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Sisällys

Usva 4/08 käsittelee lapsuutta, suvun jatkamista ja 
vanhemmuutta spekulatiivisin elementein maustet-
tuna. Mukana on kaksi Nova-kirjoituskilpailussa 
toiseksi sijoittunutta tekstiä. Ensinnäkin nyt on 
luettavissa vuodelta 2002 Katja Salmisen Oksia 
puita, kuolleitten luita, joka yhdistelee pakanallisia 
teemoja nykypäivään. Salminen maalaa lukijan 
eteen metsän, jonka puut kätkevät sisälleen salai-
suuksia. Eräkämpälle viikoksi vetäytynyt nainen 
kohtaa metsässä muinaisia voimia.

Toinen Nova-palkittu on vuoden 2008 Nova-
kakkonen, Marketta Niemelän tehokas scifi teksti 
Västäräkki, joka maalailee eteemme hätkähdyttävän 
tulevaisuuskuvan vanhemmuudesta ja lasten roolis-
ta maailmassa, jossa äitiys on sopimusasia. 

Äiti ja poika valmistautuvat joulun viettoon 
Raili Suhosen novellissa Konrad. Yhdessäoloa var-
jostaa äidin epäilys pojan todellisesta olemuksesta. 
Vanhemmuuteen liittyy myös Natalia Laurilan 

nykyaikaan sijoittuva romanttinen novelli Biolo-

ginen käkikello, jossa esiäidit alkavat vaatia jälki-
kasvultaan hyvitystä. Novelliin liittyy kiinteästi 
taustatarina, joka valottaa formaattinovellin kir-
joittamiseen liittyvää vaikeutta.

Boris Hurtalta käynnistyy kansanperinteestä 
voimansa ammentavien novellien sarja. Ensiksi 
julkaistaan Hevosenpäivä, jonka kirjailija itse luki 
ääneen Usvan talvileirillä 2008. Tarinan Aapeli 
on ankarissakin olosuhteissa hyvin onnekas mies, 
mutta onnella on hintansa, ja hevosensa kanssa on 
syytä pysyä hyvissä väleissä.

Marika Riikosen Melkein viimeinen maailma 
on viiltävä kertomus lapsen maailmasta ja sen 
kaikkivoipaisuudesta. Novelli sijoittui Risingsha-
dowin kirjoituskilpailussa toiseksi vuonna 2008 ja 
on julkaistu aiemmin samaisella foorumilla.

Lisäksi numerossa on fantasiaromaani Peurahei-
mon kirjoittajan Pekka Halosen haastattelu sekä 
kirjakatsaus vastaavan toimittajan haaviin tarttu-
neisiin mielenkiintoisiin julkaisuihin.
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Pääkirjoitus 

Vuoden taittuessa kohti loppuaan on mukava katsoa 
taaksepäin ja huomata, että Usvalla on takanaan jo nel-
jä kokonaista julkaisuvuotta ja yhteensä 18 numeroa. 
Näistä moni on teemanumero ja kaksi on englannin-
kielistä numeroa. Pdf:iä on ladattu yhteensä yli 20 000 
kertaa ja Usvassa julkaistut novellit ovat saaneet kiittä-
vää palautetta niin lukijoilta kuin Atorox-äänestyksessä-
kin. Kirjoituskilpailu on järjestetty kerran ja parhaillaan 
on menossa haku uuteen kisaan. Kesäleireistä muodos-
tuu mukava traditio kohdata toisia spefi stä kiinnostu-
neita kirjoittajia. 

Tältä osin voi siis olla tyytyväinen, mutta laakereille 
ei ole tarkoitus jäädä lepäilemään. On paljon teemoja, 
joiden ympärille voi kokeilla rakentaa numeroa, on 
vierailevia päätoimittajia uusine ideoineen, ensijul-
kaisuaan odottavia lahjakkaita kirjoittajia ja seuraavaa 
tilaisuuttaan kaipaavia vanhoja konkareita. Usva on 
päässyt vauhtiin ja tavoitteena on pitää kone käynnissä 
ja maisemat vaihtuvina.

Tärkeää Usvan tekemisessä on yleisöltä tuleva palau-
te, vinkit ja vihjeet siitä, mitä spefi n kentällä tapahtuu,  
ja mihin voisi seuraavaksi kiinnittää huomionsa. Usva 
onkin uudistumassa ensi vuonna. Sivut on tarkoitus 
muuttaa blogipohjaiseksi, mikä mahdollistaa ensin-

näkin viestien helpon päivitettävyyden, mutta myös 
lehtikohtaisen keskustelun. Toivon mukaan blogi-
muotoisuus kirvoittaa entistä enemmän palautetta itse 
novelleille ja muutoinkin kannustaa jalostamaan lehden 
sisältöjä eteenpäin. Blogimuotoisuuden myötä on tar-
koitus myös ryhtyä julkaisemaan pdf:n rinnalla blogiin 
laitettuja novelleja, siis html-formaattia. Tavoitteita 
siis on, katsotaan miten muutos  onnistuu! Usva ottaa 
myös mielellään vastaan artikkeleita, ideoita sisällöistä 
ja apua lehden toimittamisessa. Vinkit julkaisemisen 
arvoisista kirjoittajista ja kuvittajista kelpaavat myös!

Seuraavaa International-numeroa suunnitellaan par-
haillaan. Tämänhetkisen aikataulun mukaan lehti tulisi 
ulos 2010, mutta jos kääntäminen lähtee rapsakasti lii-
kenteeseen niin ei ole mahdotonta, että numero ilmes-
tyy jo 2009. Helsingin Finncon on silloin tähtäimessä.

Usvan kirjoituskilpailuun Tuli, maa, ilma, vesi ehtii 
hyvin vielä osallistua, kilpailun deadline on 31.1.2009. 
Ohjeet löytyvät Usvan www-svuilta tai numerosta 
3/08.

Vastaava toimittaja toivottaa menestyksekästä vuotta 
2009. Pysykää linjoilla!

Anne Leinonen
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Perjantai-iltana aika kului kuin huomaamatta 
ylitöissä ja pysäköin ajelimeni lastentarhan 
portille vasta hyvin myöhään. Tyttäreni olisi 

pitänyt hakea jo ajat sitten, ja se näkyi lastenhoitajan 
kasvoista, kun hän talutti pikkuista, palmikkopäistä, 
noin kuusivuotiasta lasta portille.

– Eihän tämä ole Anna, sanoin hoitajalle.
– Pahoittelen, sanoi hoitaja. – Meillä oli tänään pu-

laa lapsista. Anna varattiin toiseen perheeseen. Saatte 
tämän tilalle. Häntä voi kyllä sanoa Annaksi. 

Ymmärsin, että tyttö oli vielä ilman äitiyssopimusta, 
syystä tai toisesta. En silti sanonut häntä Annaksi, vaan 
Violaksi. Orvokinlila sävytti kauniisti hänen sinisiä 
silmiään ja hänen lempivärinsä oli violetti. Tämän sain 
selville, kun yritin jutella hänen kanssaan istuessamme 
ajelimessa toisiamme vastapäätä matkalla kotiin. Oli 
mukava sattuma, että Annakin piti violetista. Viola taisi 
tuntea huoneensa heti omakseen kun näytin sen hä-
nelle. Hän kävi vuoteeseen laventelinvärisen täkin alle 
unta odottamaan vastaan sanomatta.

Seuraavana aamuna heräsin hiljaisuuteen. Pelästy-
neenä nousin ja astelin nopeasti Violan huoneen ovelle. 
Yöpukuinen tyttö istui matolla, polviensa päällä, hän 
oli ojentanut kätensä lattialle eteensä ja sormet risteili-
vät maton pitkien lankojen seassa. Tunnustelevat kädet 
taputtivat, kuoputtivat ja nyppivät värikästä nukkaa. 
Mieleeni tuli kaksi västäräkkiä nurmikolla, aarteita etsi-
mässä. Täysin keskittynyt Viola sipitti hiljaa itsekseen.

Lastentarhassa ei tainnut olla villalankamattoja. 
– Viola! sanoin. Sipitys lakkasi ja tyttö käännähti 

minuun päin, kapeat olkapäät jäykistyivät, kädet ko-
hosivat säikähtäneinä matosta. Silmät olivat suuret ja 
orvokinsiniset. 

– Etkö huomannut, että lastenohjelmat on ajastettu 
visioniin? Voit ihan hyvin katsoa aamuisin niitä, visioni 
käynnistyy kyllä kun istut sen eteen. Vai etkö saanut 
sitä auki, eikö se totellut sinua?

Viola nyökkäsi pienesti ja kätki kätensä yöpukunsa 
helman alle.

– Tulehan, sanoin. – Mennään syömään aamiaista.
Myöhemmin katselimme yhdessä visionia. Hypin 

kärsimättömästi kanavalta toiselle etsiessäni jotain mistä 
Violakin pitäisi, sillä hänelle ei kelvannut lainkaan sa-
mat lastenohjelmat kuin Annalle. Sain nauraa yksikseni 
kun Viola vain istui mykkänä vierelläni edes tirskahta-
matta kertaakaan. Vihdoin kyllästyin ja annoin hänen 
nousta sohvalta. Vaellettuaan jonkin aikaa pitkin huo-
netta, sen hyllyjä, nurkkia ja soppia tutkien, huomasin 
hänen pysähtyneen olohuoneen suuren ikkunan ääreen. 
Menin hänen vierelleen.

Rehevällä nurmikolla syvänvihreän viikunapuun 
varjossa laidunsi ylpeyteni, okapi, hassunnäköinen ris-
teytys hevosta ja seepraa. Suuret korvat lepattivat lais-
kasti, suklaanruskeat kyljet nousivat ja laskivat okapin 
ojennellessa siroa päätään puunoksia nyhtäen, musta-
valkoraidalliset jalat kopsahtelivat toisiinsa eläimen kul-
jeskellessa maahan pudonneita lehtiä hamuillen. Kert-
tulinnut lauloivat pensaiden suojissa ja okapi puhalteli 
oksanpätkiä suustaan vilkuillen meitä syrjäsilmällä. 

Lumoutunut Viola hengitti kiihkeästi ja nosteli ja 
koukisteli käsiään kuin silittäisi okapia, pyydystäisi 
putoavia viikunanlehtiä, houkuttelisi pensaskerttua 
sormelleen livertämään.

Ihailin pientä savannipihaani hänen kanssaan hetken 
mutta palasin pian visionin ääreen. Mainoskatkolla 
tajusin, että tyttö oli edelleen ikkunan ääressä. Nyt hän 
hyppelehti paikallaan ja kädet nousivat ja laskivat kuin 
hän olisi yrittänyt lentoon. Okapi oli nostanut päänsä 
korkealle ja tuijotti häntä korvat hermostuneesti huiski-
en. Yrittikö tyttö säikyttää vai viihdyttää eläintä?

– Viola! sanoin jo vähän vihaisesti. – Tule tänne kat-
somaan visionia! 

Viola ei vilkaissutkaan minuun mutta kädet lennäh-
tivät hameenhelmaan, kantapäät laskeutuivat maahan 
ja pikkuiset nyrkit alkoivat rutistella kangasta rypyille. 
Nousin, kävelin ripeästi Violan luokse ja nostin hänet 
syliini. Silloin Viola jäykistyi, hän ojentautui voimak-
kaasti, löi päänsä leukaani ja rääkäisi kimakasti. Laskin 

Västäräkki
Marketta Niemelä

 toinen sija nova 2008 

-kirjoituskilpailussa
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hänet saman tien irti. Okapi ravasi kauemmas ja pensai-
siin paennut kerttuparvi tirskutti kiivaasti.

Kauhea, omituinen lapsi! Ei ollenkaan niin kuin 
Anna. En tiennyt mitä tehdä, joten soitin lastentarhaan. 

– Antakaa hänen vain olla, neuvoi päivystävä las-
tenhoitaja. – Hän yleensä syö hyvin ja varmaan jossain 
vaiheessa katsoo visioniakin. Hän ei ole huono lapsi ol-
lenkaan. Olen pahoillani viime hetken vaihdosta, mutta 
muistattehan, että tällainen mahdollisuus on mainittu 
sopimuksessanne.

Ihmettelin mielessäni, millainen sitten olisi huono 
lapsi, mutta otin kohteliaasti neuvot vastaan. Jätin 
Violan seisomaan ikkunan ääreen ja jatkoin visionin 
katsomista. Okapi palaili hiljalleen takaisin ikkunan alle 
ja rauhoittuneet kertut lehahtelivat pensaikossa oksalta 
toiselle.

Ikkunan luona Viola viihtyikin lähes koko viikon-
lopun. Kaksi kertaa sain hänet ulos, mutta hän ei tah-
tonut lelukauppoihin eikä leikkikentälle, hän halusi 
vain kävellä puistossa. Sekin oli omituista. Viola asteli 
kummallisesti, hän lähes tanssahteli, pompahteli epä-
tasaisesti ja hänen reittinsä kiemurteli sinne tänne, ja 
kädet huiskivat omia aikojaan sivuilla. Hänen liikkeensä 
olivat levottomat mutta viehkeät, kuin päihtyneen bal-

lerinan. Tai ehkä pikkuisen, unelmoivan västäräkin.
Loppuajan annoin hänen enimmäkseen olla omissa 

oloissaan. Katsoin yksin kaikki parhaat visionisarjat, 
joten meni tunteja, että en edes muistanut että hän on 
paikalla. 

Olin tyytyväinen, kun sain palauttaa hänet maanan-
tai-aamuna tarhaan ja vielä tyytyväisempi, kun illalla 
töistä palatessani sain Annani takaisin. Nostin hänet 
ajelimeen, hän tuntui lihavalta ja painavalta, ja kuunte-
lin mielelläni hänen tauotonta, eloisaa puheensolinaansa. 
Kotona Anna ryntäsi heti avaamaan visionin, laukkasi 
sitten keittiöön, hän söi ahnaasti ja puhui taukoamatta, 
silloinkin kun hänellä oli ruokaa suussaan. Hän täytti 
kimeällä äänellään koko talon, juoksenteli huoneesta 
toiseen ja jätti jälkeensä leivänmurujen vanan. 

Kun keittiö alkoi lakaista, ajattelin äkkiä Violaa, pik-
ku västäräkkiä. Hiljaista västäräkkiä. Miksei hän halun-
nut edes katsoa visionia? Sitä me Annan kanssa teimme, 
katsoimme aina kaikki sarjat ja elokuvat, ja meillä oli 
hurjan hauskaa yhdessä. Tunsin uskomatonta onnea 
siitä, että Anna oli tyttäreni. Olin osannut valita lapseni 
oikein.
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Kuukausia myöhemmin tulin jälleen perjantai-
iltana myöhässä lastentarhan portille. Lasten-
hoitaja odotti tyttö käsipuolessaan ja näytti 

nololta. Tunnistin pikkuisen palmikkopään heti. Viola 
oli laihtunut entisestään ja roikkui hoitajan kädessä 
nuupallaan. Vain hänen kätensä elivät, sormet nousivat 
ja laskivat kiivaasti, vapaa käsi koukersi hätääntyneitä 
kuvioita ilmaan. Västäräkki räpisteli ansassa.

– Voisitteko, hoitaja aloitti.
Avasin suuni.
– Meillä ei todellakaan ole nyt muuta, hoitaja sanoi. 

– On hyvä jos teillä on edes joku. Ja eikö hän pärjännyt 
viimeksi aivan hyvin?

Kirosin äänettömästi kakkosluokan äitiyssopimuk-
seni ja otin Violan kädestä kiinni. Hän sykersi pienen 
nyrkkinsä pehmeästi omani sisään kuin pesäkoloon ja 
seurasi minua ajelimeen. 

Hoitaja oli oikeassa, parempi hän kuin ei mitään. 
Minua hirvitti kuvitellakin viikonloppua tai edes yhtä 
iltaa ilman lasta. En ollut unohtanut yksinäisyyden ja 
lapsettomuuden homettamia vuosia ennen Annaa. Ylis-
tin julkista lastentuotanto- ja varausjärjestelmää, joka 
mahdollisti sekä työuran että äitiyden, mutta minulla 
ei ollut vieläkään varaa parempaan sopimukseen, jolla 
olisin saanut Annan aina itselleni. Lapset olivat kalliita, 
omat silkkaa ylellisyyttä.

Ajelimessa matkalla kotiin Viola ei ollut sen puhe-
liaampi kuin edellisellä kerrallakaan. Hän ei tainnut 
aluksi edes tunnistaa minua, pikku linturaukka. Arvelin 
hänen olevan niitä, jotka jostain kummallisesta, nä-
kymättömästä syystä aina jätettiin viimeiseksi vaihto-
ehdoksi ja jotka kiersivät perheestä toiseen, omaa äitiä 
saamatta. Tai ehkä häntä ei halunnut kukaan, ehkä hän 
pääsi lastentarhasta kotiin vain harvoin. Millaista oli 
viettää tarhassa vuosia seuraten, kun toiset hävisivät 
aina koteihinsa iltaisin ja viikonloppuisin, ja palasivat 
aamuisin nauravina, äitiensä rakkaudesta kylläisinä 
takaisin? Lapsista maksettiin ja heitä rakastettiin koko 
rahan edestä. Ihmettelikö Viola: miksi he mutta ei hän? 
Siksikö hän oli tuollainen?

Minut oli valittu niin pienenä etten muistanut niin 
kauas, aikaa ennen äitiä. Viola taisi säälittää minua, sillä 
yritin piristää häntä.

– Voit taas katsella ikkunasta takapihalle. Muistat-
han, siellä on okapi ja…!

Viola nosti päänsä, orvokinlila hänen katseessaan 

syveni ja kapeat kasvot valostuivat. Hymyilikö hän to-
della? Jatkoin siis yksinpuheluani kotiin asti. 

Kotona Viola malttoi odottaa kun tarjosin hänelle 
iltapalaa keittiössä, hän istui aloillaan vaikka hänen 
sormensa väänsivätkin mekon helmaa rutuille. An-
noin visionin olla kerrankin kiinni ja söimme yhdessä 
pöydän ääressä. Viola katseli minua tarkkaavaisesti pää 
kallellaan ja pyysi samanlaisia voileipiä kuin minä ja 
haukkasi niistä pikkuruisia paloja samaan tahtiin mi-
nun kanssani. Minua alkoi naurattaa, ja Viola hymyili, 
jo toisen kerran samana iltana. Sipaisin leivänmurenen 
hänen suupielestään ja tunsin itseni todelliseksi äidiksi. 

Ehkä hän ei ollutkaan niin mahdoton, pikku sirkku. 
Hän tarvitsi vain vähän huolenpitoa ja paljon ruokaa, 
tuo ohkainen tyttölapsi. Jonkun pitäisi pitää hänestä 
huolta. Mielessäni käväisi ajatus kahdesta tyttärestä, 
mikä oli sulaa hulluutta. Eihän minulla olisi mitenkään 
varaa. Toisaalta, jos…? Hillitäkseni ajatusteni karkaa-
mista enää kauemmas sanoin: – Haluatko mennä katso-
maan takapihaa? Ja muuta ei tarvittukaan, Viola pyrähti 
pystyyn ja liidähti olohuoneeseen. 

Menin huvittuneena hänen perässään ja siellä hän 
seisoi, juuri samassa paikassa kuin aikaisemminkin. 
Hän katseli pihalle ja keinui paikallaan, hän alkoi hy-
pähdellä ikkunan edessä ja kohotti kätensä, kohta ne 
liihottivat ilmassa suurin kaarin ja koukeroin. Västäräk-
ki kevätlennossa! Pensaskertut takapihalla sirkuttivat 
äänekkäästi, ne syöksähtelivät sinne tänne ikkunan 
edessä ja Viola vastasi sirkuttamalla hänkin. Hän kohosi 
varpailleen ja näytti, että hän saattaisi todellakin nousta 
ilmaan, niin hentoinen hän oli, ilmava, kuin pitelisi 
pelkkää tuulta nahkansa alla. 

Yhtäkkiä pensaskerttu lensi niin läheltä ikkunaa että 
kuulin sen siiven havahtavan lasia vasten. Viola ojen-
si kätensä linnun perään. Kertut säkättivät niin, että 
korviini sattui. Eihän tämä ollut normaalia, oliko teko-
älyyn tunkeutunut virus? Äkkiä sain idean, ja jouduin 
sanomaan sen kovalla äänellä.

– Haluaisitko maalata takapihan itse? 
Kaduin heti sen sanottuani. Olin käyttänyt monia 

viikonloppuja takapihan suunnitteluun, työstämiseen ja 
viimeistelyyn, pelkkä okapi oli vienyt kaksi kokonaista 
päivää. Jokainen pensaskertun sulkakin oli huolella 
luotu ja hiottu. Sitä paitsi ikkunan ikimuisti alkoi olla 
täynnä, minun täytyisi hävittää monta vanhempaa 
maalausta jotta saisin tallennettua tämän kaunottaren 
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loisteliane yksityiskohtineen.
Viola laskeutui kantapäilleen, laski kätensä kyljilleen 

ja kääntyi minuun päin, kauniit orvokkisilmät ympyri-
äisinä. Näin, ettei hän tajunnut mitä tarkoitin. Mutta 
sanottu mikä sanottu – kaikissa lastenkasvatusoppaissa 
todetaan, että lupausta lapselle ei saa pettää, olkoonkin 
että tämä lapsi ei ollut omani. Nyökkäsin siis ja sanoin, 
vaikka Viola tuskin sirkutukselta kuuli: – Näytän sinul-
le, katsohan! 

Vedin ikkunaverhon syrjään ja avasin sen takaa löy-
tyvän paneelin. Vääntelin muutamaa katkaisijaa vaikka 
sydäntäni kirpaisi, kun kolme ensimmäistä luovaa 
työtäni tuhoutui. Jatkoin ikkunanmaalausohjelmaan 
ja kopioin upean savannitakapihani ikimuistiin. Viola 
seisoi aivan kyljessäni kiinni, kädet olivat palanneet 
mekonhelmaan, pikkulinnut pensaaseen piiloon. Kohta 
ne pääsisivät taas lentoon! Tyttö voisi maalata sellaisen 
takapihan kuin ikinä haluaisi. 

Rauhaton kerttuparvi hyppelehti ikkunan edessä 
ja niiden säkätys muistutti jo sotamarssia. Yksi kerttu 
näytti lentävän suoraan päin ikkunaa. Viola kohotti 
kätensä ja avasi kämmenensä kuin pyydystääkseen tuon 
virtuaaliolennon.

Poistin takapihan. Ikkuna välähti ja tyhjeni semen-
tinharmaaksi seinäksi. Äkillinen hiljaisuus humisi kor-
vissani.

Viola parkaisi.
Käännähdin katsomaan ja Viola alkoi kirkua. Viola 

hyppäsi ikkunaa vasten ja kynsi sitä, hän hakkasi lasia 
päällään kuin olisi aikonut nokkia siitä läpi. En käsittä-
nyt yhtään mitään, mutta Viola nokki nenäänsä verille 
lasia vasten, hän hakkasi kallista virtuaali-ikkunaani 
päällään rikki ja minun oli pakko tarrautua häneen. 
Puristin tytön syliini ja hän rääkyi. Hän riuhtaisi irti ot-
teestani ja syöksähti paneelille, hän löi kätensä kytkimil-
le, hakkasi katkaisimia ja painikkeita, hän ruopi ja repi 
kynsillään niin että muovinsäpäleet lentelivät. Lopulta 

hän iski päällään paneeliin. Vielä toisen kerran. Ikimuisti 
tipahti lattialle ja niin tipahti myös Viola. 

Västäräkki putosi oksalta, lakosi siipineen sulkineen 
pää edellä maahan. Minä seisoin jähmettyneenä.

Viola ei enää noussut. Hänet haettiin takaisin lasten-
tarhaan pian sen jälkeen kun kykenin soittamaan sinne. 
Hoitajalle puhuminen oli vaikeaa, poskipäiden takana 
jokin turposi niin että kieleni paksuuntui ja silmiini tuli 
vettä. Minulle tarjottiin Annaa loppuajaksi, hänet olisi 
haettu perheestään vaikka se oli hyvin epätavallista. Kiel-
täydyin.

Annoin veden vuotaa silmistäni ja pyysin olohuonetta 
siivoamaan hitaasti niin, että näin kuinka jokainen jälki 
ja tuho Violan raivokkaista siiveniskuista peittyi ja pyy-
hittiin pois. Ikimuistia olohuone ei voinut enää korjata. 
Takapiha oli mennyttä okapeineen, viikunapuineen, 
kerttuparvineen. Pikkuisine västäräkkeineen.

Kun kaikki oli muuten entisellään, avasin visionin 
ja suljin sen saman tien. Nousin ajelimeeni ja annoin 
sen kuljettaa minut pimeitä tunneleita pitkin puistoon. 
Kirkkaanvalkea keinoaurinko valaisi vehreää pensaikkoa 
ja runsaita istutuksia, linnut visersivät huumaavasti. 
Ehkä siellä lauloi västäräkkikin, en tiennyt, ja olisiko 
Violakaan sitä tunnistanut? Viimeinenkin oikea lintu oli 
kuollut kauan sitten.

Kaiken hälyn alta yritin aavistaa västäräkin kaiun ja 
vedet vuolahtivat silmistäni jälleen, aallot nousivat yhä 
uudelleen ja uudelleen, ne ravisuttivat minua niin että 
tyynnyin lopulta puhtaasta uupumuksesta.

Heti maanantaina myin visionin ja katsomislupani, 
sekä omani että Annan, ja solmin Annasta ykkösluokan 
sopimuksen.

© Marketta Niemelä 2008
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Ulkona taivas tihkuaa kylmää vettä, mutta 

kultaiset pihlajat saavat sateenkin näyt-

tämään hauskemmalta. Ja siellä missä pieno-

kainen leikkii on lämmin. Äänetön lapsi. Hän 

on tottunut hiljaisuuteen ja hän osaa kuunnella 

niitä, jotka puhuvat kuiskaillen. Hänen ympä-

rillään vihreässä hämärässä häilyy kasvoja ja 

käsiä. Ne leijuvat hänen ympärillään ja katso-

vat häneen kaikki. 

Tasan vuosi sitten tulin Aljospäähän ensimmäistä 
kertaa. Opettajani ja isävainaani hyvä ystävä, 

professori Karas pyysi minua käymään siellä. Hän itse 
oli jo melko iäkäs, eikä oleskelu tiettömien taipaleiden 
takana kaukana lähimmästä terveyskeskuksesta enää 
tuntunut järkevältä, niin paljon kuin hän Aljospäätä 
rakastikin. Hän sanoi, ettei uskonut enää voivansa lo-
mailla siellä, mutta ei raatsinut majaa myydäkään. Hän 
ehdotti, että viettäisin siellä viikon päivät, lämmittäisin 
vähän paikkoja, ja katsoisin, että kaikki on kunnossa. 

Olin juuri saanut kielteisen päätöksen apuraha-ano-
mukseeni, eikä minulla ollut aavistustakaan, mitä seu-
raavaksi ryhtyisin tekemään. Viikko erämaan rauhassa 
elämää pohtimassa tuntui oikeastaan ihan hyvältä rat-
kaisulta. Karas tuskin tiesi sitä, mutta hän oli isäni kuo-
leman jälkeen läheisimpiä ihmisiäni. Ulkomailla asuvaa 
äitiäni en ollut nähnyt vuosiin, sisaruksia minulla ei 
ollut, enkä ollut seurustellut sitten lukioaikojen.

Minulle vakuutettiin, että olisin majalla todella 
omassa rauhassani: Aljospään lähistöllä ei ollut 
vaellusreittejä, luonnontutkimusasemia tai armeijan 
harjoitusalueita. Karas oli pohjimmiltaan erakko-
luonne, ja hänelle oli tärkeää, ettei hänen koskaan 
ollut tarvinnut vastaanottaa odottamattomia vieraita. 
– Siksi oli hieman hämmentävää, että havaitsin 
ihmisen läsnäolon ensimmäisenä päivänä Aljospäähän 
saavuttuani.

Näin savua. Oikeammin vain savukiehkuran, sini-
senharmaan ja läpikuultavan, tanssivan hetken kaukai-
sen vaaran tummaa kylkeä vasten, kuin jokin hienos-
tunut metsänhenki. Sitten tuli tuulenvire, joka puhalsi 

Oksia, puita, Kuolleitten luita
Katja Salminen

Rechitan Sorin | Dreamstime.com
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hauraan viuhkan hajalle metsänpeiton päälle. Lisää sa-
vua ei enää päivänvalolla näkynyt, mutta selväähän oli, 
että joku oli aivan lähellä. Kun en vähään aikaan nähnyt 
mitään, ajattelin, että tulenpitäjä oli ollut joku kulkija, 
joka oli keittänyt kahvinsa nuotiolla, ja jatkanut sitten 
matkaansa.

Syyskuussa on vain niin monta valoisaa tuntia kuin 
siinä on. Kun olin saanut tavarani purettua, ja ryhdyin 
valmistamaan itselleni illallista, hämärä oli jo alkanut 
tihentyä majan ympärillä. Päivä oli ollut pilvinen, ja 
siihen mennessä, kun olin saanut illalliseni syötyä, ja 
avattua punaviinipullon hieman rentoutuakseni, kuu-
ton pimeys oli nielaissut koko maiseman, eikä ulos 
katsoessa näkynyt enää mitään. Tuntui, kuin yön mus-
tuus olisi painautunut ikkunoita vasten kuin silkkinen, 
kuiskutteleva karva. Aljospään majan suureen takkaan 
virittelemäni tuli oli ennättänyt hiipua, enkä halunnut 
mennä ulos hakemaan lisää puita. Tupa oli sitä paitsi jo 
liiankin lämmin. Muutama kynttilä heitteli liekkiensä 
läpätystä pitkää kylmillään olleisiin hirsiin, jotka nyt 
uuteen lämpöön totutellessaan venyttelivät rasahdel-
len ja paukahdellen – tai niin ainakin selitin itselleni 
kaikki ne kummalliset äänet, jotka tavan takaa katkai-
sivat tuvan hiljaisuuden. Yritin lueskella, mutta jostain 
syystä en pystynyt keskittymään. Vaikka olin tottunut 
yksinäisyyteen – enemmän ehkä kuin nuorelle naiselle 
on terveellistä – olisin kovin mielelläni jutellut silloin 
jonkun kanssa. Tunnetta, jonka ihmisten lähellä olemi-
nen, vaikka vain naapurihuoneistossa, aiheuttaa, ei aina 
pane merkille, mutta kun ihmisiä ei ole, sen huomaa 
omituisena levottomuutena, vaikka mitään syytä levot-
tomuuteen ei ole. Lopulta päätin, että oli aika mennä 
nukkumaan, ja sammutin kynttilät.

Punkkani oli lähellä ikkunaa, ja heti, kun asetuin 
pitkäkseni, näin ulkoa pimeyden sisuksista valoa. Tuli 
kajasteli Aljosjärven takana siellä, missä päivällä olin 
nähnyt savua. Mäntyjen kouristuneet hahmot näytti-
vät liikkuvan tulenkajon läikehtiessä niiden punervilla 
rungoilla. Mielikuva puiden hitaasta tanssista vangitsi 
minut, ja makasin pää käsien varaan tuettuna tuijottaen 
ikkunasta himmeää valonkajoa kunnes olin varma, että 
puut kääntyilivät pilvisen yön etäisyydet hävittävässä 
ulottuvuudessa minulle kuulumattoman, äärimmäisen 

hidastempoisen musiikin tahdissa. Vähitellen valveaja-
tukseni liukenivat lopullisesti pimeyteen. Yön aikana 
kuvittelin monesti kuulevani puhetta, kuiskauksia ja 
sähinää talon ulkopuolelta ja alta, mutta olin takertunut 
jo liian syvälle uneen osatakseni näitä ääniä edes säikkyä.

Avatessani silmäni seuraavana aamuna ensimmäi-
nen asia, jota ajattelin oli, ettei savua näkynyt. 

Metsänpeitto näytti hyvin autiolta. En kaivannut sitä, 
että joku ilmestyisi varottamatta Aljospään pihaan säitä 
taivastelemaan, mutta minusta olisi ollut hyvä ajatella, 
että lähistöllä oli joku. Jostakin mieleeni juolahti, että jos 
olisin huutanut oikein kovaa, olisi eilinen nuotionpitäjä 
ehkä kuullut minut Aljosjärven takaakin. – Mutta miksi 
kummassa olisin muka huutanut? Nousin punkastani 
ja mietin, mitä minun olisi pitänyt ryhtyä tekemään. 
Olin tuonut mukanani muutaman kirjan sekä kirjoi-
tusvälineitä, jos erämaa innoittaisi minut vaikkapa vain 
pitämään päiväkirjaa. Lisäksi professorin oma Aljospään 
kirjasto oli mittava ja erämaahenkinen. Sen paremmin 
lukeminen kuin kirjoittaminenkaan ei kuitenkaan tun-
tunut sillä hetkellä kovin houkuttelevalta, joten puin 
päälleni ja menin ulos.

Aljospään maja oli rakennettu kauniille paikalle 
matalan kukkulan päälle. Loiva rinne vietti mustave-
tiseen Aljosjärveen, joka kokonsa puolesta oli minusta 
pikemminkin lampi kuin järvi. Se oli kertoman mukaan 
hyvin syvä, ja siinä oli niin luonteikkaita kaloja, etteivät 
ne millään käyneet pyydyksiin. Järven toisella puolella 
maasto taas nousi jatkuakseen suokuusten ja kieroon 
kasvaneiden mäntyjen peittämänä tasankona aina muu-
tamien kilometrien päässä kohoavaan vaaran kylkeen 
saakka. Mitään sen enempiä ajattelematta aloin astella 
kohti rantaa.

Aljosjärven vesi oli liikkumaton. Majan hutera laituri 
näytti hieman mädäntyneeltä, mutta vene, joka siihen 
oli sidottu, vaikutti aivan kunnolliselta. Myöhemmin 
ajattelin, miksen silloin tullut pohtineeksi, kuinka vene 
saattoikin kellua siinä sen näköisenä, kuin joku olisi 
huoltanut sitä? Eikö sen olisi pitänyt mädätä niin kuin 
laiturinkin, täyttyä sadevedellä, upota tai joutua jäiden 
runtelemaksi? Silloin se ei juolahtanut mieleeni. Ajat-

toinen sija nova 2002  -kirjoituskilpailussa
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telin vain, että koska mahdollisuus siihen annettiin 
minulle näin kuin tarjottimella, saattaisin soutaa itseni 
Aljosjärven yli, ja tutustua hieman maastoon järven toi-
sella puolella. Samalla saattaisin tavata tulenvirittelijäni, 
ja vaihtaa muutaman kohteliaan sanan, näin lähellä 
kun kuitenkin satuttiin olemaan. Potkaisin veneen irti 
laiturista ja soudin, miten kuten nyt osasin, vastaran-
nalle.

Aivan rannassa kasvoi joitakin koivuja ja paljon pih-
lajaa. Rantaviivan jälkeen metsikkö muuttui mäntyval-
taiseksi. Maasto oli aluskasvillisuuden lähes täydellisen 
puuttumisen vuoksi helppokulkuista. Hiekkainen rinne 
oli kaiketi valumavesien vähäravinteiseksi huuhtoma, 
sillä puutkin olivat matalia ja vääntyneitä. Tarvoin 
rinnettä ylös vielä vähän matkaa, ja sitten pysähdyin 
kuuntelemaan. Metsä oli hiljainen ja hyvin kaunis. Yöl-
liset pilvet olivat väistyneet, ja tuuli tyyntynyt . Syyspäi-
vän kirkas auringonvalo piirsi männikön pohjalle graa-
fi sia varjoja, joissa saattoi selvästi erottaa jopa neulaset. 
Vedin henkeä ja huusin: ”HEI!”

Vastausta ei kuulunut. Huusin uudestaan. Metsikön 
läpi juoksi vähäinen tuuli, ei muuta. Kului vielä hetki. 
Ehdin jo ajatella, että kuka tulta olikin pitänyt, hän ei 
ollut enää lähettyvillä, mutta sitten kuulin, aivan vieres-
täni: ”Kuka täällä oikein huutelee?”

Mies seisoi vain muutaman askelen päässä takanani. 
Käännyin katsomaan häntä ja hymyilin hämillisenä. 
Muutaman tärkeän asian ehdin panna merkille heti: 
Ensinnäkään hän ei vaikuttanut mitenkään omituiselta 
tai vaaralliselta. Minä pelkään tietyntyyppisiä miehiä, 
ja jos tämä mies olisi ollut sellainen, olisin todennäköi-
sesti vain hätäisesti tervehtinyt, ja lähtenyt heti. Se olisi 
vaikuttanut kai vähintäänkin omituiselta. Nyt kuiten-
kin ajattelin vain mielessäni: ”Hyvä. Häntä minä en 
pelkää.” Aivan kuin ajatukseni kuulleena mies hymyili 
leveästi.

Mies oli jotakuinkin ikäiseni, kolmenkymmenen 
tai hieman alle. Hän oli massiivinen: pitkä ja raamikas 
kuin puunrunko, ja kuitenkin jotenkin lapsenkasvoi-
nen. Hän työnsi tuuheaa, hunajan ja tervan väristä 
hiuskuontaloaan otsaltaan, itsekin selvästi hieman häm-
mentyneenä. Hetken aikaa olimme vain hiljaa.

”Johannes”, hän sanoi sitten, ojentaen minulle kä-
tensä. Tartuin siihen. Sen puristus oli lämmin ja hie-
man pihkasta tahmea.

”Huutavan ääni erämaassa.” Minä hymyilin, ja hän 

hymyili myös. ”Minä olen Senja”, sanoin. 
”Sinä asut Aljospäässä, Senja”, hän totesi. ”Minä 

näin siellä eilisiltana valoa.”
”Minä näin sinun tulesi”, vastasin ”Tulin katsomaan, 

kuka hiiviskelee maillani.”
”Se olin minä. Minulla on leiri tuolla vähän ylempä-

nä. Oletko ostanut Aljospään?” hän tiedusteli. 
”En. Professori Karas on tuttuni. Kaipasin vähän 

erämaan rauhaa.” Heilautin kättäni osoittaakseni, että 
olin pilaillut. Minulla ei ollut mitään oikeutta puhua 
’maistani’ täälläpäin.

”Sattuikin tämä viikko, rauhan etsimiseen”, hän 
hymähti, ja selitti sitten hieman vaivautuneena: ”Tar-
koitan, nyt kun minäkin olen täällä... Karas tietää sen 
kyllä... minä olen täällä joka vuosi tähän aikaan.”

Kohautin olkapäitäni. ”Ehkä hän unohti.”
”Oi ei, ei hän unohtaisi.” Johannes vaikutti siitä asi-

asta hyvin varmalta. ”Hän ajatteli, että sinua se ei kui-
tenkaan vaivaisi.”

”Joka tapauksessa”, sanoin, ”mitä sinä teet täällä, 
joka vuosi, samaan aikaan?”

”Minä teen täällä vähän kartoituksia”, hän sanoi 
”Erämaaluonnontutkimuslaitokselle.”

”Mitä kartoitat?” Asia ei suoraan sanoen minua lii-
emmälti enää kiinnostanut. Olin nähnyt tulentekijäni, 
uteliaisuuteni oli tavallaan jo tyydytetty, ja maastopu-
kuinen mies vaikutti mukavalta. Jos minulla oli mieleni 
pohjalla ollut joitain hyvin epärationaalisia pelkoja, ne 
oli nyt poispyyhkäisty, ja siinä kaikki. Erämaaluonnon 
tutkimuksesta en paljon ymmärtänyt, ja tulin aina vai-
vaantuneeksi, kun puhuttiin asioista, joista en ymmär-
tänyt.

”Sammaleita ja jäkäliä”, hän sanoi vakavana.
”Jahah. Ne taitavat olla hyviä indikaattoreita, vai? ” 

Jotain sellaista muistin joskus lukeneeni. 
”Niin no”, hän ähkäisi, ja huomasin, että olimme 

puhuessamme alkaneet samalla nousta ylös järveltä viet-
tävää loivaa harjannetta. ”Ne mittaavat hyvin luonnon 
tilaa, raskasmetallipitoisuuksia, ja sen sellaista, mutta 
näitä mittauksia voisi tehdä missä vain, lähempänäkin 
tutkimuskeskusta. Minulla on ihan oma syyni tulla 
nimenomaan tänne. Oletko varma, ettei Karas kertonut 
sinulle mitään?”

Puistelin päätäni. Johannes taisi olla niin omalle alal-
leen omistautunut mies, ettei ymmärtänyt, että kaikki 
tuskin olivat niin kiinnostuneita hänen sammaleistaan 
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kuin hän itse oli. ”Karas taitaa olla uskontotieteen tut-
kija”, sanoin. ”Tuskin hän paljon sammaleista ymmär-
tää.”

”Ei niistä varsinaisesti, mutta muusta”, Johannes hy-
mähti. ”Näytin minä tämän hänellekin.”

Noustuamme järveltä viettävän rinteen harjalle 
edessämme aukeni kovasti toisenlainen maisema: Maa 
oli märkää, miltei soista, ja umpeenkasvanutta. Tiheän 
metsän muodostivat tummanvihreät suokuuset, ka-
pealinjaiset kuin kynttilät. Kuusten alla kasvoi joitakin 
sitkeitä lehtipuun näreitä, mutta yksikään niistä ei 
näyttänyt saavuttaneen täysikasvuisuutta. Siellä täällä, 
harvassa, kuusten välissä pilkisti jonkin kosteudessa ja 
maan happamuudessa kituvan, vääntelehtivän männyn 
punakka runko. 

Johannes lähti kulkemaan edellä. Hämmästyttävästi 
hän tuntui löytävän polun sieltä, missä polkua ei ollut, 
ja etenimme kohtalaisen vaivattomasti. Hän ei puhu-
nut, eikä minullakaan ollut mitään sanottavaa. Katselin 
vain ympärilleni antaen kaupunkilaissilmieni tarjoilla 
minulle aarnimetsän totaalista toisenlaisuutta: Män-
nikkö alhaalla oli ollut lämmin ja aurinkoinen, mutta 
kuusten siimeksessä valo oli tumman vihreää, moneen 
kertaan taitettua. Kuusten alimmat haaroittumat olivat 
kuivuneet, mutta roikkuivat vielä ruskeina ja neulasitta 
painaen oksiensa uloimmat sormet syvälle kirkkaan 
vihreään rahkasammaleeseen. Kaikkialla puiden välissä 
roikkui hämähäkin seittiä, joka oli niin tiheää ja valke-
aa, että vaikutti siltä, kuin jotkin metsän nimettömät 
olennot olisivat ripustaneet kaapujaan kuivumaan 
vihreään hämärään. Omituisen värinen naava kurotteli 
liistakkeitaan seittien välissä miltei maahan saakka. Itse 
aiheuttamiemme äänten lisäksi metsä oli hipihiljainen. 
Oksistoissa loikki joitakin pieniä lintuja, mutta ne eivät 
laulaneet.

Kuljettuamme näin mitään puhumatta peräkanaa 
ehkä puolen tunnin ajan saavuimme pienelle aukealle. 
Se vaikutti kuivalta ja kovalta maalta, saarekkeelta suon 
keskellä. Johannes pysähtyi. ”Tässä on minun leirini.”

Aukean laitaan oli rakennettu laavu, ja sen edessä 
oli nuotiopaikka. Täältä olin nähnyt savun nousevan. 
Aukiota reunustivat muutamat kitukasvuiset männyt, 
joten muistikuvani tulen kajossa leikahtelevista petäjän-
rungoista osoittautui oikeaksi.

”Hämmästyttävän pitkälle pienikin nuotio näkyy 
näitten öitten pimeydessä”, totesin.

”Ja se veti sinut luokseen kuin perhosen. Kahvia?” 
hän kysyi.

”Mikä ettei.”

Pian istuimme hänen laavullaan ja joimme kitkerää 
pikakahvia.

”Minä olen kotoisin täältä”, hän sanoi: ”Monen su-
kupolven takaa. Paikalla on minulle siksi ihan erityinen 
merkityksensä.”

Saattoi olla. Minä en tunnistanut hänen puheessaan 
paikallista murretta.

”Tiedäthän, mitä aljos tarkoittaa?” hän kysyi.
”Tiedän. Se tarkoittaa suurin piirtein ’pyhää’ ”, vas-

tasin. En minäkään turhaan ollut Karaksen luennoilla 
istuksinut. Johannes näytti ilahtuneelta: ”Hienoa, 
arvasin, että professori ei lähettäisi tänne ymmärtämä-
töntä… Kertoiko Karas sinulle, miksi tämä alue on 
’pyhä’?”

”Ei hän tästä puhunut, mutta eiköhän niitä pyhiä 
paikkoja riitä kaikkialle, se kai tuppasi olemaan aika lo-
kalisoitunutta tuo uskonnonharjoittaminen aikoinaan”, 
vastasin. Johannes virnisti: ”Niin no, seitoja ja hauta-
uspaikkoja ja uhrilehtoja ja jumalankoteja ja kulkuteitä 
tuonilmaiseen on tosiaan täälläpäin aika tiheään. Tällä 
paikalla kuitenkin kasvoi Aljospuu.”

Hän viittasi eteensä, ja vasta silloin minäkin kiinnitin 
siihen huomiota: Keskellä pientä raiviota, niin keskellä, 
että se olisi hyvinkin voinut olla pyöreän aukean tarkka 
matemaattinen keskusta, oli matala kohouma. Nousin, 
ja kävelin sen luo. Johannes seurasi perässä.

”Monet ovat sen jo unohtaneet. Näiden seutujen 
kirkkoherra Mikael Freifelt kaadatutti sen 1700-luvun 
lopulla. Se oli alueen viimeisiä todellisia Aljospuita. Mi-
nulla oli sen sijainnista ihan oman suvun perimätietoa.” 
Johannes kumartui kohouman puoleen ja nosteli helläs-
ti sen päältä sammalkerrostumaa. Alta paljastui kappale 
ikivanhaa kantoa. Itse asiassa hyvin pieni kappale sitä. 
Katsoin kohoumaa uusin silmin. Se oli muodoltaan 
pyöreä kuin puun rungon pitää ollakin, mutta sen hal-
kaisijan täytyi olla kolmatta metriä.

”Tämähän on ollut aivan valtava puu!” hengähdin.
”Suomen oloissa, ja näillä leveysasteilla kyllä”, Johan-
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nes vastasi ja hänen äänessään oli enemmän kuin vähän 
huonosti salattua ylpeyttä. ”Se oli jonkinlainen petäjä.”

Kuvittelin mielessäni sitä jättiläismäistä puuta, joka 
tämän kannon kohdalla oli kerran ollut, enkä voinut 
olla tuntematta tiettyjä väristyksiä itsekään ”Sanoitko 
jonkinlainen petäjä?”

”Minä luulen, ettei se ollut ihan tavallista lajiketta”, 
Johannes sanoi, ja istui kannolle. ”Vaikkei se tietenkään 
mikään sequoiakaan ollut.”

”Sequoia”, toistin.
”Niin sanottu punapuu.” Hän sanoi innostuneesti 

”Euroopan suurimmat puut ovat aina olleet kuusia, ja 
tietenkin tätä isompia. Suuret männynsukuiset jättiläis-
puut kasvavat Amerikassa. Niiden kohdalla puhutaan 
hieman toisenlaisista kokoluokista, mutta kyllä tämäkin 
on ollut aika kunnioitusta herättävä.”

”Epäilemättä”, minä sanoin.
”Perimätieto sanoo sitä paitsi Aljospuuksi, myös Ju-

malapuuksi tai Jumalapetäjäksi. Palvojien silmissä se siis 
ainakin näyttää petäjältä.”

”Tiedätkö siitä muuta?” Tämä luonnollisesti kiin-
nosti minua. Puhuimme saastumista mittaavien sam-
malkasvien sijasta jumalapuista, ja niihin minullakin 
saattoi olla jotain sanottavaa.

”Kirkkoherra Freifelt toimi säädetyn lain mukaan, ja 
hävitti pakanallisen palvonnan kohteen. Kirves oli var-
sin merkittävä käännytyksen väline näillä seuduilla, jos-
sa oli yksittäisten pyhien puiden lisäksi myös karsikkoja 
ja uhrilehtoja. Sanoohan Agricola Psalttarin jumalaluet-
telossaan, että suomalaiset palvoivat erilaisten nimet-
tyjen jumalten lisäksi myös luontoa.” Johannes vilkaisi 
minuun kuin varmistaakseen tietonsa. Luonnontieteel-
lisessä tiedekunnassa ei taidettu tenttiä psalttaria.

”Jep. Suomalaiset palvoivat Agricolan mukaan myös 
’Oxi ia Puita ia Coolluitten luita’”,sanoin ja yritin lau-
sua sanat yhtä omintakeisesti, kuin Agricola oli ne ai-
koinaan kirjoittanut.

Johannes kohautti olkiaan ” Hän oli saksalainen 
syntyjään, tämä Freifelt. Kukaan täkäläinen, edes Kris-
tuksen palvelija, ei olisi tähän puuhun uskaltanutkaan 
koskea ”, Johannes huokaisi ” Tarvittiin asioista tietä-
mätön ulkopuolinen.”

”Tietääkö traditio, mitä kirkkoherralle kävi?” minä 
kysyi heti, ja Johannes nyökkäsi ”Mikael Freifelt kuoli 
kouristustautiin vielä ennen seuraavaa kekriä.” 

”Siitäpä sai.”

”Aivan.”
Olimme taas hetken hiljaa. Mietin koko ajan, mah-

taisiko minulla olla majallani mitään, mikä koskisi van-
hoja suomalaisia uhripuita. Hyvin todennäköisesti oli. 
Kaipasin heti Aljospäähän, ja sanoin sen Johannekselle. 
Lähdimme tarpomaan poispäin jumalapuunaukiolta.

Olimme tulleet paikalle kunnioittavassa hiljaisuu-
dessa, mutta paluumatkalla Johannes lörpötteli 

puista. Kuulin, kuinka Euroopan suurin tunnettu puu 
oli ollut nyttemmin jo kaatunut Bayerscher Waldin 
Ludwigs- Tanne, joka oli ollut 52 metriä korkea ja-
lokuusi. Samalla alueella kasvavissa kuusimetsissä yli 
neljäkymmenmetriset kuuset eivät olleet aikoinaan 
mitenkään tavattomia, eikä niiden jättiläiskasvua voitu 
selittää tyhjentävästi. Kalifornian isojen puiden yli sata-
metriset rungot piti puolestaan nähdä, sanoi Johannes, 
enkä epäillyt sitä yhtään, ennekuin tajusi kuinka suun-
nattoman suuria ne todella olivat. Johannes oli nähnyt 
ne.

”Puiden palvominen ei ole mikään mieletön asia, 
Senja”, hän sanoi. ”Kanarian traakki-puut ovat tuhansi-
en vuosien ikäisiä, samoin Kap Verden saarten baobab-
puut. Apinanleipäpuu voi saavuttaa tuhannen vuoden 
iän, ja Sequoiasta, jonka ihmiset ovat nimenneet Gene-
ral Shermanniksi tiedetään varmasti, että se on elänyt 
5000 vuotta. Olisiko täysin mahdotonta ajatella, että 
siinä ajassa elävä olento kehittäisi kykyjä, joita me pie-
nen murto-osan tuosta ajasta elävistä olennoista emme 
koskaan saavuta?”

Nauroin hänen innostukselleen mahdollisimman 
lempeästi: ”Yltiöromanttinen luonnontieteilijä! Nyt 
minä olen nähnyt kaiken!”

Olimme tulleet Aljosjärven rantaan. Hän käveli 
suoraan veneeni luokse, vaikka olin vetänyt sen maihin 
niin lähellä erästä veteen kurkottuvaa pihlajaa, että se 
oli lähes näkymättömissä oksien alla. Hän lupasi tulla 
käymään Aljospäässä, mikäli suinkin ehtisi. ”Mutta 
minulla ei ole kuin huominen aikaa”, hän sanoi. ”Sitten 
minun pitää olla jo muualla.”

Vastasin, että saattaisin saada jotain uutta selville 
pyhistä puistakin, kun ehtisin tutkia Aljospään kirja-
hyllyä. Äänen en sitä sanonut, mutta minusta tuntui, 
että näkisin hänet todella mielelläni. Hämmästyin sitä 
itsekin.
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Kuten oli arvannutkin, professorilla oli joitakin 
luonnonmytologiaa käsitteleviä teoksia mökkikir-

jastossaan. Ei tietenkään mitään kovin ihmeellistä, ar-
vokkaimpia kirjojahan ei kannattanut pitää kostumassa 
kaukaisessa erämaakämpässä, mutta minulle niissäkin 
oli alkajaiseksi ihan tarpeeksi. Maata pannessani ajatte-
lin tätä Johannesta. Olisi ollut paljon mukavampi ju-
tella jonkun kanssa, kuin maata kattoon tuijotellen pää 
täynnä ajatuksia.

Olin vielä pitkää valveilla senkin jälkeen, kun olin 
sammuttanut kynttilät. Yö ulkona oli kovin toisenlai-
nen kuin edellinen: Taivaalla ui vain muutamia hiilen-
mustia pilvenlonkia, muutoin kapeaa varjoista reunus-
taan paitsi täysinäinen kuu valaisi maisemaa, ja kiillotti 
tasangon kuusten latvoihin hopeisen hehkun. Johan-
neksen nuotion lämmin valo ei rikkonut kuutamon 
syvän sinistä palettia. Tulta ei näkynyt missään. Päätin 
olla huolestumatta, ja käänsin selkäni ikkunaan päin. 
Unen lähestyessä minua varsin hienotunteisesti sinä 
yönä, ajattelin puita. Johanneksen intohimo oli ymmär-
rettävä. Vanhimmat ja kooltaan mahtavimmat elolliset 
olennot olivat kieltämättä aina olleet puita, ja ne näyt-
tivät sitä paitsi olleen usein siellä missä tapahtui. Isäni 
oli joskus lukenut minulle erästä historiankirjaa, josta 
mieleeni ei ollut jäänyt muuta kuin että Narbada-joen 
saarella kasvoi kauan sitten viikunapuu, jonka varjossa 
kerran levähtivät pitkän marssinsa jälkeen 7000 Alek-
santeri Suuren soturia. – Se oli tehnyt minuun jo lap-
sena suuren vaikutuksen. Ajattelin Boddhi-puuta jonka 
juurella istuen Sidhadra Gautama saavutti valaistuksen, 
ja puuta, jossa kolme portugalilaista lasta näkivät Pyhän 
Äidin uudestaan ja uudestaan. Ja sitten olivat tietenkin 
erilaisten mytologioiden maailmanpuut: Mimameirdr, 
puu, jonka oksat kannattelevat viikinkien taivasta, ja 
jonka juurella olevassa lähteessä lojuva Mimir- jättiläi-
sen irtileikattu pää puhui profetiallisia sanoja… Ja ne 
kaksi puuta, jotka kasvoivat Paratiisin keskellä, ja joista 
Jumala kielsi syömästä… Ja sitten vielä se puu, jolle 
Kristus naulattiin… Ja pavunvarsi, jota pitkin Jaakko 
nousi taivaaseen… Muistan ajatelleeni viimeiseksi ni-
menomaan sitä pavunvartta, ja sitten kuutamon heijaus 
tuuditti minut uneen.

Heti herättyäni vilkaisin ulos järvelle, ja näin Johan-
neksen soutelevan siellä. Puin päälleni ja kävelin 

rantaan. Hän heilautti minulle kättään, ja souti laiturin 
viereen. Veneen pohjalla oli kaksi tummaa, lihaisaa ka-
laa.

”Olet lainannut venettäni, mutta suon sen sinulle 
anteeksi, jos jaat saaliisi”, sanoin.

”Se ei ole sinun veneesi”, hän virnisti. ”Eikä Aljos-
päänkään. Ei sitä kukaan ole hankkinut.”

”Salaperäistä”, hymyilin.
”Kovin.”
Vaikka siten oli selvää, että jokin korpimaiden kulku-

kelpoisuudesta huolehtiva taho oli veneen hankkinut, 
tunsin kuitenkin pienen väristyksen.

Hän nappasi kalat veneen pohjalta ja nousi laiturille. 
Se keikahti uhkaavasti.

”Olet onnistunut narraamaan paria Aljosjärven ka-
laa”, totesin. ”Minulle kerrottiin, ettei niitä voi pyydys-
tää.”

”Nämä taisivatkin tulla enemmän tai vähemmän va-
paaehtoisesti”, vastasi hän.

Johannes viritti pihalleni nuotion, ja seivästi kalat 
tikkuihin tulen ylle.

”Luin viime yönä niistä puista,” sanoin.
Hän vain nyökkäsi.
 ”Näyttää siltä, että puita on palvottu kaikkialla paka-

nallisessa Euroopassa. Saksan apostoli Pyhä Bonifatius 
kertoi paaville raportissaan, että saksalaiset uhraavat 
puille ja lähteille… Lähetyssaarnaajat kaatoivat niitä 
oikein urakalla.”

”Niin. Saksalaisetkin, järkevät ihmiset”, Johannes 
hymähti.

”Ilmeisesti ihan kaikki. Tietoja Euroopan Pyhistä 
Puista on Espanjasta saakka, ja tietenkin niitä on ollut 
Euroopan ulkopuolellakin”, sanoin ja sillä uhallakin, että 
pelkäsin hänen pitävän minua tärkeilevänä esitelmöit-
sijänä, jatkoin: ”Mikä minusta näytti erityisen kiinnos-
tavalta, oli kysymys siitä mitä oikein palvottiin kun pal-
vottiin puita. Palvottiinko nimenomaan sitä jättimäistä, 
muusta maisemasta erottuvaa puuta, vai jotakin, jonka 
läsnäolosta puu oli merkkinä?” 

”Kuten?” Johannes vilkaisi minuun ja asetteli kaloja 
sopivaan asentoon tulta kohden.
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”Kuten puussa asuvaa haltiaa, puun henkeä, puun 
juurella luikertavaa käärmettä, vai juurien alla asuvia 
maahisia tai vainajia?” vastasin. Johannes nousi, ja kat-
soi minuun hetken hyvin mietteliään näköisenä, aivan 
kuin ei olisi pohtinut tätä kysymystä niinkään kuin 
sitä, voisiko paljastaa minulle oikean vastauksen. Sitten 
hän veti henkeä, ja sanoi varmana kuin herännäispappi 
sanoo uskontunnustuksensa: ”Vainajia. Oksia, puita ja 
kuolleitten luita. Eikö niin?” 

Kohautin olkapäitäni.
”Minusta se on ihan selvä asia”, Johannes hengähti: 

”Puun juuret ovat maanalisissa kuolleiden luona. Puut 
kuulevat heidän kuiskutuksensa.”

En vastannut. Hain sisältä pari lautasta, laseja, leipää 
ja viiniä, kaadoin juoman ja istuimme odottamaan ka-
lojen paistumista Aljospään kuistille. Jotenkin minua 
ei kirkkaana syksypäivänä huvittanut puhua kuolleiden 
kuiskutteluista. Ei varsinkaan, kun kuitenkin jouduin 
viettämään yöni yksin. Johannes vilkaisi minuun, ja 
näytti ymmärtävän, ettei asiasta kannattanut jatkaa. 
”No niin, minä taisin sanoa siitä jo liiaksikin. Minä 
lähden tänään, saat rauhasi”, hän sanoi ”Ensi vuonna 
taas uudestaan.”

”Puusi ainakin odottaa”, totesin.
”Niin se odottaakin.”

Syötyämme hyvästelimme majani pihalla. Hän toi-
votti minulle hyvää loman jatkoa, ja minä hänelle 

tutkimusonnea Aljospuun kanssa, sitten kun hän ehtisi 
siihen todenteolla paneutua. 

Iltapäivällä hakkasin hieman halkoja, ja lueskelin 
vielä vähän lisää puista. Illan tullen lojuin takan heh-
kussa vain nauttien lämmöstä, viinistä ja hiljaisuudes-
ta. Pohdin mielessäni, että minun olisi pitänyt kysyä 
Johannekselta jokin osoitetieto, sähköposti, tai edes 
sukunimi, mutta ajattelin sitten, että saisin ne helposti 
soittamalla jollekin lähistön luonnontutkimuskeskuk-
selle heti, kun pääsisin ihmisten ilmoille. Voisin ehkä 
jopa auttaa häntä hänen tutkimuksissaan, varsinkin, 
kun nyt olin työtön. Yhteistyö saattaisi olla hyvinkin 
mukavaa. Minulla oli omituisella tavalla häntä hieman 
ikävä, ja punastuin mielessäni pyöriviä ajatuksia. Mitä 
tuli itse Aljospäähän, minulla ei ollut enää niin levoton 
olo. Pari ensimmäistä yötä kuunneltuani talon pitämää 
ääntä olin jo niin tottunut siihenkin ja hirsien paukah-

telut tuntuivat vain romanttisilta. Kun tuli takassa oli 
uupunut, ja minä itse, myönnän sen mielelläni, koska 
sillä seikalla ei ollut mitään tekemistä tulevien tapahtu-
mien kanssa, hiukan humalassa, kömmin nukkumaan 
ajatellen, että voisin nautinnollisesti ryömiä unen 
pohjalle kuin mustaan lämpimään taskuun. Oli todel-
lakin sellainen ilta, jolloin kaikki tuntuu olevan oikein 
kohdallaan. Olin väsynyt, hieman ihastunut ja kaukana 
kaikesta.

En huomannut sitä aivan heti sen jälkeen, kun tu-
paan oli tullut pimeä. Ehdin jo sulkea silmäni, ja 

näin pikemminkin jälkikuvan siitä, joka minun olisi 
pitänyt heti nähdä. Nostin peittoa silmieni edestä. Vä-
symys ja humala kaikkosivat hetkessä. 

Täysikuu loisti taivaalla kuin siniseen samettiin om-
meltu hopeinen mitali. Tähdet sen ympärillä näyttivät 
hyvin suurilta ja kirkkailta. Vaaran kylki toisti kuun 
valoa valkoisena, kuin sille olisi satanut lunta, ja keskel-
lä tasankoa, vaaran ja minun välissä seisoi Aljospuu.

Puu saattoi heijastella kuun valoa, mutta se näytti 
hohtavan itsekin. Sen ympärillä oli himmeä, sinisenvih-
reä korona. Se oli käsittämättömän suuri, sillä se nousi 
muiden puiden ylle, alkaen haaroittua jättiläismäiseksi 
oksakruunuksi vasta siellä, mihin korkeimpien suo-
kuusten latvat ylettyivät. 

Nousin ylös, ja pitäen silmäni kokoajan Aljospuussa, 
puin päälleni. Näky ei haihtunut. Se ei edes väreillyt. 

Menin kuistille. Yöilma oli painunut pakkasen puo-
lelle, ja hengitykseni huurusi edessäni. Kylmyys herät-
teli minut lopullisesti. En uneksinut, ja Jumalapuu oli 
edelleen siinä, suoraa kuun alla, sen kiekkoa taivaalta 
tavoitellen. 

Kuulin myös ääniä. Havisevia, pehmeästi ilmaa is-
keviä ääniä. Metsän pimeys Aljospään ympärillä tuntui 
liikkuvan lepattavina palasina. Kun liikkuva mustuus 
erosi muodoiksi, näin, että äänen olivat aiheuttaneet 
kymmenien synninmustien lintujen siiveniskut. Ne 
lensivät puhelematta keskenään kahden puolen majaani 
nokat suunnattuina kohti aavepuuta. 

Mitä minun olisi pitänyt tehdä? Olisiko minun ehkä 
ollut syytä hakea kamerani ja kuvata puuta kuistiltani? 
Se kävi kyllä mielessäni, mutta hylkäsin ajatuksen heti: 
aavenäkyä ei voinut kuitenkaan kuvata. Ehkä minun 
olisi ollut kaikkein viisainta mennä sisälle, ja vetää 
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peitto pääni yli, toivoen unohtavani koko jutun, mutta 
sitäkään en voinut tehdä. Minut oli vallannut tunne, 
jota on hyvin vaikea selittää. Eräänlainen välittömän 
uskonnollisuuden tunne. Tunne jonkin jumalallista 
alkuperää olevan läsnäolosta ja käsinkosketeltavuudesta. 
Oli tietenkin selvää, etten koskaan aikaisemmin ollut 
kokenut mitään vastaavaa. Hyvin harva kokee sellaista 
koko elämänsä aikana. Lähimmin tunne muistutti kau-
hua, mutta siihen ei liittynyt halua paeta. Pikemminkin 
halusin syleillä pelkoani, sukeltaa syvälle kauhuuni. 
Palaa koskettamalla jumalaista. – Jotenkin näin yritän 
selittää sen, että lähdin kulkemaan kohti Aljosjärven 
laituria ja venettä siellä.

Soutu liukui järven yli kuin itsestään, eikä minun 
tarvinnut airoillani kuin vähän ohjailla, ja kun vene 
pehmeästi tömähti vastarannan pihlajasuojaan, nousin 
siitä kuin olisin noussut kuljettajan ajamasta autosta, 
uhraamatta hetkenkään ajatusta sille, mitä kulkuväli-
neelleni tapahtuisi sen jälkeen, kun minä olin sen jättä-
nyt. 

Pihlajien maahan varisseet kultaiset lehdet olivat yön 
narskahteleviksi jäädyttämiä. Kuljin niiden yli, pitäen 
koko ajan silmällä kukkulan reunan takana himmer-
tävää valoa. Oli mahdollista, että joku kulki kanssani. 
Kuulin nimittäin epämääräisiä ääniä, ailahtelevia, silloin 

tällöin häviäviä solinoita. Vieraan puheen varjoja, jotka 
katosivat kuin jokin hienovarainen tuoksu, juuri kun oli 
tavoittamassa ne, niin ettei koskaan voinut olla varma, 
olinko niitä todella kuullutkaan. Ponnistelin harjanteen 
sarjalle, ja eteeni nousi jo aiemmin näkemäni soinen 
kuusikko. Kuun valo tunkeutui sen siimeksiin ohuina 
hopeisina lankoina. Varjot olivat järkyttävän syviä kui-
luja runkojen välissä. Kävelin hitaasti, välttäen niiden 
teräviä reunoja.

Koko metsä virtasi kohti Jumalapuunaukiota. Suurten 
varjojen upotessa maanuumeniin liikahtamattomina 
kuin megaliitit, pienet varjot puiden oksistoissa ja sam-
malen seassa tekivät lyhyitä, yhdensuuntaisia pyrähdyk-
siä kohti Aljospuuta. Jumalapuusta hehkui himmeää 
valoa, mutta jotkut valot myös taipuilivat sitä kohti. 
Äänet, joita kuulin kuusikossa olivat juoksevia tai lauk-
kaavia kuiskutuksia, kiireistä, hyvin hiljaista höpinää. 
Nämä äänet ohittivat minut monia kertoja, häviten sa-
maan suuntaan kuin varjotkin. En voinut eksyä. Vaikka 
järjellä arvioituna mikään kuusikossa ei todellisuudessa 
liikkunut, virtaus Pyhää Puuta kohti oli niin voimakas, 
että tuskin olisin edes jaksanut ponnistella sitä vastaan. 
Ajelehdin puun luokse, niin kuin kaikki muukin.

Pysähdyin vasta Jumalapuunaukiolle tultuani. Pai-
kalla, jossa päivällä oli ollut vain suuren puun ikivanha 

kanto, oli nyt puu. – Ja millainen puu! 
Kirkkoherra Mikael Freifelt oli ilmeisesti 
puun kaataessaan tehnyt sille vain palve-
luksen, sillä se näytti suuremmalta kuin 
mitä sen kanto oli antanut aavistaa. Sen 
runko näytti olevan muodostunut useista 
paksuista, toistensa ympärille kuristavaan 
syleilyyn kietoutuneista puupilareista. 
Kiemurtelevat oksat levittäytyivät valta-
vaksi kruunuksi, joka sieltä alhaaltapäin 
katsottuna näytti vangitsevan kuun ba-
rokkimaisesti köynnöstelevien kaltereiden 
vankilaan. Jumalapuu näytti todellakin 
olevan jonkinlainen petäjä. Sen pintaa 
peitti siellä täällä punertava kaarna, vaikka 
suurelta osin kuori oli lähtenyt, ja paljas-
tanut altaan iän harmaannuttaman uloim-
man puuaineksen kerrostuman. Siellä 
täällä oksistossa näkyi saarekkeita, joissa oli 
mäntymäisiä neulasia, mutta pääosaltaan 
oksat olivat paljaita, ja niiden koristeina, 
kruunun elävinä mustina jalokivinä, oi-
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koivat siipiään ne pikimustat suuret linnut jotka olivat 
lentäneet ohitseni ja ennättäneet edeltäni.

Askel kerrallaan, hyvin hitaasti ja epäröiden lähes-
tyin puuta. Aukion laidoilla vilahteli tummia hahmoja, 
mutta ne eivät tulleet kuun valoon. Muuta liikettä ei 
näkynyt. Aljospuu tuntui odottavan minua, mutta se 
oli hyvin kärsivällinen. Ilma välillämme seisoi, virta-
usta ei enää tuntunut, ei liioin vaatimusta tulla puun 
jumalallisuuden yhteyteen. Jumalapuu oli näyttäytynyt 
minulle, mutta antoi minun nyt aivan vapaasti päättää, 
halusinko enempää kuin nähdä sen. Jos minussa oli 
ollut hurskastelevaa humanismia, valheellista muka-
ymmärtämystä menneiden polvien uskolle, se oli nyt 
pyyhkäisty pois. Tämä oli asia, jota ei voinut lähestyä 
kirjoja kilpenään. Tämä oli hetki, jossa teologia muut-
tui enkelin kanssa painimiseksi.

Tulin puun juurelle. Ojensin käteni, ja koskin run-
koa. Se tuntui värähtävän sormieni hipaisusta. Kiersin 
ympäri. Juoksutin kättäni puun pintaa pitkin, nostaen 
katseeni ylös kohti katedraalimaisesti levittäytyvää lat-
vusta, joka kirjoi monimutkaisia ornamentteja kuuta 
vasten. Kävelin suoraan hänen syliinsä.

Johannes oli seissyt puun toisella puolella. Huudah-
din pelästyneenä, ja muutama lintu latvuksessa lehahti 
lentoon, laskeutuen kuitenkin pian takaisin. Hän kietoi 
kätensä ympärilleni ja kuiskasi nopeasti ”Ei hätää, minä 
se vain olen.”

”Johannes tämä puu...” hengähdin.
”Jumalapuu”, hän sanoi ääni täynnä kunnioitusta: ” 

Kulkupuu, Senja.”
”Sinä olet nähnyt tämän ennenkin”, se vaikutti täy-

sin selvältä. Hän oli innostunut, mutta ei suunniltaan, 
niin kuin hänen olisi kuulunut olla. Itse asiassa hän 
vaikutti hyvinkin rauhalliselta pidellessään minua siinä 
tiukasti sylissään.

”Tottakai”, hän vastasi, ”minähän sanoin: minä olen 
kotoisin täältä.”

Yritin irrottautua hänen otteestaan, mutta hän pai-
noi minut runkoa vasten: ”Tämä ei ole painajainen, ei 
mitään pahaa Senja. Rauhoitu.”

Hänen äänensä oli hyvin hellä ja lämmin ”Et kai 
sinä minua pelkää? Sinä sanoit, ettet pelkäisi.”

”En sanonut”, kuiskasin kauhuissani. ”Ajattelin 
vain.”

”Yhtäkaikki.”
”Minä en pelännyt sammaltentutkijaa, jonka nimi 

oli Johannes. Sinä et ole sammaltentutkija, enkä usko, 
että sinun nimesi…”

”Yhtäkaikki”, hän sanoi uudestaan.
Sitten hän suuteli minua. Hänen suunsa oli lämmin 

ja pehmeä, mutta hänen kielensä karhea ja lievästi pih-
kan makuinen. Vastasin suudelmaan, sillä se ei ollut 
epämiellyttävä, eikä tämä mieskään, totta puhuakse-
ni, ollut ollenkaan epämiellyttävä. Hän oli vain niin 
pelottava, että samalla, kun hellämieliset ja helposti 
harhautettavissa olevat aistini antautuivat, joka soluni, 
jolla oli vielä vähän järkeä jäljellä, kirkui, että minun oli 
nyt riistäydyttävä irti hänestä, potkittava, huudettava, 
yllätettävä se kummajainen, kun se sitä vähiten odotti. 
Nämä pakokauhuiset äänet sisälläni vaimentuivat puun 
lempeään hyrinään.

Hän painoi minut yhä tiukemmin Aljospuuta vas-
ten. Puu selkäni takana alkoi ensin tuntua lämpimältä, 
sitten pehmeältä. Hitaasti, hänen käsiensä etsiytyessä 
vaatteitteni alle, tunsin, kuinka me painauduimme 
Jumalapetäjän sisään. Pehmeä, pihkalta ja laholta tuok-
suva pimeys sulkeutui ympärillemme, enkä enää nähnyt 
kuuta, latvustoa tai aukiota. Ainoastaan miehen kasvot 
jonkin tuntemattomasta lähteestä tulevan valon him-
meässä aurassa.

”Onko minulla vaihtoehtoja?” kysyin. Kaikki eivät 
anna vaihtoehtoja, ja olin nyt mitä suurimmassa määrin 
hänen armoillaan.

”Tietenkin on”, hän vastasi kiusaantuneena.
Huokaisin ja katsoin ympärilleni. Olin puolialas-

ton, auki napitettu paitani oli tippunut vyötäisilleni, 
ja takkini roikkui olkapäiden alla puolessa käsivartta. 
Oli kylmä syyskuun yö, mutta paikka, jossa olimme oli 
miellyttävän lämmin. Sen ääret hukkuivat pimeyteen 
niin reunoilta kuin ylhäältäkin, joten sen kokoa oli 
mahdoton arvioida. Lattiaa näytti peittävän pehmeä, 
hyvin syvän vihreä sammal, jotain lajikettä, jollaista en 
ollut koskaan ennen nähnyt. Tuoksussa oli ehkä jotain 
huumaavaa. Tunsin, että mieleni oli paljon rauhallisem-
pi, kuin sen olisi pitänyt olla.

”Me olemme puun sisällä”, totesin.
”Tavallaan. Kuljimme sen lävitse” hän sanoi: ”Se on 

hyvin viisas, se osaa rakentaa kulkuteitä.”
”Tämäkö on sinun kotisi?” minä kysyin.
”Minut kasvatettiin täällä”, hän vastasi ja istui maa-

han, vetäen minut kädestä viereensä.
”Ketkä sinut kasvattivat?” kuiskasin, mutta pelkäsin 
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tietäväni vastauksen.
”Ne, jotka täällä asuvat”, hän sanoi.
”Vainajat”, totesin ja hän nyökkäsi. Kuka elävä olisi 

voinut häntä kasvattaakaan? Kaikki ne, jotka olivat 
tunteneet Jumalapuiden maailman olivat kuolleet hyvin 
kauan sitten. Ajattelin hämärän hyssyä puun sisällä ja 
hyvin pientä poikaa leikkimässä yksin tällä samalla vih-
reällä sammalella. Näin mielessäni hämärässä huojuvat 
kasvot, menneisyyden vainajat, jotka valvoivat lapsen 
leikkiä, ja mitä he lapselle kuiskivatkaan! Ajattelin nuo-
rukaista, joka saattoi kulkea puun kulkuteitä kaikkialle 
maailmassa : katsomaan Sequioitakin, jos halusi. - Ja 
ehkä muuallekin, toisiin maailmoihin. Mies silitti varo-
vasti kämmenselkääni. 

”Heitä hyväsydämisempiä, lempeämpiä tai viisaam-
pia kasvattajia ei ole”, mies kuiskasi, ”sinun taitaa olla 
hieman vaikea uskoa sitä.” 

En tiedä, oliko minun oikeastaan. Kuolleilla ei ole 
elävien intohimoja, mutta kaikki maailman aika. 

”Missä he ovat nyt?” kysyin. Ystävällinen, lämmin pi-
meys ympäröi meitä kaikkialla, mutta sen äärien takana 
meitä saatettiin tarkkailla ikivanhoin silmin.

”He ovat vetäytyneet syvemmälle”, sanoi hän ”He 
haluavat antaa meille hieman yksityisyyttä.”

Johannes, tai mikä hänen nimensä sitten lienee oli-
kaan katseli minua ja odotti rauhallisesti. Istuimme sii-
nä hetken ja sitten ojensin käteni häntä kohti, hipaisin 
hänen poskeaan, kumarruin hänen puoleensa ja suute-
lin häntä. Hän vastasi suudelmaani pihkaisella suullaan, 
ja painoi minut hellästi alleen pehmeään Tuonelan sam-
maleeseen. Kaikkialla tuoksui elävä laho.

Poika on vain kolmen kuukauden ikäinen. Minä 

synnytin hänet Helsingissä, otin vastaan äi-

tiyspakkauksen ja olen hoitanut häntä hyvin tähän 

päivään saakka. Kun kerroin Karakselle, että haluan 

matkustaa Aljospäähän lapseni kanssa, hän vain 

nyökkäsi vakavasti. Hän tietää, ja on tiennyt koko 

ajan. Hän järjesti sen, se oli hänestä merkittävää. 

Ehkä hän luulee, että joskus kerron hänelle jotain 

maailmasta, josta hän on saanut nähdä vain vilauk-

sen. - Tai ehkä Jumalapuun pyhyys on koskettanut 

häntäkin, ja hänestä on tullut tosi uskovainen. Ehkä 

hän toimi palvellakseen. Minä vien vauvani puun 

vainajille. Minusta tuntuu, että jollen vie, he hakevat 

hänet kuitenkin. – Mutta on muutakin. Minulla on 

ollut ikävä sitä miestä.

Metsä on täynnänsä eläviä varjoja, kuten edelli-

selläkin kerralla. Täynnä ääniä ja liikehdintää. Me 

tulemme Jumalapuunaukiolle, ja nostan lastani niin, 

että hän näkee Aljospuun. Ilokseni huomaan, kuinka 

tyytyväiseltä ja levolliselta hän näyttää. Hän ei itke, 

ei pelkää hehkuvaa jättiläistä. Hän hymyilee, ja ku-

rottelee käsiään puuta kohti. Mustat linnut liikuttele-

vat siipiään latvuksessa, kuin puu havistaisi valtavia, 

mustia lehtiä. Lähden kulkemaan puuta kohti, ja pian 

huomaan miehen kulkevan rinnallani. Hän hymyilee 

minulle ja lapsellemme. Tulemme puun luo, ja annan 

pojan hänen syliinsä.

Hän vetää henkeä kuin haluaisi sanoa jotain, ja 

minä puistelen päätäni. Minä tuon lapseni kuolleiden 

puulle. Ei ole sanoja, jotka hän voisi lausua. Minä 

katselen häntä, enkä pelkää häntä. Ei. Olen tarkkaan 

miettinyt tämän. Olen miettinyt mitä teen ja mitä 

sanon: ”Minä toin hänet vainajille, mutta heidän on 

otettava minut myös”, sanon hiljaa ja päättäväisesti. 

”Sinun täytyy vakuuttaa heidät siitä.”

”Minä puhun heille”, hän sanoo, ja näyttää iloi-

selta, niin kuin unelmoinkin hänen näyttävän. Hän 

suutelee lastaan, ja sitten minua. Puu avautuu vie-

ressämme kuin joku vain olisi vetänyt paksun verhon 

syrjään. Hän tarttuu minua kädestä ja vie minut 

syvälle sen haudanmustuuteen. Nukun, enkä tiedä 

heräänkö.

© Katja Salminen 2008
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Tuolla suurten metsien takana Kärmejärvestä 
luoteeseen sijaitsi aikanaan Harmittavan torppa, 

jota asusti Aapeli Kääriäinen pesueineen. Aapeli tuli 
kohtuullisesti toimeen peltotilkkunsa kanssa ja lisälei-
pää hän hankki käymällä kalassa ja talvella metsätöissä. 
Aapelilla oli akka ja puoli tusinaa mukuloita. Karjaa 
oli pari lehmänkantturaa, lampaita, kanoja ja kevääs-
tä jouluun asti sika. Hevonen myös, senkin nimi oli 
Aapeli, mistä varsinkin markkinoilla ja talvisavotoilla 
laskettiin leikkiä.

Aapeli – siis hevonen – oli matalanläntä ja 
takkuinen, mutta vanttera niin kuin omistajansakin. 
Nahka sillä oli löysä niin kuin koiralla, mistä luultiin 
sitä nälässä pidetyn. Jos sen suuhun olisi mennyt 
katsomaan, ei sille olisi senkään vertaa arvoa annettu 
kuin nyt annettiin. Ruuna näetsen oli pienestä 
koostaan huolimatta hyvä työhevonen, suorastaan 
pirullisen sitkeä, ja kun lunta oli metsässä mahaan 
saakka tai kuorma liian raskas, se ikään kuin virkosi 
uneliaasta apeudestaan ja reuhtoi vaahto suupielistä 
pärskyen kuin hurmoksessa kamppaillakseen isompien 
hevosten kanssa ja niille mallia näyttääkseen.

Aapelille – siis torpparille – oli monesti ehdotettu, 
että olisi aika lähteä Mikkelin syysmarkkinoille 
hevoskaupoille, sillä eihän tuo ikäloppu koni-raiska 
enää jaksaisi tulevana talvena tukkirekeä kiskoa.

Mies oli kuitenkin hevoseensa kiintynyt eikä 
halunnut kuullakaan mokomasta. Ja mikäpä kiire oli 
kaupoille lähteä, kun hepo jaksoi sen minkä vaadittiin. 

Aapelinpäivä on almanakassa kalenterivuoden 
toinen päivä. Harmittavan torpassa se oli aivan 
erityistä aikaa, sillä joka vuosi Aapeli Kääriäinen järjesti 
asiat niin, että saattoi perheensä jo uudenvuoden 
aattona  vaimon sukulaisiin peninkulman päähän 
Porrassalmelle ja palasi koni-Aapelinsa kanssa elukoita 

hoitamaan ja pitämään pirttiä lämpimänä palatakseen 
hakemaan muut vasta loppiaisena.

Tästä tavasta häntä ei saanut luopumaan hyvästäkään 
syystä, oli sitten tulipalopakkasta tai vaikka liikkeellä 
kulkutautia. Varsinaisesta lomasta ei tuohon aikaan 
vielä tiedetty mitään ja kyllähän Aapelilla puuhaa riitti. 
Hän sanoi käyvänsä talvikalassa Kärmejärvellä, jos aikaa 
torpan askareilta liikeni, uittavansa verkkoja jään alle ja 
kolkkaavansa matikoita. Varmaan niin, mutta arveltiin 
että hän tilaisuuden tullen joi korttelin, pari paloviinaa 
ja piti lystiä laulaa mölisten, kun ei muutoin koskaan 
saanut yksin olla.

Ennen muinoin talvet olivat talvia ja kesät kesiä, 
mutta vuonna  yhdeksänkymmentäneljä – vai oliko 
se -viisi? – kunnon talvea ei vain kuulunut. Vettä satoi 
päivästä päivään ja viikosta viikkoon. Jos rännäksi ja 
nuoskalumeksi kääntyi, niin sen pahempi kura ja lieju 
seurasivat. Maa oli musta vielä joulunakin ja järvet 
vailla jääkantta.

Uudeksivuodeksi Aapeli vei perheensä sukulaisiin, 
mutta vallan tavatonta oli, ettei päästykään rekikyydillä. 
Kärrypelillä piti ajaa ja kierrellä kuivia kangasmaita 
etsien pitkät matkat ja silti kärryt vajosivat tavan takaa 
akseliaan myöten liejuun.

Apen taloon kun päästiin, Aapeli kysyi vanhimmalta 
pojaltaan, josko tämä kuitenkin palaisi hänen kanssaan 
Harmittavan torpalle. Aapeli tämäkin oli, joskin 
Aappooksi kutsuttu, viisitoistavuotias korven kasvatti, 
ikäisekseen vakava ja vankka, kovan työmiehen 
maineessa jo hänkin. Pojalla lie ikäistensä iloja mielessä 
ollut, kun kerrankin kylille pääsi, koska ei suoralta 
kädeltä totellut. Tällöin isä sanoi, että tekeillä oli 
niin raskasta työtä, ettei hän uskonut siitä yksinään 
selviävänsä. 

Hevosenpäivä
Boris Hurtta

Hurtan Kärmejärvi - Sarja 1/3
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Aapelinpäivän aamuna heti kun päivä alkoi sarastaa, 
Aapeli herätti pojan ja sanoi, että lähdetäänpä Kär-

mejärvelle. Yöllä oli satanut yhäkin navakkana puhalta-
van lounaisen myrskytuulen myötä vaaksan verran mär-
kää lunta sulaan maahan. Se litisi ja lotisi siihen malliin, 
että sulaisi jälleen pois ennen loppiaista. Hevosella men-
täisiin, mutta Aappo ei oikein ymmärtänyt, miksi nyt 
hevosella, kun keli oli mikä oli eikä järvelle ollut mitään 
vietävää sen paremmin kuin noudettavaakaan. Matkaa 
kertyi kaksi venäjän virstaa – mikä tekee saman verran 
kilometreissä – joten mitä sitä nyt kiusaamaan luonto-
kappaletta turhan päin.

Isä sanoi, että oli hevosen nimipäivä ja hänellä oli 
aina ollut tapana tehdä sen kanssa pieni huviretki. 

– Ollaan tässä muutkin Aapeleita, sanoi poika 
vihjaten kai, ettei haluttanut lähteä ollenkaan, mutta 
siihen aikaan ei sanottu vanhemmille pahemmin 
vastaan.

Valjastettiin kaima reen eteen ja lähdettiin. Loivaa 
myötämaata mentiin ja matka joutui. Räntälumesta 
rähmäisen metsän keskellä lepäävä Kärmejärvi oli 
kuin vastakynnetty musta pelto, laineet loiskuivat ja 
soistunut ranta hyllyi, kun hevosta ja rekeä käännettiin 
kotia kohti.

Mitään tekemistä ei järvellä ollut. Verkkoakaan ei 
ollut pidetty sitten neljännen adventin. Aappoon silmät 
pyöristyivät, kun isä riisui hevosen valjaista ja pani sen 
astumaan pulkkamaisen reen pohjalle. Suitsista vetäen 
hän painoi sen polvilleen ja hepo asettuikin makuulle 
vastaan panematta niin kuin tämä olisi sille tuttuakin. 
Aina vain kummemmaksi kävi, kun isä irrotti länget ja 
alkoi pujottaa itseään valjaisiin. Pojan teki mieli kysyä, 
oliko tämä tullut hulluksi, mutta sanoipa vain:

– Siinä on kuorma ja siinä on juhta. Mitteepä minun 
pittee tehä, otanko ohjakset ja pätkinkö lautasille?

Isä-Aapeli sanoi, että ei tarvinnut. Kunhan seurasi 
ja tuli isänsä avuksi, jos tämän voimat tyystin ehtyivät. 
Aina ennen hän oli pärjännyt yksinään, mutta nyt oli 
niin paha keli, ettei ollut sanottu kuinka kävisi. Hyvä 
Jumala antoi kumminkin sen verran lunta sataa, ettei 
tehtävä ollut mahdoton.

Poika ei voinut enää olla kysymättä tarkemmin, 
jolloin Aapeli kertoi, että perheen hyvä onni riippui 
kokonaan tästä hevosenpäivän retkestä. Yhtenä päivänä 
vuodessa miehen ja konin osia vaihdettiin. Siksi hepo 
jaksoi raskaammassakin työssä, siksi Kärmejärvestä 

saatiin kaloja, siksi siunaantui metsän eloa, siksi halla ei 
lyönyt viljelyksiä, siksi lapset eivät kuolleet lavantautiin 
ja hukkuneet suonsilmään. 

– Tämä ei oukkaan mikkään tavallinen hevoinen. 
Salavettu hiien hirvi se on ja vain hevoiseksi muuttunut. 
Vanhako sinä luulet sen olevan?

Aappo mietti, että ainahan heillä oli Aapeli ollut. Ja 
aina sitä oli vanhaksi sanottu. Sen kanssa hänet oli viety 
kastekirkkoon.

– Nuorena renkipoikana talvella seihtemänkymmentä 
ostin sen mieheltä, joka sanoi sitä enempi kuin 
kolmekymmentä vuotta pitäneensä. 

– Ja kukahan se tällainen mies oli?
– Kulkurimies. Sanoi tulleensa liian vanhaksi ja 

heikoksi hevoista pitämään. Oli Aapelinpäivä ja tällä 
lailla nurinkurisesti ne silloinkin matkaa tekivät. Mies 
veti ja koni rötkötti reessä. Vaan verta yski mies ja siihen 
paikkaan käpertyi, kun vastaan osui pieni töytämä, 
vaikka oli paras rekikeli.

– Paljonko siitä maksaa piti? poika kysyi.
– Kakskymmentäviis penniä hopeassa, sen enempää ei 

ollutkaan. Kulkurimiehelle se riitti, kuului sillä jumprun 
viinaa ostaneen ja juoneen Otavan kievarissa ennen kuin 
henkensä heitti.

Poika kysyi, oliko hevosen nimi jo silloin Aapeli, 
mutta isä ei vastannut vaan huikkasi:

– Vaan nytpä lähetään.
Aapeli veti kun riivattu, mutta reki ei liikahtanutkaan. 

Sitten hän sai sen äkkinykäisyllä luiskahtamaan vähän 
sivusuuntaan ja kun samalla rynnisti eteenpäin, niin 
jopa mentiin.

Mies astui puolen saappaanterän mittaista 
askelta polvet koukussa ja jalat harallaan. Leveät 
hartiat pullistelivat. Ensimmäinen töyräs rannasta 
oli pahin, mutta sitten maa tasaantui. Olipa edessä 
hiukan myötäistäkin ja vetäjä pysähtyi puhaltamaan. 
Umpihiessä hän jo oli. Hartiat höyrysivät ja tukka oli 
ihan märkä, kun hän pyyhkäisi karvalakin päästään ja 
ojensi sen Aappoolle.

– Hulluna sinä minua piät ja voin ollakin. Vaan 
eivätkö asiat ou meillä paremmin kuin muilla 
torppareilla ja monessa isossa talossakin? Seuraavana 
talavena Aapelinpäivänä minä voimantunnossani kiskoin 
hevoisen täältä Kärmejärveltä kotitorpan pihalle ihan 
pahhuuttani ja sen perästä joka vuosi. En oo arvannu 
lopettoo enkä reittiä vaihtoo. Oisinkin keksinyt 
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alakuun vaikka vastakkaiseen suuntaan lähtiä, mutta 
ylämäkkeen se kulkurimieskin pyrki. Ennää en uskalla 
vaihtoo, mutta jatketaanpa.

Isä etsi asentoa ja rykäisi reen liikkeelle. Ruuna-
Aapeli kökötti levollisena reessä aivan paikallaan ja 
antoi matkan joutua. Aappo kulki perässä ja tarkkaili 
huolissaan isää. Henki hinkui ja mies kallistui yhä 
pahemmin etukenoon. Märkä se oli kuin Kärmejärvestä 
noussut ja iho kävi helakanpunaiseksi. 

Nyt päästiin pitempi matka, lähes sata kyynärää, 
mutta alussa vasta oltiin. Lepotauolla isä lyyhistyi 
polvilleen ja hieroi räntälunta kasvoihinsa ja sulloi sitä 
paidankauluksesta sisälle.

Aappo tarjosi itseään avuksi, mutta isä ei huolinut. 
Sitten vasta, jos hän ei jaksaisi. Luuliko poika, että 
tämä oli helppoa ollut ennenkään. Ei vainkaan, kun 
koko vuoden edestä piti rehkiä. Nuori kun oli ollut, 
perille oli päästy jo aamupäivällä, mutta viime vuosina 
oli mennyt pitempään. No kotona on sitten aikaa 
huilata ja toimitella torpan pikkuaskareita päiväkaudet. 

Kituliasta oli meno. Isä veti minkä jaksoi, mutta 
pääsi vain muutaman reenmitan ennen kuin joutui 
taas vetämään henkeä. Lepotauot venyivät entistä 
pitemmiksi. Rekeä ei saanut takaa tuupata, edes ruokaa 
ja juomaa ei saanut hakea. Isä söi lunta janoonsa. 
Puolivälissä tuskin oltiin ja päivä alkoi kellistyä 
hämärän puolelle, eihän keskitalvella monta tiimaa 
valoisaa ollutkaan.

Tuuli vonkui yhä kovana ja kuusenoksilta tipahteli 
nuoskaisia möhkäleitä. Iso lintu lensi tiehensä rumasti 
rääkkyen. Isä riisui villapaitansa ja suorastaan hoiperteli 
uupumuksesta. Edessä oli matkan pahin paikka, 
syvänne ja sen takana jyrkkä töyräs. Jos saisi otetuksi 
juoksuvauhdin alamäessä, voisi töppyrän laelle päästä 
helpostikin, mutta nyt virtasi uomassa puro.

Aapeli vetäisi kuorman liikkeelle, reuhahti 
laukkaan, vauhti kiihtyi, hyhmäinen vesi lotisi. Reki 
turskahti sohjoon kuin ruuhen kokka ja kulki hetken 
kevyemmin. Alkoi vastamaa. Miehen saappaananturat 
lipesivät pöpperössä ja hän suistui kasvoilleen 
rinteeseen. Reki liukui omalla vauhdillaan hänen 
jalkoihinsa ja seisahtui. Luisui sitten taapäin tulvivan 
uoman pohjalle raahaten miestä mukanaan. Ruuna-
Aapeli hirnahti levottomasti.

Isä kompuroi jaloilleen. Kasvot eivät enää 
punottaneet, mies oli kuin paljussa lionnut 
lakanapyykki. Vetiset silmät verestivät ja sieraimesta 
norui verta. Hän torjui Aappoon käsivartta heilauttaen 
ja asettautui töpöttävin askelin vetämään. Yskänpuuska 
katkaisi yrityksen.

– Jospa se on nyt minun vuoroni, Aappo ehdotti.
– Minä… vielä yritän… isä ponnistautui ottamaan 

vauhtia, mutta tempautui valjashihnojen kiristyessä 
selälleen. Hän valui puron syvimpään kohtaan. Pärski 
ja yski. Sylki verisen klöntin sohruiseksi tallaamansa 
mohjoon.

Aappo sai valjaat hyvin paikoilleen. Otti muutaman 
askelen ja kokeili kuinka ne purivat olkapäitä. Isä 

oli mennyt edellä kotiin neuvoja antamatta, taakseen 
katsomatta. Tämä ei enää ollut hänen asiansa. Aappo 
ihmetteli, oliko se hänenkään asiansa. Hevonen pitäisi 
komentaa pois reestä ja kiinnittää omalle paikalleen. 
Mutta isän tähden hän ei voinut sitä tehdä. Saisi jäädä 
ainoaksi kerraksi. Ensi kesänä Aappo pääsisi ripille ja 
muuttaisi pois kotoa. Menisi rengiksi. Ei mihinkään 
lähiseudun taloon. Mieluummin toiseen pitäjään. Sitä 
paitsi hän oli kuullut, että ruukeissa ja fabriikeissa oli 
tarjolla helppoa työtä, josta maksettiin rahaa. Warkau-
teen hän lähtisikin tai etelään Kymijokivarteen. Seu-
raavana Aapelinpäivänä hän ei olisi täällä kiskomassa 
hevosta. Tuntui siltä, ettei isästäkään enää siihen olisi, 
olipa rekikeli millainen hyvänsä.

Mutta nyt… Aappo muisteli isän tekemiä temppuja. 
Niissä oli takana tietoa ja taitoa, vaikkei enää voimaa 
ollutkaan. Hirmuisesti ponnistaen hän sai reen 
liikahtamaan sivulle ja saman tien eteenpäin. Vesi valui 
lotisten pois ja kuorma keveni. Nuoruuden nopeudella 
hän takoi ulospäin sojottavia jalkateriään tantereeseen 
etsien koskemattomia jalansijoja ja pääsi sydän 
hakaten töyrään laelle ja sen ylikin. Hevonen hörähti 
tunnustukseksi.

Edessä oli miltei tasaista maata. Viimeinen virsta. Ei 
suinkaan ensimmäinen... 

   
       *    *    *    
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Oli taas Aapelinpäivä. Ensimmäinen itsenäisessä 
Suomessa. Mistä sen tiesi, vaikka jäisi viimeisek-

sikin. Ajat olivat huonot. Aappo oli tehnyt niin kuin 
aina ennenkin. Vaimon ja lapset hän oli lähettänyt jo 
ennen joulunpyhiä sukuloimaan. Hän söi vahvasti ja 
joi piimää ylimääräisen kannullisen, vaikkei oikein 
maittanut. Sitten hän meni talliin ja valjasti Aappoon. 
Se oli entinen Ruuna-Aapeli, mutta hän oli vaihtanut 
nimen, ettei konin luonnottoman korkea ikä herättäisi 
huomiota.

Aappo ihmetteli, olisiko hän nyt tässä ellei olisi 
silloin ensimmäisellä kerralla heittänyt kesken. Pettänyt. 
Kun hän oli päässyt rekineen niin lähelle kotitorppaa, 
että se jo kellotti kutsuvana loivan mäen laella, oli 
hän hätääntynyt kun ikkunasta ei tuikkinut valo eikä 
piipusta noussut sauhu. Oliko isälle sattunut jotakin?

Hyvin hän olisi jaksanut, mutta tunti siihen olisi 
mennyt tai kaksi. Niinpä koni sai luopua vapaakyydistä 
ja tempaista reen pihamaalle. Kun Aappo ehti pirttiin, 
niin siinä makasi Isä-Aapeli kasvoillaan permannolla 
mustanpuhuva verilaimiska allaan, jalat ja kädet 
levällään, mikä toi hänen mieleensä kirkonlattiaan 

naulatun vanhan maton, jota kutsuttiin hiiden taljaksi. 
Samana talvena sortui äiti keuhkotautiin ja pikkuveli 

meni perässä. Iitu-sisko lähti navettapiiaksi Grotenfeltin 
hoviin ja lupasi lähettää rahaa, muttei sitä koskaan 
tullut. Aappo jäi hoitamaan nuorimmaisia ja pitämään 
kotitorppaa. Vähitellen elämä asettui taas paikoilleen. 
Seuraavana Aapelinpäivänä hän piti huolen siitä, ettei 
onni kääntyisikään. Eikä se kääntynyt. Paljon hän ei 
elämältä saanut, mutta tarpeeksi. Vuodet kuluivat, hän 
otti akan ja sai kaksi tytärtä. Omat siskot kasvoivat. 
Lähtivät maailmalle heti kun niistä olisi apua ollut 
työnteossa. Vaikea sanoa osasivatko olla kiitollisia, eivät 
ainakaan sitä ääneen ilmaisseet, muttei Aappo sellaista 
odottanutkaan. 

 Aappo – siis hevonen – hölkötteli tavallista 
virkummin alas Kärmejärvelle. Se kyllä tiesi mitä oli 
luvassa. Aappo – siis mies – ihmetteli miten tässä kävisi, 
sillä hän oli sairastellut eikä rekikelikään ollut kehuttava. 
Mutta kyllä se vielä tämän kerran menisi. 

© Boris Hurtta 2008 
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Syytän sen kaiken alkamisesta Annaa. Olin nimit-
täin ollut ihan täyspäinen, normaali, ajan hermolla 

kulkeva ihminen siihen yhteen lauantaihin saakka.
Tuona pakkasen huurruttamana lauantaina olimme 

shoppailemassa isossa tavaratalossa, kun Anna jämähti 
ihan väärälle osastolle. Taas. Yritin epätoivoisesti liu-
kua kohti naistenvaateosastoa, mutta parhaan ystäväni 
sormet olivat auttamattomasti jumissa. Ne hiplasivat 
vaaleanpunaisia potkuhousuja ja suu sössötti:

– Voi miten iiiihania! Ajatella, että jos tässä kuussa 
tärppäisi niin meillä olisi ensi jouluna ikioma tonttu, 
semmoinen lutuinen pikku punkero...

– Joulupossu. Saat varoa, ettei mene sekaisin kinkun 
kanssa, hymähdin.

– Ai kamala! Anna huudahti ja mulkaisi minua to-
ruvasti.

Minä mulkaisin takaisin. Se muijahan käänsi pu-
heenaiheen kersoihin vähintään viiden minuutin välein! 
Siitä asti kun Anna oli puhunut miehensä Kimin ym-
päri vauvantekohommiin, emme olleet mistään muusta 
puhuneetkaan.

Tai siis Anna ei ollut puhunut. Minun toimenkuvani 
oli olla pelkkänä velttona, tympääntyneenä korvana.

– Aiotko sä tulla? Mulla on kuuma, sähisin.
– Mene edeltä vaan, mä en voi vastustaa kun nää on 

tarjouksessakin!
Ylhäisessä yksinäisyydessäni koetin päättää, ostaisin-

ko sadanviidenkympin punaiset röyhelörintaliivit vaiko 
huomattavasti halvemmat ja huomattavasti tylsemmät 
mustat. Vähän väliä pälyilin ympärilleni siinä toivossa, 
että makutuomari Anna selviäisi viimeinkin keskenkas-
vuisten osastolta luokseni.

Naistenvaatehyllyjen keskellä ei kuitenkaan vaellellut 
muita kuin minä ja eräs vanha haahka. Tuo nuttura-
päinen tantta seisoi jossain ihmeen tummanpuhuvassa 
kansallispuvussa viereisen rintsikkahyllyn edessä, mutta 
ei näyttänyt etsivän mitään.

Kun olin pälyillyt Annaa tarpeeksi monta kertaa, 

tajusin vanhan harpun tuijottavan minua.
Oliko sukkahousuihini ilmestynyt silmäpako vai 

takkiini tahra? Kampauksessani ei ainakaan voinut olla 
näkyvää vikaa, senhän peitti muotilehdestä löytynyt 
siisti talvihattu. Mitä se ämmä siis oikein kyyläsi?

Naisen täytyi olla myyjä. Mutta tuon näköinen, vaa-
tekaupassa? Oliko nyt joku minulta autuaasti unohtu-
nut suomalaiskansallinen liputuspäivä?

– Kiitos, en tarvitse apua! sanoin, ja käänsin hänelle 
selkäni.

– Jos et tarvitsisi apua, meidän ei tarvitsisi olla täällä, 
vastasi ääni takaani.

– Kyllä mä kuule osaan ihan itse valita tissiliivini, 
usko pois.

– Kenties, mutta elämäsi suurimmassa valinnassa 
olet menossa metsään, haahka jatkoi.

Tämän pysäyttävä letkautus sai minut kohoamaan 
liki 180 senttimetrin pituuteeni, asettamaan rakenne-
kyntiset kädet lanteille ja kysymään:

– Anteeksi kuinka? Voisitko toistaa?
– Satu, kenelle sä oikein puhut?
Anna oli tarttunut käsivarteeni. Hän loi minuun 

huolestuneen katseen.
– Sille korpille! Minne se meni? Älä tule väittämään 

ettet sä huomannu sitä, eihän täältä pääse kuin yhteen 
suuntaan, ja sä tulit sieltä!

– En mä ihan oikeesti nähny ketään, Anna vakuutti.
Naistenvaateosasto näytti kieltämättä harvinaisen 

tyhjältä. Joko tuo totaalisen muotitiedoton nainen kyy-
kisteli jonkin hyllyn takana kihertämässä kieroutunees-
ti, tai sitten hän tosiaan oli myyjä.

– Se varmaan luikki jonnekin henkilökunnan tiloi-
hin. Häivytään täältä. Mä en osta mitään näin törkeestä 
paikasta!

Biologinen käkikello
Natalia Laurila
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Seuraavan kerran ongelma ilmeni jo samana iltana. 
Köllöttelin Antin kanssa sohvalla ja nuokuin, koska 

katsomamme amerikkalainen toimintaelokuva oli tylsä.
– Ei koskaan enää noita, Antti hörähti tyytyväisenä 

ja taputti reittäni.
– Mmm... mitä? mutisin ja raotin silmiäni sen ver-

ran, ettei television kondomimainos mennyt ihan koko-
naan ohi.

Antti oli pirteämpi.
– Se oli kyllä paras 30-vuotislahja, jonka mä oon 

ikinä itselleni antanu. Mä en siis tajua, miksei kaikki 
miehet mene vasektomiaan! Niin pienellä vaivalla niin 
suuri ilo, mies vauhkosi.

– Viistoista vuotta elämästäni mä jouduin käyttä-
mään noita vatun kuristajakäärmeitä. Muutama poka 
meni jopa sivu suun, kun ei kortsun kanssa sählätessä 
enää ottanu eteen. Saakeli.

– Joo, sä oot kertonu, ärähdin, koska minusta ei ollut 
mukavaa keskustella Antin henkilöhistoriasta erotiikan 
saralla.

– Sitä mä en oo kertonu, että luin kirjan.
– Oikeinko kirjan, mumisin ja toivoin miehen vaike-

nevan, jotta voisin taas nuokahtaa.
– Kirjan erektiohäiriöistä. Siinä kerrottiin, että iso-

kullisilla miehillä on useinkin ongelmia kortsujen kans-
sa, Antti selitti ylpeällä äänellä ja jatkoi vieläkin:

– Maailmassa on ihan liikaa lapsia, eikä ne idiootit 
suostu steriloimaan alle 30-vuotiaita.

– Suomessa on lapsia liian vähän. Kuka sunkin eläk-
kees maksaa? vastasin silkkaa piruuttani.

Nousin Antin viereltä. Olin juuri sopivan paljon 
hereillä jaksaakseni laahustaa pesulle ja sänkyyn.

Kylpyhuoneen ovella kirkaisin.
– Mitä kulta? Antti huikkasi.
Lavuaarin vierellä pöntön päällä istuskeli musta, 

roteva nainen, jolla oli kotikutoisen näköiset nahkaiset 
vaatteet. Asukokonaisuuden yläosa oli tosin auki paljas-
taen pahasti riipahtaneet rinnat. Vain kaliseva, luunpa-
lasista tehty koru vähän peitti niitä.

Nainen tuijotti minua syyttävästi.
Ensimmäinen ajatukseni oli, että tässä istui kiinni 

jääneenä Antin rakastajatar. Hylkäsin sen kumminkin 
saman tien. Antti oli aina suosinut suomalaista. Sitä 
paitsi vilauskin kutsumattoman vieraamme utareista 
palauttaisi varmasti erektiohäiriöt moninkertaisina.

Minä olin Antin unelmanainen, pitkä mutta en 

kolho, muodokas mutta en läski. Minä olin hänen kih-
lattunsa ja morsiamensa, eikä Antti ikinä vaarantaisi 
puolen vuoden päässä siintäviä kesähäitämme tuollaisen 
ilmestyksen takia!

Olin juuri huutamaisillani Antille, tiesikö hän, että 
kylpyhuoneessamme kyyhötti nahkahousuinen itsensä-
paljastelija. Avasin suuni, mutta henkeä vetäessäni nai-
nen oli tiessään.

Aivan kuin olisin vetänyt hänet keuhkoihini.
Harppasin kylpyhuoneeseen, kurkistin joka koloon, 

suihkuverhon taakse, kylpytakkien helmoihin, mutta 
missään ei ollut ketään.

Antti oli ehtinyt vierelleni. Kiedoin käteni hänen ym-
pärilleen ja hautasin kasvoni hänen olkapäähänsä.

Olin hetken kateellinen Annalle, joka saattoi pieniko-
koisena painautua miehensä rintaa vasten.

– Antti, mä olen niin väsynyt että näen näkyjä. Men-
nään nukkumaan.

Se oli ollut vasta armollista alkusoittoa. Pian nuo 
kaksi naista seurasivat minua kaikkialle. He alkoivat 

istua takanani linja-autossa työmatkoilla. Kun olin toi-
mistossa, he kurkistelivat olkani yli tietokoneen ruutua, 
kun voitelin kotona leipää, he tarkastelivat kodinkoneita 
nahkahuppunsa ja villahuivinsa alta.

Pahimpina päivinä naisia ilmestyi lisää, kaikilla yhtä 
karmeat koltut. Nahkaa, pellavaa, rumaa villakangasta, 
seksikkyydestä ei tietoakaan. Kieltämättä iltalenkkeihini 
tuli uutta potkua, kun huomasin pystyväni pinkomaan 
pakoon ainakin kaikkia pitkähameisia. He jäivät kompu-
roimaan taakseni loputtomana harmaana massana.
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Osa nahkamimmeistä pysyi kuitenkin perässäni. En 
käsitä, miten he jaksoivat juosta nuoliviinit selässä ja 
keihäät kädessä!

Jos käskin naisten jättää minut rauhaan, he lähtivät, 
mutta illalla tai viimeistään aamulla ne kaksi ensim-
mäistä olivat jälleen riesanani. Vaatekaupan haahka ja 
paljastissinen nahkamimmi.

Sen jälkeen, kun olin karjunut ämmille Antin kuul-
len, päätin mieluummin vaieta kuin selitellä. Anttini ei 
pitänyt ikävistä puheenaiheista, yli hilseen menevistä 
kummitusjutuista puhumattakaan. En aikonut kertoa 
hänelle mitään. Miten minun kermakakkuhääpukuni ja 
kaksi vuotta jonottamani kirkkovuoron kävisi, jos Antti 
kävisi katumapäälle?

Mietin, pitäisikö minun mennä skitsofreniatesteihin, 
mutta suvussani ei tiettävästi esiintynyt tätä sairautta. 
Tunsin sukuni hyvin, olihan isäni innokas sukututkija, 
eikä tutkittaviakaan ollut kovin paljon. Sekä äidin että 
isän suvussa oli iän kaiken suosittu pieniä perheitä. 
Minulla ei ollut sisaruksia, ei setiä eikä tätejä.

Monena iltana olin kuitenkin niin epätoivoinen, että 
lupasin itselleni soittaa heti aamulla psykiatrille. Sit-
ten aamulla en kuitenkaan tarttunut puhelimeen. En, 
vaikka kummitusämmät olisivat työntäneet nokkansa 
kiinni kännykkääni. Mitä haittaa heistä minulle oli? He 
eivät puhuneet minulle, ja alkujärkytyksen jälkeen opin 
suhtautumaan heihin kuin ilmaan.

Tällä asenteella sinnittelin talvesta kevääseen. Sitten 
tuli se lauantai, jona minun ja Antin piti ajaa Annan ja 
Kimin luokse kylään.

– Jokohan niillä on meille ”yllätys”, Antti vinoili ja 
irrotti kauhukseni kädet ratista voidakseen tehdä sor-
millaan lainausmerkit ilmaan.

Antti oli yhtä kiinnostunut ovulaatioista, raskaus-
testien viivaikkunoista ja vauvannimistä kuin minäkin. 
Hän oli vaan vähän kohteliaampi, jaksoi kuunnella 
Kimin ja Annan vauvakuumehourailua vähän kiltim-
min kuin morsiamensa.

Hän ei ollutkaan tuntenut Annaa ala-asteikäisestä, 
kuten minä.

Anna ja Kimi olivat vastikään muuttaneet rivitaloon. 
Lastenhuone odotti siellä jo asukasta valmiiksi sisustet-
tuna.

Kun riisuimme kenkiämme, kuulimme, että lasten-
huonetta koekäytettiin parasta aikaa.

– Meillä on tänä viikonloppuna Eemil hoidossa! 
Eemil on Kimin serkun lapsi, Anna esitteli silmät tuik-

kien.
– Ollaanpas sitä hyvällä tuulella. Onko teillä meille 

jotakin kerrottavaa? Antti kysyi hurmaavasti.
– Huomenna teen testin! Tällä kertaa olen varma 

että tärppää! On vähän tuntunut semmoista painetta 
rinnoissa, ja pissattanutkin, Anna sirkutti ja hyppelikin 
vähän.

Hurmioituneen papatuksen säestämänä istuimme 
keittiön pöydän ääreen. Antti onnistui pitämään hy-
myn naamallaan kahvin ja piirakan yli, mutta santsiku-
pin ja pullanpalan kohdalla hän jo loi minuun epätoi-
voisia katseita.

– Me päätettiin siirtää pinnasänky sittenkin makuu-
huoneeseen! Anna hihkui.

– Sitten Annan ei tartte juosta niin kauas yöllä, jos 
vauva huutaa, Kimi säesti.

– Kyllä sinunkin pitää juosta, Anna huomautti suu 
mutrussa, ja sai Kimiltä suukon.

– Missä vaiheessa noi kaks sitten ehtii... Antti kuis-
kasi tietäen hyvin, ettei hänen tarvitsisi päättää lauset-
taan.

– Eihän niitten sitten enää tartte, vastasin kuivasti.
Pienten jalkojen tepsutus toi Eemilin huoneeseen. 

Ruskeatukkainen poika oli leikki-ikäinen, ehkä siinä 
neljän, viiden vanha. Arvelin hänen haluavan pullaa ja 
ojentauduin jo tarjoiluastiaa kohti, kun poika täräytti:

– Saanko mä viedä pullaa tädeillekin?
– Keille tädeille Eemil-mussu haluaa pullaa viedä? 

Ota yksi pulla vaan, ja leikkitädeille viedään leikkipul-
laa, Anna lirkutteli.

– Eemilillä on noita mielikuvitusystäviä, hän kun 
on ainoa lapsi ja vähän yksinäinen. Eemilin kotonakin 
asuu joku näkymätön orava, jonka kanssa se aina jutte-
lee, Kimi naureskeli ja lisäsi:

– Eemil, en tiennytkään, että meillä asuu leikkitätejä.
– Eivät ne ole mitään leikkitätejä! Eivätkä ne asu 

täällä kun ne on kylässä vaan, Eemil ilmoitti.
– No millaisia tätejä ne sitten ovat? Anna uteli.
Veri pakeni kasvoiltani. Onneksi kukaan ei kiinnittä-

nyt kalpeuteeni mitään huomiota.
– Toisella tädillä on ruskea naama ja tissit ja toisella 

on hame ja huivi ja niitten mielestä on hassua, jos vau-
va nukkuu tuolla ja te nukutte kaukana toisessa huo-
neessa. Heta sanoi, että sen kodissa oli vaan yksi huone 
ja siellä se hoiti kuutta lasta.

– Kuuletteko te miten tarkkaan Eemil kuuntelee 
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aikuisten juttuja! Justhan me puhuttiin nukkumajär-
jestelyistä, Kimi hehkutti Annan nauraessa ja Antin 
tekonauraessa.

Minä nousin ja kävelin lastenhuoneeseen katsomaan 
suoraan silmiin nahkamimmiä ja eukkoa, jolla oli pitkä 
tumma hame ja villainen hartiahuivi. Vain pullaa mus-
suttava Eemil seurasi minua ja kuuli, kun kuiskasin:

– Eikö sinua hävetä kulkea melonit paljaana lasten 
edessä?

– No kenenkäs sitten? nahkamimmi vastasi ja tarttui 
toiseen rintaansa.

– Imetys käy nopsasti ja kätevästi, kun ei sido eteen 
esteitä.

– Älä nyt sano, että sinulla on lapsiakin! parahdin, 
jos nyt kuiskaten voi parahtaa.

– Lapsia, lastenlapsia, lastenlastenlapsia, enemmän 
kuin tähtiä taivaalla! Ja sinä olet sieltä kiittämättömim-
mästä päästä.

– Minä? kivahdin.
– Se on sun isomummi. Se kertoi, Eemil puuttui 

keskusteluun.
– Isomummi? Toi? Katso hei mua! Mä olen blon-

di! huutelin, ja keittiöstä kantautuvasta naureskelusta 
päätellen Anna teki jo mielessään minusta lapsenvahtia 
sikiölleen.

Hame-eukko veti huivin päästään ja sanoi:
– Niin olen minäkin. Vaaleaverinen. Meidän välis-

sämme ei ole niin monia kuin sinun ja Duheen.
– Duheen? kysyin.
– Duhee on ton toisen nimi, ja tää toinen on Heet-

vik, Eemil tulkkasi avuliaana.
– Hedvig Jaakontytär, huiviharteinen eukko täsmen-

si. – Mutta sano Heta vaan. Niinhän ne muutkin teki-
vät, vain fi inimpi väki kutsui Hedvigiksi.

– Ai kuinka hyvin te siellä viihdytte, Antti huuteli 
minulle keittiöstä, mutta en piitannut hänestä enkä 
hänen huolestuneesta äänensävystään.

Sen sijaan tivasin:
– Miksi te esittäydytte tälle kakaralle mutta minun 

perässäni te vaan luikitte hiljaa kuin pissa sukassa?
– Et sinä ole aiemmin kysynyt meiltä mitään, Duhee 

hymähti. – Tämä pikkumies on sen sijaan yhtä reipas ja 
kohtelias kuin ne lapset, jotka joivat rinnoiltani!

– Haluutteko pullaa? Eemil kysyi.

Isäni avasi paksun kirjan, johon hän oli printannut 

tietolomakkeen jokaisesta ihmisestä, joka kuunaan 
oli ollut meille sukua. Tai siis jokaisesta, joka kirkon-
kirjojen avulla kyettiin jäljittämään.

– Varopas, Eemil, ne ovat painavia, isä huikkasi, 
aivan kuin hänellä olisi ollut silmät selässään.

Eemil kiskoi aikansa kuluksi isän valtavasta kirja-
hyllystä niitä teoksia, joihin sattui ylettämään. Ja ne 
olivat tietysti varsinaisia tiiliskiviä, siksihän ne olivat 
alimmille hyllyille päätyneetkin. Pojan varpaat olivat 
todellakin vaarassa!

Onneksi äitini kiiruhti tuomaan Eemilille väri-
liitupaketin ja piirustuspaperia. Paketissa oli sinetti 
päällä ja paperitkin olivat vielä pakkausmuovissaan.

Isä oli löytänyt etsimänsä.
– Kas tässä... tässä! Hedvig Jaakontytär on sinun 

isoisoiso... ääh, liitä siihen muutama iso lisää. Hän 
on joka tapauksessa esiäitisi ja eli 1792-1847.

Hengitin syvään. Isä jatkoi:
– Aika hauskaa, muuten, välissänne on pelkkiä 

naisia. Äitilinja! Tarkoitan siis että jos kuljet suku-
puuta pitkin Hedvig Jaakontyttärestä itseesi, vastaan 
tulee vain äitejä ja tyttäriä, joista tulee äitejä, jotka 
saavat tyttäriä...

Minun oli pakko istua alas. Huippasi niin.
– Onko hänestä kuvaa? tiedustelin.
– Ei, ei siihen aikaan osattu ottaa valokuvia. Eikä 

tavallisella kansalla ollut varaa palkata muotokuva-
maalareita, isäni vastasi.

Isäni näytti hellyttävältä seisoessaan vähän kuma-
rassa ison kirjan äärellä. Hän oli kammannut muu-
tamia hiussäikeitä kaljunsa ylitse. Onneksi ihmiset 
eivät yleensä nähneet häntä kuin alhaalta päin; tältä 
mieheltä olin perinyt pituuteni!

Laskin mielessäni, että Hedvig Jaakontytär oli 
kuollut nuorempana kuin mitä isäni oli nyt.

– Mihin hän kuoli?
– Mihin ihmiset nyt silloin kuolivat? Kirkonkir-

joihin riitti kuolinsyyksi ”vanhuuden vaivat”.
Kirkonkirjoihin oli tallentunut paljon muutakin. 

Minulle nousi pala kurkkuun, kun luin merkintöjä 
Hedvigin synnyttämistä lapsista: Karl 1808-1809, 
Maria 1809-1810, jälleen Karl 1811-1813...

Antti ei olisi katsellut tätä sivua mielellään. Eipä 
tunnettu siemenjohdinten katkaisua 1800-luvun 
alussa!

Äkkiä panin merkille hämmentävän yksityiskoh-
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dan.
– Mutta... eihän Heta ollut naimisissakaan! Tässä-

hän lukee, että hän oli naimaton! Eikös aviottomien 
äitien asema ollut siihen aikaan tosi huono? huudah-
din.

– Hedvig oli piika, palveli elämänsä aikana useissa 
talouksissa. Luultavimmin lasten isä tai isät kuuluivat 
palveluspaikkojen herrasväkeen, isä vastasi.

Olin tullut vanhempieni luokse tutkimaan suku-
puutani saadakseni sielunrauhan. Hedvig ja Duhee pu-
huivat harvoin, ja silloin he yleensä vain totesivat, että 
olin heidän jälkeläisensä. Muuta en heistä tiennyt, silti 
näin heidät tuon tuostakin. Eemilin kanssa he heittivät 
välillä jotain läppää nykyajan ihmeistä.

Siunattu Eemil! Vain hänen seurassaan tunsin enää 
itseni täysjärkiseksi. Toivoin saavani isän papereista 
lisävahvistusta sille, etten ollut pöpi.

Kirkonkirjasta kopioitujen rivien välistä kuvastuva 
elämä ei kuitenkaan rauhoittanut minua, päin vastoin. 
Tunsin suunnatonta raivoa ja voimattomuutta Hedvi-
gin puolesta.

– Seksuaalista työpaikka-ahdistelua pahimmasta 
päästä. Mä haluaisin kuristaa ne äijät, puuskahdin hil-
jaa, jottei Eemil kuulisi.

Hän oli kuullut jo aivan tarpeeksi ronskeja sano-
ja meikäläisen suusta. Olin ottanut pojan hoitoon 
luokseni ainakin kerran viikossa ensitapaamisemme 
jälkeen. Siitäkin huolimatta, että Antin mielestä yritin 
pilata parisuhteemme. Hän kuulemma ymmärsi, jos 
halusin joskus hoitaa Annan ja Kimin vauvaa sitten 
kun se syntyisi, mutta että ihan vierasta penikkaa!

– Joku niistä äijistä on sinun esi-isäsi, halusit tai et. 
Yksi Hedvigin aviottomista lapsista jäi henkiin ja on si-
nun isoiso-janiinedelleen-äitisi Johanna Hedvigintytär. 
Siitäkin huolimatta, että häpeän olla mies tämmöisten 
tietojen äärellä, näin se vaan on mennyt, isä pahoitteli.

– Mutta sanopas, tyttö, miksi olet niin kiinnostunut 
juuri Hedvigistä?

– Ei puhuta siitä nyt. Kerro, onko meidän suvussa 
ollut ketään mustaa? Siis tummaihoista?

– Ei minun tietääkseni. Täällä peräpohjolassa oli 
kuule aika tylsä rodullinen jakautuma ennen kuin tek-
niikka teki maailmasta pienen, isä vastasi.

– Mutta kyllähän me kaikki ihmiset ollaan afrikka-
laisten jälkeläisiä. Itse asiassa tosi pienen afrikkalaisen 
heimon – geeniperimämme perusteella ihmiskuntaa 

on kohdannut joskus joukkotuho ja vain yksi poppoo 
jäi henkiin. Me kaikki periydytään siitä poppoosta, siis 
sinä ja minä ja ihan kaikki eskimoista Australian alku-
asukkaisiin! Ihmiset ovat yhtä suurta perhettä pienistä 
ulkonäköeroista huolimatta.

Isälläni oli tapana innostua tuolla tavalla, ruveta se-
littämään jotain tieteellisiä juttuja niin hengästyneesti, 
ettei kukaan ehtinyt vihjaista väliin, kiinnostiko tieto 
vaiko ei.

– Nykyihminen siis kehittyi Afrikassa ja vaelsi sieltä 
eri puolille maailmaa, myös tänne Eurooppaan. Ei kai-
killa esiäideilläsi ole ollut tuollaista vaaleaa pehkoa!

Isän pörröttäessä tukkaani äiti palasi huoneeseen.
– Oi, katsokaa! Eemil piirtää tosi hienosti! Mistä 

arvasit, että mamman mekko on tuon värinen?
Eemil oli piirtänyt jotenkuten naisihmiseksi tun-

nistettavan henkilön, jolla oli pilkullinen kesämekko. 
Meni hetki, ennen kuin tajusin piirustuksen muistut-
tavan huoneen seinällä komeilevaa kuvaa isoäidistäni 
nuorena. En koskaan saanut tuntea häntä, sillä isoäiti 
menehtyi syöpään ennen syntymääni.

Valokuva isoäidistäni oli mustavalkoinen. Se, että 
Eemil osasi värittää sen oikein, tarkoitti, että...

– Kummitteleeko mammakin! Miksen minä ole 
huomannut, huudahdin ja punastuin, kun vanhempani 
kääntyivät katsomaan minua.

Myös Hedvig Jaakontytär oli jälleen paikalla. Kuulin 
hänen narisevan äänensä takaani:

– Ethän sinä halua nähdä meitä. Toivot meidän me-
nevän pois!

– Ei, en enää! Jutellaan myöhemmin, mulla on pal-
jon kysyttävää, mutisin.

Ja ennen kuin vanhempani ehtivät ihmetellä ääneen 
käytöstäni, aloin höpöttää typeriä ensimmäisestä mie-
leen juolahtaneesta asiasta:

– Ostitko sä ihan Eemiliä varten noi kynät? Äiti, ei 
sun olis tarvinnu.

– Eiköhän niille vielä käyttöä tule, äiti vastasi.
– Jos häät ovat heinäkuussa, niin eikös iloinen perhe-

tapahtuma koita jo ennen seuraavaa kesää, isä hörähti.
– Saan sivun lisää sukukirjaan!
Jos kuka tahansa muu olisi heittänyt minulle tuol-

laista läppää, olisin vastannut ”sitä päivää saatte odot-
taa” tai ”pitäkää te vaan huolta omista asioistanne”. Nyt 
minulle tuli kuitenkin pala kurkkuun.

Minulla on kivat vanhemmat. Heidän kanssaan 
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pystyy keskustelemaan mistä vaan, heillä on aina ollut 
minulle aikaa. En ollut ennen tullut ajatelleeksi, miten 
kovasti he toivoivat lastenlasta. Eikä pahaksi onneksi 
kukaan muu sellaisia voinut heille antaa kuin minä!

Kunpa minulla olisi ollut sisarus! Kunpa Anna olisi 
ollut sisareni! Hän olisi ollut täydellinen tytär minun 
vanhemmilleni tähän tilanteeseen. Sitä paitsi Annan 
omat vanhemmat olivat kuolleet.

Esiäitini Hedvig Jaakontytär tosin synnytti kuusi las-
ta, joista vain yksi selvisi aikuiseksi sukua jatkamaan. Ei 
siis ollut sisaruksista apua Johanna Hedvigintyttärelle.

– Antti ei voi saada lapsia, sanoin lopulta. – Mutta 
ei se oikeastaan minua haittaa, kun en ole mikään äiti-
tyyppi. En osaa olla lasten kanssa.

– Osaatpas, huusi Eemil.

Ihan oikeasti, lapset eivät ole minua varten. Vaikka 
Eemilin kanssa oli oikeastaan ihan mukava riehua, 

olin aina ikionnellinen saadessani heittää hänet eri 
osoitteeseen kuin missä itse asuin.

Myös sinä iltana, kun olin toimittanut pojan van-
hemmilleen, mielessäni pyöri vain Antti, Antin trimma-
tut vatsalihakset, vaaleat rintakarvat ja kiinteät pakarat. 
Ajoin kotiin vartalo sykkien kiitollisena siitä, että esiäi-
tini jättivät tänä iltana minut yksin. Kotirapun portaita 
kiipiessäni hyräilin Roy Orbisonia:

– I drove all night, woke you from your sleep to make 
love to you, is that all right?

Ei ollut all right. Antti odotti minua sohvalla myrtsi-
nä kädet puuskassa. Miehen koko olemus sanoi ”uskal-
lapas lähestyä”.

– Sähän voisit jättää päivätyös ja ruveta Eemilin per-
hepäivähoitajaksi. Sitten ei tarttis roikottaa sitä mukana 
viikonloppusin.

Kaarsin sohvan taakse hivelemään hänen käsivarsiaan. 
Vähensin samalla vaivihkaa vaatetustani.

– Kyllä mä ymmärrän, että sen vanhemmat tykkää 
kun joku vie riiviön jaloista pois. Munkin vanhemmat 
olis tykänneet. Nekin olis tunkenu mut hoitoon kelle 
tahansa. Eemil ja mä ollaan samikset!

Avasin pari paidannappia ja näykkäisin Anttia korvas-
ta.

Antti tarttui käsiini ja huitaisi ne pois. En ollut tajun-
nut, että tilanne oli päässyt niin pahaksi! Himon liekit 
alkoivat hiipua, ja jäin hämmentyneenä paikalleni roi-
kottamaan toimettomia käsiäni.

– Miten sä voit olla mustasukkanen viisvuotiaalle po-
jalle? ihmettelin.

– Ei ole sun tehtävä viihdyttää sitä tenavaa! Antti 
huusi.

– Seuraavaksi sä sanot, että haluat oman lapsen, vaik-
ka lupasit, ettei sitä oteta koskaan puheeksi ja voin men-
nä vasektomiaan!

– Mitä pahaa lapset on sulle tehneet? kysyin hiljaa.
Hämmennykseni oli täydellinen, kun Antti alkoi äk-

kiä nyyhkyttää.
En ollut koskaan nähnyt Anttia sellaisena. Hänhän 

perinteisesti väisti kuin liukas kala kaikki puheenaiheet, 
jotka olisivat vähänkin voineet häntä liikuttaa!

– Miten mulla voisi olla mitään annettavaa lapselle, 
kun kukaan ei koskaan antanu mitään mulle. Mä olin 
aina tiellä, riesa mun äidille ja varsinkin isälle. 

Loikkasin sohvan reunan yli hänen vierelleen, annoin 
hänen itkeä rintaani vasten. Ehkä oli sittenkin parempi, 
että olin miestäni pitempi, toisin kuin Anna.

– Mä haaveilin aina, että jostain tulis joku uus aikui-
nen ja veis jonnekin. Sellainen kuin sä oot Eemilille. 
Mutta ketään ei kiinnostanu, Antti kakoi.
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– Kukaan ei kestäny kuulla, millasia vaikeuksia mul-
la oli. Jos puhuin äidille tai isälle, ne hermostu, teki 
joka tavalla selväksi, ettei ne halunnu musta yhtään 
enempää päänvaivaa kun mitä mä jo aiheutin ihan vaan 
olemalla olemassa.

Silitin sulhaseni pystytukkaa ja imin itseeni vastauk-
sia, joita tajusin kauan kaivanneeni. Kun ihminen sai 
kotoa sellaisen mallin, vaati melkoista rohkeutta puhua 
pahasta olostaan muille ihmisille. Eivätkö hekin her-
mostuisi ja kääntäisi selkänsä, jos omat vanhemmatkin!

Vanhemmuuteen liittyi hirvittävä vastuu.
– Joo, mä oon mustasukkanen. Mä haluan olla sulle 

tärkein ihminen maailmassa. Enkä vaan ihminen. Mä 
haluan olla sulle tärkein maailmassa. Kun en ole kos-
kaan ollu kellekään muulle, Antti sopersi.

Vaikka olinkin jo todistanut, etten ollut mielisairas, 
tunsin itseni sellaiseksi sytyttäessäni lyhdyn isoäi-

tini haudalle keskellä yötä. Hautausmaan portilla luki, 
ettei sinne saanut yöllä mennä, ja juuri siksi mikä sinne 
pimeyden turvin puikkelehdin.

En todellakaan kaivannut yleisöä yrityksilleni kes-
kustella vainajien kanssa!

– Mamma ja Heta ja Duhee ja te kaikki muutkin, 
kuulkaa mua! Mä tiedän käyttäytyneeni huonosti teitä 
kohtaan ja pyydän anteeksi. Nyt mä haluaisin kuiten-
kin jutella teidän kanssa ja tietää, mitä sanottavaa teillä 
mulle on.

Luulin jo tottuneeni aaveisiin, mutta kun kaikilla 
ympäröivillä hautakivillä yhtäkkiä istui nainen, kir-
kaisin. Mamma, äitini äiti, oli luonnollisesti valinnut 
oman kivensä ja keikkui sen päällä pilkkumekossaan 
sääri elegantisti toisen päällä. Duhee ja Hedvig istuivat 
viereisillä kivillä, ja kun katsoin ympärilleni, minusta 
näytti siltä kuin esiäitejä olisi ollut enemmän kuin ki-
viä.

Niin kuin heitä tietysti täytyi ollakin. Jos esiäiti oli 
synnyttänyt toisen keskimäärin kolmenkymmenen 
vuoden välein, yhteen vuosisataankin mahtui heitä jo 
neljä. Ja kuinka monta vuosisataa mahtuikaan sataan-
tuhanteen vuoteen, ainakin niin kauan oli isän mukaan 
ollut olemassa homo sapienseja,  nykyihmisiä...

Niin paljon naisia, joita ilman minua ei olisi olemas-
sa!

Kukaan esiäideistä ei sanonut mitään. Minun oli 

avattava keskustelu.
– Heta... mä olen hirveän pahoillani. Mä luin sun 

lapsista. Ja siitä niitten isästä. Järkyttävä tyyppi!
– Mitä sinä höpäjät? Johan piti kuin kukkaa kämme-

nellä, osti kankaita ja koruja, kutsui lääkärinkin lapsia 
katsomaan. Eipä siitä kyllä paljon apua ollut.

– Johan?
– Niin, Johan Lind oli sen nimi. Ja olisi se lapsilleen-

kin nimensä tahtonut antaa, mutta kun vaimo sanoi ei. 
Silloin ei erottu niin kuin nykyään on tapana. Johanin 
vaimo eli kauemmin kuin Johan.

– Satu, saisit vähän osoittaa kunnioitusta Hetalle, 
sanoi Duhee.

Miksi hänen piti aina puhua minulle niin hyökkää-
västi?

– Hetan piti myydä sielunsa, jotta hänen viimeinen 
lapsensa jäi henkiin!

Hetan kasvot näyttivät aina vain hurjemmilta kyntti-
län loimussa. Duhee jatkoi:

– Kyllä, Heta myi oman henkensä, jotta pieni Jo-
hanna sai pitää omansa. Siksi hänen on yhä vaellettava 
levottomana aaveena.

– Ööh... ovatko kaikki paikallaolijat joutuneet myy-
mään henkensä? minun oli pakko kysyä.

– Ei, ei. He ovat vain kuvajaisia. Eivät he voi puhua 
eivätkä kertoa mitään, Duhee ärähti kärsimättömänä.

– Mutta sinä voit? sanoin silti.
– Minä olen niin kuin Heta. Tiedätkö, ei, et sinä 

mitään tiedä, kerran oli aika, jonka koko ihmiskunta oli 
joutua taudinhenkien kynsiin ja sapelihammastiikerin 
kitaan. Meitä oli niin vähän, että oli mahdollista tuntea 
kaikki ihmiset maan päällä!

Duhee kuulosti itsekin sapelihammastiikeriltä. Ka-
liseva luukoru hänen kaulassaan oli varmaankin tehty 
sellaisen hampaista! Nainen jatkoi:

– Silloin minä, noita, puhuin taivaan ja maan, tämän 
ja tuonpuoleisen maailman hengille. Annoin heille itse-
ni, repeydyin neljään tuuleen voidakseni suojella kan-
saani viimeistä vesaa myöten aikojen loppuun asti!

Jos joku olisi puhunut sellaisella paatoksella eloku-
vassa, olisin pärskähtänyt nauruun. Voin kuitenkin 
vakuuttaa, ettei käsivarsillaan huitova, karmivasti kimit-
tävä vanha noita kuulostanut alkuunkaan vitsikkäältä 
öisellä kirkkomaalla. Huomasin menneeni silkasta kau-
husta sellaiseen lysyyn, ettei varmaan yksikään silmin-
näkijä olisi arvannut, kuinka pitkä olin naiseksi.
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– Minulle sinä ja kaltaisesi ette ole uhka, sillä jälki-
kasvuni on jo pitkään runsastunut nopeammin kuin 
olisi suotavaakaan. Hetaa sinun on kuitenkin ajateltava. 
Olet hänen nuorin jälkeläisensä, ja heistä viimeinen, 
joka voi jatkaa sukua.

Mielleyhtymät suurista kissaeläimistä taisivat tulla 
Hetankin mieleen. Hän selitti paljon kärsivällisemmin 
kuin Duhee:

– Nostatimme kaikki nämä esiäitien kuvat eteesi, 
jotta ymmärtäisit, kuinka monta ihmisikää sinä kannat 
mukanasi. Kuinka pitkää naisten ketjua. He kaikki, me 
kaikki olemme taistelleet kuin jalopeurat poikastemme 
vuoksi.

Itkivätkö kummituksetkin? Tietysti, ainahan kaikissa 
kummitusjutuissa oli vaikeroivia aaveita. Hetan silmiin 
tulvahti kyyneliä, ja hänen äänensä värisi, kun hän sa-
noi:

– Satu tyttöseni, haluatko sinä todella olla ketjun 
viimeinen lenkki? Myinkö minä henkeni turhaan?

– Kyllä. Tämä itsekäs tyttö menee naimisiin tuhka-
munan kanssa! Duhee riekkui.

Ennen kuin ehdin vastata, Duhee loikkasi ilmaan, ja 
samassa hän, Heta ja kaikki nuo mykät kuvajaiset esiäi-
deistäni olivat tiessään.

Olin vain minä, sammunut kynttilä sekä kolea öinen 
hautausmaa.

Toukokuussa, kun kutsut häihin oli lähetetty ja or-
kesteri tilattu ja kaikki oli muutenkin selvää, minä 

vihdoin avauduin Antille. En tosin ihan kokonaan. Ei 
hän kuitenkaan olisi ihan kaikkea ymmärtänyt.

Antille muotoilemani versio tapahtumista oli, että 
vaikka en lapsia halunnutkaan, koin olevani velkaa 
vanhemmilleni, isovanhemmilleni ja esiäideilleni. Tämä 
velan tunne painoi alitajuntaani ja sai minut ajattele-
maan sukupuutani enemmän kuin oli normaalia.

– Velkaa mistä? En mä ainakaan pyytänyt vanhem-
piani tekemään mua, Antti ärähti.

Olin osannut odottaa äksyä äänensävyä. Minullehan 
ei ollut mikään yllätys, ettei mieheni pitäisi puheenai-
heesta. Antti ei kuitenkaan vaihtanut sitä, eikä tallusta-
nut pois huoneestakaan. Kiitin häntä siitä tarttumalla 
hänen käteensä.

– Haluttiin me sitä tai ei, me ollaan edellisille suku-
polville elämämme velkaa.

Antti katsoi minua silmiin hyvin surumielisenä.
– Yritätkö sä sanoa, että sä haluat sittenkin lapsia.
– En! En ihan oikeasti. Halusin vaan kertoa, että mul-

la on ristiriitaset tunteet. Mä haluaisin jotenkin palkita 
mun porukat siitä, että ne teki kaiken oikein, ja lapsen-
lapsi on niiden hartain toive. Mä en Antti tiedä, mitä 
mun pitäisi tehdä!

Tunsin todellakin itseni neuvottomaksi. Heta ja Du-
hee olivat tehneet selväksi, että he kummittelisivat mi-
nulle, kunnes taipuisin. Sinällään harmittomina mutta 
tajuttoman kiusallisina he istuivat nytkin kuuntelemassa 
keskusteluamme, eikä Antti tietenkään tiennyt siitä mi-
tään.

Mies tolkutti:
– Mikä kysymys toi on? Satu, mitä sä oikein puhut? 

Tää on sun elämäs! Meidän elämä. Ei kukaan voi pai-
nostaa toista tekemään lapsia. Ei kaikkien tartte tehdä 
lapsia, meidän elämät on hyviä ja arvokkaita tällasinakin!

Halasin Anttia, ja hänen olkansa ylitse vastasin surke-
ana Hetan surkeaan katseeseen. Duheen murhanhimoi-
nen ilme herätti minussa kuitenkin pelkkää kiukkua ja 
raivoa. Uhallanikin sanoin Antille:

– Mä haluan elää sua varten. En lapsia varten.
”Enkä esiäitejä varten”, ajattelin, suljin silmäni kum-

mituksilta ja antauduin pitkään suudelmaan.

Komea kirkko oli kaiken odotuksen arvoinen. Eemil 
oli maailman suloisin sulhaspoika, kaikki naiset 

itkivät onnesta, hääpukuni näytti jumalattoman hyvältä 
päälläni, ja Antti oli sikakalliissa puvussaan jumalaisen 
komea. 

Annaa ja Kimiä ei kuitenkaan näkynyt.
Parinsadan häävieraan rupatellessa ja ahmiessa ja 

orkesterin soittaessa kuiskasin Antille, että minun oli 
pakko karata hetkeksi omista häistäni. Anna oli ollut 
näistä karkeloista yhtä innoissaan kuin minäkin, ja nyt 
hän sitten loisti poissaolollaan eikä edes puhelimeen 
vastannut!

Anna ei asunut liian kaukana kirkosta, ja minun oli 
kerta kaikkiaan pakko lähteä varmistamaan, ettei hänelle 
ollut sattunut mitään. Tuskinpa kukaan vieraista mitään 
huomasi, eihän juhlissa koskaan ehtinyt kenenkään 
kanssa kunnolla jutella.

Mahduin kahisevassa silkkiunelmassani hädin tuskin 
auton ratin taakse, ja jouduin potkaisemaan korkoken-
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gät pelkääjän paikan jalkatilaan.
Eikös autokoulussa aikoinaan sanottu, ettei paljain 

jaloin saanut ajaa? Vaan mitäpä ei ihminen tekisi par-
haan ystävänsä eteen! Pieni rikkomus Suomen lakia 
vastaan oli paljon pienempi uhraus kuin ainaisten vau-
vajuttujen kuuntelu.

Parkkeerasin Annan ja Kimin talon eteen. Heidän 
autonsa oli paikallaan katoksessa. Ujuttauduin suurella 
vaivalla jaloilleni ja irvistelin pikkukiville, jotka porau-
tuivat jalkapohjiini. Sain rinkuttaa ovikelloa sitkeästi 
kuuteen kertaan, ennen kuin Kimi tuli ja avasi oven.

Hänellä oli mustat silmänaluset ja siivottoman seksi-
käs rosvosänki.

– Sori. Sori ihan kamalasti, Satu, mutta mä en saa 
Annaa ylös.

Annan koti osoittautui liian kapeaksi morsiamelle. 
Pyyhkäisin hääpukuni leveällä helmalla kukkaruukun 
kumoon. Jätin Kimin siivoamaan sitä ja kiiruhdin las-
tenhuoneeseen, jonka lattialla Anna makoili tyynyjen 
päällä, märkää nallekarhua rutistaen. Hän näytti siltä, 
kuin olisi itkenyt Suomeen uuden joen.

En kysynyt mitään. Istuin vain Annan viereen ja otin 
häntä kädestä kiinni. Jossain kaukana Kimi kolisteli, 
tiputti isoja ruukunsirpaleita roskikseen ja lakaisi pie-
nempiä.

Pitkän hiljaisuuden jälkeen Anna sanoi:
– Me saatiin eilen tulokset.
Hän niiskaisi.
– Me mentiin katsos tutkimuksiin, kun ei lasta ole 

kuulunut vaikka kuinka ahkerasti yritetään. Ja nyt sit-
ten selvisi, ettei me ikinä...

En saanut selvää lopusta, koska Anna heittäytyi 
itkemään minua vasten. Kun olin keinutellut häntä 
sylissäni jonkin aikaa, sain kootuksi palapelin hänen 
nyyhkytyksistään.

Annan munasolut olivat vialliset. Hän ei koskaan 
voisi tulla raskaaksi ja saada biologista lasta.

Ja että itse asiassa hän oli osannut odottaakin jotain 
tällaista. Että hänen olisi kaiken järjen mukaan pitänyt 
tulla raskaaksi jo vuosia sitten, niin varomaton hän oli 
ollut ehkäisyn kanssa vauvakuumeessaan jo ennen kuin 
se tarttui Kimiin. Että kaikki se hihkunta ja hyppeleh-
dintä oli ollut oman levottomuuden peittämistä, oman 
kasvavan varmuuden tunteen.

Ja nyt tuo tunne oli saanut virallisen vahvistuksen 
hedelmällisyystutkimusten tuloksista.

– Mä oon salaa mielessäni jo hyväksyny, ettei mun 
lapseni olis biologisesti mun, mutta Kimi! Tää on niin 
hirveetä, mä tekisin mitä tahansa, että Kimi sais nähdä 
omat piirteensä omalla lapsellaan! Pitääkö mun jättää 
se? Kimi sanoo, etten mä saa ajatellakaan semmoisia, 
mutta mä en voi olla ajattelematta... Anna ulisi.

– Tulkaa.
Ei, ei nyt Hetaa ja Duheeta! Yritin tappaa heidät kat-

seellani, mutta siinä he taas seisoivat, ojentelivat käsiään 
pastelliväritteisessä lastenhuoneessa.

– Nyt et kyllä pane vastaan, Duhee sähähti minulle.
– Emme me turhan päiten ole pällistelleet tämän 

ajan teknillisiä saavutuksia, Hedvig Jaakontytär säesti.
– Tulkaa, sillä meillä on ratkaisu meidän kaikkien 

ongelmiin!

Anna istui kuin tahdoton lammas vierelläni, kun 
ajoin kiroillen sinne, minne takapenkin aaveet ko-

mensivat. Anna ei älähtänyt edes silloin, kun käännyin 
hetkeksi yksisuuntaiselle kadulle huonojen ohjeiden 
saattelemana.

Tämän ajan liikennesäädännöllisiä saavutuksia Heta 
ja Duhee eivät olleet pällistelleet!

– Pysähdy, Duhee käski erään liikekerrostalon koh-
dalla.

– Olemme perillä, Heta lisäsi.
Tein työtä käskettyä, avasin auton oven ja hivuttau-

duin jälkeen ulos autosta paljaine jalkoineni. Anna seu-
rasi esimerkkiä lohduton tyhjyys silmissään.

– Luehan, tyttöseni, mitä tuossa ovessa sanotaan, 
Heta kehotti, ja minä johdatin kädestä pitäen Annan 
tekstin luokse.

Lahjamunasolu on monille lapsettomille perheille ainoa 
mahdollisuus saada oma lapsi. Anna äitiyden lahja, lah-
joita munasolujasi! Klinikkamme etsii munasolujen lah-
joittajiksi terveitä alle 35-vuotiaita naisia. Vaivanpalkaksi 
saat hyvän mielen ja kohtuullisen rahallisen korvauksen...

En viitsinyt lukea pitemmälle. Tärkeintä oli, että 
Anna lukisi. Kävelin kauemmas voitonriemuisten esi-
äitieni eteen. Seisoimme siellä kolmeen pirkkoon hiljaa 
hymyilemässä toisillemme, kunnes Anna huusi:

– Satu...
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Palasin hänen vierelleen.
– Tässä sanotaan, että jos mut hedelmöitetään lah-

jamunasolulla, lahjoittajaksi etsitään joku, joka on ruu-
miinrakenteeltaan ja silmien ja hiusten värin puolesta 
samanlainen kuin minä!

– Kai sä itse siitä päätät. Jos mun munasolut ei sulle 
kelpaa, niin lupaan, että etsin sulle vaikka maan uume-
nista jonkun samannäköisen...

– Satu! Mä olisin ikionnellinen jos mä saisin lainata 
sun munasolujas! Anna keskeytti ja kapsahti kaulaani.

Jälleen hän kasteli minut kyynelillään, mutta tällä 
kertaa ne olivat helpotuksen ja ilon kyyneleitä.

– Heta Kimintytär, onpas hauska nimi!
– Nykyäänhän tollaset vanhanaikaset 

nimet on taas muodissa. Heta ei kuitenkaan taida olla 
sieltä yleisimmästä päässä.

Kuuntelin ristiäisvieraiden kommentteja samalla kun 
ahmin Antin kanssa täytekakkua. Äkkiä Antti mois-
kautti kermavaahtosuukon poskelleni.

– Mun käki, mies kuiskasi hellästi.
Sen lempinimen Antti oli minulle antanut, kun 

Anna oli saatu onnellisesti raskaaksi. Käkihän minä 
olin, lintu, joka muni toisten pesiin eikä kasvattanut 
poikasiaan itse. Jätti sen tehtävän äidillisemmille tipuil-
le.

Parempi kuitenkin, että Antti vain kuiskaili sellaisia. 
Muut juhlavieraat, kaikki nuo äidit ja isät, isoäidit ja 
isoisät, eivät taatusti olisi ymmärtäneet meidän ikiomaa 
huumoriamme.

– Nimen muuten keksi minun tyttäreni, tuo Satu 
tuolla! lirkutteli äitini ääni.

Voi ei! Pitikö hänen vetää minut joka keskusteluun? 
Eikö riittänyt, että hän ja isäni olivat jo pienen Hetan 
ensimmäisenä elinpäivänä liimaantuneet pienokaiseen 
kiinni! Nytkin Heta Kimintytär keikkui isäni käsivarsil-
la.

Annalla ei onneksi ollut mitään sitä vastaan, että pik-
ku tisuimurilla oli kaksi hemmottelijaa lisää. Hänen van-
hempansahan olivat kuolleet. Minun vanhemmilleni ei 
taasen minun kohdustani lapsenlapsia tulisi, se oli heille 
jo selväksi tullut.

Vanhempani nielivät oikeastaan tosi nopeasti jälkeläi-
sensä modernin syntytavan. Kyllä hänestä sai sukupuu-
hun uuden sivun, vaikkei luomisprosessi ihan perintei-
nen ollutkaan!

Heta ja Duhee hymyilivät minulle leveästi huoneen 
toiselta laidalta. En ollut nähnyt heitä kuukausiin, ja 
jokin sanoi minulle, ettemme tämän jälkeen enää tapai-
sikaan.

Nostin hieman kättäni ja vilkutin esiäideilleni. Hy-
vässä lykyssä kukaan elävien kirjoissa oleva juhlavieras ei 
huomaisi älyvapaata elehdintääni.

– Ohhoh, tulikos meille pikku puklu? isäni huudahti.
Antti ja minä käännyimme katsomaan vauvaa ja hä-

nen kaikkea muuta kuin pientä pukluaan. Vaarin juhla-
puku oli kyllä nyt auttamattomasti pesulan tarpeessa.

Sitten katsoimme toisiimme. Voi, miten kauniit, 
kalliit ja puhtaat vaatteet meillä olikaan! Voi, miten me 
nauttisimme toisistamme illalla, kun taas Anna ja Kimi 
joutuisivat viettämään sen pikku maitoaddiktinsa soolo-
esityksiä kuunnellen!

Oli ihanaa olla Antin ikioma käki.

© Natalia Laurila 2008
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Novelli, jota Regina ei 

huolinut

Reginan laadunvalvontajärjestelmä on huomattavasti 
tiukempi kuin esimerkiksi Usvan. Usva lienee myös 
epätoivoisempi sisällöntarjonnan suhteen joutuessaan 
julkaisemaan tähdenovellin, jota Regina ei huolinut.

Reginan julkaisukynnyksen voi ylittää vain novelli, 
jota tähdittää 20–30 -vuotias, sympaattinen, kotimai-
nen sankaritar. ”Hän uskoo hyvään ja pyrkii hyvään”, 
mutta hänen tulee kuitenkin olla inhimillinen; ”heik-
koudet tai paheet vahvistavat hänen uskottavuuttaan”. 
Sankarittarella tulee olla samanikäinen tai vähän 
vanhempi sankari, jossa on ”miehistä voimaa, mutta 
lukijalle paljastetaan myös hänen inhimillinen heikko-
utensa ja pehmeytensä. Hänen täytyy kuitenkin olla 
kyllin kaukana sohvalla löhöävästä verkkarihousuisesta 
aviomiehestä tai fi nninaamaisesta naapurinpojasta”.

Ahda 5000-6500 sanan mittaiseen tarinaasi oikein 
paljon tunteita, kärjistyksiä ja jännitteitä, mutta vältä 
sivistyssanoja, jotta kaikki lukijat pysyvät kärryillä. 
Erotiikka on tarinan suola, sitä ei missään nimessä saa 
unohtaa. ”Tarinan pahat henkilöhahmot saavat olla 
tosi pahoja, inhottavia, julmia ja pirullisia”. Kirjoitus-
ohjeita on vielä niin paljon lisääkin, että niihin pereh-
tyessä vierähtää aika tovi.

Vastustamaton haaste, huudahti himokirjoittaja 
ja tarttui toimeen! Lain kirjaimen kunnioitus palkit-
tiin, ja Regina maksoi dramaattisen kyynelpitoisesta 
hengentuotoksestani vanhan tonnin. Tekijänkappale 
lehdestä ei palkkioon kuulunut, sillä kunnon avustaja 
ymmärtäisi kyllä tilata lehden kotiinsa.

Sillä palkkiolla ei vapaa kirjoittaja elätä itseään, 
mutta halpahintaisenkin novellin kirjoittaminen tuo 
hilpeää vaihtelua asiatekstin kuivattamiin työtuntei-
hin. Niinpä allekirjoittanut teki sen taas. Tällä kertaa 
kirjoitin Sadusta, naisesta, joka ei halua lapsia ja jota 
syyllistetään siitä. Kahden pienen lapsen kiireisenä 
äitinä nautin suuresti aivan toisenlaisen ihmisen nah-
koihin sonnustautumisesta. Jo tarinan ensimmäisessä 
kohtauksessa annoin kuitenkin sydämeni viedä minut 
lempigenreeni, spefi n puolelle. Kirjoitusharjoituksesta 
tuli entistäkin hauskempi haaste; mahduta kunnon 
fantasiajännäri Reginan piukkoihin raameihin!

Jännityksellä lähetin puurtamiseni ja pohdintojeni 

lopputuloksen Kolmiokirjaan. Olisiko ”Biologinen kä-
kikello”, genetiikan ja hedelmällisyyslääketieteen pintoja 
raapiva kummitusjuttuni liian villi Reginaan?

Vastaus saapui ja yllätti. Kummitukset olivat jees, 
tiedettä ei ollut liikaa, juonikin oli jännittävä, mutta 
voisiko tarinan loppuratkaisun kääntää päälaelleen? 
Sadun pitää sittenkin haluta äidiksi, muuten tarinaa ei 
julkaista Reginassa.

Miksi? Siksi, että ”viihdetarinan on oltava yhtä aikaa 
sekä jännittävä että turvallinen ja uskottava. Turvallisuus 
saadaan aikaan tunteella siitä, että asiat menevät niin 
kuin pitääkin. Tarinan perusarvot ovat perinteiset, vaik-
ka nykyajassa toki eletään.”

Haudan takaa nousevat esiäidit asettuvat jännittävyy-
den, turvallisuuden ja uskottavuuden kolmionmuotoi-
selle perustalle ongelmitta. Nainen, joka ei halua äidiksi, 
ei asetu. Opin, että Reginan tehtävä tässä maassa on aut-
taa naiset kosketuksiin todellisten tunteittensa kanssa, 
ja että 99 prosenttia naisista tuntee syvällä sisimmässään 
äitiyden kutsumuksen. ”Viihde kertoo meidän puoles-
tamme tunteista, joita itse pidämme liian lapsellisina, 
vanhanaikaisina, epäfeministisinä tai muuten vain kiel-
lettyinä ja tukahduttamista vaativina.” Siksi Sadunkin 
tulisi ymmärtää jättää Antti ja etsiä uusi, perinteisten 
perhearvojen päälle ymmärtävä oikea mies.

Markkinavoimien tukahduttavassa otteessa olin vä-
hällä uhrata taiteeni sovinnaisuuden alttarilla ja kirjoit-
taa novellini loppukohtauksen uusiksi, tartuttaa vauva-
kuumeen oikein Anttiin asti. Onneksi kuitenkin (nais-
puolinen, vapaaehtoisesti lapseton) luottokriitikkoni 
riensi väliin. ”Nyt tajuan, että lasikatot ja yhteiskunnan 
naisia alistavat rakenteet ovat jossain ihan muualla kuin 
olen tähän asti luullut!” kiljaisi hän luettuaan Reginan 
kommentit, ja harvoin olen nähnyt savun sillä tavalla 
kenenkään päästä nousevan.

Sellaisesta näytöksestä täytyy kyllä jo maksaa vanha 
tonni.

     Natalia Laurila 

Sitaatit Reginan ohjeistuksesta viihdenovellien kir-
joittajille:
http://www.reginainen.fi /kirjoita.jsp?info=c
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Melkein viimeinen maailma
Marika Riikonen

Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi ankkaa. 
Kuusi. Jessi on varma, että niitä oli ennen 

seitsemän.
Jessi tuijottaa taulua kiinteästi ja heiluttelee 

jalkojaan. Hänen pitäisi laskea matikkaa, mutta 
se on niin tylsää, että hän on sysännyt kirjan 
pöytänsä toiseen laitaan. Kirjan paikalla on nyt 
puolilleensutattu piirustuslehtiö. Jessi luonnos-
telee siihen hirviöitä ja eläimiä, myös ankkoja, 
samanlaisia kuin typerässä vanhassa taulussa.

Maalaus on ollut hänen seinällään ehkä aina. 
Pienenä, äidin kanssa yhdessä katsellessa, se näytti 
hauskalta. Nyt taulu on Jessin mielestä aika lapsellinen: 
aurinkoinen laaksomaisema, kumpuilevia niittyjä, pieni 
kasvimaa oikeassa reunassa, lampi vasemmassa, laidoilla 
tummaa metsää. Keskellä on punainen mökki, joka on 
kuvattu suoraan edestä, vain yksi seinä näkyy. Seinään 
puhkaistut valkoinen ovi ja valkoiset ikkunaluukut ovat 
selällään. Pihassa kävelee punamekkoinen, tummahiuk-
sinen nuori nainen, jonka lähettyvillä hyörii valkoisia 
ankkoja.

Seitsemän ankkaa. Neljä lähellä tyttöä, yksi mökin 
oven liepeillä, kaksi kasvimaan vieressä.

Nyt kasvimaan kulmalla kuopsuttaa vain yksi ankka. 
Omituista. Ehkä jännääkin, ellei asia paljastu joksikin 
ihan typeräksi tavalliseksi. Pikkuveli ei voi olla syylli-
nen, sillä tämä on kolmen eikä ole vielä tarpeeksi pitkä 
ylettymään tauluun. Eikä tarpeeksi fi ksu.

Jessi vääntäytyy pois pöytänsä takaa ja kävelee katso-
maan taulua läheltä. Hän haistaa sitä ja hipaisee sormel-
la. Maali on kuivaa. Kukaan ei ole maalannut ankkaa 
peittoon. Jos äiti tai joku on vaihtanut taulun häneltä 
kysymättä, hän saa kyllä hepulin. Kuva on hänen, ja 
niin kauan kuin se riippuu hänen seinällään, sen pitää 
olla sellainen kuin se oli.

Kunhan äiti tulee kotiin, Jessi ottaa asian puheeksi. 
Taulu on sama vanha, ja äiti löytää siitä seitsemännen 

ankan. Se onkin mökin toisella seinustalla, vain pyrstö 
näkyy. Äiti hymyilee, kun Jessi selittää ankan olleen 
ennen toisaalla. ”Tämä oli ennen minun, ja elävä sil-
loinkin”, äiti sanoo muka vakavasti, mutta Jessi näkee, 
että äidin suupieltä nykii nauru.

Jessi päättelee, ettei äiti usko häntä.
Aamulla Jessin katse etsiytyy tauluun. Ankat ja tyt-

tö ovat viimeaikaisilla paikoillaan. Kaikki näyttää rau-
halliselta ja tavalliselta. Avarat niityt, metsät, mökki, 
jonka valkoinen ovi on kiinni.

Jessi tajuaa asian vasta iltapäivällä, kun hän taas is-
tuu pulpettinsa ääressä ja plaraa tylsää äidinkielenkir-
jaa. Hän nykäisee katseensa kirjasta tauluun – ja ehtii 
nähdä, miten yksi ankoista laskee päänsä ruohoon. 
Mökin ovi on toden totta kiinni, mutta se ei ole enää 
tärkeää. Onko taulu aina tehnyt näin? Jessi ei ole kiin-
nittänyt huomiota. Se on ollut vain taulu. Nyt siitä on 
tullut salaperäinen taulu.

Kun Jessi menee taulun lähelle, kaikki siinä on 
liikkumatonta. Siveltimenvedot erottuvat, ja maalissa 
risteilee paikoin pieniä halkeamia.

Äkkiä taulu ärsyttää Jessiä tavattomasti. Hänellä ei 
näytä olevan mitään sanomista taulun sisäiseen elä-
mään. Hän haluaa joko estää taulua muuttumasta tai 
pakottaa sen muuttumaan, aivan sama, kunhan hän 
saa päättää.

Hän kiepsahtaa ympäri, etsii pöydältä harmaan 
tussin ja palaa taulun luo. Hän puntaroi hetken ja 
piirtää sitten pienen häkin kasvimaanlaitaan yksin 
jääneen ankan ympärille. Hän varmistaa, että kalte-
rit ympäröivät linnun. Käsi tärisee hieman, kun sitä 
on pideltävä korkealla ja oudossa asennossa pitkään, 
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mutta hän tahtoo tehdä huolellista työtä. Kieli kiertää 
alahuulta pitkin suupielestä toiseen.

Noin! Jessi hymyilee taululle. Olo on hieman syylli-
nen, mutta samalla kaikkivoipa. 

Illalla Jessi tarkastelee taas taulua. Ensikatsomalla 
kaikki on paikoillaan. Eipäs – häkitetty ankka puut-
tuu. Häkki on paiskattu kumoon kasvimaan taakse. 
Se vähä, mitä häkistä on näkyvissä, näyttää nyt maa-
latulta, kuin se olisi ollut kuvassa aina, poisviskattuna, 
tyhjänä, hylättynä.

Taulun tyttö näyttää kääntyneen hieman. Katse 
osoittaa nyt metsänreunan sijasta Jessin huoneeseen. 
Siitä paistaa hämmästys. Jessin lävistää kuuma pelon 
nuoli. Sitten se menee menojaan, ja tilalle leimahtaa 
suuttumus. Kuka tätä paikkaa hallitsee, Jessi vai joku 
maalattu tyttö?

Kaksi väriliitua tekee mukavaa jälkeä. Rikkoutunut 
lasipullo piirtyy kuin itsestään tytön jalkojen juureen, 
aivan varpaiden tuntumaan. 

Jessi herää nykyään pirteänä ja aikaisin. Aamuisin 
pääsee aina näkemään, miten punapukuinen tyttö 

on selvinnyt Jessin illalla asettamista tehtävistä. Tauluja 
ei saisi sotkea, mutta tottelematon kuva aivan pakottaa 
rakentamaan ansoja ja keksimään kiusaa. Maalaus on 
kuin tietokonepeli, jonka Jessi tahtoo voittaa.

Taulun hahmot ovat toistaiseksi ratkaisseet kaikki 
Jessin konnankoukut. Mitään ei enää tapahdu Jessin 
ollessa huoneessa, mutta yön aikana tumma tyttö oli 
kerännyt pois lasinsirpaleet. Mahdollisia haavoja Jessi 
ei nähnyt. Sitten hän piirsi mökin oveen ruman kuvan. 
Myöhemmin ovi hohti tuoreessa maalissa, kirkkaan-
keltaisena. Jessi taiteili kasvimaan täyteen käärmeitä ja 
matoja. Punapukuinen tyttö vastasi hävittämällä koko 
kasvimaan.

Nyt ankat laiduntavat ulkona, suurin osa tytön lä-
hellä ja yksi vasemmassa laidassa, lähellä metsänreunaa. 
Tyttö on vaihtanut pois punaisen mekkonsa, jonka 
Jessi viimeksi koristeli roskilla ja ötököillä. Siinä sai 
käyttää kaikkia tussipaketin värejä.

Mustapukuinen tyttö seisoo kasvot kohti Jessiä. 
Hän näyttää anovalta. Jessi irvistää hänelle. Hän ko-
hottaa väriliidun ja piirtää taulun vasemman reunan 
metsikköön irvistävän sudenpään.

Iltapäivällä taulun maisema on tyhjä. Ikkunaluukut 
ja ovi ovat kiinni. Maassa metsän vierellä on veripilkku-
ja, linnunjalat ja höyheniä. 

Taulun pysyminen tyhjänä päiväkausia on turhaut-
tavaa. Jessi tökkii tussinterällä ovea ja ikkunaluukkuja. 
Niihin jää rumia pilkkuja, joita kukaan ei vaivaudu 
puhdistamaan. Viikon mökkiä vastakaiutta hakattuaan 
ja maisemaa roskilla koristeltuaan Jessi piirtää oven yli 
ruskeat laudat. Silmiin kihoavat pettymyksen kyyneleet. 
Hän lisää laudat ristiin myös ikkunaluukkujen päälle ja 
suttaa niitä tummiksi ja paksuiksi niin väkivaltaisesti, 
että äänet houkuttelevat äidin paikalle.

Kun äiti näkee sutatun taulun, hän katsoo Jessiä 
järkyttyneenä, vihaisemmin kuin koskaan. Taulu lähtee 
äidin mukana jonnekin eikä palaa. 

Tummahiuksinen tyttö istuu jakkaralla keskellä 
huonetta ja odottaa ulkomaailman yötä. Mökissä 

on hämärää päivälläkin nyt, kun kolmen seinän aukot 
on tukittu. Kahdet on naulattu kiinni, yhdet ummis-
tettu liimalla. Katku leijuu vieläkin mökissä kuumina 
päivinä.

Ei olisi pitänyt ottaa riskiä, mutta mistä hän olisi 
voinut tietää, ettei pikkutyttö ollut äitinsä kaltainen?

Ankat, kuusi, taapertelevat hänen ympärillään ja 
pitävät naksuttavaa ääntä. Ne tahtovat ulos. Onneksi 
talon jokaiseen seinään on puhkaistu myös ovi. Ennen 
niistä pääsi neljään eri maailmaan, neljään eri tauluun, 
enää vain yhteen.

Tyttö aikoo päästää ankat ulos vasta pimeällä, vaikka 
täällä huolta ei pitäisi olla. Surettaa vain, että maisemat 
ovat kerta kerralta köyhtyneet. Ensimmäisestä ovesta 
pääsi kartanon kukkeaan puutarhaan. Viimeinen antaa 
pikkuiseen, kuivakkaan pihaan, jossa on matalia pensai-
ta ja koukkuisia puita. Tonttia reunustaa puuaita, jonka 
maali hilseilee. Mökki on pikkuinen, ruskea tölli.

Se ei haittaa. Tämä on paratiisi: taulu riippuu asun-
nossa, jossa asuu likinäköinen vanha mies. Tämän lap-
senlapset käyvät kylässä harvoin.

© Marika Riikonen 2008

Novelli sijoittui Risingsshadowin lyhytnovellikilpailussa 
toiseksi vuonna 2008 ja on julkaistu aiemmin foorumilla.
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I
– Koska joulu tulee, äiti?

Konrad katsoi minua tuikeilla nappisilmillään ja 
kurkotti leveää naamansa pöydänreunan yli.

– Ihan kohta, vastasin hajamielisesti ja pyyhin jau-
hoisia käsiäni esiliinaan.

– Mutta koska se tulee, äiti?
– Aika pian, Konrad.
Konradin otsa rypistyi, sillä hän ei pitänyt epä-

määräisistä ajan ja paikan ilmauksista. Ne sekoittivat 
hänen ajatuksensa. Nytkin hän näytti menevän aivan 
takalukkoon, ja hänen ajattelunsa kävi silminnähden 
vaivalloiseksi. Hänen katseensa alkoi harhailla ja hän 
poistui.

Istuuduin pöydän ääreen ja huokasin, mutta lepo-
hetki jäi lyhytaikaiseksi. Kohta tanakat, määrätietoiset 
askeleet naputtivat jälleen käytävästä keittiöön, ja 
pyöreä naama ilmestyi näkyviin. – Jouluun on vielä 3 
vuorokautta, 10 tuntia ja 48 minuuttia, mikäli joulun 
lasketaan alkavan kello 7.30 lauantai-aamuna. Laske-
taanko joulun alkavan kello 7.30 lauantai-aamuna, 
äiti? Minä autan sinua leipomaan pipareita, äiti.

Konrad nappasi muotin käteensä ja alkoi hakata 
taikinaa. – 1-2-3-4-5-6-7-30, minä olen nopea äiti.

– Nyt –, sanoin tiukasti ja tartuin häntä käsivar-
resta. – Olet auttanut minua tarpeeksi. Vien sinut 
nukkumaan.

– Mutta minua ei nukuta, äiti. Minä olen nopea 
äiti, hän vastusteli, kun raahasin häntä kohti hänen 
huoneensa ovea.

– Kolmekymmentä, kaksikymmentä, yksikym-
mentä! hän kirkui ovensa läpi, kun kiiruhdin takaisin 
keittiöön.

– YKSIKYMMENTÄ!
On vaikea sanoa, milloin hän muuttui. Luulen, 

että silloin, kun olin sairaalassa. Jouduin sinne ma-
sennuksen vuoksi. Tieto siitä, että hänen isänsä oli 
löytänyt toisen oli ollut täydellinen shokki ja jälki sen 

mukaista. En uskonut selviäväni, mutta pikku hiljaa 
elämä, Jumala tai petetyn raivo sai niskaotteen ja pakotti 
selviytyjien tai ainakin henkiinjääneiden joukkoon.

Kotiinpaluu sairaalasta oli ollut alakuloinen toimitus.
Tulin taksilla harmaaseen pihaan ja liukastelin sen 

rosoisella, jäätyneellä pinnalla. Kompastuin ja löin pol-
veni terävään kokkareeseen. Askeleeni kaikuivat tyhjän 
rappukäytävän seinissä. Autio huoneisto haisi lämpöpat-
tereiden kuumentamalta pölyltä.

Heti ensimmäiseksi ryntäsin huoneiston läpi ja kis-
koin jäätyneen parvekkeen oven auki, jotta viimeinen-
kin molekyyli ex-mieheni hengittämää ilmaa häviäisi 
pakkasen hönkiessä sisään. Heitin pois kaiken, mikä 
vielä muistutti hänestä mukaanlukien senkin, mikä ei 
muistuttanut, sillä sellaiset asiat muistuttivat hänestä 
käänteisesti. Kun työ oli tehty, menin kuumaan suih-
kuun ja hankasin ihoni karkealla harjalla punaiseksi. 
Pidin kylpyhuoneen oven auki ja katselin, kuinka vesi-
höyry vyöryi suihkusta olohuoneeseen ja sieltä avonaisen 
parvekkeen kautta korkealle ilmaan. Tämä on uusi alku, 
ajattelin. Aloitan puhtaalta pöydältä.

Sitten poikamme Konrad tuotiin minulle takaisin.
Paitsi että hän ei enää ollut Konrad. En kiinnittänyt 

siihen aluksi huomiota, niin paljon minulla oli tekemis-
tä uusien huonekalujen, maalien, kynnyslistojen, uu-
delleenkouluttautumisen ja hiustenvärjäämisen kanssa. 
Mutta sivusilmälläkin näin Konradin siluetista, (joka 
oli aina valon tiellä), että se oli muuttunut. Hänen sil-
missään oli aina sama katse. Hänen naamansa oli eloton 
ja jähmeä. Hänen käytöksensä toi mieleeni rikkinäisen 
nuken, jonka löysin kerran tullessani töistä kotiin.

Jo tuulikaapissa olin ihmetellyt eteiseen kuulunut-
ta vaimeaa meteliä. Olohuoneessa näin nuken. Se oli 
pudonnut kirjahyllyn päältä ja pyöri nyt selällään lat-
tialla. Sen raajat heiluivat ylös ja alas, silmät tuijottivat 
rävähtämättä kattoa ja neliskanttisesta suusta purkautui 
motorisoitu ääni, josta saattoi erottaa sanoja: ”Mam-ma. 

Konrad
Raili Suhonen
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Mam-ma. Mam-ma.”
Nukesta ei löytynyt katkaisunappulaa eikä patteriko-

teloa. Sain nuken hiljenemään vasta, kun käänsin sen 
kengänkärjelläni vatsalleen ja polkaisin sen murskaksi. 
Metelin jälkeen hiljaisuus laskeutui huoneeseen viileänä 
ja rauhoittavana kuin puhdas lakana.

– Vielä 3 vuorokautta, 9 tuntia ja 13 minuuttia, äiti.
Konrad seisoi jälleen keittiön kynnyksellä. Pelästyin 

niin, että huusin ääneen ja pudotin vastapaistetut pi-
parkakut lattialle. Kuuma pelti jätti lommon vasta uu-
sittuun muovimattoon.

Katsoin lamaantuneena ympäriinsä levinnyttä sot-
kua.

– Minä autan sinua siivoamaan, äiti. Sitten minä 
saan piparkakun. Piparkakkua ja maitoamaitoamaitoa 
Konradille, minä…

– Sinä menet nyt takaisin nukkumaan! huusin.
Konradin ilme oli tutkimaton, kun lähestyin häntä. 

Lopulta hän suostui perääntymään huoneeseensa.
Katsoin jälleen lattialla makaavia murskaksi mennei-

tä, raajattomia ja päättömiä piparkakku-ukkoja. Tänä 
vuonna olin tehnyt taikinankin alusta saakka itse. Kyy-
neliäni pidätellen poimin piparipalaset lattialta. Pudo-
tin ne roskasankoon ja lakaisin lattian. Sitten menin 
makuuhuoneeseeni. Istuin hetken sängylläni ja sitten, 
varmuuden vuoksi, lukitsin oven.

II
Mitä olisin tehnyt ilman Erlandia? Olin tuntenut hänet 
muutamia kuukausia. Hän oli miesystäväni, nyt uskalsi 
jo sanoa niin. Hän oli hyvin ymmärtäväinen, hyvin 
hienotunteinen.

Tapasin hänet kirjastossa vähän sen jälkeen, kun olin 
lähtenyt sairalaasta. Hän rohkeni lähestyä minua sillä 
hän oli ollut siellä samaan aikaan kuin minäkin, ei kui-
tenkaan potilaana vaan yhtenä toisen osaston hoitajista. 
Hän oli nähnyt minut joka päivä ja rakastunut. Se oli 
hyvin imartelevaa.

Kerroin Erlandille piparkakkuepisodista. Sanoin lei-
killäni, että elätin povellani vaihdokasta, että sairaalassa 
ollessani Konrad oli varmasti vaihdettu mekaaniseen 
nukkeen.

Erland oli vakavoitunut. Hän oli istuutunut sohvalle 

viereeni, ottanut viinilasin kädestäni, siirtänyt sen soh-
vapöydälle ja tarttunut käsiini. Hän oli katsonut minua 
silmiin ja sanonut, että asiassa ei ollut mitään nauramis-
ta, sellaista todella tapahtui. Kai tiesin mekaaniset joulu-
pukit, joita saattoi vuokrata jouluksi kotiin?

Totta kai tiesin. Kaikki kunnon vanhemmat, jotka 
vähänkään välittivät lapsistaan, tiesivät ne. Mekin olim-
me vuokranneet sellaisen, kun Konradin isä asui vielä 
kanssamme ja sellaiseen oli varaa. Mutta mitä tekemistä 
konepukeilla oli Konradin kanssa?

Olin irrottanut käteni Erlandin otteesta ja tarttunut 
jälleen viinilasiin.

Erland oli puistellut päätään. Hän oli sanonut, että 
oli paljon muutakin kuin vain konepukkeja että kaikista 
ei nähnyt, olivatko ne koneita, osa niistä oli hämmästyt-
tävän aidon oloisia. Siksi niistä ei tiedettykään; kukaan 
ei osannut epäillä niitä. 

Sitten hän oli ollut hiljaa. Lopulta hän sanoi, että 
aikoi nyt paljastaa minulle jotain, jonka vuoksi hän voisi 
menettää työnsä ja joutua jopa vankilaan vaitiolovelvol-
lisuuden rikkomisesta. Hän tiesi, että kun jokin meni 
pieleen – sanotaanko vaikka leikkauksessa – että kun 
ihminen menehtyi olosuhteissa, joissa niin ei kuulunut 
käydä, hänet saatettiin korvata koneella aina kun se oli 
mahdollista.

En tietenkään uskonut häntä. Ajatushan oli mieletön. 
Ja jos niin aitoja koneita oli, kai ne myös maksoivat 
omaisuuden? Kenellä olisi varaa lähettää sellaisia ihmis-
ten koteihin? Eivät ne kankeat konepukitkaan halpoja 
olleet.

Erland oli kohauttanut olkapäitään ja maistanut lasis-
tani. Tottakai ne maksoivat. Mutta oikeudenkäynnit ja 
korvaukset maksoivat vielä enemmän. Valtio säästi usko-
mattomia summia rahaa tällä järjestelyllä. Korvikkeiden 
käyttö oli yllättävänkin yleistä, erityisesti kunnallisessa 
terveydenhuollossa.

Koska Erland tiesi tällaista tapahtuvan kaiken aikaa, 
hän piti ilmiselvänä, että myös Konradille oli sattunut 
jotain, kun olin sairaalassa. Missä Konrad oli ollut sillä 
aikaa?

Hieman häpeillen tunnustin, etten tiennyt. Olin ol-
lut niin masentunut ja myöhemmin halusin vain unoh-
taa. Mutta jossain sosiaaliviranomaisten hoivissa hän oli 
ollut. Jossain – kriisiavussa.

Erland oli katsonut minua myötätuntoisesti ja silittä-
nyt lohduttavasti kättäni. Se oli suututtanut minua sillä 
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tiesin, mitä hän sillä yritti kertoa. Sanoin, että hän oli 
erehtynyt: olkoonkin, että Konrad oli omituinen, hän 
oli kuitenkin ihminen täynnä luomia, korvavaikkua, 
hammaskiveä, sotkua navassa. Vaikka jäljitelmät olisi-
vat kuinka tarkkoja, eivät ne niin tarkkoja olisi!

Toisaalta Erlandkin puheissakin oli perää: ei pelkkä 
hammaskivikään vielä tee kenestäkään ihmistä. Mikäli 
Erlandin teoria piti paikkansa ja Konrad oli konelapsi, 
se kieltämättä selitti monia muuttuneita piirteitä hä-
nessä.

Erlandin kanssa käymämme keskustelun jälkeen 
saatoin tarkkailla Konradia aivan uudesta näkökul-
masta. Minulla oli nyt lukuohje hänen olemukseensa. 
Mutta tieto ei helpottanut oloani vaan lisäsi ahdis-
tustani. Kun aistin Konradin seisovan selkäni takana, 
tunsin niskakarvojeni nousevan pystyyn ja kavahdin. 
En halunnut enää koskettaa häntä. Hän sai pestä itse 
tukkansa ja leikata kyntensä.

Käytökseni muuttuminen ei jäänyt Konradilta 
huomaamatta, ja hän reagoi siihen omalla tavallaan. 
Erland nyökkäsi, kun kerroin siitä hänelle. – Anna kun 
arvaan. Hän on tullut agressiivisemmaksi?

Nyökkäsin onnettomana. – Hänen silmissään on 
sellainen katse. En osaa selittää – ja hän on viehtynyt 
teräaseisiin. Katsoin parhaaksi piilottaa häneltä sakset, 
veitset ja tölkinavaajat.

Erland nyökkäsi. – Niillä on vahva itsesuojeluvaisto. 
Torjutuksi tullessaan niistä tulee epävakaita. Suojel-
lakseen itseään ne saattavat tehdä mitä vain. Konrad 
saattaa tehdä sinulle jotain pahaa.

– Pahaa, mitä pahaa? huudahdin.
– Ne ovat arvaamattomia. Joskus mietin, tekevätkö 

ne sen tahallaan – virkamiehet, tarkoitan. Että koneet 
ohjelmoidaan siten, että –. Kerron sinulle erään tapa-
uksen. Oli lapsi, rutiinileikkaus, umpisuoli muistaak-
seni. Lääkäri oli nuori ja kokematon ja valvonut toista 
vuorokautta päivystyksessä. Lapsi menehtyi ja kopio 
lähetettiin kotiin. Perhe ei kuitenkaan hyväksynyt 
lasta: se oli kuin siirtoelin, jota he aktiivisesti hylkivät. 
Vanhemmat epäilivät, raivosivat, lähettelivät viestejä, 
sanoivat ottavansa yhteyttä asianajajaan. Sitten kaikki 
oli ohi. Perhe menehtyi tulipalossa. Mitään ei jäänyt 
jäljelle.

Erland tuli viereeni istumaan. – En halua, että si-
nulle tapahtuu jotain sellaista.

Hän kietoi kätensä ympärilleni ja hyssytteli minua 

kuin lasta mutta se ei saanut minua rauhoittumaan.
Mietin ovia, jotka Konrad sai auki. Mietin sänkyni 

alle kätkettyjä veitsiä. Mietin rikki mennyttä nukkea, 
joka pyöri akselinsa ympäri lattialla.

III
Tein päätökseni. Konrad tulisi esikoulusta iltapäivällä, ja 
silloin me iskisimme. Erland tiesi niiden herkän paikan 
kaulan ja solisluun välissä. Hän otti tukevan lihaveitsen 
ja minä otin fi leerausveitsen. Sitä ei ollut koskaan käy-
tetty, se oli niin terävä kuin veitsi voi olla. Mainoksessa 
hehkuvasilmäinen huippukokki oli halkaissut sillä lam-
paanreiden, kevytsoraharkon ja autonrenkaan. Teräväm-
pää arkea.

Vähän kahden jälkeen tutut askeleet alkoivat kaikua 
rappukäytävästä. Ovi aukesi ja sulkeutui kumahtaen.

Nyt Konrad oli tuulikaapissa. Kenkä pois jalasta. 
Tömähdys, kun se osui seinään ja jätti siihen mustan 
viirun. Toinen tömähdys ja viiru. – Äiti, minä olen ko-
tona. Tänään minä olen ottanut 23 786 askelta, 23 787, 
23 788, 23 789 –

Keittiön ovi raottui. Minua heikotti, mutta pidin 
mielessäni, että minä olen äiti, ja äidin on ennen kaik-
kea luotettava vaistoihinsa. Minun vaistoni sanoi, että 
lapseni Konrad ei ollut enää kanssani ja elätin povellani 
mekaanista vaihdokasta. Nostin veitsen.

– 23 790 askelta, äiti!
Mutta en ollut ottanut huomioon, että äidinvaistoa-

kin voimakkaampi on äidinrakkaus.
Olkoonkin, että Konrad ei tuntunut aidolta, yhtä 

kaikki hän oli lapseni. Iskin veitsen Erlandin kaulaan, 
jotta hän ei ehtisi vahingoittaa Konradia. Järkytyksek-
seni hänestä lensi kipinöitä. Sinihehkuiset valokaaret 
leiskuivat ympäriinsä, ja hän kaatui puoliksi sulaneena 
maahan.

Jälkeenpäin minusta tuntui, että masennukseni vuok-
si olin tulkinnut kaiken väärin. Ehkä olin nähnyt Kon-
radissa hänen isänsä ja siksi hylkinyt häntä. Ehkä olin 
alitajuisesti halunnut sysätä Konradin elämästäni niin 
kuin kaiken muunkin entisistä ajoista muistuttavan. Ei 
ihme, että Konradista tuli omituinen. Olin ajatellut, että 
Konrad oli lapsen irvikuva, mutta totuus oli, että minä 
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olin ollut äidin irvikuva. Olin projisoinut Konradiin 
omat, hirviömäisiksi muuttuneet piirteeni.

Paloittelimme yhdessä Erlandin. Kukaan ei kysellyt 
hänen tai paremminkin sen perään. Tiesin, että saisin 
olla rauhassa niin kauan kuin en puhuisi asiasta, ja sii-
hen minulla ei ollut mitään syytä. Tosin haluan muis-
tuttaa, että eräässä tallelokerossa on kuvia ja selostus 
tapahtumasta siltä varalta, että minulle sattuisi jotain.

Aloin suhtautua Konradiin niin kuin olin suhtau-
tunut ennen masennusta, ja Konrad alkoi tuntua taas 
omalta Konradiltani. Kylmät väreet kiirivät pitkin sel-
käpiitäni, kun ajattelin, mitä oli ollut vähällä tapahtua.

Jouluaattoaamuna kävimme tekemässä viime hetken 
ostoksia ja hakemassa kuusen. Kävelimme ostosparatii-
sin joulukoristein somistettua pääkäytävää pitkin. Sen 
varrella istui joulupukki lasten ympäröimänä. – Ha-
luaisitko käydä pukin luona? kysyin Konradilta mutta 
hän pudisti päätään.

– Hoh-hoh-hoo, pukki sanoi ja käänsi päänsä hi-
taasti meitä kohti.

Näin heti, että se oli konepukki. Nyt se heilautti 
soittokelloaan meitä päin. Katseeni kiinnittyi kelloa pi-
tävään käteen. Huomasin pikkurillin nykivän. Se nyki 
aivan samalla tavalla kuin omani oli nykinyt jo pitkään 
– niin, kuinka pitkään? Ainakin siitä lähtien, kun olin 
tullut sairaalasta. Katsoin uudelleen pukin pikkurilliä 
ja sitten omaani ja kalpenin kauhusta hirvittävän aja-
tuksen iskiessä tajuntaani. Katsoin häkeltyneenä Kon-
radia, joka oli seurannut katsettani ja tarttui nyt levot-
tomana käteeni. – Mennään kotiin, äiti, hän sanoi.

On oikeastaan kummallista, että ajatus ei ollut kos-

kaan ennen tullut mieleeni. Mitä jos minut oli korvattu? 
Ehkä olin onnistunut viemään itsetuhoisen masennukse-
ni kammottavaan loppuunsa sairaalassa? Ehkä Erland oli 
rakastunut minuun, koska olin hänen kaltaisensa, kone?

Konrad otti minua kädestä kiinni. – Kaikki on hyvin, 
äiti. Ei mitään hätää. 

Hän kiirehti yhä nopeammin kotia kohti ja minä 
kompastelin lamaantuneena perässä.

Kotona emme puhuneet asiasta. Konrad istutti minut 
sohvalle ja antoi minulle torkkuviltin. Toivoin, että nu-
kahtaisin. Sitten ajattelin, etten enää tiennyt, saatoinko 
edes käyttää sitä sanaa. Näinkö unia? Ajattelinko vai 
olinko vain kolkko varasto ajatuksille, jotka kuuluivat 
jollekin, jota ei enää ollut?

Heräsin, kun Konrad ravisti minua. Rakas Konrad. 
Hän oli jo avannut television, josta alkaisi kohta joulu-
satu. Nyt hän kantoi kaksi höyryävää kaakaomukia ja 
lautasellisen kaupan piparkakkuja olohuoneeseen. Hän 
oli koristellut kuusenkin nukkuessani.

Konrad oli itse valinnut kuusen. Se oli muovinen.
Konrad tarkkaili minua, kun minä tarkkailin kuusta. 

Hän sanoi: – Se on ihan yhtä hyvä kuin aitokin. Parem-
pikin, sillä se ei tule koskaan kuolemaan, eihän äiti?

Sitten hän istuutui viereeni ja painoi päänsä syliini. 
Minä aloin varovasti silittää hänen hiuksiaan. Kuusi 
kimalsi edessämme kaikessa muottiin valetussa, synteet-
tisessä loistossaan.

© Raili Suhonen 2008
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Pekka Halosen Peuraheimo on ensimmäinen tam-

perelaisen pienkustantamo Vaskikirjan julkaisema 

kotimainen fantasiakirja. Teos sukeltaa suoma-

laisten esihistoriaan, aikaan jolloin ihminen eli 

kiinteästi yhteydessä luontoon ja taikuus oli luon-

teva osa elämää. Tarinan keskushenkilöiksi koho-

aa noitien suku, jonka vaiheita seurataan useam-

man keskushenkilön kautta. Maailma muuttuu 

silmien edessä, ja heimon on sopeuduttava kaik-

keen mitä vastaan tulee, niin tauteihin, vaeltaviin 

heimoihin kuin alisen maailman pahuuteenkin. 

Teos maalaa lukijan silmien eteen muinaisen 

maailman hyvin käytännöllisine ongelmineen: jo-

kainen päivä on selviytymistaistelua, ja luonnon, 

jumalien ja heimolaisten kanssa on syytä pysyä 

hyvissä väleissä.

Anne: Kerro itsestäsi kirjoittajana. Miten sinusta tuli 

kirjoittaja, millaisia tekstejä tykkäät kirjoittaa?

Pekka: Kipinä kirjoittamiseen syttyi kouluaikoina, 
kuinkas muutenkaan. Pidin ainekirjoituksesta, ja lu-
kiossa eräs suomen opettaja kehui, että voisin päästä 
pitkälle kirjoittajana. Niinpä silloin tällöin vuosien mit-
taan kävi mielessä, että enköhän minäkin joskus vielä… 

Muutama vuosi sitten jättäydyin tai jouduin pitkälle 
virkavapaalle, ja heti ensimmäisenä vapaapäivänäni 
aloin pusertaa proosaa. Tutkijan ammattitaitooni kuu-
luva tieteellinen kirjoittaminen on pitänyt musteen 
notkeana, joten kynnys tarinoinnin maailmaan ei ollut 
hirvittävän korkea, vaikka aluksi niin pelkäsin. Tyylila-
jiksi tuli luontevasti kauhu, fantasia ja scifi . Pikkupoi-
kana kiinnostuin Vaahteramäen Eemeleiden jälkeen 
scifi stä, niinpä luin suurin piirtein kaiken tieteiskirjalli-
suuden mitä löysin koulun kirjastosta ja vähän muual-
takin, ja myöhemmin kauhu sai minusta otteensa. Yk-
sinkertaisesti: haluan pääasiassa kirjoittaa tekstiä, jossa 

realismi ei kahlitse liikaa mielikuvitusta.
Lähetin ensimmäisiä novellejani sinulle Anne, ja sain 

sinulta todella rohkaisevaa ja koulivaa palautetta! Elä-
mässä voi olla moni tärkeä asia pienestä kiinni, kuten 
tutustua oikeanlaisiin ihmisiin oikealla hetkellä. Mai-
nitsemani suomen opettaja on todennäköisesti syypää 
siihen, että minusta tuli kirjailija.

Anne: Millainen matkasi oli esikoiskirjan julkaisemi-

seen?

Pekka: Sijoituin Peuraheimo-novellilla yllätyksekseni 
peräti neljänneksi Nova 2003 -kilvoittelussa. Novelli 
on minulle kumminkin liian vaikea taiteenlaji, joten 
romaanin kirjoittaminen alkoi pian houkutella novel-
leja enemmän. Laajensin romaanin mittoihin erään 
tarinani, josta piti alun perin tulla kauhua, mutta joka 
muotoutuikin rikosromaanin parodiaksi vakavilla tee-
moilla. Olen saanut tuosta hömppätarinasta myönteistä 
palautetta, mutta kieltämättä siinä on paljon puutteita, 
kuten tylyn yksioikoinen loppuratkaisu.

Laitoin rikosromaanin jäähdyttelylle. Aika tuntui 
kypsältä tarttumaan uudelleen Peuraheimon vaativam-

Peuraheimon 
Tarina
Kysymyksiin vastasi Pekka Halonen
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paan maailmaan ja aiheeseen. Käsikirjoituksen työs-
täminen oli silti pitkään vaivalloista ja vaikeaa: välillä 
meni useita kuukausia ilman kunnollista edistymistä. 
Ja sehän oli turhauttavaa! Onneksi veljeni Osmo jaksoi 
kysellä työni edistymisestä sekä keskusteli kanssani 
ihailtavalla kiinnostuksella kivikauteen ja tähtitaivaa-
seen liittyvistä aiheista, ja jumitus alkoi hellittää. Hän 
halusi auttaa pikkuveljeänsä kirjailijaksi.

Syksyllä 2007 lähetin Peuraheimo-romaanin ensim-
mäisen ”valmiin” version uuteen genrekustantamoon 
Vaskikirjoihin. Leppäsen Erkan kustantamo oli minul-
le heti unelmavaihtoehto, sillä ajatus pääsemisestä fan-
tasian ja scifi n klassikkokirjailijoiden seuraan kutkutti 
ja imarteli paljon enemmän kuin mahdolliset myynti-
luvut suurempien kustantamoiden suojissa. Olen ollut 
realisti enkä ole unelmoinut rikastumisesta kirjailijana.

Peuraheimon muokkaus julkaisukuntoon ei käynyt 
aivan tuskattomasti, mutta viimeistelyvaihe esilukijoi-
den sekä Erkan palautteiden pohjalta oli hyvin opetta-
vaa. Vanhoista tavoistani tieteen kirjoittajana on kum-
minkin vaikea päästä eroon, niinpä Peuraheimosta tuli 
ilmaisultaan varsin tiivis romaani, jossa ei ole enempää 
kuin hieman runsaat 200 sivua. Minulla ei ole tapana 
jaaritella.

Anne: Onko sinulla kirjallisia esikuvia, suosikkikirjai-

lijoita / -teoksia?

Pekka: Hermann Hesse on tehnyt erityisen suuren 
vaikutuksen, etenkin romaanillaan Demian, ja eivät-
köhän myös kaikki kauan sitten lukemani scifi -kirjat, 
Tarzanit, Vaahteranmäen Eemelit ja Aku Ankat ole 
omalta osaltaan antaneet rakennuspalikoita kirjalliseen 
ilmaisuuni (heh). Hessessä viehättää ulkopuolisuuden 
teema, ja hän yritti hakea totuutta ja elämänsisältöä 
hengellisyydestä johtuen jo kotitaustastaan. Hesse ei 
ilmeisesti kumminkaan koskaan saavuttanut mielen-
rauhaa. Hän oli lahjakas ja älykäs mies, joten mikä 
mättäsi?

Peuraheimosta löytyy yhteyksiä Raamattuun: prolo-
gi luomiskertomuksineen vastaa Vanhaa Testamenttia, 
ja Ahlan tarinassa on yhtymäkohtia Uuteen Testa-
menttiin. Historiallisena henkilönä Jeesus kuoli ristillä 
nöyryytettynä ja uskonsa menettäneenä, mutta fanta-
siahahmona Jeesus nousi taivaaseen yhtenä polyteis-
tisen kristinuskon jumalana. Uskokoon kuka haluaa 

tuohon onnelliseen loppuun; tuohan se lohtua monille.
Olen saanut vaikutteita myös musiikista. Esimerkiksi 

kohtaan, jossa Soahkes kuolee, on suuresti vaikuttanut 
My Dying Briden Th e Dreadful Hours -albumin kap-
pale My Hope, Th e Destroyer. Ja onhan sillä levyllä biisi 
nimeltä A Cruel Taste of Winter.

Tekstin rytmitystä olen opiskellut katsomalla eloku-
via, ja nimenomaan viihteellisiä mutta laadukkaita sel-
laisia. Peuraheimo oli pitkään raskasta jankkia kuin kat-
tilaan unohtunut kaurapuuro, mutta elokuvasessioiden 
jälkeen osasin rytmittää sen luettavampaan muotoon.

Anne: Mistä sait idean Peuraheimoon? Millaisia tee-

moja teos kirjoittajan näkökulmasta käsittelee?

Pekka: Peuraheimo sai alkunsa, kun yritin aloittaa uutta 
novellia, edessäni valkoinen ”paperi”, ja mietin voiko 
tarinan idean keksiä väenväkisten runnomalla. Totesin 
pian, ettei taida onnistua. Menin keittiöön, katsoin ulos, 
ja kohta mieleeni juolahti kivikauden noidat. Peurahei-
mon peruselementit alkoivat hahmottua kuin itsestään: 
isä opettaa tytärtään seuraavaksi noidaksi kyläläisten 
vastustuksesta huolimatta. Isä ja tytär liikkuvat luon-
nossa, ja isänoita opettaa kaiken mitä on itse oppinut. 
Aluksi tarinaan piti tulla mukaan myös tonttujen kaltai-
sia olentoja, mutta onneksi hylkäsin moisen ajatuksen jo 
varhaisessa vaiheessa. Fantasiaelementit ovat romaanin 
alussa kuin pelkkinä vihjeinä tulevasta, ja fantasia pääsee 
valloilleen vasta aivan lopussa melkoisena tykityksenä.

Yksilön ulkopuolisuus yhteisössään askarruttaa ja 
kiusaa mieltäni, ja Hessen tapaan haluan tarinoissani 
käsitellä etenkin tuota teemaa. Moni pystyy toimimaan 
yhteiskunnassa ja yhteisöissään ilman suurempaa kitkaa, 
vaikka he tuntevat olevansa selkeästi toisenlaisia, kun 
taas joistakin tuntuu, että heidät erottaa muusta ihmis-
ten maailmasta vankka, ylittämätön muuri. Lukuisat 
kirjailijat ja taiteilijat, kuten tieteentekijätkin, ovat int-
rovertteja, jotka sietävät yksinäistä puurtamista. Muut 
voivat pitää heitä, siis meitä, omalaatuisina eksentrik-
koina, jopa ”hulluina”. Niinpä ulkopuolisuuden kuvaa-
minen on eri alan taiteilijoille usein läheltä liipova aihe. 
Muun muassa Juice Leskiselle ja Steven Spielbergille on 
kirjoitettu diagnoosi (muutama vuosi sitten muodik-
kaasta) aspergerin syndroomasta, mikä sopii vaikutel-
maan, jonka näistä herroista on voinut saada.

Persoonallisuuden lisäksi tietenkin lukuisat muutkin 
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syyt aiheuttavat ulkopuolisuutta ja jopa syrjäytymistä, 
ja tällaisista kohtaloista tarinointi on paljon mielenkiin-
toisempaa kuin keskivertotavisten touhuilujen kuvaile-
minen. Peuraheimossa arka Ahla ei sopeudu rooliinsa 
kylänsä keskushenkilönä, ja tyttäreen Birtheen koh-
distuu epäilyjä ja vihamielisyyttä hänen sukupuolensa 
vuoksi.

Lisäksi minua kiinnostaa luonnonsuojelu jo työnikin 
puolesta biologina, ja eläinten oikeudet ovat minulle 
tärkeitä. Haluan käsitellä noita aiheita, vaikka kuinka 
tultaisiin moittimaan saarnaamisesta.

Anne: Millaista taustatyötä jouduit tekemään Peura-

heimon kanssa?

Pekka: Monen fantasiakirjan lukeminen on jäänyt 
kesken, koska nämä ovat olleet liian epäuskottavia ja 
lapsellisia. Niinpä käytin paljon aikaa tutkimustyö-
hön tarpeeksi aidon tuntuisen maailman luomiseksi. 
Taustatietoja löysin tietenkin internetistä ja kirjoista, 
sekä lähellä Oulua sijaitsevasta Kierikin kivikautisesta 
kylästä ja museosta. Koska tarina sijoittuu muinaiseen 
Suomeen, tutkiskelin myös suomalaisten ja saame-
laisten alkuvaiheita. Oli myös syytä ottaa huomioon 
vuosituhansien takaiset luonnonolosuhteet, jotka olivat 
hyvin erilaiset kuin nykyään. En kumminkaan stressan-
nut liikaa kaikkien yksityiskohtien todenperäisyydestä 
tai mahdollisesta todenperäisyydestä, sillä tärkeintä on 
lopulta itse tarina.

Anne: Millaista palautetta olet saanut esikoisromaanis-
tasi? Miltä se on tuntunut? 

Pekka: Lukijoiden ja kriitikkojen palautteet ovat olleet 
yllättävän myönteisiä! Hyvältähän se tuntuu, kun ke-
hutaan, vaikka on se ollut hieman hämmentävääkin. 
Myös Kierikin johtaja Patrik Franzén tykkäsi hyvin 
paljon Peuraheimosta, joten onnistuin ilmeisen hyvin 
kuvaamaan kivikauden elämää!

Anne: Mitä seuraavaksi? Onko uusia tekstiaihioita 

hautumassa? Jatkatko Peuraheimon kaltaisella maail-

malla/tarinalla, vai jollakin ihan muulla?

Pekka: Olen päässyt hyvään alkuun uuden romaanin 
kirjoittamisessa. Peuraheimoon verrattuna se on huo-
mattavasti perinteisempää fantasiaa, vaikka mielestäni 
tämäkin tarina on tarpeeksi omaperäinen erottuakseen 
muusta fantasiatarjonnasta. Haluan kokeilla erilaisia 
tyylejä, enkä aio jämähtää formaattikirjailijaksi. Saatan 
silti vielä joskus palata Peuraheimon maailmaan, sillä 
olen jo hahmotellut aiheelle kolme jatkotarinaa.
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Kirjakatsaus
Anne Leinonen

Vuosi 2008 on ollut spefi n 

ystäville juhlaa. Moni uusi 

nimi on saanut esikoiskirjansa 

julkaistuksi ja Usvastakin tutut 

tekijät ovat olleet liikkeellä. 

Tässä muutamia poimintoja 

vanhoilta ja uusilta tuttavuuk-

silta.

Petri Laine: Taivaan kaikki 

värit (Turbator 2008)

Turkulaisen Turbatorin M-sarja 
jatkuu Petri Laineen täysiverisillä 
science fi ction -novelleilla. Kirjaan on koottu Laineen 
vuosina 2002 -2008 eri pienjulkaisuissa julkaistuja 
novelleja.

Niminovelli Taivaan kaikki värit kertoo Maahan 
asettautuneesta vieraasta, jonka tehtävänä on kerätä 
tietoa ja puuttua paikallisten elämään mahdollisim-
man vähän. Ihmisyys on kuitenkin niin kiehtova asia, 
että tutkija huomaa ajautuvansa syvälle sen uumeniin 
– ehkä liiankin syvälle. Niminovellin mukaisesti muut-
kin kokoelman novelleista vievät lukijan ihmisyyden 
äärelle. Hengitä, hengitä… on tulevaisuudenkuva 
maailmasta, jossa jokainen yksilö on alistettu osaksi 
suurta verkkoa. Jokainen yksilö on tärkeä, mutta yh-
teiskunnan toiminnalla on hintansa, jonka maksajaksi 
päähenkilö on vastoin tahtoaan joutunut. Taivaanvau-
nut pohtii ihmiskunnan tulevaisuutta tilanteessa, jossa 
katastrofi  väijyy nurkan takana. Sade vie iskuryhmän 
tuntemattomalle planeetalle, jonka biologia yllättää.

Mukana kokoelmassa on Usvassa aiemmin julkais-
tut Maan varjo, Kuolleet puutarhat ja Albedo Nolla.

Laineelta on tulossa keväällä 2009 kauhunovelliko-
koelma myös Turbatorin julkaisemana.

Tytti Heikkinen: Täytetyn eläimen lämpö (poEsia 

2008)

Heikkisen esikoisrunokokoelma on hakukoneella 
tehtyä proosarunoutta, jossa leikitellään tarinoilla ja 
viistovalaistaan todellisuutta. Googlen käytöstä mate-
riaalinm hankinnassa ei tosin tietäisi, ellei siitä teoksen 
takakannessa mainittaisi, sillä Heikkinen on työstänyt 
runot perusteellisti ja huolitellut kaiken sisältöä myöten. 
Yksityiskohdista rakentuu yksilöiden tarinoita ja monet 
oivalluksista perustuvat pieniin, mutta silti hätkähdyt-
täviin muutoksiin joko näkökulmassa tai siinä, miten 
ihmiset reagoivat asioihin. Teoksen alussa on sitaatti 
nettikeskustelusta, jossa kyseenalaistetaan suurten ker-
tomusten kirjoittamisen mahdollisuus ja ironisoidaan 
lempeäasti kokoelman sisältö.

Heikkiseltä on aiemmin julkaistu scifi -novelli Kau-
sin taivas (Portti 2/2008). Usvan lukjoille hän on tuttu 
näyttävistä mustavalkokuvista mm. Usvan arjen outous 
-voittajanovelleissa numerossa 2/07.

Muita vuonna 2008 julkaistuja kirjoja:

Pekka Halonen: Peuraheimo (Vaskikirjat). Kotimaista muinaissuomalaisten elämää valaisevaa fantasiaa.
Marko Hautala: Itsevalaisevat (Tammi). Kulttikauhutarina
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Helena Numminen: Murhaavasti (Turbator 2008)

Kotkalaisen Nummisen rikosnovellit ovat naista voi-
maannuttavia tarinoita: nainen ei alistu uhrin osaan 
vaan ottaa tapahtumat omiin käsiinsä.  TUnteet ovat 
pinnassa ja henki höllässä, kun katkeruus purkautuu 
toiminnaksi. 

Murhaavasti on rikosnovellikokoelma, jossa naiset 
tarttuvat aseisiin. Monet teoksen naisista ovat alistetussa 
asemassa ja heille on pedattu uhrin asema, mutta nai-
setpa eivät suostu alistumaan, ei ainakaan loputtomiin. 
Yhtään tappoa tai murhaa ei kuitenkaan tehdä pistoo-
lilla, vaan rikokset ovat omalaatuisia, ja kuten murha-
maanantaissa todettiin, sottaisiakin. Tarinat eivät ulotu 
kiinnijäämiseen ja rangaistukseen, vaan moralisoinnin 
sijaan Numminen ymmärtää ihmisyydessä piileviä pi-
meitä juonteita. Hyväksikäyttö ja alistaminen voi syn-
nyttää kenessä tahansa katkeruuden ja vihan kierteen, 
joka voi johtaa äärimmäisiin tekoihin.

Kokoelmassa vilisee paljon eläimiä siasta, kameliin ja 
boaan ja lehmästä uhripässiin, ja mustaa huumoriakaan 
ei ole unohdettu, mm. Lihakirveen terällä -novellin 
murhanhimoinen päähenkilö on nimeltään Hellä.

Kokoelma ei sinänsä ole spefi ä, mutta Nummisen 
spefi -novelleja on julkaistu Usvassa: Valkoinen sulka 
numerossa 2/05, Allahin enkeliksi numerossa 1/07, ja 
punkkiaiheinen Hörp slurp verta! Usvassa 4/07 .

Harri Kumpulainen: Pelin henki (Turbator 2008)

Virkistäviä ja absurdeja proosalastuja tai lyhytnovelleja, 
miten näitä nyt sitten haluaakaan kutsua, lyhimmillään 
muutaman sadan sanan juttuja. Kumpulaisella on taito 
tarttua hyvinkin pieniin yksityiskohtiin, kuten esimer-
kiksi hattuun, ja vääntää siitä hauskasti asiaa. Mustaa 
huumoria, älykkäitä nyrjähdyksiä, hassuja sattumuksia. 
Samalla tulee laitettua kokonainen elämän kirjo paket-
tiin. Sopivat erityisesti illanistujaisiin ääneen luettavak-
si. 

Tiina Raevaara: Eräänä päivänä tyhjä taivas (Teos 

2008)

Hallittu kokonaisuus, jossa unimaailma ja todellisuus 
lomittuvat toisiinsa. Nuori nainen raahautuu portilla 
ja pelastautuu muurien sisäpuolelle taloon, josta hän 
löytää isänsä ja kaksikymmentä veljeään. Vanha viisas 
mies raottaa naisen menneisyyttä, taustaa, jossa saattaa 
olla tuntemamme maailman tuho – tässä todellisuudessa 
aivan kaikesta ei voi olla varma, eikö tarvitsekaan olla. 
Tärkeämpää on sukeltaa mielen sisäavaruuteen, symbo-
lein merkittyyn maailmaan, ja aistia sitä hyvin tarkoin. 
Voi kuitenkin ajatella, että nainen selvisi ydintuhosta, 
eli ketunpoikien kanssa ja on nyt löytänyt yhteisön, jos-
sa hänet yritetään pakottaa naisen ikiaikaiseen rooliin. 
Talo, jossa nainen vaeltaa, on hänen minuutensa peili, 
yhtä sokkeloinen, epämääräinen, rikkinäinen – mutta 
sen ytimessä on jotakin hyvin räjähdysaltista. Tämä on 
minun tulkintani, kannattaa lukea teos avoimin mielin 
ja rakentaa oma tarinansa.

Pasi Ilmari Jääskeläinen: Taivaalta pudonnut eläintarha (Atena-kustannus). Mieltä kutkuttavia novelleja mo-
ninkertaiselta Atorox-voittajalta
Hekuman huipulla, toim. Pasi Karppanen. (Suomen Tieteiskirjoittajat ja Tutka). Kirjoituskilpailun parhaim-
mistoa, mukana mm. Harri Erkki, Tuomas Saloranta
Viivi Hyvönen: Apina ja Uusikuu (WSOY). Scifi stinen fi lm noir -henkinen runsaudensarvi


