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Elämäni kertomus 
 
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston ja Oulun kirjailijaseuran järjestämän, vuoden 2018 kir-
joituskilpailun teemana oli ”Elämäni kertomus”. Kilpailussa haettiin todellisuuteen pohjaa-
via, mutta kaunokirjallisia keinoja käyttäviä tekstejä. Kilpailuun osallistui yhteensä 111 kir-
joittajaa eri puolilta Suomea sekä ulkomailta. 
 
Kilpailun raadissa olivat kirjailijat, kirjoittajaohjaajat Pauliina Vanhatalo, Marja-Riitta Vai-
nikkala ja Tommi Parkko sekä Oulun kirjallisuuden talon toiminnanjohtaja Tuomo Heikki-
nen. Kilpailun sihteerinä oli koulutussuunnittelija Merja Kuure Pohjois-Pohjanmaan kesä-
yliopistosta. 
 
Yleisluonnehdinta: 
 

Kilpailuun lähetettyjen tekstien taso oli edellisvuosiin verrattuna korkea. Tekstit olivat pää-
sääntöisesti sujuvia ja elämänmakuisia. Aiheiksi valikoituivat usein suuret teemat kuten 
syntymä ja kuolema. Myös lapsuusmuistojen ja rakkauskertomusten osuus teksteistä oli 
merkittävä. Raatia innostivat erityisesti tekstit, joissa arkisen elämän kuvaukseen oli löy-
detty yllätyksellisyyttä ja kirjallista tyyliä. 
 
Voittokolmikon luonnehdinnat: 
 

1. palkinto 300 € 
 

Marja Kangas, Espanja: Umpikalliot 
 

Kilpailun lapsuusmuistojen kärkeä – uskottava, eläydyttävä ja jännitteinen kertomus lapsen 
näkökulmasta. Rikas maailman kuvaus yhdistyy jäntevään draaman kaareen. 
 
2. palkinto 200 € 
 

Veeti Nevalainen, Turku: Anteeksi kun minulle ei kuulu mitään 
 

Syrjäytymisen ilmeikästä ja ansiokasta kuvausta. Päähenkilön neuroottisen pikkutarkka 
ajatusmaailma kohoaa kirjallisesti kiinnostavaksi kertomukseksi. Kieli on kauttaaltaan vii-
meisteltyä, ja teksti nojaa taitavasti pieniin yksityiskohtiin. 
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3. palkinto 100 € 
 

Virpi Lehtonen, Järvenpää: Laitosapulaiset 
 

Taidokas kuvaus näkymättömästä työstä ja ulkopuolisuudesta. Siivoojan arjen kuvauksen 
kautta rakentuu kokonainen maailma ja maailmankuva. Tekstissä on myös ilahduttavaa 
vinoa huumoria. 
 
Kunniamaininnat: 
 

Kunniamaininnan arvoisen tekstin kirjoittajat ovat aakkosjärjestyksessä seuraavat:  
Ulla Engman, Espoo: Kotisi 
Laura Finska, Tampere: Tunturilaulu 
Olga Hario, Helsinki: Kuinka koti menetetään 
Tiina Niemikunnas, Uusikaupunki: Vihreitä hevosia ei ole 
Kaija Pullinen, Hyvinkää: Merimiesmekko 
Pälvi Rantala, Rovaniemi: Minulla ei ole karismaa 
Jonna Takkunen, Alavieska: Hiljaisuus 
 

Kunniamaininnan saaneille lähetetään kunniakirja. 
 
Arvonta: 
 

Kirjoittajien kesken arvottiin kirjapalkintona Merete Mazzarellan teos Alma – Edelläkävijän 
tarina. Arvonnan voitti Tuula Mykkänen Helsingistä. 
 
 
Onnittelemme kaikkia voittajia ja kiitämme kilpailuun osallistuneita! 
 
 
Raadin puolesta 
 

Pauliina Vanhatalo 
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1. palkinto 
Marja Kangas, Espanja 
 

Umpikalliot 
 

Me olemme pieniä. Me olemme niin pieniä että emme osaa oikein puhua. Me olemme 
kolme tai neljä. Me olemme Eero ja Juha. Me olemme kaksoset. Juha on isompi, kahdeksan 
minuuttia. Me olemme identtiset, ja se tarkoittaa sitä, että me olemme me.  
 
Kun me olimme vauvoja, me nauroimme lattialla, ja isä otti kameralla valokuvan. Me 
olimme pulleita ja meillä oli samanlaiset vaatteet päällä. Nytkin meillä on samanlaiset vaat-
teet. Meillä on siniset haalarihousut. Ne ovat äidin tekemät.  
 
Me asumme nyt Ruotsissa. Me asuimme ennen Oulunsalossa, ja siellä on mummi ja ukki, 
mutta nyt me asumme Malmbergetissä. Se on suomeksi Malmivaara. Me emme oikein 
osaa puhua suomea, koska se unohtui Oulunsaloon mummin ja ukin luo. Emme me osaa 
ruotsiakaan, sillä me olemme niin pieniä.  
 
Me asumme isossa talossa. Talossa on paljon neliöitä. Meillä on vähän huonekaluja, koska 
meillä ei ole paljon rahaa. Mutta meillä on kolmipyöräiset ja niissä on lava. On hyvä, että ei 
ole huonekaluja, sillä kolmipyöräisillä pääsee huristelemaan paremmin kun ei tarvitse väis-
tää nojatuoleja. Äiti on antanut luvan. Ajelemme pyörillä sisällä.  
 
Me muutimme Ruotsiin, koska isä sai töitä yhtiöstä. Isä on kaivosinsinööri, mutta me em-
me tiedä, mitä se tarkoittaa. Meille isä on isä. Töissä isä mittaa, miten lujaa kallio on. Isä 
mittaa, että kestääkö yhtiön kallio. Me asumme ihan yhtiön vieressä. Yhtiön ympärillä on 
suoja-aita. Äiti on sanonut, että suoja-aidan toiselle puolelle ei saa mennä. Sinne ei saa 
mennä! Se on kiellettyä, koska siellä on kaivos. Me emme tiedä, mikä kaivos on. Mutta tie-
dämme, että se on kiellettyä.  
 
Tiedämme, että nyt ei ole talvi, koska ei ole lunta. Nyt on kesä. Olemme aamulla syöneet 
kaurapuuroa. Ja nyt me olemme pihalla leikkimässä. Meillä on siniset haalarit ja pikkuset 
ruskeat nahkakengät. Pihalla on puita ja ruohoa. Jos pihasta menee pois, tulee toinen yhti-
ön asunto. Jos pihasta menee toiseen suuntaan, tulee yhtiö ja kielletty alue. Emme tiedä 
miksi, mutta me lähdemme pihalta yhtiön suuntaan.  
 
Puut harvenevat. Ruoho jää omaan pihaan, maa muuttuu kenkien alla ja siitä tulee kovem-
paa. Tulee kalliota. Tulee suoja-aita.  
 
Tämä on kiellettyä. Me tiedämme, että tämä on kiellettyä. Ja saman tien unohdamme, mi-
tä kielletty tarkoittaa, koska me olemme pieniä.  
 
Me olemme niin pieniä, että ryömimme helposti suoja-aidan ali.  
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Ryömiminen on mukavaa. Maa on erilaista kuin pihassa. Kalliota. Umpikalliota, sanoisim-
me, jos tietäisimme oikeat sanat, mutta opimme ne vasta myöhemmin.  
 
Me ryömimme ja ryömimme. Sitten tulemme paikkaan, jossa maa loppuu.  
 
Kallio loppuu. Reuna. Kallionkieleke, sanoisimme, jos osaisimme.  
 
Ehkä tämä on se kaivos, jossa isä on töissä? Mutta isää ei näy missään.  
 
Kallio on auringosta lämmin. Me makaamme kalliolla ja katselemme. Ihan meidän vieressä 
on pikkusia kiviä. Meidän mieleemme tulee, että jännittävää olisi pudotella kiviä reunalta 
alas. Pudotamme ensimmäisen kiven. Se osuu kallion seinämään, ja kuuluu ääni. Kaikuu. 
Emme ole kuulleet sellaista ääntä aikaisemmin. Yritämme nähdä, minne kivi katoaa. Näkyy 
mustaa ja harmaata. Emme ole nähneet mitään sellaista aiemmin. On kuin aika loppuisi, ja 
sitten taas alkaisi, ja sitten taas loppuisi, ja sitten kokonaan katoaisi. Musta ja harmaa kita.  
Kivi katoaa kitaan.  
 
Sitten pudotamme toisen kiven. Kuuntelemme kaikua. On mukava pudotella kiviä ja kuun-
nella kaikua.  
 
Sitten otamme molemmat monta kiveä. Pudotamme kaikki kivet kerralla kallion kitaan. 
Työnnämme päämme reunan yli sillä meidän täytyy nähdä, minne kivet katoavat. Katsom-
me, miten kivet poukkoilevat kallion seinämistä. Kivillä on oma äänensä. Kuuntelemme 
jännittäviä naksahduksia, kopsahduksia ja kolahduksia ja katsomme mustaan kitaan.  
 
Äkkiä joku tarraa meidän jaloista kiinni. Joku raastaa meidät pois reunalta. Yritämme tar-
rautua kallioon, mutta joku vetää meitä jaloista. Käsiin tulee naarmuja, ja poskeen. Alkaa 
itkettää. Joku kiskoo ja raahaa meitä maata pitkin. Siniset haalarihousut hankautuvat kiviä 
vasten.  
 
Äiti.  
 
Äiti vetää meitä jaloista kauemmaksi ja kauemmaksi mustanharmaasta pudotuksesta. Sit-
ten äiti ottaa meidät syliinsä ja konttaa matalana. Sattuu. Me itkemme. Sitten äiti nostaa 
meidät syliinsä. Kuulemme, miten äidin sydän lyö rinnassa.   
 
Äiti sanoo, että nyt me saamme piiskaa. Pihassa äiti taittaa koivusta oksan. Emme tiedä 
mitä piiska on, mutta sen tiedämme, että olemme tehneet jotain kiellettyä. Äiti aloittaa 
toisesta. Piiska sattuu, toinen itkee. Toinen odottaa vuoroa ja huutaa ihan yhtä lujaa. Sitten 
äiti vaihtaa ja piiskaa toista. Me molemmat huudamme, sillä kipu on yhteinen.  
 
Sitten äiti lopettaa. Äiti hengittää.  
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Sitten muistamme, että meillä on kolmipyöräiset. Kuivaamme kyyneleet ja lähdemme hu-
ristelemaan. On hyvä huristella, kun ei ole liikaa huonekaluja.  
 
Haisee makkaralta. Äiti laittaa iltaruoaksi paistettua makkaraa ja perunamuusia. Me pi-
dämme makkarasta. Isä tulee yhtiöstä kotiin. Syömme makkaraa ja äiti sanoo, että isä on 
hyvä insinööri. Äiti sanoo, että isä oli mitannut oikein.  
 
Se on umpikalliota.  
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2. palkinto 
Veeti Nevalainen, Turku 
 

Anteeksi kun minulle ei kuulu mitään 
 
Mustikassa on vitamiini joka menee suoraan silmään. Ihmisen pitää syödä parillinen määrä 
mustikoita jos haluaa että kumpikin silmä saa yhtä monta vitamiinia. Olen syönyt marjoja 
täysin holtittomasti, minun toinen silmäni parempi kuin toinen. Yritän korjata tilannetta 
nauttimalla mustikkani pää vasemmalle kallistuneena, jotta vitamiinit valuisivat huonoon 
silmääni. Epätasapainon uhka leijuu ilmassa.  
 
Asiat jäävät niin helposti jumiin. Kierrän pylvään oikealta ja jään siihen jumiin. Näkymätön 
jokin kietoutuu ohitettujen esineiden ympärille, en voi hengittää. Puristava tunne keuhko-
jeni ympärillä hellittää vain jos paluumatkalla kierrän tolpan toiselta puolelta. Kuin minussa 
olisi näkymätön lanka, joka pingottuu oikeiden esineiden ympärille.  
 
Kaupunki on näiden lankojen näkymätön ristikko. Sokkelo peittää kaiken pinnan. Jokaisen 
kerran kun olen palannut eri reittiä kuin menomatkalla. Kaikissa niissä paikoissa olen vielä 
kiinni. Elämänlankaani on niin tiuhaan kirjaston hyllyjen ympärillä, etten pysty tarttumaan 
kuin aikaisemmin luettuihin teoksiin. Niissä tiedän mitä tapahtuu. Ne eivät uhkaa minun 
tasapainotilaani. Oikea vasen yks kaks. En tahtoisi mennä asunnolleni. Vihaan viikonloppu-
lomia osastolta. 
 
Kotona lanka katkeaa. Kissa katkoo sitä juostessaan pallon perässä eestaas asuntoa. Tattar-
rattarrattarrattar-tumps! eteisen väliovea vasten, tarrarrattarrattarrattar-suih! sängyn alle.  
Liike toistuu loputtoman tuntuisena. Nyt kissa juoksee samaa ympyrää opiskelukaverini 
luona. Se on onni kun jokin elävä on samassa tilassa. Silittettävä ja ruokittavana. Kissan 
kanssa olemme liittoutuneet sillä totaalisuudella jolla täytyy kiintyä sellaiseen josta ei pää-
se eroon. Ei sillä että tahtoisinkaan, paitsi ärtyneenä mikrosekunnin ajan kun kissa on taas 
oksentanut matolle. Ehkä rakkautta on se, että voi turvallisesti toivoa että toinen katoaisi 
maan päältä. Tietäen ettei se minnekään mene. Pelkäämättä sitä vastuuta joka lankeaa 
sille jonka toive toteutuu.  
 
Selailen viime viikolla tullutta ilmaisjakelulehteä. Sisäsivulla on naistenlehden räikeänväri-
nen mainos, jossa yritetään houkutella uusia tilaajia mainoslauseella: "Jokainen tilaaja saa 
ilmaisen lahjan". Eikö lahjan määrittelyyn juuri kuulu että se on ilmainen? Jollei se olisi il-
mainen, se olisi ostos eikä lahja. Harkitsen hetken kuluttaja-asiamiehelle soittamista. Kyllä 
kai tällaisesta on mahdollista valittaa jonnekin? En kuitenkaan jaksaa selvittää numeroa. 
Epäjohdonmukaisuudet estävät tasapainotilaa, mutta en minäkään voi koko maailmaa kal-
listella oikeaan suuntaan. Omissakin asioissa on tarpeeksi kestämistä. 
 
Katson aina mainokset tarkasti lävitse. Lapsena suosikkileikkini oli valitseminen. Rakastin 
mainoksia – niiden kiiltäväpintaista paperia, onnellisen näköisiä ihmisiä ja kauniita esineitä. 
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Lumoavimpia olivat kuvat ruuista. Hennonkeveät marengit kristallimaljassa, tuhdit eväs-
sämpylät. Avasin ensimmäisen sivun ja valitsin tämänkertaisen toimintatavan. Yksi asia jo-
ka sivulta, kaksi aukeamalta, yksi itselle ja toinen lahjaksi tai sata koko kuvastosta. Valitsin 
itselleni ruokia, esineitä, vaatteita ja tekstiilejä. Jätin valkoisen pinnatuolin valitsematta, 
koska se ei olisi sopinut yhteen edelliseltä aukeamalta poimimani kirsikkapuisen työtason 
kanssa. Kuvittelin valoisan asunnon, jolla ei ollut mitään tekemistä tyhjien kaappien kanssa. 
Tai lattioiden joiden tahmeuteen sukka jää kiinni.   
 
Leikin muutenkin mieluiten itsekseni. Olin herkkä ja hermostunut lapsi. Väriliidut tuntuivat 
vastanmielisiltä sormenpäissäni. Jos sain likaa kynsieni alle tai sukkani meni ruttuun, pitelin 
vaurioutuneeksi mieltämääni raajaa mahdollisimman kaukana itsestäni, kunnes sain voitet-
tua lievän kuvotukseni ja saatoin tehdä asialle jotakin. Pidin siisteistä ja siivoista asioista. 
Sileiden kivien kokoelmastani, jonka pesin viikottain vanhalla hammasharjalla. Lähikirjas-
ton lastennurkkauksesta, jonka rauhaa rikkoi korkeintaan vaimea puhe ja paperin rapina. 
Pehmoeläimistä, joiden muuttunutta pintaa vierastin aina niiden tultua pesusta, kunnes 
kiintymys voitti ja halasin ne taas muhkeiksi. 
 
Kuten niin monet muutkin lapset, vältin aina astumasta katukivien saumakohdille. Asette-
lin askeleeni tarkalleen mahdollisimman keskelle jokaista laattaa, jotta sanoinkuvaamaton 
vaara, sanoinkuvaamaton jokin pysyisi mahdollisimman kaukana. Pian aloin torjua uhkaku-
viani muillakin keinoin. Pitää ehtiä ensimmäiselle porrastasanteelle ennen kuin ulko-ovi 
rämähtää kiinni. Kengännauhat on solmittava ensin oikeasta ja sitten vasemmasta kengäs-
tä. Hampaita harjatessa on laskettava kymmenen kertaa kymmeneen. Mitä kauheaa sitten 
olisi tapahtunut jos olisin uhmannut hiljaa vahvistuvia tunteitani ja toiminut näitä ajatuksia 
vastaan? En tiennyt silloin, enkä tiedä vieläkään muuta kuin että se jokin olisi ollut kohtalo-
kasta ja muuttanut aivan kaiken.  
 
Useimmat lapset kasvavat lopulta kummallisista pakoistaan yli. Minäkin heitin kivikokel-
mani takaisin pihalle ja annoin sen likaantua. Vaaran tuntu säilyi silti. En ehkä voisi estää 
pommia räjähtämästä tai läheisiäni kuolemasta, mutta voin varautua katastrofeihin. Voin 
suojella itseäni pettymyksiltä ja yllätyksen tuomalta shokilta. Kun kauhea asia lopulta ta-
pahtuu, minä en järkyty. Kun kaikki muut itkevät, hyperventiloivat ja voivoittelevat ahdis-
tuksesta tolaltaan, minä olen valmistautumiseni ansiosta täysin rauhallinen. Otan vastuun 
kaikesta. Otan puhelimen käteeni, hoidan käytännön asiat ja järjestän kaiken parhain päin. 
Jonkun täytyy aina ottaa eniten vastuuta. Sen jolla on eniten resursseja siihen. Joka päivä 
olen vuorokauden lähempänä sitä hetkeä kun minun täytyy ottaa ohjakset käsiini ja huo-
lehtia kaikesta.  
 
Jo teini-iässä halusin olla viileän täydellinen. Ainut kiinnostava asia yläasteen kotitalous-
tunneilla oli, kun meidät opetettiin puhdistamaan kattilat tummentumista. Kerrankin sain 
tehdä jostakin kiiltävämpää ja virheettömämpää. Yleensä meidät kuitenkin pakotettiin sot-
kemaan astioita ja valmistamaan limaisia marjakiisseleitä. Aina kun opettaja siirtyi luokan 
toiselle puolelle, säntäsin ruokakomeroon. Istuin siellä pimeässä ja söin hälyttäviä määriä 
minttua. Tämä suhtautuminen ruuanlaittoon näkyy minussa edelleen. Elän mielelläni voi-
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leivillä tai yksinkertaisilla sosekeitoilla. Mausteet ja niiden luova yhdistely on minulle tai-
kuutta. Joskus epäilen, että maustamisen taito annetaan ihmisille kun he kasvavat aikuisik-
si. Asia jota en koe vieläkään tehneeni. Samassa lahjapaketissa saa kyvyn ajaa autoa ja 
muistaa aina ostaa vessapaperia. Viileä täydellisyys jäi kehittymättä. Olen edelleen puoliksi 
valmis.  
 
Siristelen silmiäni iltapäiväauringossa. Reaalimaailman värit ovat liian raskaita. Pahin kai-
kesta kiinteästä on vastapäisen koulun seinällä oleva puupaneeli, joka koostuu ohuista, 
vieri viereen asetetuista laudoista, jotka katsoessa alkavat oitis juosta ja kaatua silmissä. 
Niiden edessä seisovasta ihmisestä ei erota kuin kiinteän ytimen reunamien säristessä lä-
hes korvin kuultavan sähköisesti. Ihmiset muuttuvat sen ohi kulkiessaan hetkeksi hahmot-
tomiksi. Paneelin edessä me olemme sähköä.  
 
Rakastan heijastuksia enemmän kuin todellista maailmaa, kuvajaistani enemmän kuin it-
seäni. Aikoinaan istuin päivittäin Vanhan kahvilassa puolenpäivän aikoihin. Tiesin minuutin 
tarkkuudella milloin kantapöydässäni tulee nostaa katseensa läträämistään vesiväreistä, 
ikuisesti kuvottavasta lasisesta kupillisesti palanutta tervaa, ja katsella savukkeesta virtaa-
van udun lävitse miten Uuden ylioppilastalon heijastus lankesi lumoavan kauniita ja täydel-
lisenä hetken ajan vastapäisen talon ikkunoihin. Olen ihaillut heijastuksia niin kauan että 
olen muuttunut ihmien varjoksi. 
 
Lakkasin käymästä kahvilassa narikoiden takia.Vihaan paikkoja joissa on narikat. Koen vas-
tenmielisyyttä sitä kohtaan että minun tulisi maksaa saadakseni tuhlata rahaa. Eniten vi-
haan sitä kuinka lähtiessä portsari yrittää auttaa takkia ylleni. Inhoan sitä etten tunne ole-
vani synkronoitu raajoihini, etten tiedä missä ne ovat tai missä niiden tulisi olla, ja että joku 
ihminen olettaa automaattisesti että kykenen suoriutumaan yksioikoisesti sellaisesta mo-
nimutkaisesta motorisesta suorituksesta kuin pukeutuminen. Haluan suorittaa sen rauhas-
sa, ilman pelkoa siitä että tuntematon ihminen häiritsee mielenrauhaani. Ilman että ku-
kaan tuntematon koskee minuun.  
 
Revin poltellessani maahan pudonneita keppejä. Silppuan puiden lehtiä, paperinpalasia tai 
ihoa. Sormiini tarttui untuvainen sulka. Ohuudessaan melkein läpikuultavan valkea kierou-
tuma henkiolentopuuta, seittimäinen ristikko pikkuruisia haarautumien haaveita. Hauraus 
toi mieleeni lumihiutaleen. Raastoin senkin pitkin kynsin varovasti pieniksi palasiksi.  
 
Juon lisää kahvia. Tuijotan televisiota mitään näkemättä. Saan itseni kiinni nakuttelemasta 
sormilla etuhampaitani. Vanha tapa lapsuudesta. Yritin saada hampaani painumaan sy-
vemmälle sisään. Näin jatkuvasti unia joissa hampaani irtosivat. Manguin vanhemmiltani 
hammasrautoja. Vihasin hammaslääkäriä joka kehui hampaitani kauniiksi ja hyväkuntoisik-
si. Eikö hän nähnyt että suuni oli katastrofi joka odotti puhkeamistaan?  
 
Olen taas kotona. En koskaan haluaisi mennä nukkumaan. Haluan viivyttää ilta-aikaa, koska 
silloin kukaan ei vaadi minulta mitään. Ei sillä että kukaan varsinaisesti vaatisi päivälläkään, 
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mutta illalla se on normaalia. Aamut ovat mielenterveyskuntoutujan ja työkyvyttömyyselä-
keläisen helvetti.  
 
Heti heräämisen jälkeen asiat ovat vielä hyvin. Rutiini on selvä. Laitan kahvin tippumaan, 
käyn röökillä, juon kahvia ja syön jotain. Otan lääkkeet. Sen jälkeen minua odottavat päi-
vän loputtomat tunnit, jotka pitäisi täyttää jollakin. Kaikki nämä vuodet, enkä vieläkään 
tiedä millä. En halua mitään, ja loppuihin en pysty. Vuodet kuluvat nopeasti ja jään koko 
ajan enemmän ikätovereistani jälkeen, mutta päivät ovat tuskallisen hitaita. 
 
Pahinta on jos menee kaupungille ja törmää johonkin tuttuun. Kolmenkympin korvilla ih-
misten asiat alkavat olla paremmin. Suurimmalla osalla mahdolliset mielenterveysongel-
mat ovat helpottaneet. Lapsia löytyy monelta, työpaikka samoin. Osa tahkoaa vielä opinto-
ja, toisilla on omistusasunto. Kaikille kuitenkin kuuluu jotain. Minulle ei kuulu mitään.  
 
Oikeasti voisin sanoa "en enää saa raivokohtauksia". Välillä tajuan että oikeasti minulle 
kuuluu sitä, että ahdistuksen iskiessä osaan tunnustella maata jalkojeni alla, hengittää sy-
vään ja nimetä viisi asiaa jotka näen, viisi asiaa jotka kuulen, viisi asiaa jotka haistan. Voisin 
sanoa että kykenen nykyään käymään syömässä ulkona. Kukaan ei vain halua kuulla sellai-
sista kuulumisista. Hymyilen ja sanon että sitä samaa vanhaa, ja me molemmat teeskente-
lemme että meille sama vanha tarkoittaa samaa asiaa. Ei muilla minun ikäisilläni ole mör-
köjä sängyn alla. 
 
"Ole reipas äläkä itke" aikuiset sanoivat, ja minä uskoin että reippaus on sitä ettei näytä 
todellisia tunteitaan. Reippaana oleminen oli sitä ettei aiheuttanut muille negativiisia tun-
teita. Oman pahan olon piilottaminen oli tärkeää jos halusi olla kunnon lapsi. Tärkeintä oli 
etteivät lapset aiheuta ikäviä tunteita aikuisille. Mieti nyt miltä isästäsikin tuntuu. Anteeksi 
kun tein sinulle pahan mielen. Anteeksi kun minulla on paha mieli. Se ei toistu enää.  
 
Nykyisin haluaisin sanoa anteeksi kun minulle ei kuulu mitään. Anteeksi että kaikki vain 
virtaa ohitseni. Anteeksi ettei elämässäni ole loppuhuipennusta. On pelkkä sulkaa ras-
kaampi sydän. 
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3. palkinto 
Virpi Lehtonen, Järvenpää 
 

Laitosapulaiset 
 
Valtakuntaani ovat pytyt, kaakelit, huuteluhuoneet, nahkeat lattiat, reikäiset pöytäliinat ja 
sameat maljakot. Hieron pölyävää desinfiointiainetta tiskiharjalla lavuaareihin, huuhdon 
käsiäni kymmeniä kertoja päivässä alkoholisoidulla käsihuuhteella. Vien ruokaa, keitän 
kahvia, tuijotan ikkunoista sairaalaan eristetyille sisäpihoille, joissa kukaan ei kulje, mutta 
nurmi leikataan kesäisin ruohonleikkurilla säännöllisin väliajoin. Kukaan ei puhu juurikaan 
minulle, olen näkymättömämpi kuin pölypallo, jota jahtaan harja kädessä pitkin sairaalan 
valkoisia käytäviä. Olen roskakori, jota väistetään, näkymätön, roska kenties itsekin. Oike-
astaan se sopii minulle. Ei minullakaan ole paljoa asiaa kenellekään. Riittää kun hoidan 
työni ja ajattelen omia ajatuksiani. Näin voi tehdä kun heiluttaa harjaa edestakaisin pitkillä 
käytävillä. 
 
Työkaverini on kotoisin kiinasta. Hänen lempinimensä on Kongi ja hän tuli työsharjoitteli-
jaksi osastolle jonkin toimiston sopeuttamisohjelman kautta oppiakseen Suomen kieltä. 
Hän raapii velttojen käsivarsiensa hilseileviä rupia luulleen, etten huomaa, mutta huo-
maanhan mitä, sillä hänen kuivasta ihostaan lähtee pieni helisevä ääni. Siivoamme tiloja 
yhdessä vaiti päivästä toiseen, jaamme tarjottimella ruuat potilaille, tiskaamme nokkamu-
keja ja pyyhimme pöytiä. Joka päivä keittiön tiskikone puhaltaa sairaalan pienen ikkunan 
täyteen vesihuurua, niin ettemme hetkeen näe ulos. Työskentelemme kuin jossain troop-
pisessa ilmastossa toisella mantereella. Keittiö on muutoin kaikenlaisista virkkeistä vapaak-
si riisuttu alue: ainoastaan ilmoitustaululla roikkuu nastan varassa puinen joulutonttu, jon-
ka musteella maalatut silmät ovat levinneet pitkin sen puista nauravaa naamaa. Tonttu on 
riippunut ilmoitustaululla luultavasti vuosikymmenen ja sen alkuperäinen tarkoitus on ollut 
kenties piristää keittiöhenkilökuntaa.  Tiskikoneen höyryt ovat kuivattaneet sen puisen 
rungon, maha halkeilee, nutun punainen väri on haalistunut marjapuuron väriseksi. Kun 
katson tonttua, mieleeni hiipii pelko, että olen täällä töissä vielä seuraavat kaksikymmentä 
vuotta. Silloin olen koukkuselkäinen, niveleni hajalle kävellyt vanha ukon käppyrä, jonka 
kalu on irronnut turhuuttaan ja tippunut osaston muiden roskien sekaan. Kuka minua sil-
loin enää mihinkään huolii?  
 
Haluaisin viskata tontun roskiin, mutta luulen, että minulla ei ole siihen valtuuksia. Haluai-
sin vaimon ja lapsia. Mutta koska en juo alkoholia, enkä käy missään, enkä tunne ketään, 
miten ikinä voi ketään naista löytää? Kadulta? Yömajasta? Ja koska olen sairaalan hierarki-
assa alimmalla portaalla, voit kuvitella ettei muijilta irtoa laitosapulaiselle. Saisin tuskin 
naista edes potilaista.  
 
Myönnän kun keittiössä iltaisin kyykistyn pyyhkimään tiskialtaan ritilää puhtaasi ruuan jät-
teistä, tunnen hyvänolonsekaista rauhaa ja sanon itselleni, tänne minä kuulun, tässä minun 
on hyvä olla.  
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Eniten minua ärsyttää kun hoitajat eivät väisty kun siivoan toimistotilaa, vaan ojentelevat 
karvoista kiiltäviksi ajeltuja sääriään vielä pitemmälle toimiston tuoleilla, jotta en pääse 
pöytien alle.  En saa napattua roskakoriakaan, vaikka kuinka näykin sitä heidän lihavien 
reisiensä välistä. Samoin on lääkehuoneen siivoamisen kanssa; en olisi saanut ovella ilmoit-
taa, että hei nyt mä siivooan tämän tilan, sillä joku eukko joka lajittelee lääkkeitä huonees-
sa ei ahteriaan tuolista nosta. Sain kärkkyä ovella parin tunnin välein. Hoitajat, lääkärit, 
vahtimestarit, puutarhatyöntekijät ja sihteerit puhuvat ohitseni, he melkein törmäävät mi-
nuun käytävillä. Olen siis heille läpinäkyvä. Läpikuultavaa suolaa täynnä kuten Lootin vai-
mo, ilman että olen kääntänyt päätäni mihinkään menneeseen. Olen pohjalukemissa hie-
rarkian portaissa; mitä alemmas mennään, sitä ohuemmiksi ja näkymättömiksi ihmiset 
käyvät, kunnes ovat lopulta pelkkiä huokauksia. Minulla on aikaa ajatella kun heilutan 
moppia edestakaisin loputtomilla käytävillä ja unelmoida, hiis haas, riis, raas sivulle, toisel-
le sivulle, tanssi-askelin, eteen ja taakse kuin intohimoisessa tangossa.  
 
Varastamme Kongin kanssa silloin tällöin sairaalan sokerittomia keksejä kun kukaan ei 
huomaa. Tunnen murhahimoa tunkiessani sairaalan kuivia keksejä salaa suuhuni; maksa-
koot perkele pienen palkkani koronevilla keskikuluilla. Murut takertuvat kurkkuuni, joudun 
huuhtomaan ne alas vetisellä sekamehulla, jonka juomiseen meillä on kuitenkin lupa. Myös 
vessapaperirullan vilautin kerran laukkuuni. Ja päivähuoneesta vei kerran tukun vanhoja 
TM-lehtiä.  
 
Siivoan päivät pitkät, roskia, paskaa, töhkää. Lattioilta kerätään kynnenpalaset, känsät, ve-
riset vanutupot, laastarit, hilseiset hiustukot ja pyyhitään seiniltä sekamehujen roiskeet. 
Kesäaamuisin kerään ikkunoista sairaalan sisälle eksyneet perhoset ja muut höttiäiset päi-
vähuoneen sohvien takaa ja pöytien alta; kuivuessaan perhosista kuuluu rusahdus jos as-
tun vanhingoissa niiden päälle. Kirsi-sääsket löytävät tiensä myös sisälle; kun katson niiden 
seitinohuen jalkojen hypistelyä valkoista seinää vasten, samaistun sääskeen, vanki olen 
omalla tavallani täällä itsekin.  
 
Potilaat ovat hiljaisia, metelöiviä, kipeitä, kuolevat pois tai pääsevät kotiin. Raavaat miehet, 
jotka tulevat sairaalaan kesän alusta, kuihtuvat kuukaudessa harmaakasvoisiksi ukoiksi ja 
heidän ihonsa rapisee ja tippuu pitkin lattioita. He lähtevät hiljaa, aamuyön tunteita toi-
seen ulottuvuuteen, seuranaan potilaspöydällä jäähtynyt kahvi ja energiajuoma. Muodot-
tomiksi paisuneet naiset istuvat päivähuoneessa, mutustelevat yhtä ja samaa pullaa puoli 
päivää ja puhuvat itsekseen. Televisio huutaa iltaisin uutisia. Torstaisin paikalle päivähuo-
neeseen tulee virikeohjaaja kannettavien urkujensa kanssa ja alkaa soittaa gospelia, kuten 
Go and tell the to people and Jesus is my shepherd, jolloin potilaat laulavat ringissä värise-
vällä äänellä paperilehdykät käsisään tutisten. Kun katson heitä ja kuuntelen heidän pon-
netonta lauluaan, kurkkuani kuristaa oudosti ja mieleni tekisi hypätä sairaalan keittiön ik-
kunan lasin lävitse hyvinhoidetulle ruohikolle.  
  
Saan kaksi kertaa osastolta Noro-viruksen; se tuntuu aluksi siltä, kuin joku löisi puukolla 
vatsaan, sitten alkaa lentää tavaraa molemmista päistä. Nousee korkea kuume, hourailen 
asunnossani vessan ja makuuhuoneen väliä, soitan töihin, että en pääse töihin. Makaan 
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kolme päivää vuoteeni pohjalla vesisanko käsietäisyydellä. Tiedän, että Kongi on raivona. 
Kun saavun sairasloman jälkeen takaisin sairaalaan, vessat ovat paperisilppua täynnä, poti-
laat vaativia, itsetuhoinen on lievä sana, luikertelevat vaikka kuinka pienestä sängyn kalte-
rin raosta lattialle kitisemään ja vaatimaan milloin mitäkin; mehua, lääkkeitä, huomiota, 
taksikyytiä osastolta pois. Eivät ymmärrä että olen pelkkä siivooja, sen sanon heille kym-
menen kertaa päivässä. Mutta sanohan se kärsivälle. Unohdettuja olentoja. Minua ei heis-
tä erota kuin mitätön prikka rintapielessäni ja moppi toisessa kourassa. 
 
Kymmenen vuotta tässä työssä merkitsee olkavarsien paikoiltaan irti lumpsahduksia, re-
vähtäneitä selkälihaksia, loputtomilla käytävillä loppuun kulutettujen polvinivelten lonk-
suntaa, pullottavia, räjähdysalttiita suonikohjuja pohkeissa, tiskivedessä lionneiden käsien 
rustojen esiin luiskahdusta ja desinfiointiaineiden syövyttämiä ihonahkoja. Rikkoutuneet 
nivelet ja rustot ovat meidän pienipalkkaisten raatajien sota-arpia, raatamisen ilo ainoa 
ilomme jonka osaksemme saamme. Todellisuudessa haluaisin olla rap-artisti tai graffiti-
taiteilija. Minulla on unelmia. Olen laulanut hiljaisella äänellä kellaritilojen pukukaappien 
luona biisejä nauhoittavaan kännykkääni odotellessani kellokortin leimaamista.  
 
Ehkä lika on minussa itsessäni, nahkani alla, jota päivästä toiseen yritän siivota pois. Kuu-
raan, jynssään, lakaisen roskia ja pyyhin pölyjä, roskaa, raavin irti tahmeaa likaa nahkani 
alta, uudelleen ja uudelleen, aamuvuorosta iltavuoroon ja takaisin aamuvuoroon. Astiat 
keitetään liasta irti, kun katselen ruuantähteiden killumista rasvaisessa vedessä, koneen 
kurluttavan imurin ryystäessä loput ruuan tähteet sisuksiinsa, kuvittelen hetken, että tis-
kialtaan imuri repii lian minustakin irti, lian joka ei lähde missään kasteessa, eikä minkään 
aamenen jälkeen.  
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Kunniamaininta 
Ulla Engman, Espoo 
 

Kotisi 
 
Sinun tiesi oli Perho ja minun Korento ja välissä oli Sinisiipi jota pyöräilimme edestakaisin. 
Muistan keltaisen talonne, mansardin väsyneet kulmakarvat ja kuinka nousin joka aamu 
portaat, vedin oven auki ja istuin korituolin pehmusteille selaamaan lintukirjaa kun sinä 
uitit lusikkaa riisimuroissa. Muistan eteisaulanne, vessan oven, kellarin oven, peikonleh-
den, cissuksen ja kultaköynnöksen ikkunan edessä, ja keittiönne kahdeksankulmaisen män-
typöydän, se täytti koko huoneen, punotut tabletit, leipälaatikon, ruiskukkapinssit joita 
äitisi pisteli salusiineihin ja kuinka sokea bokserinne törmäili kaapinoviin ennen kuin van-
hempasi hennoivat ampua sen. 
 Muistan olohuoneenne, kirjahyllyn, yhdellä kirjalla oli sinun nimesi vaikka ei se si-
nusta kertonut ja taulun sohvan päällä, mökki ja rannasta nousivat julman pitkät ja jyrkät 
portaat, se oli kesäpaikkanne Puumalassa tai ainakin ajattelin niin. Huoneen perällä oli pi-
meä alkovi, sinun huoneesi, tavallaan, vaikka nukuitkin isäsi ja äitisi huoneessa enkä muis-
ta, että olisit säilyttänyt tavaroitasikaan siellä, vaikka jossainhan niitä pidit. Sinulla oli oikei-
ta barbeja ja barbin kovamuovinen hevonen ja barbien lonkat taipuivat niin että nuket is-
tuivat kunnolla oikean kokoisen ratsun selässä. Minun daisyni jalat harottivat samettipin-
taisten ponieni satulassa mutta pidin sen tyttöydestä enemmän, barbit inhottivat minua. 
 Muistan veljesi huoneen portaiden päässä, muutit myöhemmin sinne, mutta tämä 
oli ennen kuin meillä oli sinne mitään asiaa, hän oli kahdeksan vuotta vanhempi, aikuinen 
siis, piti lundiassa englanninkielisiä pokkareita ja pöydällä tietokonetta ja lerppuja mitä ne 
ikinä olivatkaan, opin sanan vasta kymmenen vuotta myöhemmin. Muistan vanhempiesi 
huoneen yläkerran aurinkoisessa päädyssä, sänkysi pikkusopessa lappeen alla ja pienen 
hyllyllisen kirjojasi, yhden nimi oli Kukkutimurusia, ja myöhemmin siellä oli peilipöytäsi, 
valloitit aikanaan senkin huoneen, oliko talossa yhtään huonetta jota et saanut, ja van-
hempasi asuivat silloin kellarissa ja teidän välissänne oli kokonainen kerros. Muistan lasket-
telusuksenne tummiksi petsattujen palkkien päällä, kävitte talvisin Kalpalinnassa, ja sen 
kuinka olimme palkkien alla Hemmoa. Hemmo oli nuori connemara, umpiluupää jukuri jo-
ka piti kesyttää, totuttaa satulaan ja kun kerta kaikkiaan muu ei auttanut, kouluttajan piti 
kaataa se kyljelleen ja painaa sen koipia toisella polvella nippuun. Hemmo viskeli päätä ja 
pani vimmatusti vastaan. Jos sinä olit ratsuttaja, se antoi periksi, ja jos minä, se riistäytyi 
irti, ravasi takaisin nummelle ja mulkoili sitten kiviaidan takaa otsatukkansa alta ja päristi 
sieraimiaan. Muistan vieläkin äänettömän painimme vaaleanpunaisella matollasi, miltä 
hikesi tuoksui ja jalkateräsi, ukkovarpaan potun ja kynsien valkoiset nauhat. 
 Muistan pihanne, Toyota Camryn heti kuusiaidan takana, tuijien pylväät talon ja 
puutarhan välissä, emme puhuneet puutarhasta, mutta se oli, tajuan sen nyt, keisarin-
kruunuja ja kivillä reunustettu pihatie, kuinka ahkera marttaäitisi täytyi olla, tai saattoi se 
olla duffeli-isäsikin ja hänen salkkunsa kuluneet kulmat, mutta liljapenkit ja kaikki, halkais-
tuista tukeista lakattu pöytä ja kertakaikkisen pitkät penkit, mehua ja pullaa ulkona, am-
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piaisia, ehkä niitä oli, ja kahvipöydissä sinun perheesi ja minä ja minun perheeni ja sinä ja 
äidit jakelivat vohvelikeksejä. 
 Muistan lehtimajanne, vaahteroista istutetun neliön, kuinka kiersimme lehdistä 
piippuja, irrotimme ruodeista nenät ja liimasimme tahmeat siemenlavat omiimme, ja ma-
jan varjoissa oli viileää kun vedimme kiinantossuilla pilttuiden viivat pölyyn. Ripustimme 
nimikyltit (Aramis, Günther, Juntti-Pete) oksiin, permanent-tussi haisi ja muistan käsialasi, 
isojen kirjaintesi koukerot kallistuivat taaksepäin rinta samanlaisella rottingilla kuin sinulla 
itselläsi aina. Muistan pystyyn nostetun kaivonrenkaan betonirummun, sen läpi piti pujah-
taa kun olimme kenttäkilpailua ja laukkasimme hevostemme selässä tai hevosina itse lip-
putangon ohi ja Koiviston kulmalle, vaahteran runko teki siellä mutkan, pujahdimme sen ali 
ja orapihlaja-aidan raosta takaisin, se oli kunnon reitti vaikka aikuisista ehkä ei, ravasimme 
tamppaustelineelle, kiipesimme sille ja pujotimme itsemme metallien välistä, juuttuuko 
rintakehä kiinni tai pää, ei koskaan, juoksimme viinimarjapensaiden ohi, ne rehottivat, 
meillä ei ikinä, äitiäni ei kai kiinnostanut tai maa ei antanut vaikka samaa savea se teillä oli. 
Joskus pysähdyin kesken kiitolaukan riipimään karviaisia, meillä ei ollut niitä. Maalissa pu-
ron luona heittäydyimme nurmikollenne, meillä oli nokkosta ja pajua. 
 Muistan veljesi ylioppilasjuhlat. Äitisi oli ommellut sinulle minttujäätelön värisen 
takkimekon. Äidit ompelivat silloin kaikenlaista, meidän äitimme ainakin. Olit yhtä isonap-
pista rintataskua, topakka ja reipas, sellaisena äidit tyttönsä haluavat, ja tukkasi oli leikattu 
polkaksi mutta ei vielä musta, tämä oli ennen polycoloria ja nyrhittyä niskaa, mutta sifon-
kihuivi oli jo ja muistan kuinka huomasin heti että olit meikannut. Katsoin luomiväriäsi ja 
maskaraa ja ajattelin että ystävyytemme ei voi  enää koskaan olla sama. Potkit pihakeinuun 
vauhtia ja sanoit että veljesi oli saanut niin paljon laudatureja että sinun ei tarvitsisi saada 
yhtään etkä sitten saanutkaan, ja minä sitäkin enemmän. 
 Muistan kuinka hinasimme pulkat valleille jotka isäsi kolasi meille vauhtimäiksi mut-
ta aina vasta kun puro oli jäätynyt pohjaan asti. Yhtenä syksynä vesi tulvi ja jäätyi ja lumi 
taivutti pajut holveiksi, luistelimme salista toiseen, se oli kuin tyttökirjoista ja illalla telkka-
rista tuli sankarikoira Benji. Me painoimme sukkahousujalat olohuoneen patteria vasten, 
Benji piteli lyijykynää hampaiden välissä ja veivasi hätänumeron. Lumiholvit olivat kerran 
mutta pulkkamäki aina, tai siihen saakka kun Koiviston Sande pysähtyi kerran manaamaan 
seiskan pitkiä päiviä. Me seisoimme lumipaakut lapasissa, oli hämärää jo, ja muistan kuinka 
asetuit seisomaan stigan eteen ja pulkan ja minun. Sande korjasi putkikassin asentoa. San-
de valitti fysiikkaa ja kemiaa. Hän oli kaksi vuotta vanhempi ja eri sukupolvea, ajattelin niin, 
ja muistan kuinka talvilenkkarit upposivat nilkkoja myöten hankeen, sinä vaikenit ja kiersit 
stigan narua kätesi ympärille. 
 Muistan kuinka perit veljesi pohjoishuoneen, se oli sama mutta ihan eri kun istuit 
sängylläsi leikkaamassa Suosikkipokkareita, ja muistan huokauksesi värinän kun sanoit it-
keneesi niin monet itkut Hanoi Rocksin Razzlen vuoksi, ja muistan naurusi kimakan vingah-
duksen ja kuinka innostus ei ollut mahtua sinuun, kuinka punoitit ja puhisit Dingon, Duran 
Duranin, Bon Jovin ja Kissin takia ja mitä niitä sitten oli, yläasteella kuuntelit kai Guns N´ 
Rosesia niin kuin kaikki muutkin. 
 Muistan piianpeilisi yläkerran aurinkohuoneessa, olit saanut sen huoneen silloin, 
levitit fluidia sormilla kasvoillesi ja halusitte meikata minut.  
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 Sande on tosi taitava, sanoit, ja minä konkkasin portaita karkuun toinen saapas ja-
lassa.  
 Muistan täystusinapäivän, seurakunnan järjestämän juhlan kaksitoistavuotiaille ur-
heiluhallilla, meidän piti mennä yhdessä, täytekakkua ja ohjelmaa, ja kuinka seisoin keltai-
sen talon ovella eikä kukaan avannut ja kuinka pyöräilin kotiin. Seuraavana päivänä kuulin 
että olit mennyt nuorisotalolle Sanden kanssa ja muistan kuinka kirjoitin päiväkirjaan etten 
ole vihainen. Muistan kuinka sinulla alkoi olla bileitä siellä ja bailuja täällä, eikä enää mi-
tään mehubileitä, uhosit maanantaina ensimmäisten omiesi jälkeen ja kerroit, kuinka Ru-
tanen ja Parkkonen olivat tulleet jatkoillesi kolmiraitaverkkareissaan ja otsaheitoissaan ja 
olleet pettyneitä tarjoiluun. Olitte sitten katsoneet yhdessä Miami Vicen. Muistan kuinka 
aluksi pyysit minua mukaan ja sitten enää et. 
 
Siellä missä me juoksimme hevosina, tontit on lohkottu kuin omenat. Kun tulen Suomeen, 
ajan vuokra-autolla Perhontietä, katselen lasitettuja terasseja ja trampoliineja. On eloyö, 
ajan puron yli ja sillan yli, kuusiaita keltaisen talon edessä on leikattu matalaksi tai ehkä se 
on uusi, ja muistan kuinka vaikea minun oli ymmärtää, että ihmiset ensin ovat ja sitten 
enää eivät. Keltaisen talon portailla lojuu muovisia eläimiä, muotteja ja aseenosia, sinä 
asut taas siellä ja veljesi talo on siinä missä oli lehtimaja, äitini on kertonut minulle. Kään-
nyn Sinisiiventielle. Peruutuspeilissä tummat pajut nuokkuvat puron varressa pyöreinä ja 
vakaina kuin nummella yöpyvät villiponit, muistan kuinka ajattelimme niin. Niitä tekee mie-
li silittää. Enkä minä sitä, että muistojen tarvitsisi olla symmetrisiä, eivät ne ole, mutta sitä 
minä vain että missä huoneessa mahdat nukkua nyt, ja että sinun varpaasi, että sinun hike-
si tuoksu. 
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Kunniamaininta 
Laura Finska, Tampere 
 

Tunturilaulu 
 

Revontulista ja poroista, niistä sinä odotat minun kertovan. Jokin kauniin tarinan, valmiiksi 
pureskellun kuvan, joka on helppo nielaista. Sellaisia olet tottunut kuulemaan, erilaisia va-
riaatioita yöttömistä öistä ja hyttysistä. Niissä ei ole mitään ihmeellistä, ei mitään kertomi-
sen arvoista. Miten niin ei ole, kysyt nyt mustelmansävyisellä äänellä, olet loukkaantunut, 
ymmärrän sen – kaikkia ei voi miellyttää ja kitukasvuiset oksat nousevat lumesta tänäkin 
vuonna, vaikka säätiedotuksessa sanotaan, että yö on kylmä ja kokonainen. Haluat tietää 
miksi olen tätä mieltä, kuinka kehtaan ja kehtaanhan minä, kerron kaiken sen mitä ei pitäi-
si. Sillä vain sellaisilla tarinoilla on merkitystä, ne paljastuvat lumen alta kuin kielletyt koi-
ranpaskat. Eikä rieskansyömisellä ole enää painoarvoa. Jos olisin saanut valita, olisin synty-
nyt, minne tahansa muualle kuin Kemijärvelle. Täällä ei ole mitään. 
 
   Jos Milliä ei lasketa. Enkä minä laske. 
 
   Sitä kuinka suutelemme nokkosten vuoraamalla maalla tai sitä, kuinka kosketamme toisi-
amme ja ryöpsähtelemme kuin hanasta paineella purkautuva vesi, aamuisin hän lojuu vie-
ressäni kuin lukematon kirja, joka on valittu houkuttelevan kannen perusteella. Tämä kau-
punki on syyllisyydestä ja pimeistä ajatuksista raskas, ihmisten pullonpohjista karanneet 
katseet kääntyvät sisäänpäin eivätkä aukea, eivät minulle, eivät tänään, kun kävelen kes-
kustassa ja en missään, kun ympärilläni olijat haluavat määrittää minut joksikin toiseksi. 
Sanotaan, että saamen kieli on katoamassa, mutta entä minun kieleni, joka kulkee Millin 
vartaloa pitkin niin kuin porovaljakot kulkevat, piiskaten ja kysymättä lupaa, kuin aamun 
viaton katse järven halkeilevalla pinnalla. Joutsenten älämölöä, sitä me olemme, kun pai-
naudumme kiinni toisiamme, niin että häpyluumme koskettavat. Kuin tunturilaulu värähte-
lisi sisällämme, kuullostamme samaan aikaan korkealta ja kolkolta. Milli kiltti, auta minua 
unohtamaan mie ja sie ja vittulanjänkä, se surkea elokuva, jonka katsoimme nimen takia, 
kaikki jonkun takia ja minä sinun takiasi. Eikä mikään tapahdu ilman syytä, siitä olen varma 
– sattumaa ei ole olemassa. Siksi mekin olemme tässä, purskahdamme nauruun kuin varik-
senmarjat, sinun ihollasi luomia kuin leipäjuustossa, narskut samalla tavalla hampaiden 
välissä, kun näykin nännejäsi, jotka ovat nousseet pystyyn kuin huutavat ajatukset. Ja jos-
sain kauempana kasvaa klitoriksen muotoista kurjenkanervaa, vaaleanpunaisen hupun alla 
sinun herkin kohtasi, kuin kutittaisin sinua kymmenillä riekon sulilla. 
 
   Näetkö, kaikki nuo kasvojaan kurtistavat kaksijalkaiset, kun minä pidän sinua kädestä, he 
katsovat ohi tai pitkään, kummassakin on jotain ilkeää kuin lapsissa, jotka eivät ota mukaan 
pihaleikkeihin, joudun taas hyppynarunpyörittäjäksi ja toivon, että he kompastuvat kah-
teen väriin, mustaan ja valkoiseen. Sillä välin me kaivamme esiin väriliitumme ja piirrämme 
maahan omat kuvamme, juuri sen kokoisiksi kuin haluamme. Olet lasiaissumentuma sil-
mässäni, ilmestyit tyhjästä enkä saa sinua mielestäni, keinut edessäni ja kun yritän saada 
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sinut kiinni ilmasta kuin lattialle lentävän korvakoruntaustan otat aina muutaman askeleen 
kauemmaksi, juuri niin, etten ehdi tarttua. Siksi pelkään, että kadotan sinutkin. Vain nainen 
tietää kuinka koskettaa naista, naalia pakenevassa yössä, karvapeitteen alla kohoilevaa 
sykettä, joka säteilee kaikkialle kehoon kuin soutajille kumartava oranssinhehkuinen valko-
kangas, joka on vedetty alas taivaan eteen. Vain minä tiedän, sinun syvimmät kohtasi, ne 
joista kiljaisu aukeaa, joista lähtevät kapteenia vailla olevat laivat, silloin kun sinun silmis-
säsi on tunturipöllön siivet, höyhenpukusi alla mustat kynnet, ne samat jotka pureutuvat 
ihoni alle kuin pakkanen, pysyvänä ja lähtemättömänä, vaikka yritän pyristellä irti. Mitään 
ei ole tehtävissä. 
 
   Mitä Korouoman rotkolaaksosta tai Suomen suurimmista jääputouksista, mitä mistään 
sellaisesta mikä on kiinnittynyt kallioon, valuttanut steariinimassaa paljaalle pinnalle, kie-
lekkeelle, johon ei saa laittaa kieltä, koska se jää kiinni, niin kuin kaikki lämmin ja kylmä 
aina, kiltti ja ilkeä, vastakohtien ikuisuusvalssi, jokin itseä vieroksuttava mutta puoleensa 
vetävä piirre, jonka takia pidän sinua yhä kädestä kuin viimeistä ajatusta. Nokkahuilulla 
tanssivin sormin minä taiteilen reisiesi sisäpinnoilla, uhanalaisia ovat nämä pehmeät hetket 
joihin upotan käteni kuin lapsi muovailuvahaan ja jos olisi elokuu täällä kasvaisi myyrän-
porras, liuskamainen, teräväkärkinen ja alta karvainen. Ylitän lossilla rinnoistasi alaspäin 
laskeutuvan hikipisarareitin, se on rakennettu kahden päätepisteen varaan, joista toinen 
on g, älä huoli, allamme oleva vaijeri on meistä kaareutuva ja kesän mittainen. 
 
   Tunnen piikikkäät toiveet ihossani kuin joku pyörittäisi ompelutyynystä löytämäänsä neu-
laa selkäytimessäni, olen väärä ja kummallinen, putoan tunturirotkoon eikä kukaan tule, 
vaikka huudan. Millin jäkäläsilmät loistavat ja tarttuvat minuun, nousen hänen katsettaan 
pitkin ylös ja kasvan jälleen kokonaiseksi kuin uivelo – minäkin nousen lentoon ja hukutan 
vesipisarapallomereen kaikki ne, joille tämä ei ole totta. Piirrän kepillä ympyrän, jonka si-
sään minä ja Milli jäämme, se on meidän suojamuurimme, kun hankikantokevät lakkaa 
kantamasta, kun keskiyön aurinko nousee ja paljastaa saunasta järveen syöksyvät kehom-
me, höyryämme purppuraisen liljataivaan alla – kiukaasta noussut ajatus, yhtä sihisevä ja 
polttava, kuin kaulaan unohtunut hopeariipus. Sykäyksittäin mekin kuumenemme, toisi-
amme vasten, kun hehkuva taivas roikottaa rykelmittäin kasvaneita pilviään, kuin uunissa 
paisuneita pullia, sillä tavoin mekin kohoamme ja tartumme kiinni toistemme kylkiin. 
 
   Missä punk ja kantaaottavuus, rauhanmarssissa soivat peltirummut, niitä minä paukutan 
ja komennan kaikki syyttävät katseet nevaan, köytän jaloista tupasvillaan kuin tamponin 
naruun – ja vedän. Kerron Millille, että jalkojen sitominen on saanut alkunsa Kiinasta, jossa 
nuorten naisten varpaat taivutettiin jalkapöydän alle piiloon, sillä noihin aikoihin uskottiin, 
että mitä pienemmät jalat naisella oli, sitä kauniimpi hän oli. Milli pyöräyttää silmiään eikä 
voi uskoa kertomaani, sanon, että rakastan hänen suuria, grahamsämpylänmuotoisia jalko-
jaan, etten ole viemässä hänen varpaitaan minnekään, ne saavat heilua tuulessa kuin val-
koyökönlehdet. yhtä kauniit varpaat ne ovat. Tiedätkö, valkoyökönlehti seisoo maassa nie-
lu avoinna kohti taivaalta satavaa vettä, taas minä kysyn ja Milli nauraa ilkikurisesti ymmär-
täen, sipaisee sitten leukaani toiveikkaana ja me kumpikin tiedämme. Kaadan hänet keskel-
le en mitään, sillä sellaista täällä on - autiota ja ujutan kielenkärkeni hänen syvimpään koh-
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taansa, hän vääntelehtii edessäni kuin verkkoon eksynyt nieriä, kouristuksenomaisesti ja 
nytkähdellen enkä ole aikeissa lopettaa, vaikka tunnen äidin painavan käden olkapäälläni, 
joka sanoo, että minä olen sairas. 
 
   Muutetaan Helsinkiin, siellä kaikki on paremmin, vaihdetaan revontulet raitiovaunuihin, 
hyttysenpuremat iltoihin, jotka saavat jalat kutiamaan, niin että on pakko tanssia – muis-
tatko sen paukaman oikean puoleisessa pakarassasi, sivelit siihen kortisonivoidetta, sellais-
ta illanviettoa minä tarkoitan, joka jättää jälkiä seuraavaan aamuun, sinipunertavia mus-
telmia kaulalle ja rintoihin kuin polttomerkkejä karjan kupeisiin. Näytät siltä kuin joku olisi 
pahoinpidellyt sinut, en osaa hillitä itseäni, väreilen kauttaaltaan ja laukean, kuin riekon-
marjanpunainen veriaalto pyyhkäisisi ylitseni ja minä huojun jonnekin toiseen hetkeen, 
missä kaikki tämä on sallittua niin kuin Amsterdamissa kannabis, lähdetäänkö jo, muute-
taan pois täältä ja sinä kohautat olkiasi, rakastelun jälkeen sinulla ei ole enää mielipiteitä, 
olet nihkeä ja limainen enkä osaa olla ilman sinua. Jos me emme olisi syntyneet tänne, jos 
emme olisi ikinä tavanneet toisiamme, jos olisimme huomaamattomia ja helppoja lapsia, 
jos rakastaisimme oikealla tavalla oikeita ihmisiä, jos – sitten painat sormen huulieni pääl-
le, se on kielto – vaikenen kuin äänensä menettänyt järripeippo, tuo on todella typerää, 
sanot tyytymätön ryppy kulmissasi, olet meikannut ne kuparinpunaisiin hiuksiisi sopiviksi ja 
tiedän sinun olevan oikeassa. Olen aina halunnut asua Kalliossa, se kuulostaa jännittävältä, 
paikalta jossa ei ole koskaan tylsää, jossa illat ovat valkoviininhuuruisia ja aamut voicrois-
santin tuoksuisia,  jossa kerrostalojen huoneet ovat korkeita ja avaria, ikkunat aukeavat 
aina merelle päin, vaikka meri olisi kaukana mutkittelevien ja kulmikkaiden talojen takana. 
Sinne minä haluan, taiteilijoiden keskelle, jossa on normaalia kulkea päässään kilopäin 
metrilakujenvärisiä rastoja tai puhua itsekseen, kukaan ei käänny katsomaan, saati sitten 
pysähdy kysymään onko kaikki hyvin, toista on täällä, kaikki tuntevat toisensa ja seisovat 
väkipakolla pakkasessa vain kuullakseen uusimmat juorut, arvostellakseen ihmisiä niiden 
pohjalta. Sillä muuta aktiviteettia täällä ei ole, tämä on poronpaskakylä, täynnä kieroon 
kasvaneita koivuja. 
 
   Me juoksemme keskustaan, Milliä hengästyttää ja pysähdymme jonnekin nurkkaan hihit-
tämään, tämä kuva mielessäni kellahdan kapeaan sänkyyni, kuin sekin olisi tarkoituksella 
sellainen, jossa juuri ja juuri mahtuu kääntämään kylkeään, näen äidin kauhistuksesta 
vääntyneet kasvot, kun hän on huonekaluliikkeessä havahtunut siihen, että viereeni saat-
taa keskiyön tunteina hiipiä joku hänelle täysin tuntematon ihminen, siksi he ovat pääty-
neet kapeaan malliin, jossa on masentavat puujalat, täysin tietämättömänä siitä, että kaik-
ki tuo voisi tapahtua rivossa päivänvalossa, äidin ja isän aviovuoteessa, sillä sinne minä Mil-
lin olen jo kerran vienyt.  Riisunut hänet kokonaan ja antanut tapahtua kaiken sen, mitä he 
ovat kaikki nämä vuodet yrittäneet estää. En sulje sälekaihtimia. Niiden raoista laskeutuva 
valo raidoittaa alastomat vartalomme, kuin seeprojen juovaiset kyljet, mekin hirnumme 
jälleennäkemisen riemusta, siitä että Milli on tullut takaisin, tivaan häneltä, millaista Krei-
kassa on, ovatko talot värikkäitä, välkehtiikö turkoosi meri, onko jylhää ja kivikkoista ja Milli 
nyökkää aina. Hyväilyjeni myötä hän on muuttunut rennommaksi versioksi itsestään, pai-
nan korvani kiinni hänen vaaleanpunaista nännipihaansa vasten ja kuuntelen hänen sydän-
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tään, se pamahtelee tasaisesti pienten rintojen välissä, on kallellaan korvaani kohti, kuin 
koukeroinen simpukka, jonka Milli on minulle tuonut – täälläkin kohisee. 
 
   Eikä mene aikaakaan, kun pakkaan tavaroitani, otan mukaani kaiken, paitsi Millin ja sa-
non etten tule koskaan takaisin. Äiti on tyrmistynyt, tyttökulta, heitä jo tommonen hou-
ruaminen pois ko et sie mikkään lammas ole, enkä sano enää mitään, olen menossa jo, roi-
kotan matkalaukkua perässäni, sen leukojen välistä pursuaa sukka, minulla on kaikki mitä 
tarvitsen – lippu seuraavaan junaan, puristan sitä kädessäni ja kuljen keskustan läpi, ne 
jotka tuntevat katsovat perään. Ja voi kuinka nautinkaan siitä, suoristan selkäni ja jätän 
taakseni tuon kaiken ahtaan ja pimeän, teen sen mitä he eivät ikinä uskaltaisi ja nousen 
junaan, joka vie minut pois täältä. Helsinki – kadut täynnä ihmisiä ja melua, avonaisista 
vaateliikkeistä jalkakäytävälle kantautuvaa nopeatempoista musiikkia, joku soittaa kadulla-
kin – kellopeliä, jonka eteen on asetettu hattu ylösalaisin, johon hyväsydämiset ohikulkijat 
voivat heittää muutaman kolikon. Olen yksi heistä, kaivan kolikoita taskustani ja tiputan 
hattuun, soittaja kumartaa suurieleisesti ja hymyilee, Kaivokadulla sama toistuu, törmään 
kultaiseen miimikkoon, hän seisoo kuin patsas, vaikka lapset kirkuvat, pomppivat ja taput-
tavat käsiään – mikään hänessä ei liikahda, annan hänellekin muutaman kolikon, ne ovat 
viimeiseni ja samalla hetkellä, kun kolikko tippuu hattuun, miimikko kohottaa jalkaansa ja 
alkaa tanssia, lapset osoittavat häntä sormillaan ja aukovat suutaan hämmennyksestä. Täs-
sä kaupungissa on jotakin satumaista, kuin mikään ei olisi totta, mutta on kuitenkin ja talot 
kohoavat edessäni korkeina, ne huokuvat jotakin vanhaa, mennyttä aikaa. Tuulellakin on 
suuntansa, se luikkii Mannerheimintietä pitkin eteenpäin, seuraan sitä aukeavaan yöhön 
räikeän punaisissa korkokengissäni, kun olen purkanut tavarat tyhjään asuntooni, oloni on 
kuin lapsella, joka on karannut kotoa ja tilaan gin tonicin, johon on upotettu limetinviipalei-
ta. Täällä kaikki on toisenlaista. 
 
   Baari on pelkkää kiiltävää pintaa ja bilemekkokimallusta, keikutan lantiotani tanssilattialla 
Antti Tuiskun tahtiin, perkele hänkin on kotoisin pohjoisesta, Rovaniemeltäpä hyvinkin. 
Näen, kuinka vieressäni kaksi naista suutelee toisiaan, he ovat kiihkeässä nousuhumalassa, 
näykkivät toisiltaan korvalehtiä irti. Ajattelen Milliä ja minua huimaa, ravistelen hänet mie-
lestäni ja pyydän sinitukkaista tyttöä jatkamaan iltaa yksiööni, jonka seinät ovat vinossa, 
juomme halpaa viiniä suoraan pullosta ja kuuntelemme jotakin huonoa musiikkia, joka soi 
taustalla vain siltä varalta, että puhe taukoaa, kerron hänelle kaiken Kemijärvestä ja tuntu-
rimyrskyistä, että Lappi on niin kaukana kaikesta, että siellä asuvat ihmiset ovat ahdasmie-
lisiä ja rajoittuneita, että joidenkin tunturien päältä lumi ei sula koskaan, että yöt ovat le-
vottoman värisiä, aurinkomurskaa alusta loppuun ja sitten hän tarttuu minuun kuin mieles-
sä käyneeseen ajatukseen, me kaadumme huohottaen huoneen keskellä olevalle patjalle 
kuin pelastusveneeseen. Hän tekee käsistään kupit rintojeni ympärille, hautoo niitä kuin 
sinisuohaukka poikasiaan enkä minä tunne mitään, ympärillämme pelkkää korvakäytävä-
kohinaa ja tyhjyyttä, tajuan, kuinka yksin olen. Hän repii paitaa pois yltäni, vaatien ja rai-
voisasti, annan hänelle periksi ja myötäilen hänen jokaista liikettään, kuvittelen sen autta-
van, mutta Milli keikkuu mielessäni, kuin lapsi tuolilla, jota on kielletty keikkumasta, kohta 
sattuu – sanotaan. 
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   Aamulla irtoripset ovat liimautuneet kiinni toisiinsa, muuranneet silmät umpeen, repäi-
sen ne irti kuin laastarin – mahdollisimman nopeasti, ikkunoiden takaa kohoaa päivä ja si-
nitukkatyttö on hakenut meille kahvia ja croissanteja, Hän etsii vaatteitaan lattialta kuin 
keräisi ajatuksiaan viime yön jäljiltä, Milli on yrittänyt soittaa minulle, kymmenen kertaa, 
croissantin murut takertuvat kiinni kuiviin huuliini, joissa on vielä hailakkaa punaa, joka oli 
alun perin tummemman sävyistä, mutta pyyhkiytynyt yön aikana valkoiseen tyynyliinaan 
raskausarpien näköisiksi viiruiksi ja viirussa ovat sinitukkatytön silmät, kun hän katsoo mi-
nua ja kallistaa päätään, kuin koira, joka yrittää kuulla paremmin. Menen parvekkeelle tu-
pakalle, pelkissä rintaliiveissä ja pikkuhousuissa, täällä saa olla vähän boheemi. Kännykkäni 
piippaa, ruudulle ilmestyy teksti: Lähdin tulemaan sinne…”, avaan viestin nähdäkseni sen 
kokonaan, ”Nähdään pian. Rakastan sinua.”. Nieleskelen hetken ja sytytän toisen tupakan, 
savu nousee ilmaan kuin taitoluistelijan piruetti, kun palaan takaisin olohuoneeseen, sini-
tukkatyttö on lähtenyt, pöydällä on lappu, jossa hän sanoo yrittävänsä ehtiä vielä kirjalli-
suudenluennolle, kulmaan hän on kirjoittanut numeronsa, Ryttään lapun ja heitän sen 
avonaisesta ikkunasta alas kadulle, missä ihmiset tallovat sen päälle, sillä tavoin toivon kai-
ken muuttuvan vähemmän todelliseksi, mutta kun Milli saapuu ja laskee painavan urheilu-
kassinsa eteeni kertoen tulleensa toisiin ajatuksiin, muuttavansa tänne, tiedän, että niin ei 
tapahdu. Halaan häntä enkä osaa sanoa mitään. 
 
      Milli puristaa kättäni, en voi viedä häntä luokseni, siellä haisee homehtuneelle orgas-
mille, ehdotan, että katselisimme hieman ympärillemme, nousemme raitiovaunuun, jonka 
nivelet narisevat, se kuljettaa meidät Ruoholahteen, polvemme kolisevat toisiaan vasten, 
vaikka yritän hivuttautua kiinni ikkunan puoleiseen laitaan, mahdollisimman kauas hänes-
tä, kaikesta tästä. Milli ei näe minussa mitään poikkeavaa, katsoo vain niin kuin on katso-
nut tuhat kertaa aiemminkin, yritän kohdistaa oman katseeni jonnekin toisaalle, lattianra-
jassa olevaan liiskattuun purukumiin, edessä istuvan naisen takinkaulukseen, jonka pesula-
puissa on pikimustat kirjaimet H&M, Milli painaa päänsä olkapäälleni, ajelehtii kanssani 
eteenpäin, kuin järveen pudonnut pajupuun lehti. Kuinka kauan pitää roikkua pää alaspäin 
ennen kuin kuolee? Puoli tuntia? Ja jossain läpinäkyvän lasin takana pyöräilijä kaatuu, mies 
pyyhkii multaa polvistaan ja nostaa nurmikolle tupsahtaneen vispipuuronvärisen Jopon 
ylös, kohottaa ruskeasankaisia lasejaan, jotka ovat valahtaneet nenälle ja jatkaa matkaansa 
kuin mitään ei olisi tapahtunut. Sillä tavoin minäkin teen, päätän, etten ole koskaan asunut 
Kemijärvellä tai rakastellut sinitukkatyttöä, Milli keinahtelee raitiovaunun nytkähdysten 
mukaan pakaralta toiselle, kellahtaa sitten kylkeäni vasten kuin hylje veden liukastamalle 
kalliolle – minäkin pakenen alta ja väistän sivuun. Olen kuin Kotajoki, virtaan molempiin 
suuntiin ja pysyn sulana vesilinnuille. Eniten pelkään itseäni. 
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Kunniamaininta 
Olga Hario, Helsinki 
 

Kuinka koti menetetään 
 
Mitä sinulle tulee mieleen sanasta koti? Mietitkö lapsuutesi keittiötä? Valoa, joka siivilöityi 
aamuisin huoneeseesi? Muisteletko, miltä kodin eteisessä tuoksui, kun astuit sisään? 
 
Minä istun siistissä keskiluokkaisessa asunnossani ja muistelen, miten päädyin tänne. Py-
sähdyspaikkoja on ollut useita. Lapsuudenkotini, alkukotini, jälkeen olen asunut yli kym-
menessä eri osoitteessa, joista muutama on tuntunutkin joltain kodintapaiselta. Mutta yhä 
edelleen hakiessani kuvitusta sanalle koti, mieleeni nousee asunto, jossa vietin elämäni 
ensimmäiset kaksitoista vuotta. Ja koska menetin tuon kodin niin kuin menetin, olen jolla-
kin lailla etsinyt sitä uudestaan siitä lähtien. 
 
90-luvun Soukka ei ollut Espoon viihtyisin lähiö. Korkeita betonikerrostaloja, kallioisia leik-
kipihoja, hakaristigraffiteja ja asfalttinen ostari, jonka puolenkymmentä pubia syöksivät 
sisuksistaan toinen toistaan kolhompia ihmiskohtaloita. Ja silti siinäkin ympäristössä oli 
mahdollista elää ihan onnellinen lapsuus: käydä ala-astetta, leikkiä tervapataa, pyöräillä 
merenrantaan, kerätä vaahteranlehtiä koulumatkalla, opettaa lemmikkirotta kulkemaan 
virkatussa talutushihnassa. 
 
Minä ja neljä vanhempaa sisarustani asuimme äidin kanssa punatiilisessä kerrostalossa aika 
kaukana ostarista. Se oli hyvä talo, eikä pelkästään Soukan mittareilla. Naapurit tunsivat 
toisensa ja pihassa kasvoi kukkia. Leikittiin turvassa kallioilla, kunnes äiti huusi ikkunasta, 
että ruoka oli valmista. 
 
Minun huoneeni oli maalattu valkoiseksi, mutta vanha rosoinen tapetti kuulsi maalin alta. 
Parketin naarmuista ainakin joka viides oli minun tekemäni. Iltapäivisin aurinko maalasi 
koko olohuoneen kullalla paljastaen kaikkialle pesiytyneen pölyn ja lian. Se varmaan valaisi 
myös äitini väsyneet kasvot, mutta ne eivät ole painuneet mieleeni sen kummemmin. 
 
Oli minulla isäkin, etenkin iltaisin ja viikonloppuisin. Hän asui yksinään ostarin päälle ra-
kennetuissa pelottavissa kerrostaloissa. Painajaisissani palaan vieläkin niihin rappukäytä-
viin. Hissi ei liiku, mutta portaita ei ole: olen loukussa. Soitan ovikelloja, mutta kukaan ei 
avaa. Onneksi, koska talossa asui pelkästään rikollisia, juoppoja, narkkareita – ja meidän 
kiltti isäparkamme. 
 
Äidin luona oli koti. Siellä oli kiusaavia isosiskoja, läksyjä ja makaronilaatikkoa. Isän luona 
oli pyörivä ruskea nojatuoli, iltasatuja ja loputon määrä Jacky Makupaloja. Tykkäsin mo-
lemmista paikoista, koska ne tasapainottivat toisiaan. Ei aina voi syödä vain vanukasta ja 
pyöriä nojatuolissa, siitä tulee paha olo. 
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Mutta aika kului ja minä kasvoin. Ensin kuitenkin kasvoivat sisarukset: ne alkoivat riidellä ja 
muuttivat pois. Lopulta oli vain äiti ja minä, ja asunto kävi liian suureksi meille kahdelle. 
Muuttopäivänä sain luvan olla pois koulusta. Menin viimeistä kertaa sisään tyhjään asun-
toon. Pöydälle oli jäänyt avattu paketti näkkileipää. Huoneet näyttivät valtavilta ilman ta-
varoitamme, ja kirjahyllyt olivat jättäneet seiniin pölyvarjot. Minusta tuntui, että olisi kuu-
lunut itkeä, mutten saanut tirautettua kyyneltäkään. Seuraavina vuosina otin tuon vahin-
gon kyllä takaisin. 
 
Muutettiin lähemmäksi ostaria. Kadulta näkyi suoraan minun huoneeseeni, joten pidin 
verhoja aina kiinni. Asunnossa haisi tupakalta eikä vessassa ollut lukkoa. 
 
Äiti ei tykännyt pimeästä haisevasta asunnosta, joten hän meni yhteen niistä ostarin puo-
lenkymmenestä kapakasta eikä suostunut tulemaan ulos, ei vaikka soittelin perään ja pyy-
sin. 
 
Teini-iästä muistan parhaiten yöt. Muistan, miten autojen etuvalot valaisivat koko ensim-
mäisen kerroksen huoneeni vain korostaakseen sitä pimeyttä, joka jäi jäljelle niiden men-
tyä. Vihaiset äänet naapuriasunnossa, jotka nousivat ja laskivat yön hitaasti madellessa 
kohti aamua. Lemmikkirottani, joka itsepintaisesti järsi häkkinsä kaltereita yö toisensa jäl-
keen, yhtä loukussa kuin omistajansa. 
 
Minä makasin valveilla kuunnellen tarkkaavaisena, milloin avaimet kääntyisivät ulko-oven 
lukossa. Muistan keittiöstä leijuvan tupakansavun, matalan puheensorinan ja liian kovalla 
soitetut radion iskelmät. Kun ne lopulta vaimenivat, saatoin nukahtaa. Vasta nyt, yli viisi-
toista vuotta myöhemmin, olen saanut kurottua umpeen noiden kahden viimeisen yläaste-
vuoden univelat. 
 
En uskaltanut karata kotoa, joten yritin karata elämääni. Aloitin englanninkielisessä lukios-
sa, jossa kukaan ei tuntenut minua. Ensimmäisenä koulupäivänä esittelin itseni nimellä Rat. 
Olin valmis muuttumaan rotaksi, kunhan minun ei enää tarvinnut olla vanha onneton itse-
ni. 
 
Muutos ei kuitenkaan käynyt ihan niin helposti. Kolme päivää uudessa lukiossa riitti. Ihmi-
set olivat vieraita, enkä tunnistanut, kun he puhuttelivat minua uudella nimelläni. Pelkäsin 
kaikkea ja kaikkia. Itkin käytävillä ja toivoin turhaan, että joku kysyisi, mikä minun on. En 
tiedä mitä olisin vastannut, kun en itsekään tiennyt. 
 
Vaihdoin toiseen lukioon. Otin takaisin vanhan tylsän nimeni, mutta ahdistus ei hellittänyt. 
Hypin seinille, en voinut olla hetkeäkään yksin, romahdin pienimmästäkin asiasta. Äiti käski 
minun aikuistua. Sitten hän hoippui kylpyammeeseen nukkumaan suihkun alle. Istuin kyl-
pyhuoneen oven ulkopuolella hengittämässä paperipussiin, aina välillä huudellen itkuisena 
häntä hereille. 
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Kävin psykiatrilla. Hän oli hyvin pukeutunut nyrpeä täti, jota jostain syystä inhosin. ”Millais-
ta teillä on kotona?” hän kysyi. En tiennyt mistä aloittaa, joten pysyin enimmäkseen hiljaa. 
Psykiatri kirjoitti senkin lehtiöönsä. 
 
Sain masennuslääkkeet ja kolme kuukautta sairaslomaa lukiosta. Paremman tekemisen 
puutteessa vietin päivät isäni asunnossa. Hänen kahdeksannen kerroksen asunnostaan 
näin koko Soukan yli merelle saakka. Parvekkeella seisoi kaukoputki, jolla isäni tarkkaili lin-
tuja horisontin reunoilla. Luin kirjoja ja söin sämpylöitä, kunnes isä tuli illalla töistä kotiin. 
Yritin kertoa isälle, millaista äidin luona oli. ”Voi että”, hän sanoi ja näytti aivan murheelli-
selta lokilta. Sitten katsoimme yhdessä puoli yhdeksän uutiset, joiden jälkeen kävelin pi-
meän ostarin halki takaisin äidille.   
 
Yhtenä iltana jäin isäni sohvalle yöksi. Sitten toisena. Lopulta hain välttämättömimmät ta-
varani äidin luota ja asetuin asumaan isän olohuoneen nurkkaan. En usko, että äiti edes 
huomasi lähtöäni ensimmäiseen puoleen vuoteen. 
 
Isän luona minulla oli sänky, lukulamppu ja pieni hylly vaatteilleni. Iltaisin isäni toivotti mi-
nulle hyvää yötä ja vetäytyi huoneeseensa kirjoittamaan tieteellisiä artikkeleitaan. Kirjahyl-
lyn päältä untani valvoi parvi täytettyjä lintuja. Talo oli hiljainen ja maailma tyyni, eikä pi-
meydessä ollut mitään pelättävää. 
 
Äitiä näin toisinaan, kun hain postini hänen luotaan. Lemmikkirottani oli kuollut vanhuu-
teen. Äiti oli kutistunut. Minun teki mieli halata häntä, mutta se tuntui jotenkin väärältä. 
Nykyään halauksemme tulevat onneksi jo ihan luonnostaan, silloin harvoin kun näemme. 
 
Uskon, että suurista menetyksistä kasvaa voimakkaimmat muistot. Nyt yli kymmenen vuot-
ta myöhemmin ikävöin toki myös isäni asuntoa, lintutauluja seinillä ja sulkia maljakoissa. 
Mutta unissani palaan silti kulkemaan nimenomaan lapsuudenkotini käytäviä, seuraamaan 
parketin naarmuja ja katselemaan valon ja pölyn tanssia olohuoneen ikkunoista. Joskus 
keittiöstä kuuluu ääniä ja hiivin katsomaan. Pöytä on katettu, kattilassa höyryää makaroo-
ni. Äiti seisoo selin minuun hellan ääressä ja viheltelee hiljaa. En uskalla puhua, en edes 
hengittää, en halua rikkoa kuvaa. 
 
Mutta juuri silloin herään, tietenkin. 
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Kunniamaininta 
Tiina Niemikunnas, Uusikaupunki 
 

Vihreitä hevosia ei ole 
 
         Istun keittiön paljaalla lattialla siivousrätti kädessäni. Olen löytänyt tiskikoneen alta 
rytätyn paperitollon. Siinä kirkuu terveysaseman leima. Minä en heppoiseen syysflunssaani 
tohtoria tarvinnut, joten myttypaperilla täytyy olla yhteys aviomieheeni Aksuun. Suoristan 
paperin ja peitän sen rievullani, jota vedän hitaasti sana kerrallaan alemmas tekstiä. Varo-
vaisesti vaaran edessä.  
 
Hermostun ja kiskaisen rättini kerralla pois. Sillä tavalla kuin mahdollisimman kivuttomasti 
huijataan lapsen parantuneen pipin päältä laastari pois. Muistan, miten äiti sen teki: Kei-
kuin vessanpytyn kannella ja äiti sanoi: ”Ellu katso, vihreä hevonen nauraa pihalla”. Vaikka 
ymmärsin heti, ettei hevonen, eikä ainakaan vihreä, hirnu kylpyhuoneen pikkuikkunan ta-
kana, vilkaisin ulos.  Samalla hetkellä äiti repäisi laastarin yhdellä nykäyksellä. Hetken kipu, 
ei hivutus. 
 
         Keväällä, puoli vuotta aikaisemmin, rahjustimme pikkukadun reunaa kohti terveys-
aseman laboratoriota. Mentiin sinne, kun Aksu ei jaksanut olla. 
 
  Tien molemmille puolille, ojanpohjille oli muodostunut lätäköitä sulaneista lumihiutaleis-
ta. Meillä ei ollut kiire, joten loikkasimme tieltä rapakkoon roiskuttelemaan. Leikkimään 
huolettomia ahdistuksen rymistäessä rumasti hartioilla. Hymyiltiin toisillemme, vaikka näh-
tiin että valhetta se hymy oli. Aksu hyppi hitaasti, kömpelösti kuin vanha ukko. Pelko kou-
raisi: nuori mies ja noin vanhasti hyppii. Rämmimme sohjosta takaisin pientareelle. Laahus-
timme eteenpäin. Ei meitä kesä kutsunut.    
 
         Terkkarin aulassa narisi nuhjuinen radio. Aksu meni vuorollaan sisään ovesta, joita oli 
kymmenen rivissä. Kymppi, paras arvosana koulun todistuksessa. Etsin hyviä enteitä. Istuin 
odottamassa nihkeällä keinonahkaisella harmaalla tuolilla. Sen päällinen hilseili. Sitä en 
aavistuksiini hyväksynyt. Ainahan keinonahka rispaantuu. 
 
Vanha Philips edessäni punaruutuisen pöytäliinan päällä rätisi paikallisuutisia: ruoan hinta 
on laskenut. Entäs sitten, ei lisännyt eväitä meidän köykäisiin reppuihimme. 
 
Kokeilin sormellani valkoisen ruudun päällä nököttävän nuikean kaktuksen piikkiä. Sor-
menpäästäni purskahti punainen pisara. Siirsin kaktuksen punaiseen ruutuun. Kuin pelaisin 
hidasta shakkia itseäni vastaan.  Pyyhin veritippani pöytäliinan takkuisiin hapsuihin.  Aksu 
palasi odotusaulaan vasemmalta laskien toisesta ovesta. Yhdeksännestä, jos laskin oikeal-
ta. Hän painoi pumpulitupolla neulanreikää kyynärtaipeessaan. Häivytään täältä. Aulan 
pyöröovet pysähtyivät hetkeksi ja me jäimme lasiseen loukkoon. Enne?   
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Kotimatkalla liukastelimme ja litistimme lumenrääppeistä hiekansekaisia tuppuroita. 
 
         Ryhdyn tavaamaan labran tulosluetteloa.  Aksun verikokeiden lyhenteet ja numerot 
hyökkäävät paperilta. En ymmärrä niistä mitään, mutta punaiset huutomerkit jokaisella 
rivillä rääkyvät hätää ja pelkoa. Yhteenveto: ”Akuutti myelooinen...”. Äiti, auta. 
 
 Tuijotan katonrajaan. Mietin, millaiseen taisteluun meidät on nyt pakotettu, miksi. Huo-
maan, että katon rappaus lohkeilee. Rosoreunainen laastinrepale yläpuolellani tipahtaa 
pian. Pudotkoon vaikka koko katto, kunhan ei taivas. 
 
 Ponkaisen lattialta ylös ja sameaa likavettä sisältävä siivousämpäri kaatuu. Kuivaan lattian 
nopeasti. Vaikka pitäisi kyyneliä kuivata. Valutan Aksun viallisista soluista kertovan klii-
nisenkalsean tekstin siivousessuni taskuun. 
 
         Turvallisen tavallisia arkipäiviä ei enää tule. Niitä, jolloin kinattiin: pizza, vai nakit ja 
muussi. Ei tule juhlapäiviäkään. Niitä, kun vuokrattiin iltapuvut ja istuttiin oopperan parvel-
la kuuntelemassa Figaron häitä. Nyt mennään jonnekin päivistä pois.   Paiskaan märän lat-
tiarievun ikkunaan.  Katson pitkin lasia luisuvaa hidasta kuravirtaa.  
 
         Kesällä, ennen terveyskeskuksen häijysti tosiasiat toteavaa kirjettä, Aksu paleli hel-
teessä. Hän kietoutui kutomaani paksuun villapaitaan. Sen raidat eivät lämpöä pitäneet.  
Meidän kaapistamme ei löytynyt Aksulle vilunvievää paitaa.  
 
 Minä palelin, kun mieheni kuunteli kuultavassa suviyössä meidän valssiamme ja itki hiljaa. 
Ihan hiljaa ja mustelmat hänen käsivarsissaan muodostivat kuin karttaa kaupunkiin, jonne 
ei turistimatkoja tehty. 
 
        Veret kiertyivät sentrifugissa tappavan tasaiseen tahtiin sotkuisemmiksi, vaikka me 
yritettiin  vain olla. Lääkärit tekivät työtä yötä päivää taltuttaaksen Aksun tautia. Juostiin 
niin nopeasti kuin voitiin, mutta sairaus kiri viheltäen vierestä ohi. 
 
         Osasto 12, veritaudit. Painoin summeria ja lasiovi naksahti. Kynnyksen liepeillä seisoi 
valkoinen happipullo. Siihen oli maalattu suuri punainen vinoneliö, jonka sisällä loimotti 
musta liekki.                        
 
Ilmeisesti tällä osastolla ei silloin kukaan tarvinnut lisähappea. Saattoi tietysti joltain olla 
happi pian loppumassa kokonaan. 
 
         Koputin Aksun huoneen oveen. Kukaan ei toivottanut minua tervetulleeksi. Tiesin silti, 
että mieheni odotti minua.  
 
 Istuin Aksun sängynlaidalle ja vedin vuoteen ympäri kiertävät verhot visusti kiinni. Että 
oltaisiin kaksin.  Huoneessa oli viisi muuta miestä peittojensa alla. Jokaisen nenästä ja suus-
ta roikkui letkuja.  Virtsat valuivat pusseihin. Hengittikö täällä kukaan, sairaalahaju oli su-
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munkaikuista sakeaa ja hapanta. Tuulettimet tuottivat tauotta viileitä vanoja huoneen sei-
nille. Ehkä niiden tarkoitus oli pitää bakteerit liikkeellä, etteivät ne pysähtyisi sänkyjen 
päälle. Niin tai näin, kylmä oli kumminkin. Vierailijallakin. 
 
 -    Toin mansikkaleivoksia.  Missä täällä on jääkaappi. Vai syödäänks nyt heti. Mulla on 
lusikat mukana. Irtooks toi keltainen letku, jos me halataan. Eksä pysty puhumaan.  
 -   Kiva kun tulit. Sorry. Mun on vähän heikko olo. Mä en oikein jaksa, nukuttaa. Sä oot 
rakas mutku mä. 
 
  Aksu oli puettu pyjamaan. Haalistuneeseen, miljoonasti murehdittuun ruskeaan.   
 
 -   Ellu,  mä en nyt jaksa. Jos sä tulet vaikka huomenna. Mä oon pahoillani, rakastan sua 
niin paljon, mut mä en jaksa nyt mitään. 
 
 Moi nyt, voi hyvin. Syö ruokasi, vaihda sukat. Soita minulle illalla. Saatanan saatana. Nou-
sin Aksun vuoteelta ja törmäsin viereisen vuoteen metallilaitaan. Se siirtyi rämähtäen pai-
kaltaan. Sängyissä makaavista kukaan ei reagoinut kolinaan mitenkään.  
 
           Hissi pysähtyi notkahtaen Aksun kerrokseen. Siellä tuijotti Ellu Ellua valtavista peileis-
tä. Mihin täällä peilejä tarvittiin? Antamaan kävijöiden kivulle kasvot?  
 
         Aksu pääsi sairaalasta kotiin vielä kerran. Minä hoidin Aksua terveellisillä keltaisilla 
porkkanoilla, jotka nahistuivat koskemattomina lautasille. Hoidin häntä rakkaudella, jonka 
valtavat annokset upposivat sairauden pohjattomaan nälkään. 
 
 Hieroimme kohtalon kanssa kauppoja: jos tästä selvitään, ei riidellä enää milloinkaan. Käy-
tiin ehtoollisella uskomassa litteän öylätin armoon. Mitä me ei oltais yritetty. 
 
          Aksu yritti kipeästi kävellä huoltoasemalle päivittäin, kertoi että kahville. Hän myö-
hästyi joka kerran, kun keittiön kello naksutti sairaalaan lähtöä minkä-lie-
lääkkeenvaihtoon. 
 
         Tänään Aksu ei ole myöhässä. Hän on liian aikaisin täällä, sairaalan kellarissa. Hän on 
kuollut. Minun pitää lähiomaisena tunnistaa hänet virallisesti. Kun kotona kuolee, tehdään 
ruumiinavaus. Mihin osoitteeseen patologin lausunto lähetetään. Kotiin? Mitä minä sillä 
teen?  
 
          Olen yliopistollisen sairaalan alimmassa, numeroimattomassa kerroksessa, jonka 
olinpaikasta ylemmissä vaietaan. Minulla on farkkujen ja villapuseron päällä kertakäyttöi-
set suojavaatteet. Ne hiostavat kuin toppavaatteet muutamassa miinusasteessa kuten sil-
loin, kun me yritimme hiihtää huhtikuun hangilla, aurinko sulatti lumia.  
 
           Vuosi aikaisemmin Tuomiokirkon pikku kappelissa jousikvartetti soitti Akselin ja Eli-
nan häävalssia. Mehän olimme oikeastikin Aksu ja Ellu. Luvattiin myötä- ja vastoin. Luvat-
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tiin toisillemme kuut ja tähdet. Niitä satoi taivaan täydeltä. Kuutamolla rakasteltiin pyrstö-
tähtien alla. Hei, me voidaan toivoa jotain kivaa, kun tähdet lentävät. Nussittiin, kun rahat 
olivat lopussa ja sähkölasku maksamatta, kun satoi räntää. 
 
           Käyn vaietun kerroksen vessassa, pienessä kopissa, jonne on mentävä takaperin ja 
josta on etuperin tultava. Täällä ei kai ole tarkoituskaaan viipyillä tarpeillaan. Hanasta tulee 
vain kylmää vettä.  Haljennut saippuanpala on liasta harmaa ja niljakas. Lavuaarin yläpuo-
lelle on ripustettu sumuinen peili. Siitä katsoo nyt itkuinen naisennaama. Irvistän sille. Se 
irvistää minulle takaisin, vanha ja uurteinen suupieli vinossa. Käsipyyhkeitä ei ole. Paperiset 
housuni kahisevat, kuivaan sormeni niiden lahkeeseen.  
 
           Kilistän pientä kelloa tiskillä, jonka yläpuolella roikkuu kyltti:”Pääsy kielletty”. Ehdot-
tomasti pääsy kielletty lapsilta, nuorilta, rakastavaisilta, isiltä, äideiltä. Pyydetty ja kutsuttu 
Aksun vaimo seisoo suojapuvussaan kerjäämässä ovenavaajaa. Näen itseni kuin ulkopuo-
lelta: vapiseva ja kalpea, viikon yöt valvonut nuori nainen odottamassa pääsyä jonnekin, 
minne hän ei tahdo mennä. Paikka on osoitteeltaan oikea, vuosikymmen aivan väärä, 
2003. Naisen aviomies on vasta kolmekymmentä vuotias. 
 
Roteva mies, jolla on yllään kauhtunut kaapu, räpeltää lasiluukun lukkoja auki.  
 
 -   Saanko henkilöllisyystodistuksenne. 
 -   Se on mun laukussa ja laukku on tuolla ylhäällä. Narikassa. Mutta mä se olen, Aksun 
vaimo. 
 
   Mitä helvettiä minä selittelen. Päästä minut pahasta ja pian. 
 
 -   Selvä. Ne muut onkin jo tunnistettu.  
 
 Kompuroin patologin perässä huoneeseen, joka on rakennettu kiiltävästä teräksestä ja 
vihreistä kaakeleista. Desifiointiaineen lemu hyökyy aaltoina, yritän olla hengittämättä. 
”Aksu se on”, sanon, kun kuulen teräskourun raastautuvan kiskoillaan. 
 
 Haparoin hissille ja ulos.  Olen sairaalakompleksin sisällä kuin häkissä. Synnytysosasto, 
psykiatrinen poliklinikka, hallinto. Eikö täältä perkele pääse pois.  
 
         Aksun hautajaisissa pastori seisoo vierelläni kädet ristissä rinnallaan. Hän vilkaisee 
minua myötätuntoisesti.  Hän on sama pastori, jonka edessä Aksu ja minä tahdoimme toi-
semme. Silloin hän hymyili meille lempeästi ja iloisesti. Silloin kyynärtaipeessani heilahteli 
silkkinauhoilla solmittu kimppu punaisia ruusuja. Mieheni puvun kauluskäänteeseen oli 
kiinnitetty hakaneulalla minulta napattu nuppu. 
 
 Pastori ripottelee pienellä kauhalla valkoiselle arkunkannelle hiekkaa. Asetan yhden pu-
naisen ruusun hiekan päälle.  



 
 

27 
 

 

        Äitini on järjestänyt Aksun muistotilaisuuden kotiinsa. Hän on kattanut pöydälle kä-
sinmaalatut ruusukupit lautasineen. Äiti on taiteillut ne minulle, kun synnyin. Ennen hauta-
jaisia vein ne hänelle ja pyysin, että hän kirjaisi siveltimellään niihin myös Aksun nimen. 
Käännän kuppia ja katson: A&E.  
 
 -   Äiti, ei käytetä tätä astiastoa.  
 -   Ellu, mikä sulle nyt? Näähän on kuin tehdyt tähän tilaisuuteen. 
 -   Ei, äiti. Mä haen sun Teema-mukit.  
 
  Kerään ruusukupit pöydiltä, käärin ne hellävaroen vaaleanpunaiseen silkkipaperiin.  Äiti, 
yritä ymmärtää, ettei mikään ole kuin tehty tähän tilaisuuteen.  
 
         Ihmisjoukko hyppelehtii kuin parvi mustavalkoisia harakoita lusikoiden ja lautas-
liinojen seassa. Kukkien, adressien ja viinereiden viereen on laitettu valokuva, jossa Aksu 
heittää lentosuukkoa auringolle. 
 
          Lähden kotiin. Kukaan ei tarvitse minua täällä. Minä en tarvitse täällä ketään enkä 
mitään.  
 
Minulla on nyrkkiin puserretuissa sormissani  muistotilaisuuden suklaakakkusohjoa. Nuo-
laisen sitä portaikossa. Se maistuu ällöttävän  imelältä ja takertuu hampaisiini kuin liima. 
 
         Kotona, yksin kaksiossa kaiken jälkeen, huudan Aksun-ikävääni harmaalla matolla ma-
kuuhuoneessa, kädet tyhjinä. Tahdon tehdä niillä jotain. Menen keittiöön. Otan tiskirätin, 
lorautan pesuainetta altaaseen. Hinkkaan pinttyneitä tahroja kahden kahvimukin reunoilta. 
Raavin hellanrenkaista karstaa, pohjaanpalanutta puuroa. Kattila on lionnut vedessään pari 
päivää. Liotkoon. 
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Kunniamaininta 
Kaija Pullinen, Hyvinkää 
 

Merimiesmekko 
 
Huomenna se alkaa, toinen kouluvuoteni. Kouluvuoden odotusta kohottaa uusi koulumek-
ko. Mekko odottaa tuolin reunalla siististi taiteltuna. On odottanut jo useamman viikon. 
Tummansinisessä merimiesmekossa on iso, valkealla nauhalla kantattu kaulus - jotain niin 
ylvästä. Sukat ovat taiteltuna tuolin alle kenkien ja koululaukun viereen.  
 
    Äiti tulee navettatöistä, kun olen ihailemassa mekkoani. Hänen kasvonsa ovat kalpeat, 
silmissä musta väri ja huivi repsottaa päässä. Äidin harhaileva katse ohittaa minut juuri, 
kun meinaan hihkaista häntäkin ihailemaan mekkoani. Jään pää painuksissa yksin mekkoni 
kanssa. Äiti pyytää vaimealla äänellä  tuomaan pyyheliinan. Juoksen liinavaatekomerolle. 
Liinavaatteet ovat talon perimmäisen huoneen komerossa suorissa pinoissa. Äidin kanssa 
tehty. Koko pino putoaa, kun vedän yhden pyyhkeen mukaani. Äiti makaa sängyssään, 
voihkii hiljaa ja ottaa tuomani pyyheliinan. Kun äiti nostaa navettatakin helmaa näen kuin-
ka tummaa verta valuu jalkoja pitkin. Juoksen viereiseen huoneeseen tuttuun piiloon kou-
lupöytäni alle samalla, kun isä tömistää äidin luokse. 
 ”Ei sairaalaan, aamulypsylle on selvittävä”, tokaisee isä äidille ravaten  huoneessa edesta-
kaisin.  
 
    ” Nyt navettaan tyttö.”  
Isän kumea kajautus herättää minut aamulla unesta. Kun isä on hermostunut, hänen ää-
nensä on kumea ja nopea. Kello on viisi, vielä kovin hämärää ja sumuista. Kömmin ylös he-
tekastani, jonka keskiosa on painunut syvälle montulle kuin isän aamuinen mieli. Äiti on 
viety yöllä sairaalaan. Naapurin Paulilla on onneksi auto, ja hänet on herätetty kolmen ai-
kaan yöllä sairaalareissulle. 
    Taittelen flanellisen yöpuvun tyynyn alle. Peitän sängyn kääntäen päiväpeiton reunat 
patjan alle. Keltainen päiväpeitto on kulunut, osin parsittu. Navettaan? Kouluun? Pää suri-
see kuin separaattori. Merimiesmekko on laitettava ylle, kun on kouluaamu. Asettelen ison 
kauluksen laskeutumaan selkääni vasten. Helma ulottuu polviin. Helmassa on kaksi leveää 
laskosta.  Kengät jäävät tuolin alle. Navettaan laitan keltaiset kumisaappaat.     
    Uuden merimiesmekon helmat hulmuten ja saappaat jalassa lonksuen suunnistan tiheän 
aamusumun läpi navettaan. Navetta on valtava rakennus, jossa on maailman parhaat pii-
lopaikat. Isä on mennyt edellä navettaan. Viimeinen lehmä tallustaa niityltä navettaan pai-
kalleen. Karjakeittiön raput ovat roudan liikuttamat, kynnys on korkealla. Joudun ottamaan 
ovenpielestä kiinni, jotta saan jalkani kynnyksen yli. Karjakeittiöstä tulee lämpöinen tuu-
lahdus, kun isä on laittanut vesipadan alle tulen.  
    Isä on nostanut lypsykoneen osat karjakeittiön puolelle. Aloitan koneen kasauksen. Ly-
psykone on tullut taloon hiljattain. Se on mielenkiintoinen härveli ja kasaan sitä joskus ihan 
huvikseen. Kannun päälle ensin kansi, jossa on punainen kumitiiviste.  
”Tarkista aina tiivisteen kunto”, on äiti sanonut. 
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Tykyttimen asetan kanteen kiinni kiristysruuvilla. Nännikumit letkuineen yhdistän tykytti-
meen. Uninen olo pelmahtaa taivaan tuuliin, kun jännitän osuvatko monet letkut oikeaan 
paikkaa. Sitten kasaan siivilän maitotonkan päälle. Vanuja pitää laittaa kaksi sihtien väliin. 
Sihdit kiristän kiinnikkeellä siivilän pohjalle. Lypsyn jälkeen käytettyjen vanujen puristami-
nen tuntuu mukavalta, kun rasvainen maito on ne pehmentänyt. Isä kantaa raskaan lypsy-
koneen navetan puolelle.   
    Naapurin Riitta on luvannut tulla hakemaan minut kouluun. Jätän karjakeittiön oven au-
ki, jotta huomaan Riitan tulon. Hän ei tiedä, että olen aamulypsyllä. Koululaukku ja kengät-
kin ovat sisällä. Hakisiko Riitta ne navettaan?  
 
”En halua aloittaa lypsämistä Kielosta rivin ensimmäisestä lehmästä”, sanon isälle.  
”Se potkii äitiäkin.” 
”Vai niin, tiedä häntä”, sanoo isä.  
 Olen saanut kokeilla konelypsyä äidin kanssa, ja se saa minut tuntemaan itseni samanlai-
seksi kuin äitikin - karjakoksi. Isä ei ole opetellut konelypsyä. Talossa on miehen työt ja nai-
sen työt. Lypsäminen on naisen tehtävä.  
    Saan luvan siirtyä Virve-lehmään. Virve on lempeäsilmäinen, leppoinen vanha lehmä. 
Mutta kone putoaa lehmän alle, imaisee roskia mennessään. Isä kiskaisee koneen mukaan-
sa ja menee huuhtomaan sitä karjakeittiöön. Päässäni suhahtaa paksu pöllähdys, kuin oli-
sin tahallani sen tehnyt. Lehmä kääntää päänsä minua kohti kuin lohduttaen. 
    Isä tulee puhdas lypsykone mukanaan navetan puolelle. Hän on hakenut sisältä nipun 
Maaseudun Tulevaisuus-sanomalehtiä ja levittää niitä lehmän alle. Lehmä katsoo touhua 
yhtä ihmeissään kuin minäkin.  
”Yritä uudestaan”, sanoo isä. 
Teen työtä käskettyä ja nyt onnistun, vaikka isän levoton katse saa minut tutisemaan kuin 
vanha veräjä, kun sitä yrittää saada kiinni. 
”Osaahan se tyttö”, sanoo isä huokaisten syvään.  
Isän ei nyt tarvitse ravata edestakaisin.   
    Kymmenennen lehmän kohdalla alkaa päässäni kuulua sama tykytys kuin lypsykoneesta. 
Ehdinkö kouluun? Löytääkö Riitta minut navetasta vai meneekö omia menojaan? Oliko 
haave merimiesmekosta ja ensimmäisestä koulupäivästä murenemassa? Merimiesmekko 
on ostettu kaupungista Riihimäeltä lapsilisäpäivänä, jolloin pääsen äidin kanssa ostoksille 
kaupunkiin. Lättähatulla mennään ja tullaan. Näyteikkunan merimiesmekkko on minun! 
    Vihdoin viimeinen lypsettävä. Se potkiva Kielo. Sille isä laittaa potkuraudan ja sanoma-
lehteä utareiden alle. Kone pysyy kuin pysyykin vetimissä kiinni. Tunnen vatsassa helpotta-
van muljahduksen samalla kun lehmä nuolaisee karhealla kielellään selustaani. Viimeinen 
silaus nuhjaantuneelle merimiesmekolle.  
     
Poljen pyörällä Riitan kanssa Monnin kansakoululle. Aamukasteen hennot pisarat ovat kui-
vahtaneet harteille - vastuuna, huolena - varhain.  Merimiesmekkoni on paikoin valkeissa 
lehmän karvoissa mutta se ei haittaa minua. Kengät jäävät sisälle kiireessä. Pidän keltaisis-
ta saappaistakin. Saan paikan toisen rivin viimeisestä pulpetista ja huomaan, että  joku 
muukin tuoksahtaa navetalta. Istun tuolilla ja asettelen mekon helmat suoriksi alleni sa-
malla tuumien: “Osaakohan isä purkaa ja pestä lypsykoneen.” 



 
 

30 
 

 

Koulusta palatessani viskaan koululaukun tuvan perällä olevalle puusohvalle. Puistelen me-
rimiesmekon ja asetan tuolin laidalle odottamaan huomista koulupäivää. Samalla Riitta 
tulee tupaan uudet ritsat kädessä. Rosvo ja poliisi-leikki on alkamassa kulmakunnan lasten 
kanssa meidän navetan takana olevassa metsikössä. Riitta menee edeltä.   
  
Isä sanoo vain oikaisevansa hetkeksi ennen iltalypsyä. Kertoo äidin palaavan pian leikkauk-
sesta kotiin. Isän silmät painuvat kiinni ja kuorsaus kuuluu kamarista tupaan asti. Hypähte-
len ilosta, koska äiti tulee pian kotiin. Etsin komerosta äidin vanhan navettatakin. Hiivin 
hiljaa isän ohi navettatöille. Päätän jakaa lehmille jauho-annokset valmiiksi isän torkkuessa, 
vaikka korkeaan jauholaariin meinaan sukeltaa. Lypsykoneen kasaan kokoon, vaikka letkut 
etsivät edelleen paikkaansa. Lähimetsikössä temmeltävät rosvot ja poliisit, kun lypsyn lo-
massa kurkkaan navetan ikkunasta. Siellä on huoleton lapsuus. 
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Kunniamaininta 
Pälvi Rantala, Rovaniemi 
 

Minulla ei ole karismaa 
 
– Tanssikaa tytöt tanssikaa! 
 
Rokkikukko on umpikännissä ja yrittää könytä lavalle. Tekee mieli tallata korkkarilla sen 
sormille, mutta en tietenkään tee sitä. Laulamme kolme kappaletta, kaikki viisikymmentä-
luvulta. Yleisö ei laula mukana. Rokkikukko puhuu kovalla äänellä laulumme päälle.  
 
Minulla on musta jakku, jossa on olkatoppaukset ja kullanväriset isot napit. Kengissä on 
korkoa kolme senttiä. Ostin kengät luokkakaverilta, joka osti ne Hondurasista. Ne näyttävät 
siltä, että ne on tehty suomalaiselle jalalle sopivaksi. 
Meidän jälkeemme lavalle nouseva bändi laulaa miehestä, joka hellästi rakastelee kuollutta 
koiraa.  
 
Keikan jälkeen menen ostamaan olutta. Myyjä kysyy paperit, näytän upouutta ajokorttia. 
 
– Mistä tästä muka näkee sen iän? myyjä kiukkuaa.  
 
Tekee mieli sanoa, että jos mulla on ajokortti, todennäköisesti olen täysi-ikäinen. En sano. 
Menen vessaan ja nojaan pään seinään. Ajattelen kuollutta pystykorvaa. Alkaa oksettaa. 
 
 
Unessa seison esiintymislavalla ja etsin nuotteja. En muista yhtään kappaletta ulkoa, en 
yhtään sanaa tutuistakaan lauluista. Yleisö odottaa kohteliaasti, mutta alkaa pian liikehtiä 
ja sitten jutella ja nauraa. Kaivan paniikissa kassiani, jossa nuotit ihan varmasti ovat. Niitä ei 
löydy.  
En riitä täyttämään lavaa. Minulla ei ole karismaa. Enkä koskaan tule löytämään ketään. 
 
 
Taas joku menee naimisiin. Kaikki hääparit näyttävät ihan samalta. Kaikilla on aina ihan 
samanlaiset mekot ja puvut ja kukat ja koristeet. Samat biisit, samat puheet. Samat mum-
mut ja kummit ja kalevalat ja tuttujutut. 
 
Pieniä tyttöjä juoksee ympäri salia, ne näyttävät lisääntyvän itsestään. Yksi käy tauolla räp-
läämässä miksauspöytä, ja joudumme tekemään kaikki säädöt uudelleen. Kun huomautan 
tytön isälle asiasta, hän vain nauraa. Hahaha. Hassua. Sellaisia ne lapset on! No jospa minä 
tulen maanantaina sun työpaikalle tekemään vähän säätöjä. Naurattaako sitten? Sellaisia 
me aikuiset ollaan, tai muusikot ainakin.  
Ääneen en tietenkään sano mitään. 
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Meille luvattiin, että keikka päättyy viimeistään puoli kahdeltatoista. Hääpari lähtee tölkit 
auton perässä kolisten, mutta kaaso vaatii, että laulan hänen kanssaan Aikuisen naisen ja 
sen jälkeen Ranskalaiset korot. ”Ranskalaiset porot”, kaaso sanoo ja nauraa humalaisen 
naurua. ”Mie oon pohjosen tyttöjä”. Ihanko totta, ajattelen. Sitäkään en sano ääneen. 
 
Soitamme yölaulun varttia yli kaksi. Laulan tarkoituksella väärin: Mä olen niin kuin lintunen 
joka oksalla vihertää. Kukaan ei huomaa mitään eroa alkuperäiseen. Kasaamme kamat, 
pakkamme auton, puramme lavan niin kuin lupasimme.  
 
Aamulla pianistin lompakkoa ei löydy mistään. 
 
– Vittu se jäi varmaan sinne lavan sisälle, hän muistaa. 
 
Ajamme takaisin keikkapaikalle.  
 
 
Keikkapaikka on pieni räkälä. Ne mainostavat itseään kotoisana paikallispubina. Vituttaa jo 
valmiiksi ja kurkku tuntuu karhealta. Avaan ääntä takahuoneessa, mutta seiniin pinttynyt 
tupakansavu alkaa tuntua kitalaessa parin lyylilöin jälkeen. Menen ulos jokirantaan ja jat-
kan avausta. Baarinpitäjä tulee tupakalle, olen varma että se kieltää kailottamiseni, mutta 
se haluaakin vain jutella. On kuulemma kivaa vaihtelua kuunnella jotain muuta kuin kara-
okea. Sanon, että sen pitää olla tosi epätoivoinen, jos minun äänenavaukseni on sen viikon 
kohokohta. Se sanoo, etten ole täysin väärässä sen epätoivon suhteen. Lähdemme yhdessä 
takaisin sisään, kilpailemme siitä, kumpi etenee hitaammin. 
 
– Minkäs ikäinen sää oot? Näytät niin nuorelta.  
 
Setä itse näyttää vanhalta. En sano sitä sille.  
 
Odotan mikki kädessä, että pianistin soolo loppuu ja pääsen taas laulamaan. Tanssahtelen 
vähän vaivautuneesti muutaman askeleen.  
Yksi pari tanssii foksia, vaikka soitamme valssia. Keskenään he tanssivat samaan rytmiin.  
Muistan sanat ulkoa, muta katson silti punaisessa kansiossa muovitaskun sisällä olevaa pa-
peria, johon olen käsin kirjoittanut sanat. Loppuillasta en enää tunnista sanoja, en erota 
niitä toisistaan, ihan sama vaikka ne olisivat mandariinikiinaa. Auon suuta enkä yhtään tie-
dä mitä sieltä tulee. 
Jalat tarttuvat oluesta tahmaiseen lattiaan. Aamulla pitää taas lukea tieteenfilosofian tent-
tiin. En ajattele sitä nyt. 
 
– Miks sulla on tommoinen lypsymekko? Sun pitäisi pukeutua seksikkäästi, silleen kuin 
mää. 
 
Nainen nojaa orkesterilavan kaiteeseen. Sillä on piukka mustakultainen tekokuitutoppi ja 
musta nahkahame, josta on ylin nappi auki. Jalassa on violetit maakuntasaappaat. 
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Kotimatkalla pysähdymme huoltsikalle. Minä otan kaakaon, Pera mansikkatuutin. Se syö 
aina jäätelöä, aina, oli kesä tai talvi. Masa ottaa sydärin. Siihen tulee kolme pihviä, noin kilo 
majoneesia ja törkeä määrä pekonia. 
 
Näen taas unta siitä, että etsin nuotteja. Olemme matkalla keikalle, mutta emme koskaan 
pääse perille. Istun etupenkillä ja pengon kassia. Sitten huomaan yhtäkkiä, että minähän 
ajan autoa. Herään hikisenä. 
 
 
Festariteltta on sauna. Vedämme ekan biisin a cappella, koska roudarit ovat vasta tuomas-
sa pianoa paikalle. Pianosta on kolme kosketinta irti. Kysyn, onko yleisössä kenelläkään 
pikaliimaa. Yhdellä miehellä on, ja liimaan koskettimet paikoilleen. Yksi menee vähän vi-
noon. Mies pitelee liimauksia paikallaan sillä aikaa, kun me laulamme vielä toisen a cappel-
la -biisin. Keikan jälkeen tarjoamme miehelle munkkikahvit, kaikkihan tykkää munkkikah-
veista. 
 
 
Minä osaan laulaa. Osaan laulaa. Tykkään laulamisesta. Minä tykkään laulamisesta. Var-
masti tykkään. Tykkään valvoa myöhään ja jutella kaikkien kanssa ja olla sosiaalinen ja kiva 
kolmelta yöllä. Tykkään kun ihmiset tulee juttelemaan ja sanomaan että se on kyllä kaunis-
ta mutta miksi te ette soita Juicea. Syksyn sävel on niin hieno biisi. Kun ei kukaan jatsista 
tykkään, niin voisitte soittaa Juicea. Kato ne soinnut menee näin, anna mää näytän. 
 
 
– Saanko määkin laulaa? nainen kysyy. 
 
Yleensä sanoisin, että et. Tämä mikään karaoke ole. Nyt on kuitenkin tilanne se, että kah-
den setin jälkeen minusta ei lähde ääntä.  
 
– Kauhee yskä sulla, joku juhannustanssijoista toteaa, kun köhin mikkiin intron aikana.  
 
Nyökytän.  
 
– Haluukko ekinavorssia? hänen parinsa kysyy.  
 
Nyökytän lisää. 
 
– Onko täällä karaoke? joku huutaa. 
 
Nainen alkaa laulaa, vähän alavireisesti. Kaksi paria huojuu lavan edessä, joku laskee tuo-
pin kajarin päälle mutta en jaksa alkaa nillittää. Menen lavan taakse, istun märälle nurmi-
kolle ja suljen silmät. Haistelen mietoa tupakansavua, yritän hengittää varovasti ettei kurk-
kuun satu.  
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Takahuone on saastainen. Tupakantumppeja, kaljatölkkejä, epämääräisiä tahroja lattiassa, 
seinissä ja pöydän pinnassa. Sohvaan en halua edes koskea. Saara kertoo serkustaan, jonka 
vanhemmat ovat eronneet viidenkymmenen vuoden avioliiton jälkeen.  
 
– Mutta ei meillekään tuu kultahääpäivää, Saara toteaa.  
 
Hiljenemme. Tämä on Saaran viimeinen keikka meidän kanssamme. Ei sitä kukaan ääneen 
sano, vaikka kaikki sen tietävät. Saaran hengitys on jo katkonaista, muutaman viikon pääs-
tä hän tuskin enää hengittää itse. Eikä varsinkaan laula.  
 
Nauhoitin harjoitukset, muka sen vuoksi, että kuulisimme miltä kokonaisuus kuulostaa ja 
voisimme korjata virheitä. Oikeasti halusin säilyttää palan Saarasta, tallentaa hänen hie-
man ylävireistä ja kiirehtivää lauluaan. Hänen raikasta ääntään. En tiedä, pystynkö koskaan 
kuuntelemaan nauhoitusta. 
 
– Showtime! Saara virnistää. 
 
Menemme lavalle. Otan paikkani Saaran oikealla puolella. Yleisöstä kuuluu muutamia yk-
sittäisiä taputuksia.  
 
 
Paikkani on ylärivissä, kolmas oikealta, Katariinan ja Elisan välissä. Olen molempia päätä 
lyhyempi ja ainoa meidän luokkalainen. Muut ovat vitosia tai kutosia. Laulamme samaa 
ääntä kuin pojat, jotka eivät tosin juuri laula. Katariina ja Elisa juttelevat pääni ylitse. Kum-
pikaan ei sano minulle mitään. Kerran he yhtäkkiä lakkaavat laulamasta ja katsovat mi-
nuun. Laulan vähän lujempaa. He ovat yllättyneitä, kun minusta kuuluu ääntä ja laulan ihan 
oikein. He eivät tiedä, että osaan paitsi oman stemmani, myös kaikkien muiden stemmat. 
Sen lisäksi osaan näyttelijöiden repliikit. ”Tiedät miksi olen tullut”, sanon mielessäni, kun 
Lovisan näyttelijä katsoo anovasti kuiskaajaa. Minä voisin toimia kuiskaajana, mutta lavalle 
en nousisi yksin. Ikinä. 
 
 
Ne ovat rakentaneet meille esiintymislavan rannalle ajautuneista puista. Festarit keskellä 
korpea, esiintyjinä me ja yksi hanuristi. Minulla on lyhyt mekko ja t-paita. Huono valinta, 
hyttyset syövät vaikka suihkutin pullollisen offia jalkoihin ja käsivarsiin. Elä sie etelän tyttö 
huio, joku virnistää kun hyppelen yhdellä jalalla ja huidon hyttysiä sillä kädellä, missä ei ole 
mikkiä.  
 
Keikan jälkeen meidät ajetaan lentokentälle, josta nousemme pienkoneella kirkkaankeltai-
seen juhannusyöhön. Joki on hopeaa, joen penkat kultaa.  
 
Laulan hiljaa. Nyt kun kukaan ei kuule koneen meteliltä, on helppo laulaa. Laulu sulaa kul-
laksi, hopeaksi taivaalle. 
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Kunniamaininta 
Jonna Takkunen, Alavieska 
 

Hiljaisuus 
 
 Lapaluiden välinen kireys sieppaa hengitykseni. Astelen umpihankea, lumikengän 
suihkaisu rikkoo sen täydellisen pinnan. Rinkka painaa liikaa kuten aina. Hiljaisuus kutsuu 
minua, välillä jopa huutaa. Olen liian kiinni kankeassa ruumiissani ja umpinaisessa mieles-
säni. 
 Lumesta raskaat puut nyökkäävät ympärilläni. Minulleko? Ei, vaan minusta huolimat-
ta. Ne kumartavat suurelle kaikkeudelle ja tyhjyydelle, josta ne on luotu. Puhumattomat 
puut eivät yritä olla mitään muuta kuin ovat, kuusia, mäntyjä, koivuja ja pihlajia. Reitti on 
merkitty sinisin täplin puihin, rannattomasta hangesta sitä ei muuten erota. Polku on kesäl-
tä tuttu, mutta jouluna se on ihan uusi. Tyynempi. Lumesta törröttävät koivunvesat ja kata-
jankarahkat mustina valkoista vasten. Askeleeni risteävät jäniksen jälkien kanssa, metsä-
myyrä on sukeltanut onkaloihinsa siellä täällä.  
 Haluan oikaista hankeen lepäämään, mutta matkaa on vielä muutama kilometri ja 
hämärtää jo. Minulle tuntematon lintu visertää. Metrin päässä lunta tipahtaa hankeen ja 
ylhäältä kuuluu kahahdus. Valtava huuhkaja ponnahtaa männyn latvasta niin, että koko 
puu jää heilumaan. Näen sen tumman hahmon lentävän vahvana latvatupsujen yläpuolel-
la. Maan pinnalla kömpelöissä lumikengissäni olen arkinen, pieni ja väsynyt.  
 Ennen jaksoin kulkea iloisesti matkojeni viimeisetkin metrit. Viime aikoina olen ollut 
vetämätön jo aamusta ja silti on ollut pakko tehdä työtä, suorittaa, olla aina jotain, vaikka 
sisimmässäni en halunnut olla mitään. Enkä tehdä mitään. Halusin vain olla hiljaa, hengit-
tää puhdasta ja kuivaa talvi-ilmaa syvälle keuhkoihini, antaa sen vaikuttaa siellä, puhdistaa 
keuhkot ja koko kehon solu solulta. Sitten puhaltaa ulos kaiken turhan, mikä sielusta irtoaa. 
Kaiken, mikä takertuu kurkkuun, valuu raskaana hartioilta ja saa silmäluomen väpättä-
mään.  
 Pidän sompasauvoillani napakkaa rytmiä yllä. Pakkasta on vain muutama aste, hape-
kas ilma ei tuoksu miltään. Hirven jäljet seuraavat hetken polkuani. Sen sorkka on uponnut 
syvälle, yli puoleen metriin. Samoja jälkiä on saattanut kulkea kymmenenkin hirveä. Hirvi ei 
tee harha-askelia, vaan astuu edellisen jälkiin säästääkseen energiaa. Olenko itse astunut 
elämässäni enemmän harhaan kuin pysynyt polulla? 
 
 ”Mä annan sut pois, sä päästät mut pois vaikka sattuu”, lauloi Laura Närhi päässäni, 
kun painoin oven kiinni takanani. En nähnyt eteeni lumisella pihapolulla, mutta olisin löy-
tänyt autolle vaikka säkkipimeässä. En kyennyt vilkuttamaan lapsille, joiden tiesin seisovan 
keittiön ikkunassa suut ja kädet piparisina, joulukuusen valotäplät takanaan. En tiedä, an-
tavatko he koskaan minulle anteeksi. Enkä sitäkään, olenko tuomittu elämään koko elämä-
ni yksinäisyydessä, yksin tai ihmisten keskellä.  
 Saavun autiotuvalle juuri ennen pimeää. Se on tyhjä ja kylmä. Riisun lumikengät 
ovensuuhun ja asetan otsalampun pipon päälle. Edellinen kulkija on jättänyt kuivan tuo-
hinipun ja pilkkeet puulaatikkoon. Sytytän tuohen tulitikuilla ja heitän sen kamiinan pesän 
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perälle. Tuohi palaa rätisten, piippu vetää humisten. Ladon palavan tuohen päälle pilkkeitä 
ja klapeja, suljen luukun. Vaihdan selästä kastuneen paidan kuivaan ja nostan märän narul-
le kamiinan ylle. Mökki tuoksuu pakkaselle ja hiirenkakalle. Sulatan kaasukeittimellä lumes-
ta vettä ja kaadan pussikeiton sekaan. Kuuma sienikeitto lämmittää sisältä ja kamiina ul-
koa.  
 Astun ulos pimeään. Kevyet lumihiutaleet tanssivat otsalampun valokeilassa hengi-
tyshöyryn seassa. Kun katson ylös, näen niiden leijailevan minua kohti kukin omalla taval-
laan. Kieppuen, pyörien, epämääräisesti heiluen, levollisesti leijaillen, melkein kuulen nii-
den laskeutumisen äänet. Tarvon umpihankea huussille ja valaisen pimeää metsää ympä-
riinsä. Karhut ovat talviunilla, mutta sudet vaeltavat talvisinkin. Susi katsoi minua pin-
nasängyn vierestä. Se halusi minulle pahaa, vaikka sen tehtävä oli suojella ja ruokkia mi-
nua. Sitä sutta olen juossut karkuun koko elämäni. Siksikö lamaannun ihmisten läheisyy-
destä? Siksikö en todella tiedä, mitä rakkaus tarkoittaa?  Haluaisin huutaa painoa rinnasta-
ni mustaan metsään.  
 Jätän huussin oven auki ja tarkkailen istuessasi autiotupaa. Savu nousee sen piipusta 
kohtisuoraa ylös. Viime vuoteen asti luulin, että kun tarpeeksi yrittää, rakentaa ja ymmär-
tää, se riittää. Että on reipas ja aktiivinen, keskittyy positiiviseen, pakottaa itsensä luotta-
maan, liikkuu riittävästi, syö superfoodia, rakastelee säännöllisesti, silittää pienen päätä ja 
kuiskaa hyvää yötä. Ei se riitä. Kaiken aikaa joku minussa haluaa sännätä karkuun lähelle 
pyrkivää. Joku minussa huutaa lapsille, tuomitsee toisten valinnat, luulee olevansa jotain 
oikeampine valintoineen ja on ollut monta kertaa valmis syöksymään uppeluksiin ilman 
näkyvää syytä. Se joku tuntee joskus halua survaista puukon lapsen vatsaan vain, koska on 
niin väsynyt tämän tarpeisiin. Itse olen se susi, jota olen paennut.  
 Kiristyvä pakkanen napsuttaa puita ja ritisyttää askeleitani. Sisällä tuvassa on jo läm-
min. Keitän vettä ja tiputan pannuun pakurinpalan, kanelitangon, tähtianiksen, neilikoita ja 
inkiväärilastuja. Asettelen makuualustan laverille ja avaan untuvamakuupussin sen päälle. 
Kynttilän valaisemassa tuvassa jouluteen tuoksu kutittelee nenääni. Hörpin sitä kuksasta ja 
haukkaan kinkulla päällystettyä rieskaa. Tee lämmittää varpaitani. Kohennan tulta kamii-
nassa ja lisään pari pientä kalikkaa. Riisun kerrastolle, vaihdan jalkaani puhtaat villasukat ja 
ujuttaudun makuupussin lämpimään pesään. Puhallan kynttilän. Tuli välppää ja lepattaa 
pimeydessä, antaa hiilloksensa kilahdella kirkkaasti. Toivon, että susi ei vainoaisi minua 
tänä yönä.  
 Säpsähdän yöllä pimeässä. Tupa on lämmin, mutta sen nurkat paukkuvat. Tuijotan 
olemattomuutta ympärilläni ja hetken pelkään katoavani.  
 
 Kylmänhytinä herättää minut, kun ulkona on jo valoisaa. Sytytän viimeisillä klapeilla 
uuden tulen ja lämmitän käsiäni kaasukeittimen sinisen liekin ääressä aamukahviveden 
kiehuessa. Lapset ovat jo heränneet riisipuuron ja  kanelin tuoksuun. Mummu on antanut 
heille ensimmäiset lahjat, jotta jaksaisivat paremmin odottaa iltaan. Ikävä riipii vatsanpoh-
jasta. Olen petturi, olen Juudas, olen itse paholainen, kun jätin heidät.  
Pakkaan makuutarpeet rinkkaani, pilkon puut seuraavalle, suljen matalan oven haan ja ki-
ristän lumikengät jalkaani. Lumikengillä kymmenen kilometrin etenemiseen kuluu koko 
päivä, sukset olisivat olleet helpommat. Suksia en lähtiessäni muistanut, mutta lumikengät 
olivat sattumalta jääneet peräkonttiin edelliseltä reissulta. 
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 ”Mitä me tehdään jouluna? Minä en jaksa esittää onnellista perhettä tämän helvetin 
keskellä”, hän tivasi ääni käheänä. 
 Halusin repiä hiuksia, hakata tyynyä tai hyppiä tasajalkaa, saada jotain tuntumaa lei-
juvaan sumeuteen päässäni. Olin tukehtumaisillani tässä talossa, jossa minä olin aina tar-
vinnut liikaa omaa tilaa.  
 ”Minä en lähde mummulaan tänä jouluna. On pakko päästä johonkin, jossa voin hen-
gittää”, vastasin. 
 ”Entä me?” 
 ”Ketkä me?” 
 ”Me kaksi, sinä ja minä. Miten meidän käy? Kaikki on rikottu ja koko ajan rikotaan 
lisää. Milloin suhdetta aletaan taas rakentaa? Etkö tosiaan aio tehdä mitään? ” 
 Käännyin pois, en kyennyt katsomaan kaipausta ja surua hehkuviin silmiin.  
 ”Minä en tiedä meistä sen enempää kuin sinäkään. Enkä tiedä tulevasta. Tiedän vain, 
että en voi olla ja elää minkäänlaisen vaatimuksen alla. Enkä halua tehdä tämän suhteen 
hyväksi mitään juuri nyt, haluan vain olla ja hengittää.” 
 Hän kääntyi selin, suoristi yksitellen joulukuusen valoja. Niska tumman poninhännän 
alla oli jähmeä. Hän oli viisitoista vuotta valellut minua rakkaudella, johon itse olin kyennyt 
vastaamaan vain haaleasti. Rakastanut kuin äidin olisi pitänyt. Kuluneen vuoden aikana olin 
vetäytynyt hänestä kauas löytääkseni itseni, mutta mitä kauemmas menin, sitä tiukemmin 
hän halusi pitää kiinni. Pitää kaiken täydellisenä ja ennallaan, edes näennäisesti, kuin tuo 
kuusi kiiltävine hopeanauhoineen ja punaisine lasipalloineen. Samanlainen joka vuosi. 
 ”Sopii. Minä lähden lasten kanssa yksin mummulaan. Minulle riittää tämä kaikki muu-
tenkin. En jaksa enää.” 
 Hän kääntyi, vilkaisi minua silmissään vihaa ja kovuutta, jota en ollut koskaan nähnyt. 
 ”Joulun jälkeen voidaan puhua lisää, mutta en näe mitään syytä enää jatkaa yhdes-
sä”, hän lisäsi jäykästi ja häipyi ulos. Lapset pelasivat tietokoneella kuulokkeet korvillaan. 
Minä nieleskelin, happi ei tuntunut kulkevan perille asti, jalkojeni voima oli valunut pois. 
Hain rinkan varastosta ja aloin pakata.  
 
 Päivä on lyhyt, jo viiden kilometrin jälkeen yö maalaa hämärää tummansiniseksi. Ero-
tan puut vielä varjoina maisemassa. Näen vain seuraavan askeleen, mutta en halua rikkoa 
sineä otsalampun keinovalolla. Toivon että jouluyön nielaisisi minut, veisi kokonaan tai 
edes ottaisi hetkeksi omakseen. Ehkä eksyn, ehkä en näe aamua. En halua nähdä enää yh-
tään tyhjää, onttoa aamua. Haluan herätä totuuteen, olla läsnä tässä ruumiissa, enkä vain 
jotain, mitä yritän olla tai haluaisin olla. Yö sulkee minut säkkipimeään, pysähdyn ja nojaan 
sauvoihini. Pakkanen painaa hengästynyttä kurkkuani, kaulahuiviin takertuneet pyöreät 
jääkikkareet sivelevät leukaani. Pimeä saa viedä minut pois kaikesta turhasta, jolla olen 
itseni ympäröinyt. Pois valheesta, joka kietoutunut minuun kuin seitti syntymästäni lähtien. 
Oikeastaan olen valhetta koko ihminen, ei ole mitään säästettävää. Kaikki tieto on osoit-
tautunut turhaksi. Haluan olla olematon, vain kellua hiljaisuudessa.  
 Lumiset kuuset seisovat rinnallani hiljaisina, hyväksyvinä. Suljen silmäni kuvitellen 
etten ole mitään. Voisin yhtä hyvin olla tuo kuusi tai mänty, tai lumihuopa niiden yllä. Tai 
tämä tyyni metsä, taivaalta nenänpäähäni laskeutunut lumihiutale. En jaksa enää taistella 
elämässä. Kehoni hiuksista varpaisiin huokaa kipua ja taisteluväsymystä, tai ehkä kuole-
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manväsymystä. Siirrän sauvat sivuun ja kaadun selälleni pehmeään lumeen. Se ottaa minut 
syliin. Lumihiutaleet silittelevät kasvojani ja sulavat huulilleni. Ohimoilleni valuu lämmintä 
vettä. Tähän syliin minä kuulun. Olen kotona ja niin kevyt, että voisin yhtä hyvin liitää täh-
tenä yötaivaalla. Suljen silmäni. 
 
 Kylmä tunkeutuu untuvatakin lävitse, pakkanen pistelee poskiani ja jäädyttää kyyne-
leet kasvoillani. Pakkaslumi on sijannut ohuen vilttinsä ylleni. Yhtäkkiä pelkään menettävä-
ni kaiken. Mitä jos en selviä täältä hengissä? Jos en jaksakaan enää kävellä seuraavalle tu-
valle? Olenko eksynyt reitiltä pimeässä? Näen kiiluvia silmiä ympärilläni. Hapuilen kangis-
tunein sormin otsalampun taskusta ja sytytän sen. En halua joutua suden ruuaksi. Nousen 
ylös ja tiputan lumet päältäni. Syli, jossa äsken makasin on enkelin muotoinen, keskellä 
rinkan tekemä syvä kuoppa. Enkelin pesä. Valutan suuhuni muutaman tipan jäätyneestä 
vesipullosta ja jatkan matkaa.  
 Olo on kuin pitkien unien jäljiltä. Äskeinen hätä häipyy askelten rytmiin, rinkka painaa 
vähemmän. Pimeän taipaleen jälkeen löydän harmaan autiotuvan, jossa tuli vielä risahte-
lee kamiinassa. Joku on juuri lähtenyt suksineen ja jäljistä päätellen koirineen. Riisun vaat-
teeni kuivumaan. Nautin teetä, parmesaania ja kinkkua jouluateriaksi. Istun kynttilän va-
lossa täydellisessä hiljaisuudessa. Ajatukset leijailevat kuin pakkaslumi harvakseltaan, hä-
viävät yksitellen mielen äärettömiin avaruuksiin. 
 
 Aamulla sidon rinkka selässä lumikengät vaelluskenkiini ja tutkin kartasta suorimman 
reitin autolle. Ehtisin vielä illaksi kotiin. Sudet ja ihmiset on tarkoitettu elämään laumoissa, 
eikä pelkäämään lajitovereitaan. Aurinko kurkottaa keltaisilla säteillään kuusten oksien 
lävitse, melkein tunnen niiden lämpimän hipaisun poskillani. Kävelen puiden keskelle ja 
katson ylös vaaleansinistä taivasta. Yö on poissa, oksien vitilumi välkkyy auringossa. Tupsu-
latvamännyt keinahtelevat vienossa tuulessa yläpuolellani, rytmikkäästi kuin aallot meres-
sä. Kun kallistan pääni taakse, maailma on ylösalaisin. Puut ovat meri, jonne voisin tipah-
taa. Katselen niitä hohtavasta lumitaivaasta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 


