan
kauniilla kielellä kirjoitettu tarina lapsen pahimmasta painajaisesta, äidin
menettämisestä. Vuorikuru kuvaa surua niin kouriintuntuvan raastavasti,
mutta sellaisella kauneudella etten löydä sanoja. ” Villivinkkari 11.10.2021
(Instagram)

Anna-lehti 31.12.2021: Ei lapsen suru ainakaan pienempi ole kuin aikuisen

https://kustannusaarni.fi/kultalintu-mustasulka/
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Muistatteko, kuinka kamalasti
silloin rusko päivän haudan rasti, 
pilvet paloi, hehkui hattarat,
tulta hyrskyi taivaan rantamat?

Näytti kuin ois ollut meri siellä, 
tulitulva, joka maata niellä 
tahtoi – kas, se tänne vyöryvi! – 
kas, jo tuolla kuusi leimahti! – 

(Eino Leino: ”Päivän laskiessa”)

Kun soittaa kaukopuhelun, hälytysääntä on odotettava tovi. 
Kauas lähtevä puhelu pirisee toisin kuin soitto naapuriin: 
ääni helisee kuin laulu veden läpi. Puhelimeen vastaa vaimea 
ääni. Soittajan on huudettava, mikäli mielii saattaa sanansa 
perille. 
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Viimeisenä aamuna herään verkkaan, koska valoa ei ole. 
Helmikuun alussa aurinko käy taivaalla vain kylässä.

Äiti uskoo vilustuneensa: kylmä pakottaa jo ohimoilla, 
vaikkei kiipeäkään vielä kuumeeksi. Helmikuun alussa kuka 
hyvänsä sairastuu herkästi. Ihmiset sairastavat silloin paljon, 
koska pakenevat valotonta taivasta, päätyvät samoihin huonei-
siin, etsiytyvät lähelle toisiaan.

Edellisen illan äiti on istunut lukulamppunsa keltaisessa 
valossa. Hän on istunut paikoillaan kauan ja haravoinut 
punakynällään kotiaineiden pinkkaa, vaikka päätä kivistää jo. 
Hivuttaen yltyvä kipu pakottaa kääntämään katseen valosta ja 
huokaamaan sormenpäät ohimoilla.

Äkkiä hän nousee aloiltaan, kävelee puhelinpöydän ääreen 
ja valitsee numeron ulkomuistista. Numerolevy päästää 
vaihtelevan mittaisen äänen joka pyöräytyksellä. Äiti puhuu 
pitkään, puhuu matalalla äänellä, huokaa sanoja kovempaa 
painaessaan kuulokkeen viimein paikoilleen. Puolen tunnin 
kuluttua hän kiirehtii taas pinkan äärestä puhelimeen, joka 
kilisee vaativasti mutta ei ehdi soida kahta kertaa enempää.

Minä en jää sisään. En jää kuuntelemaan, mistä puhutaan. 
Minä kiipeän jääksi jäätyneen lumihevoseni päälle ja seuraan 
silmilläni, kuinka lumihiutaleita eksyy katulamppujen jättä-
miin kelmeisiin kaariin. Hiutaleita leijailee omenapuiden 
kohmeisille oksille ja räystäille, jotka kasvavat jääpuikkoja. 
Hengitän huurua ympärilläni pimenevään iltaan ja liikuttelen 
varpaitani villasukkien sisällä.
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Lumisade saapuu idästä. Lumisade kiirii metsien yli ja 
lävistää maiden rajat. Ihmisiä seisotetaan Neuvostoliittoa ja 
Suomea erottavalla rajalla tuntikausia, mutta lumisade ei piit-
taa mistään. Lumesta raskaat pilvet uivat vaivattomasti idästä 
länteen ja tuovat tullessaan lupauksen lämpenevästä ajasta.

Pilvien alle syntyy eräs helmikuun aamu, viimeinen aamu. 
Ja se aamu on valoton ja raskas, se on aamu, johon herää 
väsyneenä ja verkkaasti, ja se on aamu, jona kipu jo jyskyttää 
herkeämättömänä molemmin puolin päätä. 
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Isä ja täti istuvat sairaalavuoteen vastakkaisilla puolilla. Äiti 
makaa vuoteessa selällään, tummat hiukset pörhöytyvät 
tyynylle. Ikkunan takana leijailee lumihiutaleita, taivas puner-
taa vaivoin. Seuraavasta aamusta tulee kirkas.

Äidin pääpuoleen on istuutunut lääkäri, jonka kontolle 
tämä tehohoitopotilas on nimetty. Lääkäri on ensin kätellyt 
vuoteen molemmin puolin istuvat ja kertoo sitten, miksi ei 
voi auttaa.

Täti keskeyttää hänen puheensa. Lääkärin täytyy lähettää 
hänen pikkusiskonsa vielä samana iltana Helsinkiin, jossa 
maan parhaat spesialistit saavat luvan yrittää ihmettä. Ennen 
leikkausyritystä kukaan ei voi väittää, että kaikki mahdolli-
nen on tehty. Täti tehostaa vaatimustaan korottamalla ääntä, 
vaikka sairaan vieressä on puhuttava hiljaa.

Yhä puhuessaan täti tarttuu äidin käteen. Täti pusertaa 
nyrkeissään kämmentä, joka on kuumeinen ja raskas. Ei 
vastasyntynytkään nuku yhtä sikeästi. Täti nyyhkyttää ääneen 
kättä puristaessaan ja pyytää, että äiti vastaisi vielä. Jos hän 
kuulisi isosiskonsa sanoista tavunkin, hänen tulisi puristaa 
kättä vastaukseksi.

Täti itkee ääneen, lääkäri odottaa hetkeä omalle puheen-
vuorolleen. Tädin kaksin käsin pusertama kämmen pysyy 
velttona. Jos täti yhtäkkiä irrottaisi otteensa, äidin käsi 
putoaisi vetelänä rinnalle. Täti voisi siirtää äidin käden tämän 
kasvojen päälle ja päästää irti, eivätkä ilmeettömät kasvot 
värähtäisikään.
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Mutta ei täti sellaista tee. Hän vain laskee äidin käden varo- 
vasti takaisin peitteelle ja käpertyy sitten nyyhkyttämään 
kasvot kämmeniinsä kätkettyinä.

Sillä hetkellä lääkäri poimii valkoisen takkinsa rintatas-
kusta kapean lampun, jollaisella tarkastellaan kipeytynyttä 
korvaa tai tulehduksen turvottamaa suuta. Hän raottaa 
sormillaan äidin silmäluomea kuin meriveden haurastutta-
maa simpukankuorta. Kirkas valo sataa varoittamatta, estele- 
mättä katseen ylle. 

Äidin silmät ovat vihreät, taittuvat ruskeaan iiriksen 
kehässä, kaartuvat mantelin muotoon. Isä ja täti katsovat, 
kuinka valo kimpoilee silmän ympäri. Laajaksi paisunut iiris 
ei kutistu eikä kasva, eikä katse kavahda valoa.

Näettekö te nyt, lääkäri sanoo sitten isälle ja tädille. Näet-
tekö te nyt, ettei täällä ole mitään jäljellä.

Lääkäri voisi kertoa saman toisinkin.
Hän voisi osoittaa monitoria, joka piirtää huoneen 

nurkassa lohdutonta piikkisuoraa. Vaikka äidin sydän takoo 
yhä elävän ihmisen rytmissä, ammattilaiselle on selvää, että 
tässä huoneessa odotetaan kuolemaa eikä ihmettä. Tätä teho-
hoitopotilasta ei luovittaisi leikkausjonojen ohi pääkaupun-
kiseudun parhaiden kirurgien operoitavaksi, sen lääkäri on 
tiennyt jo ensitiedot kuultuaan.

Hän voisi kertoa isälle ja tädille, että äidin selkäytimeen 
pistettiin terävä neula heti ambulanssin saavuttua sairaalaan. 
Kirkkaaseen selkäydinnesteeseen oli sekoittunut verta. 

Hän voisi puhua todennäköisyyksistä: viisikymmentä 
prosenttia menehtyy ensimmäisen vuorokauden kuluessa, 
jäljelle jääneistä vain kymmenen prosenttia toipuu ennal-
leen, ensimmäistä vuotoa seuraa suurella todennäköisyydellä 
toinen, luultavimmin kuolemaksi koituva, tajuttomuuden 
syvyys ja kesto osoittavat vastaansanomattomasti, miten 
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epätodennäköistä henkiin jääminen on.
Mutta ei lääkäri puhu paljoa, ei sairaan vierellä viljellä 

vuolaita sanoja, sokea silmä ja valoa kaihtamaton katse kerto-
vat enemmän kuin huolekkaasti valitut sanat. Hän sammut-
taa lamppunsa valon ja siirtyy kauemmas kuolevan luota. 

Ikkunan takana pyryttää jo. Pakkanen lauhtuu kiirehtien. 
Ennen pitkää lumi kattaa raskaana kuusimetsää, joka jatkuu 
sairaalamäen juurelta huipulle asti.

On epäkäytännöllistä rakentaa sairaalaa niin korkean ja 
jyrkän mäen päälle. Kukaties sairaalan suunnitellut arkki-
tehti oli romantikko: ehkä hän ajatteli sairaiden tervehtyvän 
joutuisammin, mikäli potilashuoneiden ikkunoihin siintäisi 
kuusenlatvoja, pilviä ja lähelle laskeutunut taivas. Niin-
hän ennen ajateltiin, niinhän tietävät kirjat. Keuhkotautiset 
lähetettiin metsien kehystämiin parantoloihin ja kylpylöi-
hin merten rannoille. He hengittivät raikasta ilmaa ikuisen 
kesän maisemassa kunnes palasivat koteihinsa, laihtuneina ja 
kuumeen runtelemina mutta tervehtyvinä.
Mutta ei keuhkotautiparantolaa sentään käy vertaaminen 
keskussairaalaan: parantolaan matkustettiin kiirehtimättä, 
mutta sairaalamäelle kääntyvän ambulanssin täytyy jarruttaa 
rajusti viimeisessä mutkassa, jotta se ei suistuisi tieltä. Luul-
tavimmin romanttinen arkkitehti ei miettinyt heitä, joiden 
elämä riippuu millimetreistä tai sekunneista. Hän ajatteli 
toipuvia, ei niitä, joiden hengestä taistellaan. Vähiten hän ajat-
teli niitä, joiden kannalta on yhdentekevää, kaahaako ambu-
lanssi vaiko matelee. Järjetöntä suunnitella sairaalaa niille, 
joilla ei ole enää mitään jäljellä. 
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Nyt on niin, että äiti on vakavasti sairas, täti nyyhkyttää hiuk-
siini ja painaa minua rintaansa vasten.

Vakavasti sairas on vanhojen tyttökirjojen kieltä. Niissä 
äidit aina sairastuvat vakavasti, todennäköisimmin joulun 
kynnyksellä. Äidin sairastuminen käynnistää mykät sysi-
pimeät viikot, jotka huipentaa kriisi sydänyöllä, aatonaaton 
kurotellessa kohti jouluaattoaamua. Kriisi kukistetaan hetkeä 
ennen kuin yö päättyy, häthätää ennen hetkeä, jona tyttä-
ret luopuvat toivosta. Vanhat tyttökirjat opettavat lukijoil-
leen, että kriisi on tehty voitettavaksi, äidit toipuviksi. Äidin 
sairastaessa joku muu, nimetön, kiitosta vaille jäävä rakentaa 
joulun kotiin, ahtaaseen hirsipuiseen mökkiin, jota kehystä-
vät tiheä kuusimetsä ja mökin suojaksi kasautuneet hanget. 
Kynttilöiden liekit välkehtivät hämärässä tuvassa, jossa tytär 
ja vuoteella kalpeana lepäävä äiti maistelevat höyryävää riisi-
puuroa. Jouluaattoaamu sädehtii kirkkaampana kuin koskaan 
aiemmin.

Iris rukan isä palasi kotiin maailmalta. Tirlittanin kotitalo 
pirstoutui salamaniskusta kappaleiksi, perheenjäsenet lensivät 
kaikkiin neljään tuuleen, mutta Tirlittanista kasvoi silti Kulta-
lintu, joka tanssi sirkusnuoralla, kunnes erotti ihmismerestä 
äitinsä kasvot. Meg ja Jo riuhtoivat Bethiä kuoleman raja-
mailta viikkokausien ajan, mutta turhaan: Beth parani vasta 
yönä, jona äiti ehti hänen luokseen.

Minä olen Iiris, olen vanhojen tyttökirjojen sankaritar, olen 
prinsessa, jota kuningatar toivoi kauan ja kaihoisasti. Jos äiti 
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olisi aikanaan saanut tahtonsa läpi, minulla olisi myös prin-
sessan nimi: olisin Iiris-Lilja. Niin äiti on kertonut minulle 
menneistä vuosista, jotka alkavat nyt soida sadun kielellä. Saan 
sadulta sanat: Iiris-Lilja tarpoo keskiyöllä kriisin läpi, kotiaan 
saartavan metsän halki, jotta saa äidin takaisin luokseen.

Nyt on niin, että äiti on vakavasti sairas, nyyhkyttää täti 
pusertaessaan minua pikkulintuna käsivarsillaan. Niiden 
sanojen ansiosta tiedän, että äiti paranee, koska samoin 
tapahtuu kaikissa tarinoissa. Vakavasti sairas, kuiskaa täti ja 
tuo näillä sanoillaan minulle toivon, toivon kuin vaivihkaa 
tyyntyvän järvenpinnan, joka yhä väreilee vähimmästäkin 
tuulen vireestä.

Mitä on tapahtunut sadussa, on tapahtuva minullekin. 



Selma Kaasinen: Araukaria
kustannusaarni.fi/selma-kaasinen-araukaria/

Nuori tutkija Ronja herää 
vahvasta kipulääkekoomasta 
valkoisessa 
sairaalahuoneessa. Mieli on 
tokkurainen ja sumea, eikä 
ruumiskaan tunnu omalta. On 
kuin kehoa peittäisi vieras iho 
siellä, missä sitä pääsee 
varovasti tunnustelemaan, 
eikä sen suhteetkaan tunnu 
oikeilta. Mieli ei suostu 
muistamaan, miten tähän on 
tultu. Viimeksi Ronja muistaa 
ajatelleensa englanniksi, 
huutaneensa kauhusta 
englanniksi, ja nyt hän kuulee 
lapsuutensa pohjois-Karjalaa.

Araukaria vie lukijan huimalle matkalle niin Yhdysvaltojen 
yliopistomaailmaan kuin Australian New South Walesiin, seudulle, 
joka on tullut tutuksi viime vuosien uutiskuvien laajoista 
metsäpaloista. Araukarian mantereita yhdistää tuli ja sen kaiken 
tuhoava voima.

Araukaria on klassinen lukuromaani ihmisen hyvyydestä ja 
pahuudesta, petoksesta ja sen paljastumisesta, rakkaudesta, 
surutyöstä ja – lopulta – ajan parantavasta voimasta.

Selma Kaasisen Araukaria on romaani, joka olisi voitu yhtä hyvin 
kirjoittaa heti englanninkieliselle yleisölle. Kirjailija on asunut pari 
vuosikymmentä Australiassa.

Taitto: Aino Lintumäki, Xamk

https://kustannusaarni.fi/selma-kaasinen-araukaria/
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”Poikkeuksellisen pitkään jatkunut korkeapaine on nostanut New 
South Walesin osavaltiossa päivittäisen keskilämpötilan jo yli 
40ºC:een. Viranomaiset varoittavat asukkaita helteen tuomasta 
terveysriskistä. Erityisesti sairaiden, lapsien ja vanhusten on tärkeää 
suojautua auringon valolta riittävällä vaatetuksella. Lisäksi ihmisiä 
kehotetaan käyttämään aurinkovoiteita ja pitämään huolta nesteta-
sapainosta juomalla riittävästi. Tällä vältetään auringonpistos. 

Maanviljelijöille pitkä sateeton jakso ja maan keskiosista pu-
haltava aavikkotuuli aiheuttavat suurta päänvaivaa. Ellei sateita 
saada pian, vuoden viljasadosta ennustetaan huonoa. Muutamilta 
karjatiloilta on jouduttu lähettämään eläimiä teuraaksi, koska vettä 
ei ole riittävästi.

Helpotusta ei ole kuitenkaan vielä luvassa. Korkeapaineen odo-
tetaan jatkuvan vielä ainakin muutaman viikon ajan ennen kuin 
säätilassa on odotettavissa merkittävämpää muutosta. 

Metsät ovat tällä hetkellä kuin suuria ruutitynnyreitä, ja Victo-
rian osavaltioon rajautuvan Woomargama kansallispuiston vartija 
Howard Longthorn kertoo, että alueen valvontaa on lisätty. Euka-
lyptusmetsiin kertynyt karike ja öljypitoiset lehdet ovat tehokasta 
sytykemateriaalia ja ne voi voivat leimahtaa palamaan pienimmäs-
täkin kipinästä. ’Eukalyptusöljyn syttymispiste on suhteellisen alhai-
nen, vain noin 50ºC:ta’, Smith muistuttaa: ’Tuo lämpö on helposti 
saavutettu helteisenä kesäpäivänä’.

Viranomaiset ovat nostaneet tulipalovaroitusluokitusta. Sekä New 
South Walesin että Victorian osavaltioissa on ehdoton tulenteko-
kielto. Se koskee avotulen lisäksi kaasugrillien käyttöä luonnonpuis-
tojen retkeilyalueilla. Luokitus ei kiellä pihagrilllien käyttöä, mutta 
asukkaita kehoitetaan äärimmäiseen varovaisuuteen.

Yleisöä muistutetaan siitä, että esimerkiksi hajamielinen tu-
pakan natsan heittäminen auton ikkunasta katsotaan tahalliseksi 
teoksi. Tämä voi johtaa 20 000 dollarin sakkoihin tai maksimissaan 
kahteen vuoteen vankeutta.”

(Sydney Morning Herald, tammikuu 2009)
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Maan saattoi kuvata väreillä. Kumpuileva maisema oli eukalyp-
tuksen vihreää, jota täplitti rannikolla ja vuoristoseudulla okran-
keltainen. Maan keskiosan aavikolla väri oli sen sijaan ruosteen-
punainen. Tähän maahan kuului olennaisesti myös musta, mikä 
kertoi luonnon syntymästä ja kuolemasta, ja kaiken kruunasi 
turkoosinsiniset kehykset. – Maan nimi oli Australia.

Suunnilleen peukalon leveyden päässä kartan oikeasta alareu-
nasta, mutta koko kämmenen pituuden verran maan keskustasta 
oli tuskin nuppineulanpään kokoinen piste. Me omistimme tuon 
pisteen kokoisen pläntin. Sen nimi oli Araukaria Station. Ame-
rikanenglantia puhumaan tottuneet käyttäisivät tilasta nimitystä 
ranch, mutta me australialaiset kutsuimme maatiloja stationeiksi. 
Tila sijaitsi New South Walesin osavaltiossa, Snowy Mountainsin 
pohjoisella ylänköalueella nimeltä Riverina. Lähin kaupunki oli 
nimeltään Tumut.

Meitä oli kaksi. Minä ja mieheni Jussi. Meidän lisäksi tilalla 
eleli reilu sata sarviparia, joiden tuottaman maidon hyödynsimme 
tilan viereisessä juustolassa. Kotitalomme oli tyypillinen austra-
lialainen maalaistalo. Kaksikerroksista rakennusta ympäröi sen 
jokaisella sivulla katettu veranta, joka tarjosi armeliaan suojan 
auringolta.

Tilan hoidon lisäksi kirjoittelin artikkeleita paikallislehtiin. 
Novellejakin kertyi, pöytälaatikkoon. Kuuluin sen lisäksi Riveri-

1.
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nan maidontuottajayhdistykseen, ja kirjoitin sinnekin, toimitin 
yhdistyksen julkaisua. Joskus tekeleistäni maksettiinkin, mutta se 
oli toissijaista – pääasia, että sain kirjoittaa. Tein sitä melkein kai-
ken vapaa-aikani, välillä melkein maanisesti, ja Jussi pyörittelikin 
usein päätään seuratessaan työtäni läppärillä. Sitten hän laskeutui 
hiljaa alakertaan, ja seuraava, minkä tajusin oli, että työpöydälleni 
oli ilmestynyt höyryävä teekupponen. 

Minun oli tarkoitus tarjota The Sydney Morning Herald -lehteen 
juuri nyt työn alla olevaa jatkokertomusta, kuinka minusta ja Jus-
sista tuli me, ja kuinka päädyimme Australiaan. Olin viimeinkin 
päässyt kirjoittamisessa vauhtiin. Työstä oli jo alustavasti sovittu 
artikkelitoimittajan kanssa. The Sydney Morning Herald Monthly 
oli suurlevikkisen lehden kuukausijulkaisu, jossa julkaistiin sään-
nöllisesti moniosaisia artikkeleita. Yksi toistuvista teemoista oli 
Immigrant Stories, maahanmuuttajatarinoita. Minulla oli haaveena 
saada julkaistua meidän tarina tuon teeman alla. Jos lehti vain 
julkaisisi sen, vaikka se paisuikin koko ajan kuin pullataikina, se 
olisi loisto juttu. Varjopuolena oli vain, että suoristuspaineet olivat 
tavallistakin suuremmat, ja tekstin kanssa pähkäily oli ajanut mi-
nut umpikujaan. Tuskailin ja ajatukseni harhailivat. 

Olisi kaiketi parasta luovuttaa tältä päivältä. Laitoin printterin 
soimaan. Oikolukisin artikkelin kolme ensimmäistä osaa, jotka 
tuntuivat jo aika valmiilta. Virheitä oli niin paljon helpompi naa-
rata paperilta kuin tietokoneen ruudulta. 

Nousin olkapäitäni pyöritellen tuolilta ja kävelin työhuoneen 
ikkunan ääreen.

– Sattoo lojottaa, Sirkka sanoisi, tuumasin puoliääneen har-
maaksi muuttunutta maisemaa, mutta minä huudahdin: – Terve-
tuloa!

Sade oli lopultakin alkanut aamuyöstä. Se oli erittäin tervetullut 
vieras, sillä se katkaisi pitkään jatkuneen kuivuuden. Kuumimpina 
päivinä lämpötila oli keikkunut puolessa välissä neljääkymmentä. 
Tuskaa oli lisännyt sisämaasta puhaltava aavikkotuuli, mikä toi 
usein mukanaan hiekkamyrskyn. Ilman hiekkaa ja savipölyäkin 
aavikolta puhaltava tuuli oli aika tuuperruttava kokemus. Tuntui 
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kuin olisi seisonut kuumailmapuhaltimen edessä. Ulkoaskareet oli 
silloin ajoitettava aamun ensimmäisiin tunteihin, sillä puoleen päi-
vään mennessä pelkkä työn ajatteleminen pukkasi hien pintaan.

Raskaat pisarat rummuttivat talon ja verannan peltikattoja, ja 
sadevesi piirteli kuvioita yläkerran työhuoneen pölyisiin ikkuna-
ruutuihin. Katselin sadepisaroiden mutkille taittamaa kuvaa 
pihan takana seisovasta eukalyptusmetsästä. Aurinkoisella ilmalla 
haalistuneen vihreät ja vahapintaiset lehdet välkehtivät auringon 
valossa, mutta nyt vihmovan sateen seasta erottuivat vain puiden 
rungoista revenneet useiden metrien mittaiset kaarnan riekaleet. 
Ne tanssivat tuulessa rytmikkäästi peltikatteen rummutuksen tah-
dissa. Tämä maisemani, yhtä aikaa sama ja silti joka kerta uusi.

Ikkunasta oli periaatteessa hyvä näkymä koko pihan yli. Pihan 
toisella puolella seisoi hevostalli, siitä oikealle navetta, pihatto ja 
jonkin sortin verstashalli tilan koneille. Taaimmaisena oli vilja-
siilo. Vasemmalla talon toisessa päädyssä oli autotalli, sopivasti 
pihatien varressa. 

Heti portin ulkopuolella, sopivan kävelyetäisyyden päässä 
talosta oli juustola, jonka toisessa päädyssä oli pieni kauppapuoti. 
Möimme juustoa lähiseudun asukkaille suorana tilalta.

Se miten me päädyimme tänne maailman laidalle onkin pitkä 
tarina.

Istahdin jälleen työtuolilleni. Tulostin oli saanut työnsä valmiiksi. 
Nappasin paperipinon käteeni ja jaoin sen kolmeen osaan. Tarkis-
taisin nyt niistä ensimmäisen, ennen kuin työt kutsuivat taas. 



Matti Vilkki: Suojattu elämä
kustannusaarni.fi/matti-vilkki-suojattu-elama/

”Ford Granada kiisi maantietä
tasaisesti eteenpäin kohti
Sipoota, jossa äidin
sukulaisia asui. Isä avasi
sivuikkunan ja lepuutti
kyynärpäätään ilmavirrassa.
Äiti hyräili auton
kasettimankan mukana Katri-
Helenan Oo Paloma Blancaa.
Yritin keskittyä
sarjakuvalehteen.
Mustanaamion eli Vaeltavan
aaveen oikea nimi oli Chris
Walker ja pygmien
lihava päällikkö oli nimeltään
Guran.

Nämä ovat asioita, jotka muistaa läpi elämänsä”

Suojattu elämä on koskettavaa uutta kotimaista lyhytproosaa.
Novellien ihmiset joutuvat kohtaamaan kukin omalla tavallaan
elämän arvaamattomuuden.

Suojatun elämän novellit ovat kuin lyhytelokuvia. Niiden käänteet
paljastavat rosoisesta herkkää ja näyttävät julmuutta siellä, missä
sitä ei saisi ilmetä. Kertomukset pakottavat lukijan kohtaamaan
arkipäivän mielettömyyden ja hiljaisen väkivallan. Ne kertovat
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”Piilopaikkoja on aina lukemattomia ja pelastuksia vain yksi, mutta 

pelastuksen mahdollisuuksia on yhtä paljon kuin piilopaikkojakin.”

Franz Kafka
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Päällystys

Sunnuntai-ilta kävi jo seitsemää. Isää ei kuulunut. Äiti sanoi, että 

ei ollut lainkaan huolissaan, koska tiesi oikein hyvin missä isä oli. 

Äiti oli soittanut Villiruusuun. Siellä isä pelasi biljardia kaverei-

densa Kipparin ja Läski-Repan kanssa. Television luontodoku-

mentti oli jännittävä, siinä leijonanaaras tepasteli savannilla ja 

nuuhki ilmaa. Tuuheakaulurinen leijonaisä pysytteli kauempana, 

koska se ei enää kuulunut laumaan. Niillekin oli tullut riitaa. Kuis-

kasin Nealle, että äiti tepastelee kuin leijona. Nea nauroi kippuras-

sa, mutta sille tuli heti nukkuma-aika. 

Minä sain valvoa yhdeksään. 

Uusi opettaja oli muuttanut Hämeenlinnasta. Se sanoi, että oli 

saapunut Lahteen ihan meitä varten. Opettaja oli pitkä mies, jolla 

oli punakat kasvot ja niissä syviä kuoppia, vakoja ja näppylöitä.  

Heti ensimmäisenä päivänä kolmasluokkalaiset olivat juosseet 

kertomaan, että Luciferista tulisi meidän luokanvalvojamme. Uusi 

opettaja kertoi uskovansa jumalaan ja olleensa itse nuorena alko-

holin ja huumeiden väärinkäyttäjä, mutta parantuneensa. Viinapi-

ru oli kukistunut. Jeesus oli hänet pelastanut, eikä hän salannut 

sitä.  Oikeasti opettajan nimi oli Markku, mutta se oli pitänyt edelli-

senä keväänä niin kovaa kuria, että sitä oli alettu nimittää Luciferiksi.  
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Vessan kopin seinään oli kirjoitettu mustalla tussilla Luska on pas-

ka. Asiaa oli tutkittu koko toukokuu, oppilaita kuulusteltiin, mutta 

syyllinen ei ikinä selvinnyt. Siivooja oli jo pessyt kirjoituksen pois. 

Tulin ensimmäiselle tunnille myöhässä, koska olin vessassa, enkä 

ollut kuullut kellon soittoa. Juoksin kyllä ja koputin. 

– Jonia jo odotettiin opettaja sanoi, kun astuin sisään. – Minä

kuulin aiemmalta luokanvalvojaltasi, että sinä olet usein myöhässä. 

Nyt neljäsluokkalaisena sinä muistat saapua tunnille ajoissa, eikö 

niin? Aloitetaan tämä lukuvuosi paremmalla asenteella. 

Nyökkäsin opettajalle. 

Opettaja pyysi meitä ottamaan koulukirjat esille. Se kaivoi 

nahkasalkustaan siististi muovitetun matematiikan kirjan ja nosti 

sen ilmaan.

– Syksyn aluksi päällystämme koulukirjat, opettaja sanoi. –

Jokaisen kirjan pitää olla päällystetty siihen mennessä, kun ainetta 

ensimmäisen kerran opetetaan. Päällystettyinä ne pysyvät hyvässä 

kunnossa koko lukuvuoden. 

Mustat kengät kopisivat, kun opettaja kulki jakamassa syksyn 

lukujärjestykset. Se lemusi voimakkaasti partavedelle. Aineita oli 

paljon, ja päällystettävää riittäisi. Roope tökkäsi lyijykynän kärjellä 

olkapäähän ja kuiskasi: - Lucifer. 

Maanantaina opettaja kiersi historian tunnin aluksi luokassa. Kirjat 

piti asettaa pulpetille niin, että näkyi olivatko ne oikein päällystetty. 

Opettaja kopautti karttakepillä pulpetin kantta. Partavesi lemahti 

pilvenä, kun se kulki ohitse. 

– Jonin, Peterin ja Kristan historian kirjoista puuttui päällys-

te. Hoidatte sitten seuraavaksi kerraksi. Opettaja kirjoitti meidän 

nimet isolla liitutaulun yläreunaan.

– Muistakaa tämä. Erityisesti Joni.
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Torstai-iltana äiti huusi minut viereen ja käski katsomaan 

kuinka hän muovittaa matematiikan kirjan. Pöydällä oli sakset, 

teippiä ja tummansinistä muovikelmua. Nea juoksi seuraamaan 

tilannetta. 

– Oikeastaan isä saisi muovittaa nämä, kun minä olen pääl-

lystänyt ne muut, äiti sanoi isälle, joka ei nostanut päätään Ilta-Sa-

nomien takaa. 

– Mutta isänne on niin kätevä käsistään, että mikään näppä-

rämpi askare ei taida häneltä onnistua. Sanomalehti kahahti, kun 

isä käänsi sivua. Isä ja äiti riitelivät jatkuvasti. Jos minä ja Nea 

kinastelimme, meitä moitittiin ja jouduimme jäähylle.

– No, niin. Eikö tullut hieno? Näitkö kuinka tein sen? Äiti

käänteli matematiikan kirjaa käsissään. Sanoin, että se meni ihan 

liian nopeasti, enkä pysynyt perässä. Äiti katsoi minua. Se iski sil-

mää. 

– Jospa isänne näyttää miten historian kirja päällystetään.

– Joo. Isä näyttää, Nea huusi ja taputti käsiään. Se oli jo repi-

nyt isän lehden alas ja kiskoi isää nojatuolista ylös näyttämään.

– Isä tekee meille, Nea sanoi.

Äiti nosti Nean syliin ja ne katselivat. Arvasin, että ei siitä

mitään tulisi. Isä oli ollut edellisenä iltana Villiruusussa ja sen 

kädet tärisivät. Se leikkasi sinisestä kelmusta ihan vinoon. Kirjan 

kansi jäi liian tiukaksi, ja kun isä sulki kirjan, kansi irtosi teipeistä.

– Näitä yksiä perkeleen kelmuja, isä huusi. Se meni takaisin

olohuoneeseen lukemaan lehteä.

– Isä laittaa sen sitten myöhemmin, kun rauhoittuu, äiti sanoi. 

– Kyllä se yhden kirjan sentään saa muovittaa.

Vasta sunnuntai-iltana muistin, että historiaa olisi taas maa-

nantaina. Menin varovasti kertomaan äidille, joka odotteli keittiön 

ikkunan ääressä isää. Ikkuna oli auki ja äiti puhalsi savua ulos. 
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Kun äiti oli oikein hermostunut, se poltteli tupakkaa.

– Historian kirja pitäisi päällystää, sanoin hiljaa.

Äiti kääntyi katsomaan.

– Eikö sen ehdi vaikka huomenna? Sovittiin, että isä hoitaa

homman. Kunhan se vain tulisi sieltä. 

– Huomenna on jo historiaa.

Ojensin äidille lukujärjestyksen katsottavaksi. Äiti imaisi

tupakan loppuun, puhalsi savun ikkunasta ulos ja tumppasi jämän 

tuhkakuppiin. Se kaivoi tummansinisen muovikelmun keittiön laa-

tikosta.

– Siis näinkö röpelösti se tämän leikkasi, äiti ihmetteli. Isä

oli leikannut muovikelmua niin vinoon, että siitä ei enää riittänyt 

uusiin kansiin

– Olisi täällä hoitamassa sotkuaan, äiti sanoi ja katsoi keittiön

kelloa. Se näytti jo viittätoista yli yhdeksää. – Jos vaan jätettäisiin, 

ei kai se yhdestä päivästä ole kiinni. Sitä paitsi isän kanssa on sovit-

tu, että se hoitaa tämän. Aikataulu vähän lipesi.

– Kyllä päällystys pitää hoitaa. Tämä on takaraja, opettaja

määräsi. Huusin äidille ja poljin jalkaa. 

– Kansi pitää olla muovitettuna tai opettaja suuttuu.

Äiti kävi kaikki kaapit ja laatikot lävitse ja yritti miettiä mistä

keksisi kansiin päällystettä. Mitään ei löytynyt. Isä oli vienyt roskat 

kapakkaan lähtiessään. Ylimääräisiä muovipusseja ei enää ollut. 

– Kun olisit pikkuisen aiemmin kertonut, äiti sanoi.

Suuttumuksen kyyneleet nousivat silmiin.

– Onko asia noin tärkeä? Äiti rutisti kainaloon.

– Hoidetaan se kuntoon, niin ei tarvitse yötä myöten huoleh-

tia. Äiti mietti ankarasti. Se meni keittiön takakaapille. Siellä säily-

tettiin tyhjiä pulloja. 
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– Ok, nyt löytyi ratkaisu, äiti sanoi ja hymyili. - Menet ham-

paiden pesulle ja sitten nukkumaan. Minä päällystän historian kir-

jan aamuksi. 

Aamiaispöydän kulmalla oli historian kirja. Se oli päällystetty val-

kealla muovikelmulla. Kannessa oli punakeltaisen ympyrän kes-

kellä iso viinilasi. Otin kirjan käteeni. 

– Tämähän on Alkon muovipussista tehty, sanoin.

– No, ei kai sillä nyt ole niin väliä. Pääasia, että kirja on

siististi päällystetty. Itse asiassa se näyttää aika hienolta. Vai mitä 

sanot Nea? 

– Joo! Nea huudahti ja heilautti puurolautasen yllä lusik-

kaansa.

– Saanko minä lopun sinisen muovin leikkeihin?

Äiti nyökkäsi Nealle.

– Isällä on aamuvuoro. Kun tulet koulusta, niin herätät isän

unilta ja näytät kuinka hienosti päällystetty kirja sinulla on. Ja jos 

opettaja kysyy, niin sanot vaikka, että isä päällysti sen. Nyt puuro 

suuhun, mehulasi tyhjäksi ja kouluun. Olet kerrankin ajoissa, äiti 

sanoi ja pörrötti tukkaa. 

Historian tunnin alussa Roope kysyi olinko päällystänyt kirjan. 

Nyökkäsin, mutta en halunnut näyttää kansia. Asia oli alkanut epä-

määräisesti epäilyttää. Nostin ja asettelin kirjan repusta avattuna 

pulpetille niin, että kantta ei nähnyt. Sen kuitenkin huomasi, että 

kirjassa oli päällyste. Muistin, että isä ja äiti olivat riidelleet yöllä 

kovaan ääneen, kun isä oli tullut kapakasta. Tavaroita oli mennyt 

rikki. 
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Opettaja tuli luokkaan ja nousimme seisomaan. Saimme 

luvan istuutua. Järjestäjä Aino kertoi keitä oli poissa ja mitä oli ollut 

kotiläksynä. Opettaja kirjoitti tiedot päiväkirjaan ja sulki sen. Hän 

pyysi avaamaan historian kirjat sivulta kuusi. Minulla se oli jo val-

miiksi auki oikeasta paikasta.

– No, niin aloitetaan. Ensin kuitenkin tarkistetaan, että Jonin,

Kristan ja Peterin kirjat on päällystetty. 

Opettaja meni Kristan luokse, jonka pulpetti oli eturivissä. 

Sitten se käveli Peterin luokse, joka istui seinän puoleisessa rivissä. 

Kuulin opettajan kenkien kopisevan lattialla, kun se kiersi minua 

kohti. Vatsanpohjasta nipisteli. Jalkaa täristi.  En uskaltanut nostaa 

päätäni. Tuijotin historian kirjan aukaistua sivua. Askeleet lähestyi-

vät ja pysähtyivät pulpettini kohdalle. 

– No, niin Joni. Käännätkö kannen esille niin, että näen onko

kirja kunnolla päällystetty, opettaja pyysi. 

Käänsin varovasti kannen näkyviin. Pidin sormea välissä 

siten, että saatoin sulkea kirjan saman tien. Opettaja ei sanonut 

mitään. Hiljaisuus jatkui. Sitten opettaja lähti kävelemään kohti 

pöytäänsä kädet selkänsä takana. Se asteli ikkunan ääreen, avasi 

sen, katseli ulos ja hengitti syvään. Lopulta opettaja kääntyi, sulki 

ikkunan, rykäisi ja pyysi avaamaan historian kirjat sivulta kuusi.

– Jätkä on sika. Roope kuiskasi kunnioitusta äänessään.
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Rukiteera
Pellolla Karjalassa, kauan sitten

Hangessa tarpominen oli uuvuttavaa, en ollut enää nuori 
mies. Musta turkistakki painoi ylläni kuin karhunraato. 
Kylmä talvi-ilma kirveli keuhkoissani ja sai veren maistu-
maan suussani. 

En jaksanut enää raahustaa, saati juosta, vaikka olisi ol-
lut pakko. Minut oli ajettu henkihieveriin pitkin metsiä, aina 
kavaluudella kaskeamalleni maalle saakka. Kylän miehet 
kehtasivat väittää, että maa ei kuulunut minulle, mutta minä 
olin vuodattanut tälle pellolle hikeni ja nyt aioin uhrata sille 
vereni, sisukseni ja sieluni. 

Minut oli saarrettu, lynkkausporukka kerääntyi hitaasti 
ympärilleni. 

He ottivat aikansa, sillä tiesivät etten jaksaisi enää paeta 
enkä taistella vastaan. Nyt he vain nautiskelivat alennusti-
lastani. Huohotin ja nojasin kämmenillä nariseviin polviini, 
sain hädintuskin henkeä silmittömältä raivoltani. Katseeni 
liikkui aivan maanrajassa, mutta tunnistin silti edessäni sei-
sovan miehen tämän saappaankärjistä. 

Vänni. 
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Hän piteli vastateroitettua tapparaa kädessään ja antoi sen 
varren luisua kämmenessään hieman alemmas. Vänni halusi 
varmistaa, että katse alaspäinkin luotuna näkisin tapparan 
terän ja tietäisin mitä tuleman piti. 

Hän oli epäilemättä ajojahtini suurin kirittäjä ja sen alul-
lepanija.

Vänni oli aina vihannut minua ja halunnut itselleen kai-
ken minulle kuuluvan. Kun olisin poissa… sen jälkeen kun 
hän olisi urhoollisesti mestannut minut, kurjan maaryövä-
rin, hän kävelisi koreana pyhävaatteissaan vaimoni luo ja 
tarjoutuisi pitämään hänestä huolen. Purin kylmästä täris-
ten huuleeni. 

Olisin voinut kuolla jo pelkästään vihaani.
Kuulin vaimoni heleän äänen lähestyvän pellon ja metsän 

rajalla. Silja oli juossut miesten perään, kun oli tajunnut mitä 
oli tapahtumassa. Hänen äänensä oli raivoisa sekoitus hä-
tää, pelkoa ja surua. En voinut antaa tilanteen mennä siihen 
pisteeseen, että hän näkisi miehensä hakattavan kuoliaaksi 
edessään. 

 Siitä näystä hän ei toipuisi ikinä.
 Häntä pideltäisiin kaksin käsin kiinni, kun hän yrittäisi 

rimpuilla luokseni, pelastaa minut. Sitten hän sättisi itseään 
lopun elämänsä, kun ei siinä onnistunut. Tekisin vaimolleni 
vielä yhden palveluksen, ennen kuin löyly minusta lähtisi. 

Hengitykseni hieman tasaannuttua vedin esiin hirvenluu-
kahvaisen veitseni, jonka isä oli minulle antanut, ja osoitin 
sen kärjellä hyökkääjiäni. 

”Se ruis mikä tässä maassa kasvaa, nousee minusta.”
Sitten vedin kurkkuni auki. 
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Nykyhetki

Terapeuttini Tarjan pöydällä on värikkäistä papereista tai-
teltuja origamilintuja. Ne on tehty juuri sellaisesta paksusta 
paperista, josta pidän. Kun Tarja katsoi hetkeksi muualle, 
söin pöydällä hänen papereissaan kiinni olevan klemmarin, 
mutta haluaisin kyllä todella ahmia myös sen vieressä olevan 
sinisen paperikurjen. Sormiani syyhyttää, mutta pakotan it-
seni pysymään aloillani. 

En mitenkään onnistu siinä hänen huomaamattaan. 
Riski on liian suuri. Haluan hänen luulevan, että pica on 

paremmin hallinnassani kuin se oikeasti onkaan. 
”Syötkö edelleen masennuslääkkeitä?
”Kyllä.”
Vaikka ne lihottavat minua ja tekevät minut turraksi. 
”Entä rautalisää anemiasi takia?”
Miksi hän tuntee tarvetta kysyä nämä samat kysymykset 

jokaisella tapaamisella.
”Kyllä, syön niitä edelleen.”
”Noudatatko muuten edelleen vegaaniruokavaliota? Si-

nun tapauksessasi nimittäin suosittelen, että harkitsisit lihan 
sisällyttämistä ruokavalioosi. Olisi parempi jos saisit tarvit-
semasi raudan ruoasta. Voisit tietenkin syödä suurempia 
määriä esimerkiksi linssejä, mutta kun sinulla on kerran vai-
keuksia myös ruuan määrien suhteen, niin liha voisi olla sit-
tenkin parempi vaihtoehto.”

Olen ruokavammainen monella eri tasolla. 
Minun tekee oikeastaan mieli kaikkea muuta paitsi lihaa 

ja niin sanottua ”oikeaa ruokaa”. Siksi alan olla todella laiha, 
huolimatta siitä että masennuslääkkeet kasvattavat ruoka-
haluani. Syön vain enemmän vääriä asioita. Käsivarsiini on 
alkanut kasvaa sellaista pitkää nukkakarvaa, jolla keho yrit-
tää epätoivoisesti lämmittää itseään. Minun silmissäni liha ei 
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vain yksinkertaisesti ole syötävää. 
Sen haju ja veltto, kuollut koostumus kuvottaa minua. 
Inhon väristys kulkee lävitseni. 
”En vain pysty siihen. Ajatuskin lihasta saa minut voi-

maan pahoin.”
Tarja nyökkäilee, kohentaa paksusankaisten silmälasiensa 

asentoa ja kirjoittaa jotain ylös lehtiöönsä. Tunnen itseni tie-
deprojektiksi, josta tehdään muistiinpanoja. Asiasta tekee 
oikeastaan vielä pahemman se, että hän on aidosti kiinnos-
tunut syömishäiriöstäni. Muistiinpanoihinsa syventyneenä 
Tarja hypistelee statement-kaulakorunsa helmiä ja lasikiviä. 
Hän tekee niin aina, kun oikein innostuu. 

”Emme vieläkään tiedä miksi, mutta jostain syystä pica 
on yleisempi henkilöillä, joilla on raudanpuutetta. Siksi sitä 
esiintyy esimerkiksi raskaana olevilla naisilla.”

Ihan niin kuin en tietäisi jo tätä kaikkea, mutta hän jatkaa 
silti.

”Paras selitys, jonka tiede on toistaiseksi löytänyt on, että 
yrität alitajuisesti paikata jonkinlaista ravintoainepuutosta 
kehostasi.”

”No nyt sellaista ei ainakaan pitäisi enää olla. Syön rauta-
lisää joka päivä.”

Tarja katsoo minua arvioivasti. Hän ei ole aivan varma pu-
hunko totta. Hänellä on varmasti paljon asiakkaita, jotka va-
lehtelevat minkä kerkeävät ja ihmettelevät sitten kun pakka 
hajoaa totaalisesti. Päässäni alkaa soida radiosta aiemmin 
päivällä kuulemani biisi. 

hei hei mutsi, mä en oo syöny mun lääkkeitä…
”Sinulla tämä käyttäytyminen alkoi siis jo lapsena, eikö 

niin?”
”Tota, joo. Se häviää aina välillä, joskus pitkäksikin aikaa. 

Yleensä se palaa silloin kun mulla on paljon stressiä. Sain 
juuri tehtyä loppuun ensimmäisen vuoden yliopistossa, ja se 
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on ollut aika ahdistavaa. Ne oireet alkoi nyt kun kevätluku-
kausi loppu. En ole löytänyt vielä kesätöitä, eikä mulla ole 
hirveästi mitään tekemistä. Muuta kuin syödä.”

Katseeni kiinnittyy pieneen terävään koriste-esineeseen 
kirjahyllyssä Tarjan takana. Se taitaa olla pronssia. En ole 
varma mitä se oikein esittää. Se on kai jonkinlaista moder-
nia, abstraktia taidetta. Esineessä on paljon piikikkäitä ulok-
keita, eli sitä olisi vaikea saada nieltyä nätisti. Yritän miettiä 
miten saisin sen pöllittyä poistuessani huoneesta. 

”Sinä siis haet töitä täksi kesäksi?”
”Joo, onhan se vähän pakko. Tämän kesän aikana aion olla 

töissä ja sitten bändini osallistuu siihen bändikisaan, mistä 
mainitsin viime kerralla.”

Tarja ei ole sanonut aiheesta minulle mitään, vaikka olen 
ottanut sen jo useasti esille, mikä kertoo jo itsessään kaiken 
tarvittavan. Hänestä koko bänditouhu on ajanhukkaa, ja hän 
haluaisi vain puhua picasta. Hän tekee siitä jonkinlaista tut-
kimusta, ja aina kun yritän puhua jostain muusta, hän onnis-
tuu löytämään aasinsillan joka palauttaa keskustelun takaisin 
oikeille urilleen syömishäiriööni. 

Tarja pitää oireiluni muodosta, koska se on epätyypilli-
nen ja vaihteleva. Monimutkainen ja vaikeasti hallittavissa. 
Olen laiha, outo tyttö, joka pitää heavy metallista ja terävien 
esineiden syömisestä. Jopa siihen pisteeseen asti, että olen 
muutaman kerran joutunut leikkaukseen, kun olen onnistu-
nut puhkaisemaan suoleni nielemällä partateriä. 

Olen kyllä syönyt partaterien mukana paljon vihannek-
sia, parsaa ja sen sellaista. Kasvisten tarkoitus on kietoutua 
terien ympärille ja tavallaan koteloida ne, estää niitä viiltä-
mästä suolistoani. Se ei kuitenkaan aina onnistu. Järjellä aja-
teltuna minun pitäisi teipata terien reunat, mutta se tuntuu 
väärältä. Sitten niiden syömisessä ei olisi enää mitään mieltä. 

”Olen huomannut, että sinun tyylisi on kokenut melko 
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dramaattisia muutoksia tämän parin kuukauden aikana. 
Nuo pienet korut joita sinulla on rintakehällä, ovatko ne 
ihan kiinni ihossasi vai...?”

Tarja on ihan fiksu tyyppi ja erittäin empaattinen. Siksi 
olen käynyt hänen luonaan satunnaisesti jo jonkin aikaa. 
Hän on kuitenkin kuudenkympin tienoilla oleva, melko van-
hoillinen naisihminen. Tarja yrittää parhaansa käsittääkseen 
mielenliikkeitäni, mutta sukupolvien välinen kuilu ja hänen 
omat konservatiiviset käsityksensä alkavat tulla vastaan. Ei-
vät räikeästi, mutta ne nostavat päätään aina silloin tällöin 
terapiakoulutuksesta huolimatta. 

 Tarja yrittää liittää ulkoisen muodonmuutokseni picaan, 
mutta ei ole vielä onnistunut keksimään millä lailla se voisi 
olla seurausta syömishäiriöstäni. Tatuointini ja lävistykseni, 
räikeä punk-meikkini, niittikorsettini… ne ovat hänelle lii-
kaa. Ne ovat yleensä liikaa kaikista muistakin. 

Mikä on tietysti tarkoituskin.
”Ne ovat microdermal-lävistyksiä, kyllä ne on ihan mussa 

kiinni.”
Näen kuinka rattaat yrittävät kääntyä Tarjan päässä. On 

vaikea samaistua käytökseen, jota ei ymmärrä. Hän on kui-
tenkin oikeassa. Muodonmuutokseni liittyy picaan.

En vain halua kertoa sitä hänelle. Haluan säilyttää itses-
säni jotain, joka kuuluu vain minulle. Lävistykset ja tatu-
oinnit ovat eräänlainen kokeiluni pican kanssa. Terävien 
asioiden nieleminen on tähän mennessä ollut pahin ongel-
mani, joten yritän tavallaan ulkoistaa ongelman. 

Piikitän ja lävistän itseäni. Siitä en ainakaan joudu kirur-
gin pöydälle. 

Ainakaan toistaiseksi. 
Vähän aikaa sitten pääsin burleskimessuilla kokeilemaan 

jopa suspensionia, roikottamaan itseäni selkänahkaan kiin-
nitettävillä lihakoukuilla. Sekin tuntui ihan hyvältä, ja olin 



99

hetkellisesti saavuttanut jonkinlaisen kivuliaan hurmoksen, 
mutta se ei riittänyt minulle. 

Se ei tuntunut samalta kuin silloin, kun söin pihalta ruo-
hikon seasta löytämäni ruosteisen naulan. Käyrä naula up-
posi nieluani raapien pehmeisiin sisuksiini ja ruokki minut 
täysin. 

Lihakoukku ei vain yllä tarpeeksi syvälle. 
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