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Prologi: Suomesta lähtö
Kävelimme Brysselistä Istanbuliin, minä ja Teemu Takatalo. Olemme taiteilijoita ja Kävelyn eräänä päämääränä oli taiteellinen tutkimusmatka vuosina
2007-2008 . Kävelyssä sekoittui piirteitä pyhiinvaelluksesta, protestikävelystä
ja taiteellisesta tutkimuksesta. Tällä hetkellä ajattelen, että eniten Kävelyssä
oli kyse kuitenkin omavoimaisuudesta sekä sitkeydestä, koska haastoimme
itsemme kävelemään Euroopan halki vain siksi, että olemme olemassa. Aluksi emme tienneet minne Kävelymme sijoittuisi. Annoimme kävelemisen ajatuksen harhailla - kunnes ystävämme ehdotti reitiksi Brysselistä Istanbuliin,
EU:n geopoliittisesta keskuksesta sen laidalle. Päätimme antautua tälle suunnitelmalle tarmokkuudella ja uteliaisuudella. Intuitiivisesti tiesimme myös,
että pystyisimme yhdessä toteuttamaan tämän suunnitelmamme, vaikka se
olisi vaativa, emmekä olleet aiemmin tehneet vastaavaa suurta prosessia yhdessä.
Ennen lähtöä asetimme Kävelylle abstrakteja ja yleisiä kysymyksiä: Olemmeko muuta kuin kulttuurimme tuotteita? Onko systeemi, jossa elämme sama
asia kuin elämämme? Olemmeko sitä, kuinka näemme maailman? Entä jos
lakkaamme toistamasta tuttuja rutiineja, näemmekö maailman toisin, tuleeko
meistä silloin jotain muuta? Pitkä vaellus on tietoisesti pohdiskelua varten
otettua aikaa, itsen ja kulttuurin läpikäymistä. Ilman sähkölaitteita, informaatiotulvaa ja jatkuvaa tuolissa istumista saatoimme tutustua oman mielemme
sisältöihin ja arkkitehtuuriin. Kävelyn ja sen dokumentoinnin edetessä kysymykset muovautuivat myös konkreettisemmiksi ja ne kytkeytyivät enemmän
yksittäisen ihmisen elämään. Matkalla tapaamamme ihmiset kysyivät meiltä
yhä uudestaan, miksi olemme kävelemässä niin pitkää matkaa. Heidän kysymyksistään meille muotoutui tavallaan sarja ”peruskysymyksiä”, jotka sitten
laajenivat eri suuntiin. Keskustelujen sisällöt riippuivat luonnollisesti keskustelukumppaneista. Voi sanoa, että meillä oli läpi prosessin omat teemamme,
yhteiset teemamme ja lisäksi teemat, jotka tulivat esiin kun keskustelimme
kolmansien osapuolten kanssa. Kävelyllä on aikaa, tavattoman paljon aikaa.
Ajan ansiosta pääsemme läpi näennäisestä tylsistymisestä ja syvemmästä tylsistymisestä – tai sanottakoon kyllästymisestä - ja käsiksi siihen, mitä mielen
pintakerrosten alla on. Walter Benjaminin sanoin: ”Tylsyys on unilintu, joka
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hautoo kokemuksen munia.” (Benjamin 1969, 91; suom. R.K.) Tämän kirjoituksen myötä ovat vihdoin kuoriutumassa Kävelyllä muodostuneen ajattelun
poikaset. Olen liittänyt mukaan myös kuvia, hengähdystauoiksi tekstin lomaan ja kertomaan oman tarinansa.
Ajallinen etäisyys ja ajattelijoita
Tuntuu, että nyt minulla on meneillään uusi taiteellinen tutkimusmatka,
koska haluan kirjaimellisestikin kirjoittaa uudelleen koko matkan. Olen kirjoittanut Kävelyn isolla alkukirjaimella silloin, kun puhun teoksesta ja pienellä silloin kun se tarkoittaa liikkumisen muotoa. Kävelyltämme on paljon
luonnos-, valokuva-, video-, teksti- ja äänimateriaalia. On hedelmällistä katsoa niitä nyt, viiden - kuuden vuoden kuluttua, koska suhde siihen, ketä ja
mitä katsoo, on sopivasti uusiutunut. Kävelyn ansiosta ymmärrän Euroopan
toisella tavalla kuin ennen, enemmän luontona kuin ennen, sellaisena maapallon pintana, jota pitkin ihminen voi kävellä ja vastaan tulee paljon maisemaa.
Hyönteisiä on joka paikassa ja eläimiä kuljeskelee kasvien seassa. Ymmärrän Eurooppaa enemmän vuoristoina, jokina ja teinä. Siellä ovat kulkeneet
Hannibalin sotanorsut ja roomalaisten armeijat, ja nykyään taivasta halkovat
lentokoneet ja maanteitä kaahaavat rekat ja autot. Toisaalta myös panssarivaunut ovat liikkuneet lähihistoriassa, rajat uusiutuneet ja uusiutuvat yhä.
Kaupungit ja kylät kohoavat tasaisin välimatkoin maastosta, mutta niiden väleissä on paljon toisenlaista tilaa. Tuo tila on sellaista, mistä ei kerrota usein
Euroopasta puhuttaessa, koska siinä ei sellaisenaan ole mitään kertomista.
Meidän kävelytarinamme ovat sekä aineiston- että muistinvaraisia. Aivotoimintaa määrittää neuroplastisuus eli aivot ja muisti toimivat niin, että kun
muistot aktivoituvat, ne kutoutuvat yhteen myös senhetkisen mielentilan tai
tunnetilan kanssa. Tämä mahdollisesti muokkaa muistoja: kun ne myöhemmin aktivoituvat uudelleen, suurella todennäköisyydellä muistoja värittää
tällä kertaa myös viimekertainen ”yhteen kutounut” ajatus- ja tunnemateriaali. (Hanson 2009, 6-7.)1 Tällä hetkellä kirjoittaessani Kävelystä, siihen on
jo kietoutunut ja kietoutuu uusia sävyjä ja tapahtumia, Kävelyn jälkeen vierähtänyttä aikaa, elettyä elämää. Toisaalta minua kiinnostaa tarinan kertominen itsessään ja näin jälkikäteen kirjoitettuna kaikki on kertomista tietyillä
sanoilla, kuvittamista tietyillä kuvilla ja mielikuvilla. Nyt kun katson ja luen
jälkikäteen kuvia ja tekstejä, joita aikanaan on syntynyt Kävelymatkalla, olen
ollut erityisen kiinnostunut silloisen kertojan äänestä. Aikaa on kulunut ja
1 Ks. myös ohjaaja Ari Folmanin animaatio Waltz with Bashir (2008), jossa päähenkilö selvittää muistojaan ja muistamattomuuttaan Libanonin miehityksen ajalta vuonna 1982.
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olen valmiimpi kuulemaan ja näkemään sen äänen, joka usein Kävelystä väsyneenä kertoo kirjoittaen tai piirtäen päiväkirjalle, kuinka absurdisti ja myös
arkipäiväisesti asiat tutkimusmatkalla ovat edenneet. Varsinkin piirroksista
ilmenee voimakkaasti yksi ihmisluontomme ihmeellisyyksiä: tietyssä ajassa
ja paikassa tietyn ihmisen paperille luonnostelemat kuvaukset ovat aina täysin uniikkeja, niin kuin kokemuksemme elämästä. Samaan aikaan niissä on
tavoitettavissa jaettu symbolinen todellisuus ja ne ovat ilmaisua, koetun poimintoja toisille kertomista, jakamista varten.
Kävelyllä vitsailimme usein sen olevan meidän maisteriohjelmamme. Olen
saanut paljon inspiraatiota ja hyvää ohjausta kirjoittamiseen ja kirjoitusten
jakamiseen visuaalisen kulttuurin opinnoista (Aalto-yliopiston maisteriohjelma). Varsinkin lyhyet esseet kurssien yhteydessä ovat olleet loistavia jakamisen mahdollisuuksia. On ollut hauskaa ja valaisevaa esimerkiksi katsoa
elokuva yhdessä ja keskustella ja kirjoittaa siitä. Kirjoittaminen ja kertominen on yhteistyötä ja parhaimmillaan ymmärrystä laajentavaa ja parantavaa
sellaista. Mediatutkija Veijo Hietala pohtii elokuvan kertovuuden ja muistin
yhtäläisyyksiä: ”Kaikki kertominen on muistamista, kertomukset ovat ihmismuistin representaatioita, muistot kertomuksia. Mikäli kertomusmuoto vielä
oletetaan – muun muassa Roland Barthesia ja Fredric Jamesonia mukaillen –
enemmän tai vähemmän universaaliksi kulttuuriseksi rakennelmaksi, päädytään myös tätä kautta oletukseen muistin - ja ihmispsyyken - samanaikaisesti
yksilöllisestä ja sosiaalisesta luonteesta.” (Hietala 1996, 206.) Tässä kirjoituksessa Kävely tulee kerrottua minun ihmispsyykeni ja muistini kautta. Teemu
on antanut suostumuksensa kerronnalle.
Kirjoitukseni näkökulmaa sävyttää kiinnostus kertomiseen ja myyttisyyteen. Myyttinen maailma rakentuu minulle nimenomaan elämänmakuisuutena kaikessa rikkaudessaan. Kävelyssä siihen mahtuvat ja kuuluvat sekä hielle
haisevat kengät teltassa että sisäisessä maailmassa tapahtuva epäonnistumisen tai vähitellen laajenevan ”ylevän” kokemus. Mikään näistä ei mene toisen
edelle, vaan olennaista on, että henkilökohtainen myytti syntyy yhdistelmästä, jossa kaikki yksittäiset osaset kommunikoivat keskenään ja rakentuvat toisistaan. Näistä aineksista syntyy kerronnan joki, joka sisältää kaikki virtansa
ja pisaransa. Tämä joki sisältää myös merkityksen ihmisen elämälle. Käsittelen tekstissäni hieman Viktor E. Franklin ajatuksia aiheesta. Franklin ajattelun keskiössä on monella tavalla ihmisen tarve löytää tarkoitus elämälleen
ja tämä häntä primaarisesti motivoivana voimana (Frankl 2009, 90). Samaan
tapaan asiaa on hahmottanut C. G. Jung. Suomentaja Mirja Rutanen kirjoittaa
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Jungin omaelämäkerran alkusanoissa: ”Tämän päivän ihmiselle, joka usein
masentuu arvojen tyhjiössä, Jungilla on paljon sanottavaa. Hän piti ratkaisevan tärkeänä ihmisen halua nähdä merkitys elämässään. Ilman omaa myyttiään ihminen ei voi kokea elämäänsä merkitykselliseksi.” (Rutanen 1985, 17.)
Eikö tämä ole nähtävissä jatkuvasti ympärillämme? Masentuneet ihmiset raahustavat läpi elämän näkemättä yhteyksiä elämänsä tapahtumien välillä ja
löytämättä voimavarojaan ja syvätason merkitystä elämässään. Frankl kutsuu
tätä aikamme joukkoneuroosiksi. Kävelylle lähtemiseen vaikutti meillä molemmilla ajoittainen edellä kuvatun kaltainen masentuminen. Skandinaavisen yhteiskunnan tulosvastuullinen harmaus peitti tehokkaasti sen merkityksellisen horisontin, jota kohden edetä. Se vaiensi syvemmän elämäntunnun.
Tätä ihmiset jaksavat sietää paljon, vaikka lääkkeiden voimalla, mutta juuri
tämän koimme ja koemme lähtökohtaisesti hyvin vastenmielisenä. Yhteisen
tutkimusmatkamme yhtenä tehtävänä oli tutkia tätä itsessämme ja elämässä
ympärillämme.
Kirjoitukseni sivuaa myös filosofi John Deweyn taide- ja kokemusfilosofiaa. Dewey hahmottaa taiteen kokemuksellisesta näkökulmasta ja on kirjassaan Taide kokemuksena (2003) käsitellyt kiinnostavasti aihetta. Deweyn mukaan esteettinen ilmenee kaikessa, missä ihmisen huomio kiinnittyy aistien
kautta ja hän havainnoi nautinnollisesti jotakin tapahtuvaa asiaa. Edelleen,
ymmärtääksemme esteettistä kokemista, meidän pitäisi lähteä liikkeelle
elämästä ja tällaisesta kokemisesta (eikä suinkaan taidetuotoksista). Dewey
mainitsee taiteen merkityksen olevan ”välitöntä elämäntuntua tihentävää”.
(Dewey 2003, 13, 15.) Nuorena taidekoululaisena matkustellessani maitse Siperiaan ja Kiinaan, pohdiskelin juuri samoja asioita kokemusteni yhteydessä:
miksi jokin tapahtuma kiinnitti huomioni ja näyttäytyi erityisen kirkkaana?
Miten tällainen kokemus muodostuu? Tämä muodosti taiteellisen työskentelyni pohjan. Dewey kirjoittaa eri yhteyksissä myös siitä, kuinka sanat vain
viittaavat itse asioihin, jotka itsessään ovat virtaavia ja ihmisen kokemuksessa aina erilaisia, kokijastakin riippuen. Asioiden laadut ovat konkreettisia ja
eksistentiaalisia, eli ne saavat aineksensa kokijan ainutkertaisuudesta (emt.,
261). Esteettinen kokeminen luo objekteihin (jotka eivät välttämättä ole nykytaidetta) voimakasta ja jopa vitalistista suhdetta. Max Ryynänen kirjoittaa
Dewey-artikkelissaan (2003) tämän olevan jopa vastakkaista estetiikkaan luutuneille kontemplatiivisen ja pyyteettömien tarkastelun tavoille. Itse olen ehdottomasti kiinnostuneempi elämässä taiteesta ja asioista, joissa kokeminen
on kokijan kannalta voimakkaasti osallistuvaa, ennemmin kuin älyllisen vii-
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leää. Deweyn lähestymistapa puhuttelee minua, sillä se on laajaa mutta silti
käytännönläheistä ja pyrkii muutoksiin ja parannuksiin. Itselleni merkityksellisimpiä ovat teoriat, joiden vaikutukset kykenen käsittämään käytännön
elämässä. Kävelyä emme ole koskaan rajanneet nykytaideteokseksi sinänsä,
vaan se oli meidän elämäämme ja on yhä elämäämme, kun käsittelemme sitä
ajatuksellisesti ja taiteen keinoin.
Dewey kirjoittaa ilmaisun luonteesta laajasti. Hänen mukaansa ihmisen
tuottama taide ilmaisee maailmassa vaikuttavia asioita ja voimia, mutta ei
niinkään siinä arkisessa merkityksessä, että se toistaisi näitä. Pikemminkin
tekijä on mukana suuntaamassa ja muuntamassa itsensä kautta näitä fysikaalisia ja luonnossa tai kulttuurissa kulloinkin vaikuttavia voimia (Dewey 2003).
Eikö näin olekin? Taide on maailman tulkintaa ja ilmaisua, vaikka se on myös
presentaatiota. Tutkin kirjoitusprosessissani sitä, mitä olen halunnut Kävelyltä alunperin löytää ja toisaalta tarkastelen nykyistä ilmaisun prosessiani.
Tähän kuuluvat kirjoittamisen lisäksi maalaamani ja valitsemani kuvat, jotka
sisältävät ajattelua toisenlaisessa muodossa. Deweyn ajattelulla on Kävelylle
ylipäätään paljon annettavaa, sillä hän osaa hienosti verbalisoida kokemuksellisia prosesseja, niiden rytmisen rakentumisen merkitystä ja kokemusten
täydellistymistä tai intensifioitumista. Kävelyssä on selvää, että rytmi on iso
osa sitä. Rytmi aiheuttaa tapahtumien ajoittaisen tiivistymisen ja näin osa
kokemuksista muodostuu muita äärellisemmiksi ja nousee paremmin esiin.
Olen hyödyntänyt Deweyn ajattelua myös kirjoittaessani ja luodessani rakennetta kävelykertomukselle.
Deweyn mukaan jo viime vuosisadan alun Yhdysvalloissa oli nähtävissä
kehityssuuntia, joiden tuottama elämäntyyli köyhdyttää ja hajottaa kokemuksia. Teknologian lisääntyminen ja työn spesifioituminen muuttavat ihmisten työn luonnetta niin paljon, että ihmisten keinot käsittää ja säädellä
toimintansa seurauksia vähenevät. Tämä heikentää kykyä suunnata ja kehittää kokemuksia mielekkäästi. Lopulta tämä köyhtyminen kokemuksessa
tuottaa syvää levottomuutta, joka kanavoituu tavaroiden ja muiden hyödykkeiden hallitsemattomaan kuluttamiseen ja voimakkaiden elämysten jatkuvaan tavoittelemiseen. Äärikokemusten jano ja kuluttaminen ovat Deweyn
näkemyksen mukaan oireita siitä, ettei ihminen koe elämää merkityksiltään
tarpeeksi syvästi.2 Näen tässä yhteyden aiemmin mainitsemaani masennuk2 Tähän on kiinnostava näkemys David Graeberilla, joka sanoo, että merkityksen muodostumisessa on kyse mielikuvituksen eheydestä, ei niinkään maailman sekavuudesta tai
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seen ja tapaan hahmottaa nykypäivän arvotyhjiö sekä se, että ihmiselle on
ratkaisevaa kyky nähdä merkitys elämässään. Kuinka ihminen voisi nähdä
merkityksen ja tunnistaa oman elämää ja kuolemaa koskevan myyttinsä, ellei
hän kykene hahmottamaan kokonaisuuksia? Jos asia näytti tältä jo Deweyn
aikana, niin mietin vain, onko hän voinut kuvitellakaan millaiset mittasuhteet
nämä ilmiöt nykyisin ovat saaneet.
Dewey pitää taidetta yhtenä ratkaisuna kyseiseen levottomuuteen ja kokemusmaailman köyhtymiseen (Alhanen 2013). Hänen ajattelussaan taide
ilmentää ja voimistaa kaikissa yhteyksissään kokemisen eheyden ihannetta
eli mielenrauhaa sekä merkitystä tuottavaa, kokonaisuuksia korostavaa kokemista ja sellaisten tuottamista. Deweyn mukaan taideteosten tuottamat kokemukset parhaimmillaan muistuttavat merkityksettömään suuntaan luisuneen
työn vastapainoksi, että kokemisemme voi olla myös ehyttä, laajenevaa ja uudistavaa. Taiteilijoiden työt ja teokset voivat toimia esimerkkeinä vaalimisen
arvoisesta työskentelytavasta olettaen, että taiteilijat tekevät kokonaisvaltaisia
ja pitkäjänteisesti läpikäytyjä prosesseja. Työskentelytavat eivät välttämättä
ole lainkaan deweyläisiä, mutta nykymaailma virtuaaliulottuvuuksineenkin
mahdollistaa edelleen sen, että taiteilijalla on parhaimmillaan vapaus luoda
työprosessistaan mahdollisimman tarkoituksenmukainen. Ajattelen Kävelyä
mielelläni eheyteen pyrkivänä ja pitkäjänteiseen työskentelyyn keskittyvänä
esimerkkinä.
Lähtökohtia
Oma lähtökohtani Kävelyyn oli alun alkaen voimakkaasti esteettinen. Kuvittelin, että Kävely toteutuisi autiomaassa, ajattelin sen suurta maisemaa ja
tyhjyyden kokemista. Oletin, että pitkällä Kävelymatkalla saisin kokea meditatiivisia kokemuksia. Näin tapahtui, mutta aivan eri tavalla kuin mielikuvassani. Aloin kyllä aavistaa sen, matkareitin muotouduttua geopoliittisista
lähtökohdista ja giganttisessa mittakaavassa – olinhan ajatellut vain noin kuukauden tai kahden mittaista kävelyä luonnonmaisemassa. Keskustelin hiljat-

spesifiydestä, sillä se on a priori aina ollut sekava ja pirstaleinen. Mielekäs käsitys syntyy
eheästä mielikuvituksesta ja pirstaleisuus siitä, että asioiden ei osata kuvitella liittyvän toisiinsa. Tähän mielikuvituksen toimimattomuuteen liittyvät yhteiskunnalliset seikat ja erityisesti
väkivalta, joka pakottaa mielikuvituksen toimimaan tiettyyn suuntaan, jolloin toiset suunnat
jäävät vähemmälle ja yhteydet asioiden välillä katkeilevat. (Niin & Näin 2009)
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tain yhdysvaltalaisen zen-opettaja Karen Terzinon3 kanssa, joka on kävellyt
pitkiä matkoja, muun muassa viidentuhannen kilometrin mittaisen reitin Appalakkien vuoristossa. Vaellusreitin aloittaa vuosittain noin tuhat ihmistä ja
kävelee loppuun asti suunnilleen sata. Hän on pohtinut paljon samantyylisiä
kysymyksiä. Miten pitkä kävelty aika vaikuttaa mieleen? Millaisia odotuksia ihmisillä on etukäteen pitkistä kävelyistä? Miten käy, kun pitkä kävely ei
vastaakaan odotuksia muutoksista, joita on odottanut? Terzino kertoi myös,
että monet kävelymatkoille lähtijät ovat kokeneet suuren menetyksen tai elämänmuutoksen. Toisaalta kuulemma yllättävän monilla on ollut niin suuria
odotuksia pitkän kävelyn muuttavasta vaikutuksesta, että he ovat tappaneet
itsensä palattuaan kävelyltä, koska mikään ei olekaan ollut ratkaisevalla tavalla toisin.
”kokemani on holvikaari
sen alta päilyy matkaamaton maa
pakenee ja pakenee kun liikun.” (Tennyson, 1942, 233; suom. Yrjö Jylhä.)
Me päädyimme kävelemään kaikenlaisia teitä pitkin urbaaniin Eurooppaan ja tutkimme kävelemisen lisäksi eurooppalaista kulttuuria. Tunsin melkein koko Kävelyn olevani jotain muuta kuin normaali (edes laajasti ymmärrettynä) ja kyseenalaistin jatkuvasti Kävelyä monella tavalla tahtomattanikin,
vaikka en aikonutkaan keskeyttää sitä. Vitsailimme paljon ja olimme aina oikeassa paikassa mutta väärään aikaan. Koko Kävelyä sävytti huumori, jonka
avulla jatkoimme prosessia eteenpäin. ”Oikeassa paikassa väärään aikaan”
kuvastaa tätä huumoria, elämälle antautumista - myönnämme, että asiat ovat
kummallisia ja ahdistavia ja menemme väistämättä niitä kohti. Kävellessä nimittäin mitään ei pääse karkuun muuten kuin kävelemällä lisää; jos saavut
alueelle, josta et pidä, joudut kohtaamaan sen. Jos saavut alueelle josta pidät,
kohtaat sen ja kohta jätät sen taaksesi. Ajattelet vain todennäköisesti: ”mikä
onnenpotku” kun tulet alueelle, joka ihmisineen on miellyttävä. Kävelyllä
vastaan tuli todella monia tämänkaltaisia tilanteita. Näimme lukuisia erilaisia asuinalueita ja kommunikoimme mitä erilaisimpien ihmisten kanssa. Todistimme heidän elämäntilanteitaan, joihin hetkeksi liityimme oman oudon
agendamme kanssa. Alun perin ilmaus ”väärässä paikassa väärään aikaan”
jäi mieleeni elämään ruotsalaisen runoilija ja performanssitaiteilija Mauritz
Tistelön sanoista. Pohdimme kulttuurisidonnaisten rooliemme jähmeyttä ja
3 Terzino opettaa Zenin harjoittajia Yhdysvalloissa ja Suomessa. Tavallinen mieli on zen-koulukunnan suuntaus, jossa yhdistyy länsimainen psykologia ja zen-harjoitus.
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sitä, kuinka performanssi voi antaa mahdollisuuden olla jotain muuta: olla
väärässä paikassa väärään aikaan oikealla tavalla. Lyhyesti sanottuna oikeassa paikassa väärään aikaan.
Lähdöstä lähtöön
Valmistauduimme lähtöömme eri tavoilla. Teemu leikkasi hiuksensa Kontiolahdella sijaitsevalla mökillämme. Puhuimme vapaudesta ja passin polttamisesta. Minä kävin työkseni haastattelemassa itseoppineita taiteilijoita
ympäri Pohjois-Karjalaa ja säästin rahaa tulevaa kävelymatkaa varten. Lenkkeilin metsässä. Teimme yhden koekävelyn testataksemme varusteidemme
säänkestävyyttä, mutta karttoja emme katsoneet. Päätimme vain, että mieluummin kuin Saksan halki kävelemme Belgiasta Ranskaan ja Italian pohjoisosan poikki. Valmistauduimme yllättäen myös toisilla tavoilla. Teemu mursi
varpaansa päivää ennen lähtöä. Kuukauden parantelun jälkeen kun olimme
vihdoin taas lähdössä, minun selässäni iski noidannuoli niin, että en pystynyt
kävelemään kuin parin sentin askelilla ja jouduin alkumatkalla menemään
sairaalaan hakemaan apua. Kehomme varmasti olivat kauhistuneita kuultuaan kävelysuunnitelmamme laajuudesta ja alitajuisesti kapinoivat ehkä sitä
vastaan. Söin ahkerasti särkylääkkeitä tuon äänen vaimentamiseksi, niin kuin
kunnon työmuurahainen nykypäivänä.
Parisuhteemme ja taiteilijakumppanuutemme muodosti Kävelyllä omaa
elämäänsä. Oli todella merkittävä tekijä, että olimme kävelemässä kahdestaan. Kaikki tekemämme ratkaisut olivat yhteisten päätösten tai yhteisten erimielisyyksien tulosta. Ajan kuluessa syntyi uudenlainen me, Kävelyelämään
sitoutunut yksikkö-kaksikko. Fyysisesti olimme noin kymmenen kuukautta
suunnilleen metrin päässä toisistamme (ainoana poikkeuksena talven tullen
Espanjassa spontaanisti vietetty pari kuukautta, jolloin saatoimme liikkua
erikseenkin.) Tätä helpotti se, että tunsimme toisemme jo vuosien ajalta. Suhteemme ja yhteistyömme paranivat selvästi Euroopan itäpuolella, eikä vähiten siksi, että olimme käyneet ylitsepääsemättömiltä vaikuttaneet, kieltämättä
ongelmalliset prosessit läpi Kävelyn alkupuoliskolla. Olimme koko matkan
ajan toistemme suhteen kärsivällisiä ja sietokykymme oli melkoinen, mutta
sitä suurempi vaikuttava tekijä oli kykymme joustaa Kävelyn ideaalista oikeissa kohdissa. Emme olleet sankareita, jotka puskevat kaiken tietyssä muotissa, vaan ihmisiä, jotka tajuavat vaikka sitten kantapään kautta, että kokonaisuuden nimissä meidän on hellitettävä silloin, kun tilanne näyttää täysin
kestämättömältä. Täten pystyimme myös säilyttämään huumorintajumme –
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kiitos Teemun komiikantajun yhdistettynä ehtymättömään verbaaliseen suihkulähteeseen.
Kävely itsessään tuntui usein melko surrealistiselta, ja tätä koetan seuraavassa tekstissä tavoittaa. Mieleen nousivat usein Samuel Beckettin kertomukset, tapahtumat, joissa ollaan menossa jonnekin, eikä minnekään päästä – tai
odotetaan jotakin, minkä on aina määrä olla tulossa ihan kohta. Tunsimme
itsemme välillä Mercieriksi ja Camieriksi, jotka ovat kovasti menossa, mutta aina lähestulkoon samassa paikassa. Heidän päättömät ja päättymättömät
keskustelunsa ja päätöksentekotapansa tuntuvat myös nykyään hyvin läheisiltä meidän Kävelyämme ajatellen.
Elokuvaohjaaja Luis Buñuel on sanonut, että mysteeri on kaikkien taiteiden olennainen elementti (Hietala, 1996, 194). Itselleni on tärkeää, että taiteellisessa työskentelyssä ja tutkimuksessa säilyy pääsy surrealistiseen, unen
logiikkaan ja mielikuvitukseen. Se ja inspiroituminen ovat apaattisuuden
vastakohta - rutiineihin ja länsimaiseen realistiseen kerrontaan aukeava poikkeama, joka tuo ihmiset ajattomuuden ja äärettömän äärelle.
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I.

Elämä on kärsimystä: Belgia, Ranska, Espanja
Chaqu’un Sa Dada

Nuori pariskunta Euroopan pohjoisessa kulttuurissa 2000-luvun alkupuolella. Henkilöt puhuvat yhteiskunnasta ja työstä, pikkukaupungista ja siitä,
että heidän olisi nyt lähdettävä pitkälle kävelymatkalle, mahdollisimman pitkälle. He ovat saaneet idean lähteä kävelemään Euroopan halki, Brysselistä
Istanbuliin ja valmistautuvat matkaan pakkaamalla, toisella on varvas murtuneena, toisella selkä loukkaantuneena. Kumpikin on tilassa, jossa vaivoin
pystyy kävelemään edes tavallisesti. Nämä nuori mies ja nainen, kutsuttakoon heitä vaikka nimillä Mercier ja Camier, liftaavat aluksi Skandinaviasta
Saksaan ja siellä siksakkia loputtomilla autobaanoilla, huoltoasemien välillä.
Kuljettajia on kahtatoista eri kansallisuutta, kaikki suhaavat ympäri Eurooppaa, kuka häihin Saksaan, kuka äidin luo Italiaan, kuka firman aikataululla
kuljetuksia lastaamaan ja purkamaan. Mercier ja Camier nukkuvat yöt teltassa tai vain pressun alla ja ajattelevat päivisin jo joutuneensa ikuiseen limboon
moottoritiehelvetissä.
Yhdessä autossa heitä vastaan tulee italialainen rastapäinen kaveri, Ualtu, jonka kanssa keskustelu sujuu ja matka taittuu. Puhe kääntyy aaseihin ja
Mercier saa idean aasista, jonka he voisivat ottaa mukaan kävelemään. Ualtu
innostuu puhumaan aaseista, joiden kanssa hän on kävellyt Intiassa kylästä
kylään, Ualtu näyttää pitkää naamaa ja imitoi aasia: ”donkey always looks
sad!” Kolmikko kuvittelee, kuinka Mercier ja Camier kävelisivät ja elelisivät
aasin kanssa, kuin Robert Bressonin elokuvassa Au Hasard Balthazar (1966)
konsanaan. Auto pinkoo eteenpäin baanaa yössä. Lopulta Ualtu jatkaa matkaa Alppien yli Italiaa kohti, päättäen ottaa hiukan oopiumia, että pysyisi
hereillä. Pariskunta käy huoltoaseman taakse pressun alle makuupusseissa
nukkumaan, jatkaakseen aamulla etenemistään kohti Brysseliä.
Länsi-Euroopan syksy on ruskeanvihreä ja sateinen. Lopulta Mercier ja Camier ovat rantautuneet autoilusta päästyään Brysseliin ja Big Squarelle. Europarlamentin portaille sataa niin kuin muuallakin, mutta siistiä siellä on. Pelti
kolisee kun brysseliläiset parkkeeraavat autonsa ahtailla kaduilla. Eri kau-
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punginosissa monenlaiset kulttuurit kukoistavat. Brysselin hienot naiset ja
herrat käyvät suklaaostoksilla Pierre Marcolinin erikoissuklaakaupassa, mikä
symboloi Euroopan nykykaupunkikulttuurin ihanteita hyvin, nautintoja on
hiottava, ne on saatava huippuunsa. Camier käy leikkauttamassa hiuksensa arabiparturiliikkeessä, ”Magicissa”, aloittaakseen Kävelyn taas uudella
tavalla. Arabimiehet nauravat suureen ääneen perjantai-illan hektisessä tunnelmassa, kun vaalea nuori henkilö istuu parturintuolissa ja tarkastelee työn
kulkua.
Camier taluttaa Brysselin lähellä ensimmäistä aasia, jota he ovat menneet
katsomaan lehti-ilmoituksen perusteella. Aasin nimi on Sputnik ja se on nuori ja villi tapaus. Ei selvästikään tottuneena kävelemään kävelemisen vuoksi,
se koettaa haukata taluttajaansa reidestä koekävelyllä ja Mercier katselee tätä
mielessään vähän panikoiden. Kuullessaan hevosten äänet, aasi kiljuu jo hurjistuneena ja isäntä, belgialainen maalaismies, selittää: ”Kyllä, hevoset voivat
olla hieman ongelma, Sputnik pitää kovasti hevosista...” Sputnik on hieman
säälittävä tapaus, joku on lahjoittanut sen isännälle ja voi vain kuvitella, kuinka sen omalakinen elämä jatkuu tallilla. Eipä aasi tiennyt välttäneensä juuri
elämänsä kävelyn, kun Mercier ja Camier jättävät sen taakseen. (Vai tiesikö?)
Aasien maailma ei kuitenkaan lopu siihen. Kulkiessaan nyt Belgian maaseu
dulla, auringonpaisteessa, reput painaen ja hikeä pukaten, päähenkilöt kuvittelevat aaseja tai yhtä myyttistä aasia, joka tulisi kulkemaan heidän kanssaan.
Bernadette, maaseudulla asuva tuttu, on luvannut etsiä heille myös mahdollisia aaseja ja löytänyt maatilan, jossa on yli kuusikymmentä aasia ja hevosiakin. Bernadetten mukavassa maalaistalossa käydään myös keskusteluja ruokapöydän ääressä. Eräs iltaa viettämään tullut naapuri kyselee syytä kävellä
Istanbuliin. ”Aiomme ostaa sieltä Ud-luutun, vaikka ei se nyt ihan pelkästään
se syy ole”, Camier replikoi. ”Ahaa, se on siis preteksti matkallenne!” Nainen
ymmärtää yskän täysin, mikä puhuttelee kävelijöiden kaipuuta runolliseen
elämänkatsomukseen.
Kaksikko jatkaa matkaansa kohti Dinantia ja aasimaatilaa, jalan totta kai. He
ovat tehneet kärryt, joissa on puiset aisat, jotta jaksaisivat paremmin kuljettaa
yöpymisvälineitään – paljon muuta ei olekaan mukana, kun on kävelemisestä kyse. Yöpyminen on varsin romanttista ulkona pusikoissa ja metsiköissä,
vaikka Mercieriä vaivaakin kuuntelemisen kauhu iltaisin teltassa. Televisiosarjat ja murhamysteerit tulevat öisessä sateessa ei-kenenkään tai jonkun tun-
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temattoman maalla kovin todentuntuisiksi. Aamut ovat kuitenkin lempeitä ja
tunnelmallisia murattimetsiköissä, lukuunottamatta metsästäjiä, joita täytyy
väistellä ja joiden kanssa täytyy neuvotella turvallisuudesta.
Eräässä kylässä kummallinen makkaramestari hymyilee, aivan liikaa, silmät kiiltäen. Mercier pyytää saada käyttää puhelinta ja hän kävelee sisään
vanhanaikaiseen taloon, jossa on kananmunan kuoria hellalla, kaikenlaista
tavaraa ja vanha puhelin, jossa on kierrettävä numerotaulu. ”Jokaisella on dadansa!” makkaramestari heittää vielä lähtiäisiksi. Illalla teltan luona Mercier
ei oikein haluaisi tehdä tulta, koska se saattaa näkyä jonnekin ja hullu makkaramestari kummittelee mielessä. Aamu kuitenkin poistaa mielen ylimääräiset
kuvitelmat. Camier on reipas, eikä anna Euroopan pelotella itseään niin helposti, mikä kohottaa myös Mercierin mielialaa useimmiten.
He saapuvat aasitilalle. Aasipariskunta, eläinlääkäri ja hevosmies, puhuvat
vain ranskaa ja Mercier toimii tulkkina, pistäen kaiken ranskansa peliin aaseista, niiden varusteista ja kävelemisestä puheltaessa. Kävelijät majoitetaan
tallin ylisille heinäpaaleille, kaikenkarvaisten eläinten yläkertaan. Aasit tietenkin pitävät omaa mekkalaansa ulkona aitauksessa ja Mercier ja Camier ihmettelevät vain sitä, kuinka ovat joutuneet tänne ja miten voisivat saada aasin
keploteltua itselleen, koska hinta on liian kallis. Camier on rakastunut aasin
tuomaan erikoiseen käänteeseen heidän elämäntarinassaan, Mercier empii
taas käytännöllisistä syistä, koko kävely taitaa olla hänelle jo paljon isompi
pala, kuin olisi alun perin ollut mielessä. Mercier on esteetikko ja hänen mielikuvissaan kävely olisi sijoittunut autiomaahan, kuukauden tai parin mittaisena, mutta nyt siitä on tullut heidän geopoliittisen taiteen tutkimusmatkansa
ja keskustelujensa ja seikkailujensa alusta. Nyt ajatus aasista, sen vastaanottamisesta ja huoltamisesta ovat hänen kapasiteettinsa rajoilla, onneksi Camier
rakastaa tällaista seikkailua ja elämän intensiivistä kokemista ja puskee heitä
eteenpäin aasikaupoilla. Mercier rakastaa olla ”spektaakkelista” poissa ja silti
sen äärellä, heidän keskusteluissaan, joihin aikaa on päivisin tuntikausia - kehon työskennellessä fyysisesti etenemisen puolesta.
Lopulta he taluttelevat aaseja, mutta joutuvat lähtemään ilman sellaista
eteenpäin. Aasi symboloi tässä tapauksessa seikkailua ja omistautumista, täydellistä antautumista elämäntavalle. Tietenkin myös perinteisesti itsepäisyyttä ja sen sisältämää voimaa. Sitä kävely jo alun perinkin on, mutta aasi tekisi
tilanteesta vielä konkreettisemman, koska aasi monen sadan kilon painoisena
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elävänä olentona todella ankkuroisi ihmisen kuin ihmisen kiinni maahan ja
kävelyyn, ja toisaalta auttaisi siinä eteenpäin kantaen talven tullen osan tavaroista. Aasifilosofiaan ja aasin hankkimisen filosofiaan kuuluu paitsi huumoria, myös totunnaisuuksien purkamista ja luovien ratkaisujen löytämistä
yllättävässä tilanteessa. Jos joutuisit tilanteeseen x, miten toimisit? Hankkisitko itse aasin?
Ajan kävelyttäminen
Suurimmaksi kysymyksekseni kävelyn alkuviikoilla muodostui se, mitä
hienoa tässä nyt sitten on. Miksi olen yöpymässä ulkona, mitä “hienoa” on
siinä että olemme ulkona ja kärsimme kaikenlaisista pienistä epämukavuuksista, kylmyydestä, sateesta, sen pelosta, että joku on vihainen tai ryöstää
meidät? Vähitellen luovuttaessani hienouden mielikuvista, tajuntaani alkoi
hiipiä uudenlainen tunne ja ajatus. Ehkä tämä kaikki onkin vain pintaa, pintaa suuren tyhjyyden päällä. Ehkä ei olekaan mitään “hienoa” ja se on hyvä
asia. Ehkä meillä onkin vain suuri ajallinen ja tilallinen tyhjyys, jonka ohuella
pinnalla näyttäytyy alati muuttuvia pikkuasioita, kuten teltanpystytys, muuttuvat ulkoiset maisemat ja tilanteet. Niillä ei olekaan mitään arvoa sinänsä.
Ei olekaan ketään kenelle niistä kertoa, kenelle niitä arvottaa. Mikä vapaus!
Aloin luovuttaa tuolle tyhjyydelle, hyväksyä sen tulon minuun - ja se alkoi
hohtaa heikkoa, mutta rauhallisen iloista tyhjyyden valoaan.
Kerran näin unta, unessa olin harakka. Istuin koivun oksalla ja katselin eräästä
ikkunasta sisään. Näin kaksi ihmistä, heillä oli videokamera ja he istuivat sängyllä.
Siellä oli myös punainen viltti. Kuuntelin mitä he puhuivat, sillä ikkuna oli auki.
Nainen selitti videokameralle: olkoon tämä punainen peitto solidaarisuuden symbolina sille, kuinka uskomattoman rohkeat tiibetiläiset taistelevat väkivallattomasti sortoa vastaan. Oli ilmeisesti jokin solidaarisuusteemapäivä. Miehen jalka oli paketissa,
hänen pikkuvarpaansa oli murtunut. He puhuivat kävelymatkasta Euroopan halki,
jolle lähtisivät kun miehen jalka paranisi. Nyt heillä olisi kuukausi lisäaikaa valmistautua. Mieleeni jäi ennen kaikkea se punainen peitto. (Ote muistiinpanoista 2014.)
Matkan edetessä osaksemme tuli todellisia hämmennyksen hetkiä, pidempiä ja lyhyempiä. Kävelimme, työskentelimme monia päiviä fyysisesti, pääsemättä mihinkään. Kartalla olimme edenneet yhden pikku pistejonon, josta
ei kannata kertoa kenellekään. Ego hämmentyy, kun sankarisuoritus muuttuukin epäsuoritukseksi. Ihmettelimme ranskalaisissa pikkukaupungeissa,
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joista emme olleet koskaan kuulleetkaan aiemmin, missä olemme ja miksi,
kuinka olemme kulkeneet sinne ja mikä on tulevaisuus, onko paluuta. Onko
syytä, onko seurausta, vai tapahtuuko kaikki näennäisten merkitysten kautta,
tyhjyydessä? Palauduimme kuitenkin näistä tunnelmista takaisin suunnitelmamme varaan ja maaseudulla oli helpompi tajuta olevansa Kävelyllä, sijoittaa se johonkin kontekstiin.
Kävelimme Ranskan maaseudulla päästyämme Belgiasta ja aasihaaveista
eroon. Kylästä kylään ja kaupunkiin ja kaupungista metsään ja taas kylään.
Saimme hyvää rytmiä aikaiseksi ja huvittelimme ranskalaisilla tavoilla ruokaa
ostaessamme. Eräänä aamuna, kun kahvi oli loppu, aloimme juoda sen sijaan
viiniä ja taivalsimme 12 kilometriä ensimmäiseen kahvipaikkaan. Suuri vihreä, harmaa, ruskea, sininen, keltainen! Maiseman pinta pyyhkii pikkuhiljaa
mielen pintaa, häivyttää kaupunkien rakentamaa illuusionomaista kuvastoa,
joka jatkuvasti heijastuu unikuvissa, mielikuvissa, muistikuvissa. Tapasimme eräässä kylässä Sylvien, dokumenttiohjaajan, joka pyysi meidät luokseen.
Emme oikeastaan olisi halunneet sisätiloihin yöpymään saavutettuamme juuri sopivan rytmin kävelyssä ja yöpymisessä, mutta uteliaisuutemme luonnollisesti voitti. Sylvie oli innostunut kävelystä ja saimme laittaa ruokaa hänen
keittiössään, käydä kylpemässä ja nukkua ihanassa vierashuoneessa. Seuraavana päivänä Sylvie halusi näyttää meille erään paikallisen taiteilijan teoksen.
Menimme paikalle taiteilijan työhuoneelle, joka oli jonkinmoinen halli. Hallin
täytti ääriään myöten noin lentokoneen kokoinen metallista hitsattu villisika.
Näky oli todella kummallinen kunnianosoitus alueen tunnuseläimelle ja näin
jälkeenpäin mietin, mikä viesti tässä meille oli tarkoitus oikein piillä. Taiteilija
vain toivoi, että saisi sijoitettua tämän jättimäisen villisian jonnekin, hän oli
myös investoinut kaikki rahansa siihen ja keräsi nyt pientä pääsymaksua katsojilta. Jatkoimme matkaamme entistä villisikatietoisempina.
Kävelimme eteenpäin. Kolotukset siirtyivät eri kohtaan kehossa, jossain
loppuivat, jossain taas alkoivat. Eläydyimme leiriytyessämme saksanhirveen,
joka kuuli ammuskelua ja kavahteli metsässä eteenpäin - välillä meistä kuulosti siltä, että olisi sota. Upeassa musteella maalatussa sarjakuva-albumissaan La Resistance du Sanglier (2008) Stephane Levallois kuvaa isoisänsä kokemuksia toisen maailmansodan aikana Ranskassa. Isoisä asuu perheineen
saksalaisten miehittämässä Selles-sur-Cherin kylässä. Levallois, joka ei tuntenut isoisäänsä, aloittaa sarjakuvan muistelemalla kuinka näki lapsena mummolassaan unta isoisästään, villisian hahmossa. Hän kertoo tästä isoäidilleen,
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joka lausahtaa: ”Niin, hän oli vahva”. Isoisä, Bernard, oli oikeudenmukainen
ja koetti selvitä sodan aiheuttamissa ristipaineissa rohkeasti ja auttaen juutalaisperhettä pakenemaan. Levallois kertoo tämän tarinan eläytyen siihen
lapsen ymmärryksellä ja tunteella. Lapsikertoja kohtaa kuoleman teeman,
ja se on kuvattu hienosti kahdella aikatasolla. Lapsi löytää itsestään tappajan leikitellessään hämähäkillä, jonka kohtalosta hän päättää upottaessaan
sen veteen. Samaan aikaan toisella tasolla kuvataan teloituksia ja silmitöntä
väkivaltaa, joita villisikaisoisä pääsee ihmeen kaupalla pakoon. Aivan albumin lopussa oikea isoisä saa kasvot vanhassa mustavalkoisessa valokuvassa,
jonka aikuinen Levallois löytää mummolan liinavaatekaapista. On kuin hän
katsoisi lopussa itseään peiliin ja näkisi oman historiansa kulkevan ajan läpi
tähän päivään. Valokuva on hätkähdyttävän vahva efekti.
Mukavasti kumpuilevassa maisemassa etenimme kaikessa rauhassa kohti
yhä myöhempää syksyä. Vastaan tuli monenlaisia yöpymispaikkoja ja aina välillä joku eläin piti meille seuraa tai saimme yöpaikan kirkon vierashuoneesta.
Pappi pyysi allekirjoituksemme vieraskirjaan, mutta kiiruhti sanomaan, että
tiedot eivät mene poliisille. Runoilijat Rimbaud ja Verlaine olivat joskus kävelleet näitä samoja teitä, mikä tuntui mukavalta sattumalta. Eräänä päivänä
varastimme tien varrelta Rimbaud-Verlaine-reittiä merkitsevän kyltin. Vakuutimme toisillemme myös tarvitsevamme kylttiä pöydän virkaan teltassa,
vaikka se osoittautuikin liian isoksi ja hankalaksi. Taidetaustastamme johtuen
ajattelimme kävellessämme myös elokuvaohjaaja Werner Herzogin saappaita. Herzog käveli Munchenistä Pariisiin marras-joulukuussa 1974 kuultuaan
kollegansa Lotte Eisnerin olevan vakavasti sairastunut. Matka oli tarkoitettu
pelastamaan Eisner ja toisaalta Herzog kertoo halunneensa vain olla yksin.
Toisin kuin oli ajatellut, Herzog julkaisi päiväkirjansa neljä vuotta myöhemmin, kun oli valmis näkemään sen, että ehkä ne sittenkin voisivat kiinnostaa
muitakin ihmisiä. ”Se, mitä matkani varrella kirjoitin, ei ollut tarkoitettu muiden silmille. Nyt, liki neljä vuotta myöhemmin, kun otin pienen muistikirjani
esille, olin merkillisen liikuttunut, ja toive tekstin näyttämisestä myös muille,
minulle tuntemattomille ihmisille, voitti arkuuteni oven avaamisesta niin levälleen vieraille katseille. Ainoastaan eräitä todella henkilökohtaisia kohtia
olen jättänyt pois.”(Herzog 1990, 7.) On kiinnostavaa, että Herzog asetti aiemmat ajatuksensa alttiiksi muiden ihmisten silmille ja tulkinnoille: niistä tuli
silloin täysin uusi luomus, jossa Deweytä mukaillen, vanhat ja uudet voimat
kohtasivat. Vanhat päiväkirjat heräsivät eloon ja saivat uutta henkeä joutuessaan kohtaamaan uuden tilanteen. Näin tässä käy myös Kävelyn kohdalla,
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kun valitsen vanhoja tekstejä ja kuvia osaksi kokonaisuutta, joka tulee luettavaksi uusille ihmisille. Herzogin kuvaus hänen matkastaan on siis päiväkirja. Siinä hän käy ikään kuin dialogia itsensä kanssa, kuvaillen tapahtumia
erittäin yksityiskohtaisesti. Se on mukaansa tempaavaa lukemista, jossa lukija pääsee mukaan Herzogin henkilökohtaisten ajatusten matkaan. Ymmärrän
myös hyvin sen, että Herzog on jaksanut kirjoittaa päivittäiset tapahtumat
uskollisesti päiväkirjaansa - vaikka ei olekaan ajatellut näyttää niitä kenellekään - koska hän on kävellyt yksin. Yksin matkustaessa kirjoittamisella on erilainen funktio: se palvelee dialogia matkustajan ja matkan kesken. Itse olen itsekseni matkustaessani kirjoittanut myös paljon, pääasiassa nähdäkseni mitä
minulle oikein tapahtuu ja mitä aavistelen tai päätän seuraavaksi tapahtuvan.
Intensifioituva Kävely ja kuinka Dewey tarvitsee kävelemistä
Ajattelen nyt erityisesti yhtä aamua, suunnilleen marraskuussa PohjoisRanskassa. Olimme illalla saapuneet kylään, jossa menimme paikalliseen
krouviin teelle, ennen nukkumaanmenoa metsään. Tupa oli perinteinen ja
tuli vähitellen täyteen (todennäköisesti villisikojen) metsästäjiä, kun metsästysaika oli kiivaimmillaan. Lähdimme krouvista etsimään yöpymispaikkaa
ja löysimmekin hyvän sellaisen lehtimetsän siimeksestä. Yöllä kuuntelimme
teltassa, kun tiellä auto törmäsi johonkin, miehet etsivät kadonnutta metsästyskoiraansa ja sitten nukahdimme toivoen, että koira löytäisi omistajansa ja
toisin päin. Aamulla keitimme kahvit märkien lehtien seassa ja lähdimme tallustelemaan kirkkain mielin. Tiesimme että Suomessa ihmiset ovat tekemässä
rutiinejaan, kuka missäkin, töissä, koulussa, tulevan talven taakka jo niskassaan edellisiltä vuosilta. Haistelimme syksyistä ilmaa ja koimme olevamme
maailman onnekkaimpia ihmisiä. Saimme vain kävellä ja olla omillamme,
yövymme metsässä ja missä milloinkin ja mikä parasta: emme olleet menossa
takaisin pitkiin aikoihin. Vaan kohti Istanbulia, mikä on täysin ulottumattomissamme ja symboloi meille vapautta, elämää, joka on auki joka suuntaan,
itään ja länteen kirjaimellisestikin. Kävellessä ei auta eikä haluta ajatella paljoa
muuta kuin metsäilmaa ja arkista mutta kiehtovaa maisemaa ja selässä kulkevaa kotia. Tilanteessa ei kerrassaan ollut mitään ihmeellistä, paitsi kaikki!
Koen useiden omien kokemusteni Kävelyllä olevan äärellisiksi tulleita hienouksia, kuten Dewey on energioiden jäsentymistä kuvaillut. ”Esteettisen
kokemuksen kehittymisen, kokemuksellisen liikkeen, voiman ja syvyyden
kumuloitumisen päätepiste on tapahtumaluonteinen - kaikkea muuta kuin
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staattinen tila. Deweyn kuvaaman kokemuksen täydentyessä aktiiviset kokemukselliset, kokemuksen kehittymiseen liittyvät energiat lakkaavat vaikuttamasta, mutta saavutettu hetkellinen tila on silti vastakkainen pysähtyneisyydelle (stasis).” (Ryynänen 2003, 14.) Usein koimme yhteistä täydellistymisen
tunnetta, mitä arkisimpien asioiden yhteydessä. Kokemus ikään kuin pakkautui muotoonsa ja rytmiinsä sen kaiken kautta, mihin se suhteutui. Myös
Dewey on poiminut inspiraationsa teorioilleen elävästä elämästä ja siksi hänen ajattelunsa sijoittuu niin helposti tietynlaisiin tilanteisiin. Sitä tarkoitan
otsikolla, jossa Dewey tarvitsee kävelemistä yhtä lailla ajatteluunsa, kuin Kävelystä kertova teksti on tarvinnut Deweyn ajatuksia tullakseen täydemmäksi. Huomionarvoista Kävelyllä on se, että ei oikein ole mahdollista ennustaa,
milloin tämä kuvatun kaltainen kokemuksen täydentyminen tapahtuu, koska
se riippuu niin paljon edellisistä päivistä, niiden tapahtumista ja ylipäätään
vastaantulevista asioista. On mahdotonta jäljittää takaisin päin sitä, miksi
joku tietty hetki saa kokemuksen kiteytymään voimakkaimmin. Vaelluksilla,
joilla on toisenlainen päämäärä, esimerkiksi vuoren valloitus, pätee jossain
määrin draaman kaari, jossa on tiettyä ennustettavuutta alusta asti. Tutkimusmatkamaisuus teki Kävelystä tasa-arvoista suhteessa ympäristöön, koska emme kuvitelleet Istanbuliin tuloa Kävelyn päämääräksi kuin nimellisesti,
eikä perille pääseminen ollut mitenkään selvää. Yllätyksellisyys täydentymisen kokemuksessa siis syntyy Kävelyn lähtökohtaisesta luonteesta.
Kävelyllä oli paljon suunnittelua sen suhteen, mikä olisi järkevää. Ja toisaalta koko Kävelyssä ei sinänsä ollut mitään järkeä, vaan se itsessään on
kummallinen seremonia. Kävelyllä muodostui myös omia pieniä seremonioitaan. Mikä sitten on järkevää ja mikä estetisointia on hyvä kysymys, sillä
kuinka näitä asioita voidaan erottaa toisistaan? Syksy pakotti kaiken omaan
muottiinsa, sateen kestämiseen ja tarvikkeiden valintaan. Oli tuulista, märkää ja melko lohdutonta säätä. Öisin satoi. Aloin ostaa keksejä, että voisimme
pitää tietynlaisia taukoja ja niistä muodostui käsitteeksi, tietynlaiseksi tauon
laaduksi ”Railan keksit”. Koetin luoda niillä tunnelmaa, jota kävelyltä oli
puuttunut, kotoisuutta taipaleelle, kadulla ja bussipysäkeillä tuulensuojassa
istuskelulle. Myös aamujen kahvin keitto oli erityisen seremoniallista, keitimme kylmyydestä ja märkyydestä selvitäksemme huumaavan vahvat kahvit.
Vaikka rotta oli yöllä purrut juustoon hampaanjäljet ja aamu oli huurteinen,
osasimme nauttia aamiaisista ulkona taipaleella.
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”Rytmiä ei ole ollenkaan, jollei ole kokoon puristumisen ja valloilleen pääsemisen vuorottelua” (Dewey 2013, 219).
Valon Kävely
Istumme ojanpientareella. Olemme taivaltaneet koko päivän melko reippaasti, koettaneet oikaista suorempaa reittiä ja halkoneet peltoja, mutta nyt
olemme palanneet takaisin hiljaisen autotien laitaan. Valo on kaunis, ei ole
satanut ja edessämme, lyhyen metsäpätkän jälkeen on kylä, jota olemme tänään kävellessämme odottaneet koko päivän. Pidämme vain pienen tauon
ennen kuin jatkamme matkaa Autryn läpi. Pienen tauon aikana ehtii tapahtua
suuria, kuten tulemme huomaamaan jälkeenpäin.
Katson diapositiivikuvaa. Siinä näkyy laaja maisema, joka aukeaa kahteen
suuntaan kuvassa esiintyvien henkilöiden katseiden suuntia mukaillen. Auringonvalo lankeaa verrattain matalalta, ja sävy on lämpimämpi kuin keskipäivällä. Vasemmalla kuvassa istuu nuori mies polvet koukussa, kyynärpäät
polviin nojaten, katse on alas etuviistoon. Oikealla kuvassa lepää nuori nainen
selällään, käsivarret auki sivuilla, polvet koukussa. Naisen katse suuntautuu
ylöspäin, avartuvaan taivaaseen. Molemmilla on vaelluskengät ja retkeilyyn
viittaava vaatetus, taustalla näkyy rinkka. Kuvasta välittyy rauha. Tämän valokuvan tauko on yksi lukuisista kävelyn vaatimista tauoista. Jokaisella niistä
on ollut erityispiirteensä sekä paikallisuudessaan että myös ajallisesti, tauko
on aina suhteessa kävelypäivään ja lähipäiviin. Valokuvalla voidaan, Susan
Sontagia mukaillen, nähdä olevan materiaalinen yhteys tapahtumiin: valo on
koskettanut kuvattavia kohteita ja ne ovat piirtyneet diapositiiviin merkkinä
tästä kohtaamisesta – kohteet ja tilanne ovat todella olleet olemassa (Sontag,
1984). Valokuvan indeksinen suhde todellisuuteen kytkeytyy tässä tapauksessa enemmän muistiin ja muistamiseen kuin todistamiseen. En nimittäin
muistanut enää lainkaan, että olimme menossa juuri Autryyn; kylän nimi oli
täysin kadonnut mielestäni, vaikka (kuten nyt muistan) siellä kävellessämme
puhuimme paljon juuri Autrystä, siitä miltä nimi kuulostaa ja miten se eroaa
soinniltaan muiden kylien nimistä. Nyt löydän nimen vasta katsomalla karttaa ja jäljittämällä sieltä katkoviivan, joka merkitsee sitä peltotaivalta, jonka
jälkeen palasimme autotielle, jonka jälkeen otimme valokuvan.
Tuon taukovalokuvan muistan kuitenkin erittäin hyvin, varsinkin sen
tunnelman. Nimenomaan “muistan”, sillä myöhemmin saimme tietää, että
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kaikki alkumatkamme kehitetyt diafilmit oli varastettu postista. Nyt yllättäen noista valokuvista itsestään on tullut sellaisia kohteita, joilla on todistajinaan vain muistikuvat, niiden suuret ja pienet tarinat. Kysymys kuuluu: millä
keinoilla voimme ilmaista, todistaa noita kadonneita kävelykuvia ja niiden
sisältöjä? Kuinka kauas menneisyyteen valokuvan voima tässä jatkumossa
ulottuu? Osa kuvista siis katosi, mutta luonnokset ja piirrokset jäivät.
Olen ajoittain kokenut kävelymatkamme jälkityöstön jääneen kesken tai
epäonnistuneen. Mitä on epäonnistuminen tällaisessa asiassa? Mikä on riittävästi? Antropologi Michael Taussig kirjoittaa kirjassaan I Swear I Saw This,
kuinka hän koettaa maalata vesivärimaalausta Timbiqui-joesta, mikä osoittautuu kuitenkin mahdottomaksi, kunnes siitä tulee epäonnistuminen, mikä
avaa hänen silmänsä toisin näkemiselle: ”...Pelkään että kaikki mitä on jäljellä on vaikeasti nähtävää mutaa jossa on sinappitahran näköinen keltainen
läikkä. Kerron sitten itselleni että tulos on säälittävä, mutta taistelu kuitenkin
sen arvoinen, koska katsoin väriä ja katsoin iltaa ja joki oli niin kuin en koskaan ennen ollut sitä nähnyt ja sen, minkä otan niin itsestään selvänä, näin
uusin silmin. Onko mitään mikä enemmän palkitsisi epäonnistumisen jälkeen? Nämä ovat rupikonnia, joista tulee kukkia.” (Taussig, 31, 2011; suom.
R.K.) Maalaamisen prosessi on ihmeellinen juuri tällä tavalla. Siinä kuvaa,
jota työstää, tulee katsoneeksi niin kauan, että monia asioita ehtii tapahtua,
monenlaisia ideoita ja vaikuttimia tulla sekä kuvasta, että sen ulkopuolelta.
Luovuus avautuu vähitellen ja mitä absurdeimmat ratkaisut saattavat tuoda
parhaaseen lopputulokseen. Yksi erikoinen kuva kadonneiden otosten joukossa on otettu Agimontin kylässä. Sekin on kävelytauolla: sadetakissa ja
tuulen tuivertamana erään kaupan edessä. Kuva on poikkeava, koska oli syntymäpäivä, joka loi kuvalle erityismerkityksen. Ajattelen, että erityistä kuvassa on tunnelma, jota se välittää yhdessä tiedon kanssa. Tuon syntymäpäivän
iltana pidin teltassa juhlat ja kun suunnittelin niitä, Teemu vitsaili, että: ”Ketäs kaikkia aiot niihin juhliin kutsua...” Juhlat kuitenkin olivat tarjoiluineen
teltassa omenapuun katveessa, kuun paisteessa ja aamulla varhain kaikkea
peitti kuura, joka välkehti auringonvalossa.
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II. Siellä missä kärsimys siintää: Alpit, Italia, Slovenia
What was it that nature might say? Was there no meaning in the live
repose of the valley behind the mill, and which Homer or Shakespeare could not reform for me in words? (E.Emerson)
Vuorten Kävely
Olimme lähteneet spontaanisti Espanjaan, kun ilma oli huomattavasti kylmentynyt, eikä lisävarustelustamme ollut huomattavaa etua. Talvehdimme
siellä parhaamme mukaan reissaillen, maatiloilla työskennellen ja jonkin aikaa taiteilijaresidenssissä. Palasimme sitten pyöräilemällä kävelyreitille, takaisin Alppeja kohti. Ensimmäinen päivä, kun aloittelimme kävelyä uudelleen oli järkyttävä, huulessani oli kolminkertainen herpes ja jouduin todella
raahaamaan itseni Kävelylle takaisin niskasta – tietäessäni nyt kuinka rankkaa se ajoittain saattoi olla. Itkuisena sanoin käveleväni kostoksi kalsareissani. Jotain täytyy välillä ottaa takaisin. Pikkuhiljaa aloin kuitenkin taas tottua
kävelemiseen ja yöpyminen metsässä varsinkin oli yhtä juhlaa lintujen livertäessä aamuisin asutuksen ollessa kaukana.
”Tuolla se puhaltaa!” Aavenäyn johdattamina kipuamme ylös jyrkkää vuorenrinnettä. Sormet menevät verille, mutta valkoinen huippu siintää. Olimme olleet viimeisen kuukauden ajan kapteeni Ahabin seurassa, jahtaamassa
Moby Dickiä – eli Alppien vuoristoa. Melvillen paatoksellinen kerronta oli
ylevöittänyt kulkuamme ja kapteeni Ahabin rohkeutta uhkuvat merimiehet antaneet henkeä. Kulkumme yli Alppien oli kuitenkin omalla tavallaan
romanttista, vaikka kävelyn uudelleen aloittaminen oli yllättävän vaikeaa.
Kynnystä nosti nimenomaan matkanteon ei-romanttinen puoli: hirveän painava reppu, kaiken niljakkaaksi tekevä sade, likaisuus, yöpymiseen liittyvä
koluaminen ryteiköissä ja jokapäiväinen tasapainottelu kipujen, lämpötilan ja
jaksamisen kanssa. Alpeilla kuljimme luontopoluilla ja se muutti yllättäen yhden matkaamme sävyttäneen seikan, identiteettimme ihmisten silmissä. On
yleisesti hyväksyttävämpää olla vaeltaja vuoristossa kuin saapua kaupungin
laitamille kummallisessa varustuksessa. On psykologisesti helpompaa olla
alpinisti, kuin taiteilija tutkimusmatkalla tai laitapuolenkulkija eli jonkin sor-
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tin nisti ylipäätään. Tietenkin myös maisema ja vuoristopoluilla kulku teki
kävelyn kävelemisen arvoiseksi. Metsässä yöpyminen oli rauhallista - ah,
vuoristopurojen raikkautta! Moby Dickin armottoman jaarittelun lähestyessä
vauhdikkaampaa loppuaan meidän oli alettava lukea sitä vain päivisin, koska
illalla kynttilänvalossa loppuhuipennus kiroavine parsilaisineen alkoi tuntua
liian hurjalta. Kiinnostavimpia meidän kannaltamme kirjassa olivat erilaiset
tavat kohdata tilanteet: aina hilpeä Stubb, järkevä ja kotiin kaipaava Starbuck,
kostonhimoinen järkähtämätön kapteeni, huimapäiset alkuperäiskansojen
soturit sekä pelokas, mutta muiden mukana ajautuva kertoja. Valmistimme
myös ruokalajin nimeltä Moby Dick, jossa verenpunaisessa tomaattikeitossa
ui mozzarella-juuston puolikas.
Laskeutuessamme vuoristosta Po-joen laaksoon kevät alkoi muutaman sadan metrin aikana pursuta lehtineen, kukkineen, tuoksuineen ja väreineen
joka puolella. Juoksimme polkuja pitkin huutaen ”Kevät!” Pääsimme Italiaan
ja söimme pizzaa. Villisika oli lopulta kohdattu läheltä, teltan ulkopuolella
karjumassa yöllä. Kaikki tuntui satumaiselta, kunnes palasimme niin sanotun
sivistyksen pariin. Kaupunkien maailma näyttäytyy kävelijälle kamalana ja
järjettömänä kaaoksena. Ympäristö on luonnosta tullessa epälooginen ja tyly.
Lepopäivistä kehittyi helposti ravaamista labyrintissä joidenkin yksinkertaiseksi luultujen pikkuasioiden perässä. Niinpä päätimme olla enää menemättä
kaupunkeihin. Heti perään ajauduimme Torinoon, pyörteeseen, josta pääsimme vaivoin ulos. Jäimme Po-joen rannalle ja perustimme oman lautanrakennuspaikan. Lauttamme valmistui kahdessa päivässä löytyneistä pulloista ja
valmiiksi kaadetuista puista.
Moby Dickissä tuntuu olevan muitakin symbolisia yhtäläisyyksiä Kävelyyn,
tässä vaiheessa kävelystä oli tullut Kävely, se oli saanut ikään kuin oliomaisen hahmon. Kapteeni Moby Dickissä haluaa kostaa valkoiselle valaalle sen,
että se on vienyt hänen jalkansa. Itse taistelin itseni kanssa ja kävin alituista
dialogia sen suhteen, että Kävely tuntui liian suurelta ja vaativalta, mutta tietynlainen ylpeys esti minua myös kääntymästä takaisin. Sinnittelin mukana,
vihaten ja rakastaen Kävelyä, hyvin tietäen että olen luonut nämä olosuhteet
ja tavallaan olen lähtenyt Kävelyn matkaan osoitukseksi yhteiskunnalle, jossa
ihmiset voivat pahoin. Tiesin kohtaavani lähinnä vain omia sisäisiä pelkojani,
jatkuvasti, sekä sen tosiseikan että kostona tämä teko oli tietenkin voimaton.
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Alpeilla oli yksi mukava päivä, jolloin kiipesimme pienelle huipulle, Teemun
huijattua meidät väärälle reitille. Tulimme korkeimmalle kohdalle, jonne reitti
päättyi polun loppuessa pettymykseksemme kokonaan. Teemu kuitenkin otti
esiin banjokitaransa ja sätkän ja minä videoin autenttisissa alppimaisemissa
hänen esittämänään kappaleen nimeltä Alppivalssi. Sitten Teemu lähti vielä kerran etsimään mahdollista reittiä alaspäin vuorenrinnettä, ennen kuin
kääntyisimme takaisin samaa reittiä kuin olimme tulleet. Odottelin ja katselin
retkipatjalta maisemia hyvän tovin hyvällä omallatunnolla, koska olin pusertanut Teemusta ulos sen tiedon, että hän oli tietoisesti sanonut reitin olevan
opastettu, vaikka näki ettei se ei ollut. Etsijä palasi takaisin ylös adrenaliinin
vallassa pienen jyrsijän kallo kädessään: ”Muutuin villisiaksi kun menin yhden pusikon läpi! Siellä tuntui voimakas eläimen haju ja jouduin kielekkeelle,
josta en millään meinannut päästä takaisin!”
Ennen kaikkea, olimme eläviä ja hengitimme samaan tahtiin vuoriston ja
sen eläinten ja ihmisten kanssa. Vuohenjuusto, kallionkieleke, matka joka tulisi jatkumaan täällä Alppien jylhässä sylissä ja lopulta alas Italiaan, joka toisi
mukanaan ties mitä. Mikä parasta, kaiken ylevyyden keskellä tämä on persoonia osoittelematon huuto - kaikelle nyky-yhteiskunnalliselle vinksahtaneelle kapitalismille. Rebecca Solnit kuvaa kirjassaan Wanderlust. A History
of Walking kävelemisen anarkistista luonnetta. Ei tarvita kuin kaksi jalkaa ja
voit kulkea kokonaisen mantereen poikki, elleivät valtioiden rajoitukset tms.
luo esteitä. Käveleminen on vastaanottamista ja vastaansanomista, se kaihtaa
nykyaikatauluja, eikä se ole tuottamista eikä kuluttamista (Valkama 2011, 69.)
Käveleminen on myös hyvin lähellä luontoa, kirjaimellisesti ruohonjuuritasolla. Kun askeltelee tuolla vain jossain pientareilla, näkee koko ajan sen, millaisia ovat puut ja pensaat ja vuoret ja kuolleet eläimet ja ihmisten rakentamat
asiat. Kauneudesta ei todellakaan jälkimmäisen kohdalla voida usein puhua
- mutta toisaalta esimerkiksi rekka-autot pimeällä voivat olla kuin mahtavia
valaistuja lohikäärmeitä kiinalaisesta oopperasta ja ne kiitävät jatkuvasti ympäri maapalloa.

Joki
Yksi voimakkaimpia häpeän tunteen kokemuksiani matkalla oli se, kun
olimme päättäneet alkaa rakentaa lauttaa. Ollakseni hyvä jätkä ja tutkimusmatkailija, aloin luonnostella lauttaa paperille. Kuva oli maailman surkein ja
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juuri siten hyvin ilmaisuvoimainen. Tiesin, että matkakumppanilleni se paljastaisi minusta kaiken, tämän hetkisen tilanteen, millainen blokki luovuudessani ja ajattelussani oli ja miten kykenemättömäksi tunsin itseni suhteessa
seilauskelpoiseen jokilautan rakentamiseen. En missään nimessä olisi halunnut näyttää tuota kuvaa kenellekään, mutta Teemu tuli videokameroineen
paikalle ja taltioi kaiken. Nyt rakastan tuota piirrosta, koska se edustaa haavoittuvaisuuttamme, yhtenä autenttisena osana matkamuistiinpanoja. Haavoittuvaisuus on jotain, mikä yhdistää kaikkia. Sitä on vaikea näyttää maailmalle sellaisenaan, usein sen päälle tulee heti jokin sekundäärinen tunne,
kuten häpeä, viha tai ylpeys ja torjunta, suojaamaan tätä haavoittuvaisuutta.
Silti se on juuri se, mikä kaikista meistä löytyy ja kuinka löytämällä sen, voimme löytää syvemmän yhteyden toisiimme, asettumalla alttiiksi. Toisaalta voi
olla myös vaikeaa heijastaa toisen haavoittuvaisuutta, koska se koskettaa
omaamme – viime kädessä kuolemaamme. Taiteen mahdollisuus kommunikoida tätä haavoittuvaisuutta on ylivertainen: se ei ole terapiaa eikä se ole
tilanne, jossa täytyisi suoraan näyttää omasta itsestään mitään toisille. Silti
voi tulla kosketetuksi, yhteyteen itsensä ja toisen kanssa – juuri sillä uniikilla
tavalla, mitä kukin olemme.
”7.4.2008 Eilinen oli raskas, jotenkin henkisen kautta fyysisesti. Käveltiin joen vartta
ryteikössä. Ei veneitä. Keritty lammaslauma, muutamia aaseja sekä outoa taiteellista
metsää, köynnöksen valtaamaa. Teemu ylitti joen, katsomaan oliko möhkäle toisella
rannalla vene – ei, superlonia. Sitten puhallettiin traktorin sisäkumia, liian vanha
ja hapero. Alettiin rakentaa lauttaa, tyhjiä pulloja, oksia, kaadetuista puista. Syön
teltassa maapäihkinävoita ja pahoja lakritsikarkkeja. Ei ole paljoa muuta ruokaa kuin
sellasta mikä pitää kokata. Ei ole kaasua. Eilen menin kaupunkiin. Matkalla traktorikuski kysyi olenko romanialainen. Metsätien risteyksessä oli musta tyttö, myi ruumistaan. Menin Chivassoon, kuljin ympäriinsä, ostin sahan, rautalankaa, narua ja
ruokaa. En saanut yöllä oikein unta. Oikeaa jalkaa särki, lähinnä polvesta ja nilkasta.
Aamulla harmaata. Syötiin leipää, kaasua riitti teen keittoon. Sitten lähdettiin rakentamaan lauttaa. Hain n. metrin ja 20 cm mittaisia puita; tein niistä sermiä. Sen
pitäisi tulla pullojen päälle. Lautta on honkkeli. Huolenaihe on se, että joki on tukittu
Chivassossa, päästäänkö yli. Kylmä päivä. Rakennusmateriaalit eivät meinaa riittää.
Suurin filosofiamme on tällä hetkellä se, että ”täytyy purjehtia sillä veneellä, jota ei
ole.” A la El Chatarero (katalonialainen mekaanikkotuttumme). Olala. Kummallinen
filosofia. ”Hay que disfrasarse con disfrases que no hay.”1 Voi venettä eli lauttaa.
Täytyy tästä mennä hakemaan loput sermipuut.”
1 Aluksi El Chatareron lausahdus oli ”täytyy pukeutua niihin naamiaisasuihin, joita ei ole!”
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Olen kovin kiintynyt lauttavalokuvaan, epäonnistuneeseen otokseen, alivalottuneeseen kuvaan, jossa vedessä on tumma möhkäle. Tiedän tietenkin
tarkoin, mitä tilanteessa on tapahtumassa. Mutta yhtä lailla näen tällä hetkellä kuvan suunnattoman symboliarvon suhteessa Kävelyyn. Etäisyys, fraasi
”ottaa etäisyyttä”... Lautta on työnnetty irti rannasta kuvan ottamista varten.
Siinä on kaksi hahmoa ja heidän tavaransa. Hahmot tietävät olevansa menossa yöllä tihkusateessa Po-joella suuren sillan ali ja sen jälkeen toivovat pääsevänsä padon yli sekä jaksavansa nostaa lauttansa myös padon yli. Kaikki viittaa karkaamiseen, pakosuunnitelmaan. Se on totta, olemme halunneet paeta
kävelyltä ja typerien autoteiden varsilta luontoon, joelle. Olemme onnistuneet
rakentamaan lautan tyhjästä! Ja nyt, olemme yön turvin lähdössä, yhden askeleen myös kauemmas yhteiskunnasta, koska karkaamme jopa omalta kävelyltämme, josta on melkein tullut jo osa spektaakkelia, koska olemme olleet
taiteilijaresidenssissä Espanjassa, tehneet nettisivut, koska residenssin saamiseksi olin vakuuttanut että meillä on sellaiset, vaikka ei ollutkaan. Lautta voisi
viedä meidät salaa eteenpäin, jonnekin muualle, pakoon kamalia kaupunkeja
ja niiden pakonomaista rahaelämää ja hyvinvointimantraa. Ciao tutti!
”18.4.2008 Lautta valmistui. Oli todella unenomainen tunnelma, kun alitettiin silta
ja oltiin keskellä jokea, voimala näkyi myös. Päästiin jotenkuten – tai, ihan hyvin, padolle ja nostettiin tavarat pois ja sitten kammettiin lautta jotenkuten ylös. Teemu
lykki lauttaa, ”Leviathania” eteenpäin yksin, mä kannoin tavaroita. Poliisiauto sillalla pillit vinkuen toi mieleen, että jos nyt todella tulisi jonkun hälyttämä italialainen poliisi vihaisena, se vaikutti kamalalta ajatukselta. Sitten päästiin taas veteen ja
melottiin vastarannalle. Teltta pystyyn hämärässä sateessa. Nyt ollaan teltassa, osa
kamoista märkiä, huomiseksi luvattu sadetta.”
”21.04.2008 Casale Monferrato. Voi ellun kanaset. Ja hyvät hyssyt ja hyssykät. Nukuin ihan ookoo silloin teltassa, ihmettelin vain monta kertaa kovaa kohinaa ja kuvittelin, että jos tuleekin vettä. Sanoin Teemulle, ”eihän tänne voi tulla vettä?” Teemu:
”Ei.” Jossain vaiheessa yötä, noin 4:n maissa, joku rääkäisi, luulin villisiaksi, taisi olla
lintu. Teemu huomasi veden teltassa ja lähti katsomaan tilannetta ja tuli pian takaisin: ”Joo, Raila, tulvaportit on avattu, lautta on lähtenyt! Pakkaa äkkiä, meidän on
päästävä pois täältä!” Sitä ennen oli vielä kuulunut sähinää teltan läheltä, T paukutti
kattiloita yhteen että mahd. villisika häipyisi. Koottiin kamat äkkiä, puristin vedet
vaatteista ja sännättiin ulos läpi pusikoiden. Se oli hullua, kun ei tiedetty ollaanko
jo saarekkeella vai pääseekö sieltä pois. Onneksi pääsi. En uskaltanut mennä enää
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purkamaan telttaa, T meni yksin. Villisika pelotti. Sitten lähdettiin märkinä yhteen
venerantaan ja mentiin veneen alle telttakuoren alle nukkumaan, oli kamalaa kömpiä märkänä märkään makuupussiin. Joitain tavaroita oli hukkunut pusikkoon. Äää.
Aamulla mentiin Chivassoon vaatteet märkinä, tiedusteltiin aamuteen jälkeen hostelleja – kalliita – ostettiin ruokaa ja lähdettiin matkaan, eli pois kaupungista. Aurinko
paistoi, kuivateltiin vaatteet jossain ihme puiden ja pensaiden katveessa. Teemu etsi
lauttaa, mä olin vaan puolikuollut.”
”No ei sitä enää löytynyt! Sitten alettiin kävellä. Ilta oli kuitenkin lempeä ja oli nukuttu päiväunet, joten oli ihanaa päästä kyliin, joissa oli rauhaisaa ja kiva tunnelma.
Harmiteltiin lauttaa. Kävin italiaksi pienen keskustelunkin erään signoran kanssa.
Yksi vanha mies sanoi meille: ”Andiamo a Himalaya!” ja virnisteli perään. Yövyttiin
murattimetsässä. Sammakot kurnuttivat illalla. Teemu keitti nuotiolla bulguuria,
mutta ne kaatuivat maahan. En syönyt, vatsaa kivisti.”
Enpä ihmettele enää että vatsaa on hieman kivistänyt tuon kaiken jälkeen…
Miten oikein kumpuaa taideprojektien tekeminen tähän tyyliin? Odotuksista,
ylpeydestä, ennakkoluuloista käsin? Parikymppisestä asti olemme vääntäneet verenmaku suussa näyttelyitä ja tekstejä. Ja entä tämänkin kävelypäivän aikana koetut asiat, kuten naiset ja tytöt tien varrella myymässä itseään
jossain Italian perukoilla, mitä siitä olisi pitänyt osata ajatella, että näin tämä
vaan täällä nyt toimii – syö siitä, et voi tehdä sille mitään. Ahdistuin näkemästäni ja siitä, kuinka mahdottomalta tuntui edes verrata heidän ja meidän
tilannettamme ja kaikki ristiriitaiset tunteet ja ajatukset olivat yöllä teltassa
läsnä, mitä rikollisuutta tähän tilanteeseen liittyy? Tuleeko joku ryöstämään
meidät nyt kun he tietävät että olemme täällä? Ja häpeän tunne siitä, että olen
huolissani omasta puolestani, vaikka olen nähnyt että nämä ihmiset ovat sellaisessa ahdingossa, jota en ole koskaan edes osannut kuvitella kohdalleni.
Jumalauta! Tähän kohtaukseen mahtuu paljon sitä, miltä haluaisin seilata
pakoon tästä maailmasta. Koko elämäni ajan olen tasaisin väliajoin kohdannut näitä kirottuja miehiä ja setiä, jotka ahdistelevat tyttöjä ja naisia seksuaalisesti – lapsuudesta tähän päivään asti niitä on pyörinyt aika ajoin vaanimassa
minua ja muita. Ihmiskaupan uhreina seksiorjina työskentelevät naiset ovat
saman aihepiirin hirveimmässä keskiössä. Joka maailmankolkassa, jonne olen
mennyt Norjasta Intiaan ja Ecuadorista Siperiaan tämä sama aihe on ollut
käytännössä esillä, joten minun ei tarvitse epäillä etteikö kulttuurimme olisi
vinoutunut ja sairas. Saati että raiskauksia tai henkilökohtaisen tilan seksu-
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aalisia loukkauksia ei tapahtuisi. Tai etteivätkö siitä ensi kädessä kärsisi naissukupuolen edustajat. Tämä on aihealue, johon en tarvitse tueksi yhtäkään
filosofia tai ajattelijaa. Olen karvaasti kokenut sen itse monta kertaa ja se on
Väärin! Vitsailu tällä aiheella on erittäin ongelmallista. En demonisoi miessukupuolta, saman ongelman uhreja he ovat luonnollisesti. Jossain kohtaa koko
hommaa mättää aivan helvetin pahasti, tässä häirinnässä se ilmenee. Kunpa saisin seilata lautalla sinne missä ihmiset antavat toistensa olla rauhassa
eivätkä sabotoi edes tiedostamattaan tyttöjen ja naisten elämää. Jos minulle
kukaan tulee aukomaan tästä enää koskaan päätään, suustani lentävät sellaiset lieskat että korvakarvat kärventyvät! Kävelyllä minulla ei ollut paljoa vaikeuksia tämän suhteen, Teemun läsnäolo auttoi huomattavasti, silti tavallista
oli lievä raiskauksen pelko laitakaupungilla teltassa, minkä takia valitsimme
tietyt tavat yöpyä. Kuulimme myös, että italialainen performanssitaiteilija,
joka oli liftannut morsiuspuku päällä, oli raiskattu ja tapettu hiljattain Turkissa. On todella energiaa vievää ja epätasa-arvoista elää pelon saattelemana ja
joutua ihmettelemään: ”Olenhan minäkin yhtä lailla vain ihminen vai olenko?
Miksen saa elää ja toimia rauhassa? Olenko tehnyt jotain väärin ja milloin?”
Epäterveellinen johtopäätös. Ratkaisu ei todellakaan ole kotona pysyminen,
sillä kuten sanoin, ensimmäisen kerran kohtasin tämän aiheen jo lapsena,
suomalaisessa lähiössä. Luulen että monet miehet eivät edes ymmärrä millaisen trauman ”pelkkä” tuijottaminen voi aktivoida nykymaailmassa elävissä
naisissa. Ehkä monet naisetkaan eivät tule ajatelleeksi, että naisille kerääntyy
näitä kokemuksia jatkuvasti - sekä itselle että lähipiirille ja kaikki kumuloituu ja räjähtää, aiheuttaen lisää vihaa maailmaan. Yksi tärkeä aihe Kävelyä ja
muitakin matkoja ajatellen on se, millaista tarinaa alkaa itselleen kertoa sen
jälkeen, kun jotain on tapahtunut. Se määrittää tulevaa toimintaa ja tilanteiden arviointia huomattavassa määrin.

Kehon kävelyttäminen
Leviathan-lautta oli mennyt. Olimme uupuneita kaikesta lauttaan ja sen
rakentamiseen liittyvästä, joten jaksamatta vastustella enempää tallustimme
eteenpäin. Aurinko paistoi ja tässä kohtaa käveleminen oli verrattain helppoa,
jotain, minkä tunsimme ja osasimme kyllä. Koska lautanteko oli alkanut kuitenkin siitä syystä, ettemme halunneet tai jaksaneet kävellä enää, jouduimme
nyt todella vastakkain Kävelyn kanssa. Askeleet tuntuivat raskaammilta ja
raskaammilta. Toisaalta itse aloin olla yhä tietoisempi siitä, että metodissam-
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me yöpyä irtolaisina ja piiloutuen, oli jotain vikaa, koska koin sen niin painostavana, etten osannut nukkua. Kuuntelin tahtomattani ympäristöä teltassa yhä iltaisin ja öisin, primitiivisin osa aivoistani oli aktiivinen ja kehoni oli
rasittavassa valmiustilassa.
Kävely oli arkista käytäntöjen osalta, herätä, pakata, kävellä, syödä, tutkia karttoja, ennustaa säätä pilvistä, kävellä, syödä, löytää nukkumapaikka ja
yrittää nukkua. Ymmärsimme intuitiivisesti ja käytännössä jo sen, että aina
on kylmä tai kuuma; jos on mukavaa aamulla, ei välttämättä ole mukavaa
illalla. Jos kipuja tulee, ne myös menevät, mutta uudet alkavat. Ja jos kävely
lähtee rullaamaan mukavasti, sen keskeyttää pakollinen tavaroiden kuivattelu tai jokin muu. Pysähdys ennakoi uuden rupeaman aloittamista ja pian taas
tulee luultavasti jotain muuta, mikä muuttaa kokonaistilannetta. Silti pohjavireenä tuntui koko ajan suurempi kehys ja myös tietoisuus paikasta, paikassa
olosta ja kartalla kulkemisesta. Jälkikäteen Tere Vadénin haastattelussa Teemu on vastannut kysymykseen kuinka pitkän matkan käveleminen vaikuttaa
maailmasuhteeseen: ”Suhde siihen mitä kantaa mukanaan muodostuu hyvin
tärkeäksi, koska ei kanna mukanaan mitään turhaa. Suuri henkilökohtainen
muutos on, että elämä ei ole atomistista. Kun kävelee, on ajan ja ympäristön
kanssa intiimissä yhteydessä. Ei ole mitään pisteitä tai paikkoja tai työtehtäviä, mitään yksittäisiä mielenkiintoja, joista loikitaan toisiin, vaan yhtäjaksoisuus tai kokonaisuuden kokeminen. Näiden kävelymatkojen innoittamana
olen alkanut arvostaa tätä kokonaisuuden kokemista ja kiinnittää enemmän
huomiota siihen.”(Vadén 2011, 8.) Kävely on deweyläisen kokonaisvaltainen kokemus, koska siinä huippukohdat eivät ulkoisesti varsinaisesti erotu
toisistaan, vaan se että aamulla kengästä löytyi neljä matoa saattoi olla yhtä
intensiivinen kokemus, kuin se, että aamulla saavuimme Torinoon. Tavarat,
joita mukana kulkee, on todella tiukka rajaus siihen, mitä välttämättä tarvitsemme. Tämä palaakin takaisin Melvilleen ja hänen lähes fetisistiseen laivan
köysien yms. kuvailuunsa. Kävelyllä teltassa noudatettava järjestys on sekin
melko symbolinen, esimerkiksi lusikka ei saa olla kengässä, vaan sen vieressä.
Pyyhe jossa on tietty kuva, voi olla viite johonkin mitä ei voi kantaa mukana.
Näin ihmiset pitkillä kävelymatkoilla ovat varmasti iät ja ajat tehneet, kantaneet amuletteja ja koettaneet tehdä asioista kauniita olosuhteiden puitteissa.
Tässä vaiheessa Kävelyä Italiassa tuo ”Neljä Matoa Kengässä -aamu” oli
urhean miehistön fyysisesti heikommalle osapuolelle kulminaatiopiste. Kävely oli väsyttänyt minut aivan järkyttävällä tavalla, tunsin itseni veneeseen
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henkeään haukkomaan nostetuksi kalaksi. Yritin tallustaa joka päivä ja nukkua öisin, mutta olin palanut loppuun. Henkisesti yöt olivat niin raskaita, että
aamulla väsymys oksetti, enkä palautunut enää. Olimme Italiassa, tasaisella
maalla, monotonisen, teollisen nykymaanviljelykulttuurin keskellä. Kun villisiat olivat lakanneet häiritsemästä, niiden sijaan olivat tulleet piisamit, jotka
asustavat rypsipeltojen laidoilla ja huhuilevat yöllä teltan läheisyydessä. Teemua ärsytti, kun en osannut rauhoittua edes sitä vähää minkä alkumatkalla,
joten lopulta minun oli annettava periksi ja päätettävä matkustaa Veronaan
junalla ja annettava lupa itselleni levätä vähintään viikko yhteen menoon.
Muuten ei mistään voisi tulla enää koskaan mitään. Siispä aamulla kun teltan katto on täyttynyt hämähäkeillä, etanoita on joka puolella ja samoin kovakuorisia matoja ja toukkia, kasteinen lehtomainen metsä ympärillä, puista
tippuu pisaroita, Teemu on positiivinen ja lausahtaa: ”Vain neljä matoa mun
kengässä”, tiedän että tämä on nyt mahdotonta. Luonnontieteissä tutkimuksilta vaaditaan toistettavuutta, toisin kuin humanistisilla aloilla. Kävelystä
voimme sanoa, että voimme neuvoa tämän reitin, jos joku haluaa toistaa sen,
olemme testanneet sen ja se on olemassa. Voimme pitää silti takuuvarmana
että jokaisen kävelijän kokemus tulee olemaan erilainen. Miten itse kukakin
tulee nimittäin suhtautumaan näihin matohetteikköihin!
”- Kävi miten kävi, Camier sanoi, takaisin ei enää käännytä.
- Hyvä, Mercier sanoi. Olen kurkkuani myöten täynnä tätä hötkyilyä, muistutan
lähinnä pahoinvoivaa perhosta. Mutta miten ihmeessä jaksan vielä puhua? Sanopa
se! Camier oli vähällä sanoa Mars eteenpäin, mutta hillitsi itsensä ajoissa. Koska he
nyt olivat yhtä mieltä siitä, että takaisin ei palata, ja kun maaston luonne esti poikkeamasta sen enempää vasemmalle kuin oikeallekaan, katastrofin uhalla, niin minnepä
muualle he olisivat menneet kuin eteenpäin, katastrofin uhalla? Niinpä hän tyytyi
kulkemaan eteenpäin, vetäen Mercier’tä perässään.
– Luojan tähden, Camier sanoi, yritä pysyä vierellä.
– Voit pitää itseäsi onnekkaana, Mercier sanoi, kun et joudu kantamaan minua. Itsehän sanoit, että voin nojata sinuun.
- Totta, Camier sanoi.
- Ja minä kieltäydyin tarjouksesta, Mercier sanoi, jotta en olisi taakaksi. Mutta heti
kun askel vähänkin madaltuu, aloitat hirveän huudon. Mitä käytöstä tuollainen on?
- Pian kulku muuttui silkaksi hoiperteluksi. Hoipertelemalla pääsee mainiosti eteenpäin, huonommin tietysti kuin hoipertelematta, ja etenkin hitaammin, mutta pääsee
kuitenkin. He ajautuivat turvesuon puolelle, mistä olisi saattanut olla heille vakavat
seuraukset, mutta minkäs teet. Alkoi kaatuilu, vuoroin Mercier veti Camier’n mu-
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kanaan (nenälleen), vuoroin tilanne oli toisinpäin, ja välillä kumpikin rojahti yhtä
aikaa maahan, yhtenä miehenä, sopimatta asiasta ennalta ja täysin riippumatta toinen toisistaan. He eivät aina nousseet ihan heti, he olivat nuoruudessan harrastaneet
nyrkkeilyä, mutta nousivat kumminkin joka kerta, minkäs teet.” (Beckett, 2003, 205206.)
Raahauduin siis viime voimillani junaan ja synkein mielin matkustin Veronaan toipumaan. Menin hostelliin, joka oli entinen luostari. Se oli hyvä ratkaisu, paitsi että päiväksi piti aina lähteä ulos, kun hostelliluostaria siivottiin.
En millään olisi jaksanut, mutta oli pakko. Vanhassa luostarissa lepääminen
oli muuten aika hienoa. Ennen vanhaan pyhiinvaellukset olivat myös hyvin
vaarallisia, ihmisiä kuoli matkan varrelle. Varmaan jotkut heistä uupumukseen. Olimme päättäneet kävellä Brysselistä Istanbuliin, ottipa se kuinka kauan tahansa – tämä luonnollisesti tarkoitti, että emme voisi tehdä oikein mitään
muuta tuona aikana. Itselleni se, mistä luovuin tuona aikana, oli japanilaisen
butotanssin harjoittelu. Vaikka nyt käsitän, että tuo pitkä kävely opettaa pitkällä aikavälillä butosta, rytmeistä ja kokonaisuuksista paljon ja toisella lailla
kuin kurssit ja workshopit, kävelyllä minusta usein tuntui siltä, että ”miksi
ihmeessä olen täällä enkä studiossa opiskelemassa opettajien kanssa”.
Nykypäivän banaalit lepopaikat voivat olla jotain, mitä ihmiset eivät olisi
osanneet kuvitella ennen. Veronassa menin useimmiten nettikahvilaan, koska
en yksinkertaisesti jaksanut olla missään mitenkään. Niinpä olin tuolla virtuaalimaailmassa, missä kuuntelin yhtä ja samaa suomenkielistä Raappanan
reggae-levyä, jonka ystäväni oli minulle lähettänyt netissä, juttelin suomalaisten kavereiden kanssa ja kirjoitin heille sähköpostia. Se alkoi kuitenkin
jossain vaiheessa tuntua todella omituiselta, koska minusta alkoi tuntua siltä
että olin enemmän Suomessa kuin Veronassa. Ehkä tämä oli tarkoituksenikin, koska olin niin lopen uupunut Kävelyyn. Kävelyllä elimme niillä rahoilla, joita satuimme saamaan järjestettyä, suunnilleen työttömän suomalaisen
päivärahoilla. Niinpä koin sillä saralla valonpilkahduksen, joka helpotti
masentunutta olotilaani, kun eräänä päivänä kadulla kävellessäni löysin timanttisormuksen. Siinä oli tunnelmaa, oopperakaupungin kadulta löytynyt
timanttisormus! (Kävi kuin Aku Ankassa ja jalokiviliikkeessä kerrottiin ettei
sormus ollut arvokas.) Pääni oli ollut kovempi kuin kehoni - kuten eräs sveitsiläinen tuttuni asian ilmaisi potiessaan kuumetta kiivettyään liikaa vuorilla se osa minua, jonka oli pitänyt suorittaa liian suuria seikkailuja, halusi todella
pois Kävelyltä ja oli ikään kuin jo häipynytkin pois kuvioista. Eikä se tullut
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takaisin kuin lepäämällä. Odottelin epäpaikassa voimieni palautumista. Teemukin tuli vähitellen Veronaan. Kaikki merkit huusivat muutoksen välttämättömyyttä arkiseen kävelyymme, mutten tiennyt mitä se voisi olla.2 Olin
väsymykseni ansiosta onnistunut käyttäytymään hyvin oikukkaasti.
”Peilit heijastavat yölläkin, tämä tässä, nuo tuossa, tämä heijastuu noista, moninkertaistaa lukemattomia turhia perspektiivejä. He nukkuvat vieretysten syvää vanhojen
unta. He tulevat vielä puhumaan toisilleen, mutta vain sattuman sanelusta, kuten
sanonta kuuluu. Mutta ovatko he koskaan puhuneetkaan toisilleen millään muulla
tavoin? Tästedes mitään ei muuten tiedetä varmasti. Se olisi lopun hetki. Loppujen
lopuksi kaikki onkin lopussa. Mutta on vielä päivä, joka ikinen päivä, ja koko elämän
ajan on elämä, ne ovat liiankin tuttuja, nuo pitkät kuolemanjälkeiset liukumat, samea
harmaa joka tyyntyy, kirkkauden hetket, valmiiksi saatujen asioiden pöly, se kohoaa,
kieppuu vinhasti, asettuu aloilleen, antaa viimeisen silauksen. Puolustettavia asioita
nämäkin.” (Beckett 2003, 207-8.)
Ymmärsin, että ellei muutosta tule, Kävely uhkaa kaatua siihen, (kuten aiemmin oli vähällä käydä, kun kävely piti Alppien juurelta aloittaa uudestaan
talvitauon jälkeen.) Muutos kuuluu tietenkin asiaan ja tapahtuu kaikissa prosesseissa, joilla on rytmi. Veronassa olin kuin jossain virtuaalisessa studiossa,
jossa koetin saada asioita hahmottumaan ja tulemaan äärellisiksi, että voisin
tehdä jonkinlaisia johtopäätöksiä.
”Joten annetaan hänen herätä, Mercier’n, Camier’n, mitä väliä, Camier’n, hän herää, on pimeää, yhä vain pimeää, hän ei tiedä paljonko kello on, emme mekään, mitä
väliä, on pimeää, hän nousee ylös ja erkanee pimeyteen, käy maata hiukan kauemmas,
samoihin raunioihin, turha sanoakaan, ne ulottuvat laajalle. Miksi? Sitä on mahdotonta tietää. Sellaisia asioita ei enää voi tietää. Aina löytyy jokin syy vaihtaa paikkaa.
Syiden täytyy olla hyviä, sillä nyt sama tapahtuu Mercier’lle, suurin piirtein samaan aikaan varmastikin. Koko tärkeysjärjestyskysymys, joka tähän asti on piirtynyt
niin kirkkaasti, sumenee täysin. Siinä he nyt makaavat, tai kenties vain kyykistelevät,
melko huomattavan välimatkan päässä toisistaan, siis tavanomaisen yhteenliimau-

2 Filosofi Thomas Hobbesille Leviathan tarkoittaa suvereenia totalitaristista valtiota, jota
ihmiset H:n mielestä haluavat, välttääkseen kaaoksen ja ”kaikkien sodan kaikkia vastaan”.
Ehkäpä tämä meidän Leviathanin rakentamisemme ja sen katoaminen oli vertauskuvallinen
vapautuminen yhteiskunnasta. Veneen karkaaminenhan oli jollain tavoin takaisku, suunnittelematon poikkeus tapahtumien kulussa, mutta paluu kävelyyn ei ollut vain askel taaksepäin,
vaan kriisin kautta myös askel johonkin uuteen suuntaan. (Keskustelu Takatalon kanssa 2014.)
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tumiseensa verrattuna. He torkahtavat uudelleen (hassu muuten tämä yhtäkkinen
preesens) tai ehkä he vain miettivät.” (Beckett, 2003, 208-9.)
Ilman rytmiä ei ole etenemistä. Dewey kuvailee läheisyyden ja etäisyyden, viereisyyden ja erillisyyden ominaisuuksia, kuten hän itse kirjoittaa. Hän
viittaa luonnontieteisiin, jossa tapahtumat on palautettu matemaattisiksi suhteiksi, mutta jotka ovat kokemuksen näkökulmasta vain kokemuksen edellytyksiä. Seuraavaksi Dewey jatkaa: ”Kokemuksessa nuo asiat ovat äärettömän
jakautuneita ja kuvailukelvottomia, mutta taideteoksissa ne ilmaistaan. Taide nimittäin valikoi merkityksellistä, ja samasta yllykkeestä se myös hylkää
asiaankuulumattoman, mikä tiivistää ja tihentää merkitystä.” (Dewey 2013,
253.) Tästä mielenkiintoisena esimerkkinä voi toimia buto, voimakkaisiin
mielikuviin ja buddhalaisten vaikutteiden kautta tyhjyyden kontemplaatioon
perustuva liikkeellinen improvisaation muoto, jonka juuret ulottuvat toisen
maailmansodan jälkeiseen Japaniin.3 Tarkoituksena on antaa kehon olla ja
transformoitua. Katselijalle tai todistajalle ihmisestä tulee näkyviin sisäisiä
maisemia ja niiden hidasta muutosta. Tyypillinen harjoitus butossa on paradoksaalinen mielikuva, joka avaa sisäisen työskentelyn. (Esimerkiksi sellainen, että kävelet eteenpäin, sinua koskettaa apinan haamu ja samalla olet tuo
apinan haamu itse.) Dewey puhuu siitä, kuinka monissa prosesseissa ihminen kokee intensiivisimpiä hetkiä elämässään, kun asiat tulevat äärellisiksi ja
kuten edellisessä lainauksessa, niistä putoaa pois asiaankuulumaton. Butoharjoitukset sen sijaan sisältävät tällaisia hetkiä a priori, fyysisesti koettuina,
koska niissä pyritään usein nimenomaan fyysisesti energian kanssa työskentelyyn ja sen intensifioimiseen tai voimistamiseen ja suuntaamiseen halutulla
tavalla. Näin saadaan esiin puhtaita ja selkeitä olemisen laatuja. Tämä etu on
ylipäätään studiossa työskentelemisessä verrattuna Kävelyyn, kun ajatellaan
taiteentekemisen prosessia: on mahdollista valikoida ja yhdistellä merkityksellistä, jättää pois mitä halutaan sekä tiivistää ja tihentää merkitystä.
Lämmin maito
Luostarihostellijakson jälkeen siirryimme asumaan hauskalle kaupunkileirintäalueelle ja ostimme uuden teltan, mikä paransi elämänlaatuamme heti.
Kun lähdimme Veronasta, olin päättänyt ja julistanut, että meidän täytyisi heittäytyä sosiaalisempaan elämään ja alkaa kysymään saammeko laittaa
3 Olen opiskellut tätä ”muodosta vapaata muotoa” usean eri opettajan johdolla eri maissa
vuosina 2004-2011.

51

teltan ihmisten pihalle. Muistan oikein hyvin ensimmäisen illan, jolloin tämän oli määrä tapahtua. Teemu oli hieman skeptinen ja antoi minun järjestää
asian kuten halusin. Valitsin talon ja menimme koputtamaan ovelle. Selitin
hataralla italiallani tilanteen, kävelemme, voisimmeko laittaa teltan pihalle.
Maalaistalon pariskunta oli erittäin ymmärtäväinen ja näytti meille paikan,
johon teltan voisi laittaa, sekä vesihanan talon ulkoseinällä. Olimme hyvin
tyytyväisiä ja sain nukuttua. Siitä alkoi kokonaan toisenlainen elämä Kävelyllä, koska mietimme päivisin, millaisia ihmisiä saattaisimme tavata illalla
ja antaisivatko he meille telttapaikan tai yösijan. Toinen paikka taisi olla perheen talo, jonka isäntä kutsui meidät sisään, kun alkoi rankkasade. Perheen
poika naksautti jopa Teemun yläselän kuntoon. Söimme italialaisen illallisen
ja aamiaisen ja kuuntelimme sekalaista seurakuntaa, joka perheeseen kuului.
Ikään kuin meillä olisi siihen asti ollut yksi aisti vähemmän. Otimme myös
yhteyttä etukäteen kulttuurikeskuksiin ja paikkoihin joissa mahdollisesti voisimme yöpyä ja tavata paikallisia. Yksi suuri suosikkimme oli Castelfranco
Veneton kaupungissa, jossa erittäin aktiivinen isäntämme näytti meille kaupunkia, juoksutti meidät ylös vuorenrinnettä vanhalle linnalle ja jopa iltamyöhään vei meidät katsomaan Palladion villaa, jota tosin ei pimeässä näkynyt
paljoa. Sanoimme näkemiin aamulla ja lähdimme tarpomaan roomalaisten
vanhaa tietä, joka on kuin viivoittimella vedetty 30 kilometriä pitkä asfalttitie. Ja isäntämme sukulaiset asuivat sen päässä ja antoivat meille telttapaikan
pihaltaan, sekä kuohuviinipullon ja pieniä leivoksia omista juhlistaan. Olin
aivan haltioissani tästä uudenlaiseksi muotoutuneesta Kävelystä!
Tulimme vähitellen Slovenian rajalle. Ihmisten tapa suhtautua, kieli ja
kaikki tuli hieman lähemmäksi meille tutumpaa vaatimatonta olemisen tapaa ja huomasimme huokaavamme helpotuksesta, jota emme tiedostaneet
odottaneemme. Lopetin myös internetin käytön ja tipahdin takaisin maanpinnalle virtuaalitodellisuudesta, suljin Facebook-tilini, jonka profiiliin olin
samaistunut, turvautunut ja lopulta ahdistunut totaalisesti sen virtuaalisuuden yksiulotteisuuteen. Nautin evästauoista oikeassa maailmassa, lehtimetsissä ja vain ja ainoastaan yhdestä olemassaolon sijainnista. Olin levännyt.
Itäisempi kulttuuri antoi tilaa hengittää ja ihmisten suhtautuminen oli hyvin rentoa. Pääsimme yhä koteihin yöksi tai telttailemaan pihalle ja välillä
saimme ruokaa ja paistinpannun tai lämmintä maitoa ja Kävely tuntui lempeämmältä. Pysähdyimme Ljubljanassa erään taiteilijan työhuoneella hyvän
tovin, jatkaaksemme sitten kohti varsinaista Balkania. Balkanin asukkaiden
tilanne kytkeytyi ja kytkeytyy nykyään suuressa määrin Euroopan Unioniin
ja sen jäsenyyteen. Metelkovan kulttuurikeskuksen projektijohtaja Natasa Se-
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rec, jota haastattelimme Ljubljanassa, kiroili EU:n tuomia rajoituksia ja koetti
muistella, mitä hyvää EU edes on tuonut mukanaan, mutta hänen mieleensä ei ollut tulla mitään. Lopulta hän muisti liikkumavapauden ja kommentoi
aina hyvää yhteistyötä serbialaisten kanssa, mikä oli kuitenkin EU:n myötä
tullut vain vaikeammaksi, koska serbialaiset tarvitsivat viisumin päästäkseen
EU:hun. Me sen sijaan olimme kohdanneet ja tutustuneet uudenlaiseen Kävelyyn, elämään, jota saatoimme elää suhteellisen nautinnollisesti ja säädellä
ei-niin-epämukavalla tavalla, koska ymmärsimme jo jotain omasta ja yhteisestä rytmistämme eri tavalla kuin aiemmin. Ljubljanassa olimme sitä paitsi
pitäneet lomaa, hengailleet aktivistien ja taiteilijoiden kanssa ja juhlineetkin,
mikä teki hyvää tässä vaiheessa. Ehkä Kävely oli tullut puoliväliin. Mitä edessä tulisi olemaan, emme vielä tienneet emmekä jaksaneet välittää ja mitä taakse jäi, oli nyt mahdollista jättää hautumaan omaan arvoonsa. Kävimme jopa
ensimmäistä kertaa hierojalla. Jatkoimme Slovenian läpi, kohti rajaa. Saimme
nukkua yhden yön fransiskaanimunkkien luostarissa. Satoi kolme viikkoa
peräkkäin. Aloimme nähdä sateessa paljon vaihtelevaisuutta, pientä sadetta, lämmintä, kylmää, rankkasadetta ja joskus, harvoin, ei sadetta ollenkaan.
Jalkapohjat rakentuvat sietokyvystä, ne eivät voi kävelyttää meitä enempää
kuin ne kestävät. Sitten kun ne eivät kestä enää alkaa huimaus ja huuto, kirkuminen. Sloveniassa ajattelemme valoisia lehtoja, ne ajattelevat meitä.
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III. On olemassa toisenlainen Kävely:
Kroatia, Bosnia-Herzegovina, Serbia
Kävelimme kohti Zagrebia Ljubljanasta. Novo Mestossa Sloveniassa huomasimme alkaneemme todella tulla Kaakkois-Eurooppaan. Slaavilainen
musiikki, diskot, erilainen tunnelma. Romanien kylät, joissa näkyi kaikenlaisesta tavarasta rakennettuja asumuksia. Vierauden pelko, tietoisuus kyvyttömyydestä lukea toisenlaisen yhteisön kommunikointia ja köyhyys astuivat
kuvaan. Olimme puhuneet ennen lähtöämme vapaudesta. Olimmekohan
muistaneet sitä enää pitkään aikaan? Oliko Kävely ollut enemmän kahlehtivaa ennalta päätetyn muotonsa takia kuin vapauttavaa? Äänitimme tulomme
Kroatian ja EU:n rajalle, haikaroiden kalina kuuluu taustalla kun leimat lyödään passeihin ja hieman kuulustellaan rahoista ja tarkoituksista. Zagrebiin
saavuttuamme olimme jo ymmärtäneet, kuinka erilainen meno Balkanilla on,
verrattuna Länsi-Eurooppaan. Kävelijälle oli helpompaa, kun tuntuma oli se,
että teltan voi laittaa kylien laitamilla mihin vaan, eikä sitä ihmetelty – kesällä varsinkaan. Sosiaalisempi asenteemme avasi Kävelyelämää erittäin paljon,
opimme että kun tunnemme joitain ihmisiä kylistä, jos joutuisimme pulaan,
meillä olisi jo kontakti ihmisiin. Paikallisten ihmisten suhtautuminen kävelijöihin ja elämän rytmi ylipäätään oli myös varsin toisenlaista kuin aiemmin.
Zagrebin torit pursusivat vihanneksia ja hedelmiä. Yövyimme erään nuoren anarkistin luona, joka valotti meille kovia vastakkainasetteluja paikallisten nationalistien ja muiden ryhmien välillä. Kävelijöinä emme kohdanneet
kuitenkaan enempiä pelkoja, vaan tuntui, että Kroatiassa oli tilaa kävellä ja
ystävällistä suhtautumista. Sitä paitsi olimme, minäkin, jo hieman parkkiintuneet kohtaamaan sitä mitä olisi tulossa. Kuten meditaatiossa, katsoa sitä mitä
on, sellaisena kuin se on. Kävelimme kohti Bosnian rajaa. Rajan ylitettyämme
näimme heti tulleemme materiaalisesti köyhempään maahan. Teiden varsilla
alkoi näkyä myös miinakenttiä, joten Balkanin sota konkretisoitui nopeasti
mielikuvista maisemaan.
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Eksistenssin kävelyttäminen
Kohtasimme useassa paikassa sodan jäljet, niin ihmisissä kuin taloissa ja
maisemissakin. Myös tiet olivat vaihtaneet paikkaa joissain kohdissa, eivätkä
paikallisetkaan osanneet sanoa, missä ne nykyisin kulkivat. Mitä sodasta kuitenkaan sanoa, mikä ulottuisi kauheuksiin ja kokemuksiin asti? Jossain vaiheessa sanat loppuvat, koska sota on niin absurdia ja liiankin totta. Ihmiset
muuttuvat irvikuvikseen tappaen, raiskaten, suunnitellen ja aiheuttaen tuhoa pitkälle tulevaisuuteen. Siitä aiheutuva kärsimys, kuinka sitä voi ilmaista? Buto, josta olen aiemmin kirjoittanut, on syntynyt toisen maailmansodan
raunioittamassa Japanissa. Yhdeksi motiiviksi katsotaan se, kuinka ihminen
voi lopulta ilmaista syviä traumaperäisiä kokemuksiaan taiteessa, liikkeessä,
jos ei millään muulla tavalla. Olen koettanut tavoittaa sitä, kuinka kirjoittaa
jostain mitä Balkanilla tuli vastaan, ihmisten silmissä, tilanteissa, joissa sodasta tuli puhetta, tunnelmissa niillä alueilla, joilla pahimmat taistelut oli käyty.
Olen päätynyt kuviin tekstin sijaan. Kun kipu on voimakkaimmillaan, lohdutus voi löytyä joltakin taiteen alueelta, jossa tiettyä tunne-energiaa on ilmaistu
ja se resonoi suoraan.
”Buddhalainen sanonta, on helpompaa laittaa pohjat vain omiin kenkiinsä kuin päällystää koko maapallo nahalla. Niin on, pitkältä ajalta Bosnian ja Kroatian rajaa. Haikarat teiden varsilla kasvavien talojen katoilla seuraavat tien laulua miinakenttien
lomassa. Emme tunnista räjähdyksen mahdollisuutta - kehomme ikirajoittuneina
pohjoiseurooppalaisuuteen. Nykytuuli humisee sodan jälkeiseen rytmiin taloissa,
joissa kuvat sodasta tuijottavat kuolleiden kanssa seiniltä. Melkein emme rohkene
katsoa takaisin tulevaisuuteen maapallolla.” (Ote muistiinpanoista 2014.)
Päästimme Balkanilla Kävelystä irti. Tähän vaikutti muutama tekijä: ensinnäkin kuumuus, joka rentoutti kehon ja sitä kautta mielen niin, etten vain
pystynyt pitämään yllä samanlaista totunnaista huolehtimista kuin aiemmin.
Toiseksi olimme niin kiinnostuneita Balkanista ja sen kulttuurista, että suuntasimme huomiomme ja sitä kautta energiamme enemmän elämään ympärillämme, kuin itse Kävelyyn. Hyväksyimme kyytejä, jos johonkin suuntaan, jos
tarjoaja sattui olemaan kiinnostava. Välillä emme hyväksyneet. Kolmanneksi
minun jalkapohjani olivat niin kipeät joka päivä, ettemme olisi päässeet ollenkaan eteenpäin ellemme olisi ottaneet rennommin. Tämä vastaa muodoltaan etenemistä meditaation tai joogan harjoittamisessa. Harjoitus ei saa olla
liian jäykkä, mutta ei myöskään liian rento eli laiska ja tämä on ensiarvoisen
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tärkeää. Suorittaminen liian jäykällä tavalla tappaa rentouden ja huumorin
ja sitä kautta harjoitus jähmettyy: se enää toimi elämässä, johon on tarkoitus
vaikuttaa ensisijaisesti. Kävelyllä ei meille ollut niin suurta itseisarvoa sinänsä, ettemme olisi osanneet päästä irti sen sisällä. Se oli muoto, jonka olimme
valinneet toteuttaaksemme taiteellisen ja eksistentiaalisen tutkimusmatkan.
Buddhalaisuudesta ammentava kööpenhaminalainen joogaopettaja Irene
Eisler opettaa siitä näkökulmasta käsin, että kun keho jännittyy (ja jokainen
ajatus reflektoituu kehossa!) menetämme yhteyden maailmaan. Kun taas
rentoudumme, hengitämme ulos, annamme itsemme maailmalle ja luomme
yhteyttä siihen. Balkanilla oli helppoa rentoutua ja hengittää ulos enemmän,
koska ihmiset olivat niin lämpimiä ja ystävällisiä.
Kävellessä ei ole mitään tekemistä, on oltava jatkuvasti vain oman mielensä kanssa – ellei satu meneillään keskustelua tai laulua, mutta kävellessä
on kuitenkin väistämättä tietoinen siitä, että tänään ei tule olemaan mitään
muuta kuin kävelyä ja se tarkoittaa oman mielen kanssa kävelyä. Kuinka absurdia, että kävelimme yli 700 kylän läpi ilman mitään tekemistä. Kävelyyn
sopii mielestäni erityisen hyvin zen -koulukunnan lähtökohta meditaatioon
eli läsnäoloharjoitukseen. Tavallinen mieli -koulun opettaja kirjoittaa harjoituksesta: ”Älykäs harjoitus käsittelee aina vain yhtä asiaa: ihmisenä olemisen
perustalla olevaa pelkoa, pelkoa siitä että en olekaan. En tietenkään ole, mutta
se on viimeinen asia minkä haluan tietää. Olen pysymättömyys, joka näyttäytyy kiinteänä vaikuttavassa ihmishahmossa. Pelkään nähdä sen mitä olen:
jatkuvasti muuttuva energiakenttä. En halua olla sitä. Niinpä älykäs harjoitus
käsittelee pelkoa.” (Beck, 2007.) Beckin mukaan pelko ottaa muotoja ajatteluna, spekulaatioina, analysointina ja unelmointina. Kävelyllä tämä on helppo
huomata, sillä päivässä jonka kävelee, on aivan yhtä monta tuntia, kuin päivässä, jonka käyttää johonkin muuhun.
Balkanilla kuolema on ollut läsnä sodan muodossa suhteellisen vähän aikaa
sitten ja se on romuttanut ihmisten perheet ja elämät. Tavallaan tuntuu hurjalta kirjoittaa aiheesta tässä välissä, mutta kun ajatellaan tarkemmin, minne
muualle aihe sopisi paremmin? Beck jatkaa, että mielenliikkeet unelmoinnissa tai huolehtimisessa ovat keino pitää itsemme poissa todellisuudesta.
Emme pidä siitä, että se harjoitus, joka koskee olemassaolomme luonnetta,
ei ole turvallinen vaan kaikkea muuta. Zenissä pyritään näkemään se, että
kun elämme, elämme ja kun kuolemme, kuolemme. Tämä saattaa tuntua lakoniselta, mutta zen ei suinkaan opeta, että elämä olisi istumista meditaa-
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tiotyynyllä vaan nimenomaan täydesti eletty elämä itse on ainoa opettaja.
Meditaatiotyynyllä istuessa tutustuu oman mielensä kaavoihin, rikkauteen
ja äärettömyyteen, mutta elämä ei tapahdu istuessa. Kävelijä ja zen-opettaja
Karen Terzino pukee saman näin:
”Elämä elämässä elämää
Mehukkaana, sotkuisena
Täydellisenä” (Terzino, 2014.)
Kantaessamme vesipulloja kuumuudessa hyväksyimme ilomielin tarjoukset jäädä ihmisten puutarhoihin kahville tai lyhyen autokyydin seuraavaan
risteykseen. Eräänä aamuna menimme satunnaiseen hotelliin tai kahvilaan ja
kysyimme saisimmeko kahvia. Kävi ilmi että hotelli oli kiinni, mutta saimme
kuitenkin kahvia, eikä emäntä ollut millänsäkään. Tajusimme, että olimme
menneet sisälle ja pyytäneet saisimmeko kahvia ja se oli ihmisten mielestä
aivan tavallista, eikä siitä tietenkään tarvinnut maksaa. Tämä oli meille yllätys ja tunsimme taas kerran skandinaavisen jäykkyyden oikein karisevan
riemastuttuamme siitä, että satuimme olemaan sellaisessa maailmankolkassa, jossa ihmiset eivät ajattele ensisijaisesti sitä, mitä saavat rahan muodossa
vastineeksi. Elämäämme värittivät ihmiset ja eläimet, joita näkyi enemmän
ympärillä. Olen aina rakastanut matkustella Venäjän maaseudulla ja Siperiassa, missä hevonen tai sikaperhe saattaa juoksennella kylässä vastaan ja
lehmät syövät torilla voikukkia Leninin patsaan juurelta. Kroatiassa oli huomionarvoista yllättäen se, että myös koiranpentuja ja kokonaisia pentueita
saattoi löytyä pusikoista tai tulla tiellä vastaan, ne eivät olleet hyväkuntoisia
ja mietimme ajoittain mitä tehdä niille. Teiden varsilla oli myös paljon kuolleiden eläinten raatoja, joille kukaan ei tehnyt mitään. Haju niiden kohdalla oli
karmaiseva. Mutkittelimme Bosnian ja Kroatian rajaa pitkin, vaihtaen välillä
puolelta toiselle. Haikarat kalistelivat nokkiaan savupiippujen päällä. Kävelimme lähestyen aluetta, jossa verisiä taisteluita on käyty.
Pysähdyimme Kroatian puolella erittäin sydämellisen Mato-nimisen isännän maalaistalossa. Aluksi puhuimme teltan laittamisesta hataralla serbokroatiallamme, mikä pohjautui venäjänkielen taitoihini. Onneksi myös Maton veljen tytär puhui englantia ja saatoimme antaa hieman enemmän tietoa
itsestämme ja keskustella Maton ja hänen perheensä kanssa kävelemisestä ja
elämästä Kroatian maaseudulla. Mato oli suorasukainen niin kuin vain ihmiset Balkanilla. Hän selitti asioita ja katsoi meitä suoraan silmiin, nauraen
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välillä ja nauttien sosiaalisuudesta. Mato haki sisältä veljensä valokuvan ja
teroitti että veli on kuollut sodassa, hänet on tapettu. Balkanin alueella valokuvilla on juuri tämä erityismerkitys nykyisin, ne todistavat ja muistuttavat
ihmisistä ja sodasta – epäoikeudenmukaisuudesta ja tragediasta. Ehkäpä vain
kuvat sodasta ovat hyviä kuvia, siinä mielessä, että ne pitävät yllä suhdetta tapahtuneeseen ja tuonpuoleiseen? Heräsimme aamunkoitteessa teltassa
pihalla ja saimme vielä syödä aamiaista piharakennuksen keittiössä. Maton
vaimo Marjana huolehti syömisistämme ja kaikki pöydässä oli omalta tilalta, lihoja ja maitotuotteita myöten. Sanoimme lähtevämme kävelemään kohti
etelää. Mato ja Marjana katsoivat meitä ja kysyivät, tajuammeko, että siellä
on Bosnia-Herzegovina? Mato toisti tämän vielä pari kertaa ja laittoi meidät
vastaamaan, että todella ymmärrämme ja että emmekö kuitenkin voisi kävellä suoraan Kroatiasta Serbiaan päin. Ymmärrän nyt jälkeenpäin, että lähestyimme sotanäyttämöitä ja esimerkiksi Bosnian serbialaisväestöä kohdatessa
ei voinut välttää keskusteluja suurista ristiriidoista. Tunnelma telttapaikkaa
pyytäessä oli joissakin kylissä kontrastina yleiselle vieraanvaraisuudelle hyytävän kieltävä, vaikka sitten löysimmekin esimerkiksi ihanaisen Zoran, naisen jonka pihalla yövyimme ja joka oli yhtä hymyä.
Balkanin tilanteesta mediasta aikanaan välittynyt kuva on korostanut serbejä sodassa julmina ja armottomina. Toimittaja Joe Sacco on kuvannut sotaa Bosniassa sijaitsevan Goradzen kaupungin asukkaiden silmin. Goradze
jäi kolmeksi ja puoleksi vuodeksi serbifasistien piirittämäksi, vaikka sen oli
tarkoitus olla Naton asettamalla turva-alueella. Sacco on tehnyt tapahtumista
dokumentaarisen sarjakuva-albumin Safe Area Goradze. Albumin esipuheessa toimittaja Christopher Hitchens korostaa, että jopa ääritilanteissa bosnialaiset uhrit viittasivat serbifasisteihin sanalla ”chetnikit” ja siten kunniotettavasti sijoittivat heidät poliittisen ja historiallisen nimikkeen alle, eivät koskaan
etnisen. Jälkimmäisen kuvan serbeistä ovat Hitchensin mukaan maailmalle
tunnetuksi tehneet ”rauhanturvaajat”. Bosnialaisia Hitchens kuvaa hyvin
rennoiksi ja rauhallisiksi naapureitaan kohtaan – naapureitaan tarkoittaen nimenomaan naapurimaita tai ihmisiä seuraavassa talossa. Bosnialaiset
ovat hänen mukaansa olleet tunnettuja kautta aikain kolmen eri etnisen, eri
uskontokuntia edustavan kansan rauhallisesta rinnakkaiselosta (Sacco 2001,
esipuhe.)
Vierailimme erään Bosnian serbin Miran ja hänen perheensä kotona. Hänen
veljensä oli innostunut Kävelystämme ja halusi viedä meidät käymään sisa-
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rensa luona. Mira oli sydämellinen ja pippurinen nainen. Hän katsoi meitä
myös suoraan silmiin ja sanoi: ”Vihaan teitä, koska minun kaksikymppinen
poikani ei voi Euroopassa matkustella mihinkään noin vain ja te voitte!” Suomalaiselle se, että joku sanoo noin vain vihaavansa sinua, on kummallista.
Mutta Balkanin kontekstissa asia on melkolailla toinen. Miran puhe jatkui
perheen kokemuksista sodan aikana: ”En lopulta edes voi tietää ketä voin vihata, kun muslimit tappoivat mieheni veljen, mutta tämän vaimo oli muslimi.
Näettekö?” En osaa sanoa näimmekö, koska omalla taustallani on niin vaikea
eläytyä nationalismiin perustuviin konflikteihin, joiden lietsomiseen on käytetty uskonnollisia eroavaisuuksia.
Koska olen pohtinut suhdettani sotaan Balkanin kautta, missä oli todella
vaihtelevaa ja hajanaista, olen verrannut sitä mielessäni Suomeen. Isoäitini
on Kävelyn jälkeen kertonut minulle paljon tapahtumia talvisodasta ja jatkosodasta. Olemme katselleet muistikirjoja, joissa on ystävysten kirjoituksia
toisilleen, kirjoitettuna pommisuojassa Helsingin Tuomiokirkon kryptassa.
Parikymppiset nuoret ovat istuneet pommitusten keskellä kirjoittamassa toisilleen ulkomuistista aikaa ja ikuisuutta käsitteleviä runoja, tietämättä tulevatko tapaamaan toisiaan enää koskaan. Näissä isoäitini kertomuksissa korostuu
myös ihmisten suora apu toisilleen, kun on tosi kyseessä. Isoäiti on monesti
muistellut, kuinka hän oli heittänyt kärrynpyöriä lumihangessa ja joku vanhempi komentaja oli todennut vierestä: ”Lotta Melamies on vasta lapsi”. Lottana hän tapasi paljon saksalaisia ja suomalaisia sotilaita ja sosiaalinen elämä
oli sota-aikanakin vilkasta. Olemme monta kertaa lukeneet riemukkaitakin
kirjeitä, joiden ei uskoisi olevan sodan aikana kirjoitettuja, niiden pursutessa
elämää, jos tosin kuolemaakin.
Tuntuu paradoksaaliselta, että nykyaikana (länsimaiset) ihmiset kärsivät
tylsyyden tuottamasta ahdistuksesta – joukkoneuroosimaisesta eksistentiaalisesta tyhjiöstä, kuten itävaltalainen psykiatri Viktor E. Frankl sitä nimittää.
Vasta äsken ihmiset elivät täysillä keskellä sodan tragediaa, vahvassa yhteydessä toisiinsa. (Frankl, 2009, 98). Frankl on kirjoittanut keskitysleireistä,
joista on itse selvinnyt hengissä. Hän korostaa, että kun ihminen on mitä
hirveimmissä olosuhteissa, ratkaisevaa on se, kuinka hän päättää suhtautua
olosuhteisiin. Ihmiseltä ei voi kukaan viedä hänen vapauttaan päättää, kuinka sisimmässään suhtautuu. Hän kirjoittaa myös kärsimisestä: kohdatessaan
kuoleman kasvoista kasvoihin, esimerkiksi parantumattoman sairauden ilmetessä, ihminen saa vielä mahdollisuuden toteuttaa korkeimman arvonsa
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eli täyttää syvimmän tarkoituksensa, mikä ilmenee hänen suhtautumisensa laadussa. Ratkaisevaa on siis, kuinka ihminen ottaa kärsimyksensä kantaakseen. (Emt., 103.) Näen Franklin ajatukset hienoina, sillä ne ovat hyvin
tasa-arvoisia ihmisiä ja heidän ongelmiaan kohtaan. Ongelmia ja kärsimistä
arvotetaan mielestäni usein liikaa. Luonnollisesti Frankl on todistanut mitä
moninaisinta elämää sekä ammattinsa että historiansa kautta. Hän korostaa
erittäin voimakkaasti sitä, että yksilön tulevaisuutta voidaan ennustaa vain
laajojen ja kokonaisia ryhmiä koskevien tilastojen puitteissa. Ihmisen persoonallisuuden kehitystä keskeisiltä piirteiltään ei voida ennalta tietää. Jokaisella
ihmisellä on vapaus muuttua ja inhimillisen olemassaolonsa pohjalta kyky
nousta olosuhteiden yläpuolelle ja ylittää ne, vaikka menneisyys indikoisi
muuta. Franklin mukaan ihminen pystyy myös ylittämään samalla tavoin
itsensä. Hänellä on uskomattomia esimerkkejä sodan ajalta. Hän on todistanut sitä, kuinka ihmiset käyttäytyvät kuin pedot tai pyhimykset - samoissa
olosuhteisssa. (Emt., 117.) Frankl pohtii myös elämän tarkoituksen kysymistä: ”Kuten jokainen tilanne elämässä on haaste ihmiselle ja asettaa ratkaistavaksi ongelman, samoin voidaan kysymys elämän tarkoituksesta tosiasiassa
kääntää. Ihmisen ei loppujen lopuksi tulisi kysyä, mikä on hänen elämänsä
tarkoitus, vaan päinvastoin, hänen täytyy todeta, että juuri häneltä kysytään.
Lyhyesti sanoen, elämä kysyy jokaiselta ihmiseltä. Jokainen voi vastata elämälle ainoastaan vastaamalla omasta elämästään. Elämälle voi vastata vain
tuntemalla vastuunsa.”(Emt., 100.) Kärsimistä ajateltaessa on suuri ero siinä
onko ihminen kysyjä vai vastaaja, toisin sanoen, onko hänen suhteensa elämään passiivinen vai aktiivinen. Entä jos kärsimiselle ei muodostu mitään
perimmäistä tarkoitusta, minkä arvoista elämä sitten on? Tämä ajatus on peräisin siltä ajalta, kun on ollut hyvin todennäköistä, että Frankl kuolee pian.
Hän kuvaa kuinka monet hänen ympärillään miettivät hengissä selviämistä leiriltä, mutta Frankl kysyi, onko selviämisellä mitään tarkoitusta. ”Sillä
elämä, jonka tarkoitus olisi riippuvaista tällaisista sattumista (keskitysleirin
teloitusten sattumanvaraisuus, huom. R.K.) – pakenipa niitä tai ei – ei perimmältään olisi lainkaan elämisen arvoista” (emt., 105).
Serbikylästä lähtöä tehdessämme Miran veljen Milanin oli vaikea eläytyä
meidän Kävelyymme, hän halusi kuljettaa meitä autolla kohti Belgradia, osaltaan ehkä suojellakseen meitä sinisilmäisiä pohjoisen nuoria. Hän oli töissä
Serbian ministeriössä ja kehotti meitä välttämään Kosovoon menemistä, koska Martti Ahtisaari ei siellä ollut kovin suuressa suosiossa kaikkien kesken eikä ihmishengen arvo myöskään ollut itsestäänselvyys. Katsoimme haikeina
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pientareita, jotka kiitivät ohi auton ikkunoista, olisimme halunneet kokea ne
kävelemällä. Auto oli kuin aikakone, futuristisine mittareineen ja pehmusteineen – mutta ennen kaikkea vauhdin takia! Saavuimme suoraan suurkaupungin keskustaan. Milan sanoi vielä, että varoisimme ettei tavaroita varasteta ja
saatteli meidät matkaan kohti leirintäaluetta Belgradin laitamilla, jossa aloitimme tutun telttaelämän. Belgradin keskustassa seisoo Naton pommittama
kerrostalo, joka on pysynyt pystyssä, eikä sitä ole korjattu.
Kuumudessa kohti Hocaa
Belgradissa leirintäalueella jatkoimme telttaelämäämme ja hyönteiset olivat mukana elämässä kuten ennenkin. Valkoiset höttöiset ötökät kansoittivat
teltan ja Teemun mielestä ne olivat tähänastisista hyönteisistä mukavimpia.
Itse nihkeilin taas tapani mukaan niistä. Kaupunki oli kesäinen ja kävimme
katsomassa esityksiä performanssifestivaalilla, joka oli sanalla sanoen hämmentävä. Lähdimme etenemään kävellen kohti kyliä. Kuumuus nousi välillä
huippulukemiin ja päivällä oli nyt uudenlainen tauko, noin neljään tuntiin ei
ollut mitään mahdollisuutta kävellä, kun aurinko porotti täysillä. Varjot saivat uudenlaisen merkityksen. Tunsimme olevamme hyvin kaukana Suomesta
ja tunsimme myös olevamme vielä kaukana Istanbulista. Keskustelumme saivat syvempiä sisältöjä, mikä jollain lailla sopi Serbiaan. Kehomme retkottivat
päivän kuumuudessa ja sitten taas kävelivät eteenpäin, seurasimme maissien kasvua ja kypsymistä. Eräät telttaisäntämme keksivät antaa meille patjan
telttaan omenapuutarhaansa. Luimme ääneen vaihteeksi Orhan Pamukin
romaania nimeltä Valkoinen linna. Siinä kerrotaan 1600-luvun Turkista, jossa
italialainen viaton henkilö on joutunut vangiksi ja kohtaa kaksoisolentonsa,
joka kutsuu itseään vain nimellä Hoca, opettaja. Päähenkilö joutuu vangin
roolissaan työskentelemään Hocan kanssa sulttaanin käskystä ja sietämään
Hocan kummallista käytöstä ja oikkuja. Meitä huvitti, kun romaanissa toistui usein repliikki ”Olen Hoca!” sekä varioitui lause ”Hoca suuttui ja lähti
ovet paukkuen ulos.” Hoca nimittäin suuttui usein. Hän raivostui varsinkin,
kun oli pitkään koettanut kirjoittaa aiheesta ”Miksi olen sellainen kuin olen”,
Hoca oli haukkunut pääasiassa muita ihmisiä, kunnes lopulta kertoja kehotti
häntä katsomaan peiliin ja miettimään, miksi hän on sellainen kuin on.
”9.7.2008 Lähellä Velika Planaa. Kolme päivää ollaan kävelty Belgradista. Mutta
viimeinen niistä kosahti. Kun ei syöty... Aamulla 5 koiranpentua tuli puskasta ja annettiin niille leipää ja pohdittiin kuinka niille käy, kulkukoiran pennuille. Ei löydetty
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ruokapaikkaa eikä ruuan tekopaikkaa. Sitten illalla syötiin kämäset leivät. Mentiin
erään tyhjän talon pihaan, mutta kohta joku mies tuli hakemaan meidät pois ja sääti
meidät sellaiselle aidatulle ruohokentälle. Miehellä ei ollut korvaa, toinen puoli kasvoista halvaantunut. Hänet kai haki nainen, keltamekkoinen, sekaisin olevan oloinen.
Aamulla meitä heikotti niin paljon, ettei voitu kuin raahautua motellille ja saatiin
sieltä aamiaista. Sitten haettiin kaupasta ainekset leipävideoon ja yritettiin suunnata
joelle. Kun mentiin kolmatta kertaa eestaas, eräs pikkuhönömies tuli kysyyn, että mitä
me tehdään. Ei oikein ymmärretty sitä, mutta se lähti pyörällä painamaan jonnekin.
Kohta se palasi ihme pelillä, moottori edessä kuin ruohonleikkurissa ja peräkärry takana. No, mentiin kyytiin ja se päryytti sillä vauhdilla ”etnoseloon”. Innoissaan! Me
katottiin etnokylää ja oltiin vähän siinä että mitä tehdä, sitten setä toi meidät joelle. Ja
lähti vaan. Syötiin ”muikkuja.”
Kysyimme sitten reittiä joelle, koska aioimme tehdä ruuanvalmistusvideon
ja suunnittelimme, että joki virtaisi taustalla. Tekisimme gourmet-ruokalajin,
jonka saisi aikaan retkikeittimellä. Siihen kuului valkoviinissä haudutettua
juustoa, joka toimisi kokoavana kastikkeena vihanneksille ja tämä täyte tulisi sitten vaalean leivän kuoren sisään. Joelle päästyämme laitoimme teltan
pystyyn ja levitimme rannalle liinan, jonka päälle asetimme ruuanvalmistustarvikkeet. Teimme varsin laadukkaan videon, jossa perunoiden kiehumisen
aikaan tanssimme absurdisti kuvan laidasta laitaan joen virtauksen tahtiin.
Kävely eteni sen jälkeisinä päivinä samaan tapaan improvisoiduilla aineksilla, niin ruuan kuin muun elämän suhteen.
”Ilta. Sadettajat kastelevat puutarhurin kasvimaita. Äsken hän toi meille vesimelonin
ja isoja tomaatteja ja paprikoita! T toivoi juuri jotain tuoretta ja mä toivoin, että päästäis jonnekin varmempaan paikkaan telttaan. Ensin oli hieman säätöä, mutta sitten
puutarhuri päätti ottaa meidät. Kävelypäivä oli raskas, kuukautiset alkoivat ja jalkoja särki, ei tuntunut että etenisimme. Ihan ok keskusteluja. Teemu leikkasi parran!
Asiasta toiseen, housuihin on tullut iso reikä... Vihdoin vaihtelua luvassa, siis uudet
housut.”
”Jossain...Raljevitsin luostarissa. Ortodoksiluostarin pappi sanoi eilen, että voimme
telttailla joen rannalla. Taas koiran- ja kissanpentuja. Mentiin kuvanveistäjämiehen kanssa rantaan. Siellä luostarin työmiehet leikkasivat koneilla pusikkoa, koska
oli käärmevaara. Kaksi miestä oli siellä kalassa. Myöhemmin luostarin kuvanveistäjä
Bratska toi meille tekemänsä puisen ristin. Käytiin nukkumaan, mutta just kun oltiin
nukahdettu, Bratska tuli taas: ”Norjalaiset, pappi ei halua että sittenkään nukutte
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täällä, tulkaa luostariin.” Pöllämystyneinä pakattiin tavarat ja pappikin oli jo tullut
ja mentiin luostariin, missä syötiin kakkua ja vesimelonia ja mentiin eri paikkoihin
nukkumaan, naisten ja miesten. Näin unta, että siellä olisi sähkösauna, jota pyydettiin saada lämmittää... No, aamulla sitten kahville ja keskusteltiin uskonnoista ja
ortodoksiperinteistä. Pappi sanoi, että syökää lounas ennen kuin lähdette. Lounaan
jälkeen kuvanveistäjä lähti viemään meitä oikotietä toiseen luostariin. Käärmevaara
oli matkalla, aivan mielettömän kuuma ja kuvanveistäjä vahti rautakepillä käärmeitä. Teemulla puukeppi. ”Next 300 meters are extremely dangerous.” Luostarissa Isä
Ivan halusi että tultaisiin tänne toiseen luostariin. Mutta ensin menimme hänen kotiinsa, jossa vaimonsa antoi meille uudet vaatteet ja näytti Idols-videoita (Isä Ivan oli
innoissaan jumalan lahjaksi antamasta lauluäänestä.) Sitten haettiin toinen pappi
ja ajettiin tänne. Mulle annettiin vielä hame ja paita, piispa komiteoineen saapui ja
lopulta oli jumalanpalvelus 2,5 tuntia seisomista ja sitten ruokailu ja Teemu lähti
munkkiluostariin. Hohhoijaa! Todella, missä hitsissä ollaan. Yhäkin Eurooppaa. Huh
huh huh, jo eilinen herätys teltasta oli outo... Tänään joogasta innostunut pappi halusi kastaa Teemun... Puhui ortodoksimystikoista.”
Olimme aivan uupuneita käytyämme läpi tuntikausien seremoniat ja ruokailut. Ohjeistus oli syödä nopeasti, sillä kun pappi laski haarukkansa lautaselleen, kukaan ei saanut syödä enää sen jälkeen. Iltamyöhällä Teemu vietiin
nukkumaan munkkiluostariin, noin kymmenen kilometrin päähän. Jäin itsekseni vierashuoneeseen ja kokeilin Ivanin vaimon minulle antamia ekstravaatteita, joissa näytin todella paikalliselta. Ajattelin kuinka erilaista elämäni olisi
tässä luostarissa tai läheisessä kylässä. Pääsimme ulos seuraavana päivänä,
mutta jouduimme lepäämään heinikossa puun varjossa tuntikaupalla tästä
pyörteestä päästyämme.
”Huh, päästiin luostarista, siellä oli uuvuttavaa. Nyt teltassa talon pihassa. Saatiin
paistinpannu ja munia. Se oli hyvä juttu. Maisemat ovat hienot, mutta huomenna
luvassa 38 astetta. Aateltiin lähteä aikaisin, kohti Krusovicia ja sitten Nisiä vihdoin.”
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IV Tie, joka lopettaa kärsimisen. Bulgaria, Kreikka, Turkki
Kauneus
Aavaa peltoa ja metsäistä vuoristoa, jossa teillä kulki vain vähän autoja.
Maisemassa ja siellä kulkemisessa oli jotain ylevää. Tämä oli ehkä lähimpänä
sitä, mitä olin ennen Kävelyä ajatellut. Tuolloin en tosin yhdistänyt Kävelyä
enää lainkaan alkuperäisiin mielikuviin. Toisaalta, kun vertaa vaikka Belgiaa
ja Bulgariaa, on ero todella suuri. Bulgariassa vastaan tulee mies hevosen ja
heinäkärryjen kanssa, kysyy olemmeko kävelemässä Istanbuliin, toteaa, että
vielä noin 600 kilometriä ja pitää tätä täysin tavallisena. Myös romanileirit
puolikaarenmuotoisine hevosvankkureineen ja Ladoineen olivat tavallinen
näky tienlaidoilla. Tällaista ei ole Belgiassa. Pusikoitunut maasto, vuohilaumat paimenineen, kuumuus ja kärpäset. On mahdotonta sanoa, olisiko kävelemisen kokemus ollut parempi vai aivan karmea, jos emme olisi sitä ennen
kamppailleet kuukausitolkulla.
Kävely on tulossa kohti loppuaan, vaikka meillä on jäljellä vielä noin tuhat
kilometriä! Loppumisen tunne tulee ehkä yllättäen myös siitä, että olemme
vihdoin löytäneet varsinaisen Kävelyn. Tajuamme, kuinka kävellään ja kuinka me kävelemme yhdessä niin, ettemme hajoa siihen vaan vahvistumme
sen ansiosta. Noudatamme oppimaamme rytmiä ja nautimme kävelemisestä. Bulgarian kulttuuri on hieman absurdia ja anarkistista, ihmiset eivät ole
kävelemisestä liian kiinnostuneita, mutta ovat ymmärtäväisiä ja ystävällisiä.
Eräässä perheessä 18-vuotias tytär esitteli Bulgarian todellisena mallimaana ja
näytti meille puhvelin, väittäen että sellaisia ei löydy mistään muualta maailmassa. Tyttö oli myös vähän närkästynyt siitä, ettemme tienneet Bulgariasta
paljoa mitään. Söimme isoäidin tarjoamaa puhvelinmaitojugurttia. Maissit
alkavat olla kypsiä.
“Teltta laitetiin ok paikkaan. Tunkio oli lähellä ja sinne heitettiin kissanpentu, joka
huusi koko yön. Aamulla koitettiin saada se kiinni, ei saatu”
Ma on japanilainen tila-aika käsite. Alunperin se on tarkoittanut hiljaista taukoa musiikissa, mutta sittemmin sen merkitys on laajentunut. Meditaatiossa
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tarkastellaan myös hiljaisuutta mielessä, sellaista tilaa, joka on hiljaista ajatusten väleissä. Tätä tilaa lisätään hiljalleen, tai se lisääntyy. Ma:lla on kahdenlainen merkitys. Se tarkoittaa sekä tyhjyyttä ja tilaa kappaleiden välissä, että niin
kutsuttua intervallia, hetkeä juuri esim. liikkeen päättymisen jälkeen ja ennen
seuraavan alkua. Tanssija Tadashi Endo kirjoittaa: “Butoh ma on tapa tehdä näkymätön näkyväksi. Ma tarkoittaa OLLA VÄLILLÄ. Ma on hetki juuri
liikkeen lopussa ja ennen seuraavan alkua. Ma on kuin seisoisit joen rannalla
katsellen veden virtaavan ohitse. Haluat saavuttaa vastarannan, mutta se tarkoittaa kuolemaa. Haluat päättää elämäsi tällä rannalla, mutta et vielä, olet
puoliksi täällä ja puoliksi jo toisella puolella.” (Endo 2009; suom. R.K.) Kävellessä Bulgariassa tuntui siltä kuin olisi kävellyt sisällä tuollaisessa ma -tilassa.
Ei tarvinnut muuta kuin mennä eteenpäin ja katsella luontoa, metsäistä vuoristoa. Luottamusta rauhaan lujitti se, ettemme olleet aikeissa enää tehdä suurempia ylilyöntejä kävelyn määrässä sen laadun kustannuksella. Oli hupaisaa
tavata niin monia vuohi- ja lammaslaumoja. Paimenetkin kävelevät päivittäin
niiden kanssa vaikka kuinka paljon. Kun kävelee vähän yli kaksikymmentä
kilometriä, kehossa tuntuu hyvältä. Ei tarvitse olla mitään tekemistä, kun on
elänyt, liikkunut, ollut hengissä ja hengittänyt mukana.
Olen pohtinut, mikä kävelyllä oli kauneinta. Bulgariassa oli helppo keskittyä kauneuteen, kun siellä oli niin rauhallista. Aurinko paistoi suurena ja
maisemat olivat laajoja ja reheviä. Olen ajatellut yhtenä kauneimmista asioista
kieltä, jota käytimme Teemun kanssa. Meillä on yhteinen äidinkieli ja sen sisällä yhteinen henkilökohtainen kieli. Tämä henkilökohtainen kieli on yhteys,
joka muodostuu vähitellen, yhteisymmärryksen kautta. On mahdollista tempaista jokin hieno ja yllättävä sanayhdistelmä kuvaamaan vaikka vastaantullutta aasia tai koiraa - käsittää asia juuri siinä yhteisessä ymmärryksessä.
Emme unohda koira Iiris Nokkaviulua tai rotta Marleenaa.
Ajattelen, että oli tärkeää että kävely oli rajallinen. Jos Kävely olisi ollut
jatkuva prosessi, sen reflektoiminen olisi täysin toisenlaista. On kaunista, että
asiat alkavat ja loppuvat ja virtaavat toinen toisiinsa. Tämä kauneus voi sisältää kaikki tunteet. Kaunista on myös se, että teimme Kävelyn, emmekä vain
jääneet kuvittelemaan sitä. Pidin siitä, että hyönteiset puhuttelivat meitä yhtä
lailla kuin ihmiset, mikä johtui siitä, että kävellessä asiat ovat vastassa samanarvoisen ajan kanssa. Mutta sepä vasta olikin kaunista, että Kävelyn tultua
Bulgariaan asti, siitä olikin tullut kävely. Olimme luopuneet sen suuruudesta
ja vain olimme kävelemässä. Emme ajatelleet paljoa tai luoneet enää kum-
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mempia teorioita tai skenaarioita siitä, mikä Kävely on. Oli myös kaunista,
että emme olisi halunneet, että kävely loppuu.
Erääseen kylään tultuamme koitimme saada kontaktia kyläläisiin, mutta
se ei oikein onnistunut. Bulgarian kieli oli meille aivan vierasta. Eräs mummo kuitenkin alkoi tiedustella ja torui meitä, kun olimme sateessa vähissä
vaatteissa. Hän kyseli, minne olemme menossa ja selitimme sitä elekielellä.
Mummo koetti selittää jotain ja taivutteli meidät tulemaan luokseen, minne
menimmekin ilomielin. Bulgariassa on vielä hämmennystä lisäävä tapa nyökyttää päätä kieltäväksi vastaukseksi ja pudistaa päätä myöntymisen merkiksi. Mummo soitteli lankapuhelimellaan ystävälleen, joka puhui venäjää, jota
myös minä puhuin välttävästi. Mummon ystävä saapui paikalle ja juttelimme
tilanteesta. Hän selitti, että on tulossa rankkasateita ja metsään ei voi kumpuilevassa maastossa mennä telttailemaan, koska myrskyt ovat niin rajuja, että
teltta voi huuhtoutua alas rinnettä. Menimme mummon ystävän luo yöksi,
hänkin oli mummo. Juttelimme venäjäksi ja mummo tarjosi meille makaronia ja teki meille vuoteet. Katselimme ikkunasta salamoiden taukoamatonta
lyöntiä ja rajumyrskyn riehumista. Emme ole nähneet vastaavaa. Sovimme
alkavamme kirjeenvaihtoon mummon kanssa.
Jalkapohjani olivat todella kipeät. Minun oli lähdettävä Kreikkaan tauolle kävelystä erään kreikkalaisen ystäväni Thomai Maganarin luokse. Teemu lähti mukaan vähän epäröityään. Emme halunneet nähdä Akropolista.
Emme halunneet nähdä mitään, mitä turistit yleensä käyvät katsomassa ja
ystävämme oli tyytyväinen, sillä hänellä oli pieni vauva. En sitä paitsi olisi
pystynyt kävelemäänkään, olin taantunut vauvaksi itsekin. Näin tuli käytyä
elämä läpi, Europarlamentin portailta kävellen taaksepäin ikävuosia ja olin
päätynyt Kreikassa vauva-asteelle asti. Thomai piti sydämellisen opetustunnin kreikkalaisen kahvin keitosta. Alun perin kahvia on keitetty hiekassa,
jonka aurinko on kuumentanut niin kuumaksi, että sinne upotetussa astiassa kahvi alkaa kiehua. Thomai selitti, kuinka kahvista voidaan tehdä mietoa,
keskivahvaa tai hyvin vahvaa. Siihen voidaan laittaa vähän, keskivahvasti tai
paljon sokeria. Sitä voidaan kiehauttaa vähän, keskipaljon tai paljon, jolloin
sitä kutsutaan nimellä “well boiled coffee”. Meille Thomai keitti keskivahvaa kahvia medium sokerimäärällä ja tietyllä tavalla kaataen, koska silloin
kahvin pinnalle muodostuu visuaalisia kuvioita. Myös ennustimme kuppiin
jääneestä kahvista tulevaisuutta. Thomaille ei ollut varsinaisesti väliä, onko
kahvi turkkilaista vai kreikkalaista. Tipota, samapa se. Palaamme Bulgari-
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aan. Kävelemme rauhassa maaseudulla ja tapaamme kilpikonnan heinikossa.
Tillit kasvavat parin metrin korkuisina. Bulgarian ja Turkin rajakaupungista
ostamme minulle pienen pyörän. Jalkapohjani eivät kestä yhtään enempää,
Teemun kävellessä Turkin rajan yli kuin ei mitään!
Traakian niemimaalle, tyhjyyteen
Edirnen kaupungissa Turkin puolella tajuamme heti, että nyt Kävelymaailma on muuttunut. Eurooppalainen kulttuuri on jäänyt taakse. ”Merhabaa!”
Ukot vastaavat kuorossa kun Teemu tervehtii heitä ja minä kävelen hiljaa takana. Se tuntuu välillä hyvinkin luontevalta. Sosiaalisuus maaseudulla suorastaan räjähtää käsiin, kun kaikki vastaantulijat haluavat jutella jotain. Maisemat, ihmiset ja heidän ystävällisyytensä ja myös vaatteensa ovat kauniita.
Eräässä kylässä meidät majoitetaan tyhjään kouluun - koemme ajoittain tarvitsevamme suojaisampaa nukkumapaikkaa kuin teltta. Muuan miehet olivat
ahdistelleet meitä tiellä ja vaikuttaneet jäävän kyttäämään meitä jonnekin.
Kylän kovikset ja muutkin käyvät illalla vuorotellen tiedustelemassa, keitä
oikein majoittuu koululuokassa Atatürkin kuvien seurassa. Lopulta mietimme jo kuinka telkeäisimme oven parhaiten tarvittaessa. Näemme kumpikin
toimintaelokuvaunia.
”Cerkezköy. Emme nähneet miehiä enää. Aamulla siivottiin lattialle roskiksesta vuotanut pissa (…) ja lähdettiin. Matkalla tavattiin vielä edellisiltainen mukava mies.
Käveltiin hiostavassa ilmassa ja tulktiin Kemalin, saksassa asuvan miehen melonifarmille, syötiin ja saatiin meloneja. Lähtiessä Kemal sanoi Teemulle vielä, että ”Du
hast eine schöne freundin, du musst gut aufpassen!” Sitten tultiin Kavakliin ja juotiin teetä sailorin kanssa, joka oli käynyt Oulussa. Lähdettiin eteenpäin, mutta mentiin kysymään tietä huoltikselta ja siellä juteltiin Farukin kanssa, rekkakuskin. Alkoi
rankkasade, joka kesti kauan ja johti siihen että jäätiin huoltoasemalle yöksi. Miehet
joivat olutta ja tuijotettiin peltomaisemaa, lopulta auringonlaskua. Omistaja, Patron,
halusi vielä juoda lasillisen viskiä ja esittää lauluja kasetin heleän naisäänen säestyksellä. Teemun hakiessa kitaraa alkoi kehua mua ja kysellä olisko pusu ongelma.
Joka paikassa avioliitto on suuri/ensimmäisiä kysymyksiä. No, nukuttiin piharakennuksessa sohvatyynyillä ja kuuntelin ammuskelua ja koiran ulinaa. Yöllä oli taas
ukkonen. Rekkakuski tuli aamulla ja sitten taas kävelemään. Päivä sujui mukavasti,
tultiin kylään, jossa juotiin poliisin yms. kanssa teetä. Poliisi lähti saattamaan meitä
moottoripyörällään seuraavaan kylään. Teemu meni pikamarssia ja lopulta haulikolla
varustautunut poliisi otti T:n kyytiin ja mä ajoin pyörällä. Kun poliisi lähti, tuli jo
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seuraava mies skootterilla saattamaan. Kilpikonna oli tiellä. Taas kyytiä Teemulle ja
mä poljin. Karaagasiin.”
Saamme maanviljelijöiltä monta vesimeloneja, koska ne ovat nyt kypsiä.
Tarhurit eivät tajua, kuinka raskasta niitä on kantaa. Juomme teetä kylissä
ukkojen kanssa. En tiedä miten käyttäytyä naisena näissä tilanteissa, joissa
on vain miehiä ja kulttuuri on täysin erilainen kuin Bulgariassa ja sitä ennen,
joten käyttäydyn tilanteiden mukaan, kuten muuallakin ja luotan siihen, että
ihmiset tajuavat etten tiedä kuinka tässä kulttuurissa pitäisi olla. Viimeisen
Kävelyllä kohtaamamme perheen kanssa saamme mahtavaa kohtelua osaksemme, kun tytär puhuu englantia ja perhe majoittaa meidät tyhjään betoniseinäiseen huoneeseen. Lapset kantavat ruokaa tarjottimilla ja tuovat taas
patjan telttaan. On todella tunnelmallista. Olemme Turkissakin monissa paikoissa yötä, mutta ihmiset eivät kutsu meitä sisälle koteihin, ennemmin vaikka rakenteilla olevaan tiilitaloon. Emme tiedä edelleenkään miksi. Eläimet
ulvovat kuorossa auringonnousussa ja koirat haukkuvat kulkiessamme kylien läpi. Ennen Istanbulia tulee suurempia kaupunkeja vastaan. Juuri ennen
Istanbulia paikalliset kieltävät meitä menemästä esikaupunkialueille, ongelmia olisi tiedossa. Yhdessä kahvilassa vanha mies kysyy suoraan ja tosissaan,
onko kitarapussissamme ase.
Kuinka pitkä onkaan matka maaseudulta Istanbuliin. Tämä tulee olemaan
koko Kävelyn suurin kulttuurishokki, vaikkemme osaa sitä odottaakaan.
Olemme hyvin nopeasti tottuneet suureen kohteliaisuuteen ja oppineet vähäisen tapakoodistomme ja turkkilaiset ilmaukset käytännössä. Istanbulissa
niitä ei enää tarvita eikä huomata. Miljoonat ihmiset ja erilaiset kulttuurit
elävät Istanbulissa nykykapitalismin aikaa. Keho reagoi vahvasti kyltteihin,
jotka osoittavat tietä seuraaviin kyliin – kävelijän keho tunnistaa ne. Kummallista ettemme ole menossa enää tielle. Tuijotamme huutavaa miestä kadun
toiselta puolelta, syödessämme zorbaa eli linssikeittoa. ”Yes, I here, please,
we offer barbeque, you want something to eat here, we offer barbeque!” Mies
toistaa litaniaa koko päivän, kukaan ei astu sisään. Pöytäliinat ovat koristeellista samettia. Sataa, minareettien melodian koristeellisuus vastaa takorautaisen portin kuvioita, naiset kulkevat ohi burkhat ja huivit päällä. Olemme jo
täällä. Tästä lähtien tulemme olemaan täällä aina. Miksikö? Koska emme halua, emmekä koskaan jaksaisikaan kävellä takaisin - emme koskaan tule edes
harkitsemaan sitä. Pyöreästä kuviollisesta peilistä heijastuu kaksi ihmistä,
joita tarjoilija ei erota muista turisteista, koska emme eroa heistä mitenkään.
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Yöllä kuuntelemme sateen ropinaa ja jostain kantautuu rakastelun ääniä. Aamunkoitteessa rukouskutsu nostaa auringon ylös horisontista. Kulkukissa
kaataa Ayran-tölkin. Istumme ikuisesti katukeittiössä syömässä yhden liiran
riisiannosta.
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Epilogi: Kotiinpaluu
Taivaanranta
Kotoa olet saavuttanut
Taivaanrannan täällä.
Täältä toiseen
täällä sinä kuljet.
Tuolta seuraavaan
seuraavasta seuraavaan
taivaanrannasta taivaanrantaan jokainen askel on taivaanranta.
Laske askeleet
ja pidä niistä lukua.
Kerää valkoiset pikkukivet
ja oudon hassut lehdet.
Merkitse mutkat
ja ympäristön kielekkeet
sillä saattaa olla tarpeen
sinun tulla kotiin taas.
Tenzin Tsundue
Olennaista Kävelyssä on ollut muutos, se, kuinka Kävely on muuttanut
minua ja meitä. Kun ajattelen asiaa nyt, on selvää, että pitkän kävelyn suurimpia muuttavia vaikutuksia - Kävelyllä ja pitkään sen jälkeen - ovat olleet
sekä voimaantuminen ja omien voimien löytäminen että nöyrtyminen ja omien rajojen hyväksyminen, niin lattealta kuin se kuulostaakin. Suuri avainsana joka tapauksessa on hyväksyminen, Kävelyllä se oli teemana varsin käsin
kosketeltava: jos haluat tehdä näin, sinun täytyy hyväksyä lukuisa määrä
asioita, joita et ehkä ole ottanut aiemmin huomioon, saati voi ennalta tietää.
Kumppanisi saattaa kuorsata tai joku, eläin tai ihminen, saattaa kävellä teltan
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ohi juuri sillä hetkellä kun olet saamassa unta aamuyöllä, valvottuasi ensin
tuntikausia - eri syistä. Tätä voi jatkua yökausia peräkkäin ja silti tähtitaivas
on äärettömän kaunis.
Tätä seuraa heti kysymys kompromisseista ja päämääristä, joita myös pohdimme Kävelyn edetessä. Koska ohjenuoria tai ulkopuolisia oppaita ei ollut,
kompromissien tekeminen sekä vaikutusten kokeminen oli jatkuvaa kokeilua
ja reflektointia. Toisaalta olimme molemmat matkustelijoina melko tottuneita
monenlaisten tilanteiden muodostumiseen ja ehkä jopa koukussa mielenkiintoisten ja yllättävien kohtaamisien aiheuttamiin käänteisiin. Tavallaan olimme myös valmiita elämän väliintuloihin: jos joku olisi tarjonnut meille jonain
päivänä kyytiä Madagaskarille, olisimme saattaneet lähteä sinne pariksi vuodeksi. Olimme jättäneet kaiken avoimeksi lähtiessämme.
Kirjassa ”Otsikko uusiksi” Mika Hannula, Juha Suoranta ja Tere Vadén hahmottelevat värikkäästi taiteellisen tutkimuksen suuntaviivoja: ”Aristoteeliseen perinteeseen nojaten hyvä elämä on hyvän elämän etsimistä. Väite ei ole
tautologia. Päinvastoin, se ottaa todesta ja tunnustaa, että hyvän elämän – tai
kolmannen paikan – substanssi on luotava ja luonnehdittava jatkuvasti, yhä
uudelleen, perustuen alati eteen syöksyviin tai hiipineisiin valintoihin. Arjen
politiikkaan, jossa muodostetaan pikku hiljaa itse toimijoidenkin minä-kuvaa
ja käsitystä maailmasta, siinä olemisesta.” (Hannula, Suoranta, Vadén, 2001,
49.) Kävelymme nojasi suurelta osin hyvän elämän etsintään, kulloisessakin
paikassa ja sillä hetkellä sekä laajemmin käsitteellisesti. Myös taiteellisen tutkimuksen prosessit ovat hyvää elämää ollessaan hyvän elämän etsintää itsessään. Näin ollen ne voivat myös vapautua liiasta päämäärätietoisuudesta,
joka ainoastaan jähmettäisi hyvän prosessin ja estäisi näkemästä jo toteutuvan
hyvän elämän.
”Taide vetää kokemiemme asioiden edestä niiden ilmaisevuutta peittävät verhot; se elvyttää meidät tottumustemme velttoudesta ja sallii meidän
unohtaa itsemme antaessaan meidän ilahtua siitä, että voimme kokea maailman ympärillämme monenlaisine ominaisuuksineen ja muotoineen. Se
noukkii kaikista havaitsemistamme asioista tapaamamme ilmaisevuuden sävyt ja järjestää ne uusiksi kokemuksiksi elämästä.” ( Dewey 2010, 130.) Olen
samaa mieltä. Minun kävelemiseni oli havainnointia taiteilijan linssin läpi.
Yksi syy tietynlaiseen tuoreuden säilymiseen oli taiteen konteksti. Koska prosessoin Kävelyä jo kävellessä taiteen kautta, luovuus sävytti asioiden tulkin-
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taa ja suuntasi sitä. Vaikkemme Teemun kanssa kumpikaan osanneet luoda
Kävelystä varsinaisesti mitään kokonaiskuvaa pitkään aikaan, jopa neljään
vuoteen, tämä alkuperäinen taiteellinen intentio läpäisi koko Kävelyä ja siitä
kirjoittamista.
Kävelyllä oli kyse siitä, että halusimme oppia uutta maailmasta ja itsestämme ja ennen kaikkea halusimme sen oleva yllätyksellistä meille, jotain mitä
emme voisi kuvitella ja mitä emme olleet kokeneet ennen. Halusimme lähtökohtaisesti ottaa vastaan kaikki kokemukset, joita kävelyllä tulisi, olisivat
ne sitten miellyttäviä, epämiellyttäviä tai neutraaleja, kuten kaikissa buddhalaisissa koulukunnissa kokemukset jaotellaan. On yhä selvempää, kuinka
mieltä puhdistavaa tuo hidas käveleminen oli. Kun pääsimme matkaan ja
olimme lopulta reppuinemme kävelemässä, koin valtavan suuren kontrastin
kaupunkielämän ja maisemaa tuijottavan kävelyelämän välillä. Maisema: taivasta ja peltoa tai ruohoa laaja-alaisena väripintana päivästä toiseen, se tuntui
pesevän jotain tajunnassani – eikä vähiten sinne kerääntynyttä mainontaa,
informaatiota, tekstejä, kuvia, kaikkea mitä kulttuurimme ja markkinamaailmamme tuottaa.
Näin jälkeenpäin on myös helppoa nähdä, kuinka helposti kävelyn kokemusmaailma on rinnastettavissa meditaatioon ja sen etenemisen prosessiin.
Meditaatio on paljon sen sietämistä, että mieli poukkoilee ympäriinsä, eikä
meditaatio välttämättä helpota oloa suoraan, mutta sillä on kuitenkin havaittavissa jälki- ja siirtovaikutus. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka meditaatiossa
istuessa tuntuu turhautuneelta, sen jälkeinen mielentila on toisenlainen, mahdollisesti rauhoittuneempi kuin aloittaessa. Iso osa harjoituksen vaikutusta
on se, kuinka kokemuksen ollessa rauhoittava sen voi aktiivisestikin siirtää
toiseen tilanteeseen ja toimintaan. Tätä ei kylläkään tapahtunut Kävelyllä,
koska mieleni ei tullut sen rauhallisemmaksi lopussakaan, vaan pysyi samalla tavalla levottomana, kuin alussakin. Silti havaitsen siirtovaikutuksen pitkäkestoisen kokonaisuuden muodossa. Bulgariassa oli rauhallista, mutta oli
enää mahdotonta sanoa, johtuiko se useiden kuukausien kävelemisestä vai
Bulgariasta sinänsä. Tai siitä, että olin kerran kuvitellut, että joskus kävelisin
rauhassa. Käveleminen kuitenkin muutti todella paljon sitä, mihin fyysisesti
ja psyykkisesti kuvittelen kykeneväni. Kävelyn jälkeen saatoin ajatella, että
ellen pääsisi jollain kulkuneuvolla sadan kilometrin päässä olevaan kaupunkiin, voisin helposti kävellä sinne.
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Nykyisin Teemun kanssa on syntynyt mielenkiintoista dialogia. Teemun
ajattelu on hyvin poliittista ja yhteiskunnallista. Hän esittää representaation mahdottomuutta debordilaisen spektaakkelin1 otettua nykyisin järjettömät mittasuhteet ja korostaa taidetekojen esteettisyyttä vain niiden välitöntä
elämää tuottavien vaikutusten näkökulmasta. Jälkimmäinen tarkoittaa sitä,
millaisia konkreettisia ja fyysisiä vaikutuksia taiteen tekemisellä on ympäristöön, kuten luontoon, ihmissuhteisiin ja infrastruktuuriin, sekä miten tämä
vaikuttaa spektaakkelin tuottamiseen tai tuhoamiseen. Ajattelumme on erilaista, arvostan Teemun ajattelua ja pidän aiheita tärkeinä ja herättelevinä.
Näkemyksemme eroavat representatiivisen taiteen mahdollisuuksia ruodittaessa ja täytyy sanoa, että Teemu on provokatiiviselle tyylilleen uskollisena
usein saanut minut hetkeksi hämmentymään manifesteillaan. Kiinnostavasti
hän sanoi hiljattain, että on Kävelyn ja muiden vaikuttavien taideprojektien
kautta, sekä todistettuaan Ateenan mellakoita, menettänyt uskonsa representoivaan taiteeseen. Itselleni nykyään juuri taideteoksilla kertominen ja kommunikointi sekä ilmaisun kautta syntyvä vaikuttamisen mahdollisuus korostuvat. Ajattelen taiteesta myös niin kuin Gilles Deleuze elokuvasta. Deleuze
lähtee siitä, että esimerkiksi elokuva esittää vain itseään ja sekä on todellisuutta että luo sitä – eli elokuva ei representoi vaan presentoi (Deleuze 1992,
135). Samoin näen vaikkapa performanssin, siinä tapahtuvat asiat tapahtuvat
todellisuudessa, ei missään erillisessä representaation maailmassa ellei sitä
erikseen ilmoiteta. Ajattelen tässä yhteydessä ”todellisuuden” läsnä olevien
ihmisten reaalimaailmana. Jokaisella on omansa, mutta näen turhana erottaa
aina erikseen representaation, koska ollessamme tilanteessa läsnä, koemme
suoraan sen, mitä tapahtuu. Kävely yhdisti ajatteluamme ennen kuin lähdimme ja se yhdistää sitä näin jälkeenpäin. Kävelemisen tarkoituksena on tietää,
miten kävellään.
Ymmärrän kulttuurimme kuvatulvan aiheuttaneen kuvan voiman katoamisen ilmiönä. Ihmisillä on uusia tehtäviä: kuvan katsomisen lisäksi joudumme
navigoimaan kuvien tulvivassa virrassa ja valikoimaan, mitä aiomme katsoa.
Valitsemisella on erittäin suuri vaikutus siihen, millaiseksi maailmankuvamme muodostuu. On mahdotonta kuvitella kulttuuria ilman representoivia
taiteita, kun ne ovat historiallisesti olleet ja ovat nykyään niin kiinteä osa jokaista kulttuuria ja perinnettä maapallolla. Kuten Intiassa sanotaan, runous
ja kuva, musiikki ja liike luovat maailmamme. Näen taiteen mahdollisuudet
hyvin laajoina: taide voi ja sen tulisi sisältää poliittisia teemoja, mutta sen pi1 Pohjautuen Guy Debordin Spektaakkelin yhteiskunta -teoksen (1967) tulkintaan.
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täisi potentiaalisesti ulottua aina myös laajemmalle, koska vain taide kykenee
tähän. Taiteella on länsimaissa nykyisin erityinen mahdollisuus olla vapaa uskontojen kahleista menettämättä transsendentaalin ilmaisumahdollisuuttaan.
Ongelma on ihmisten itsensä etäännyttäminen asioista, koska ne ovat ”taidetta”. Taide on yksi tärkeimmistä avaimista olemisen tasojen välittämiseen,
ihmisen tajunnan laajenemiseen ja evoluutioon. Suotavaa olisi, että se myös
olisi yhtenä avaimena ihmislajin evolutiivisen säilymisen kannalta, mutta tällä hetkellä ihmiskunta taitaa laajasti ottaen olla toiminnallaan valitsemassa
kollektiivisen tuhon elementin. Elämä jatkuu, mutta muodot vaihtuvat.
John Dewey ei asettunut selittämään ihmisen ja luonnon vastakkainasettelua, vaan niiden yhteenkuuluvuutta ja puolusti intersubjektiivista kulttuurista olemassaoloa, maataloutta, vuodenaikojen kiertoa ja paikallisuutta.
Kaupunkiyhteiskunnassa nykyään on niin helppoa unohtaa luonto ja luonnon kokemisen esteettinen luonne, olemassa olevat vuoret ja vesiputoukset.
Saati miltä tuntuu, kun on kävellyt kuukauden vuoristomaisemassa. Ja miltä
näyttää koppakuoriainen, joka pyörittää lantapalloa. Lantapallo on tarkoitettu evääksi jälkeläisille. Ihmisten kannattaisi tietokoneiden sijaan keskittyä välillä elämään ilman sähköä. Werner Herzogin mielestä pitkän kävelyn pitäisi
olla pakollista kaikille elokuvakoululaisille. Minusta vuoristossa kävelemisen
suurina annoksina pitäisi olla pakollista kaikille aikuisille luonnollisen kehokontaktin palauttamiseksikin. Kiinnostaisiko ihmistä silloin enemmän ajatus
siitä, miten kävisi, jos elinvoimaisia luonnonympäristöjä ei enää olisi olemassa?
Kirjoittamisen melodia
Kun kirjoitin aiemmin kauneudesta Kävelyssä, sama pätee kirjoittamiseen.
On kaunista, että olen ylipäätään kirjoittanut Kävelystä, enkä vain jäänyt
kuvittelemaan sitä. Kirjoittamisen prosessi on ollut ihmeellisen mielenkiintoinen. Haparoivista ja jopa pakotetuista ajatuksista on syntynyt vähitellen
luontevampia kokonaisuuksia ja todellakin, eri aikoina syntyneet tekstinpätkät ja ajatukset ovat löytäneet paikkansa kertomuksessa. Kirjoittaminen on
samalla lailla yhtäjaksoinen prosessi kuin käveleminenkin. Taukojen paikat
täytyy löytää tekemiselle, mutta prosessi pysyy koko ajan päällä jossain muodossa. Täytyy vetäytyä välillä luostarihostelliin tekemään johtopäätöksiä jatkosta. Yhdessä mielessä nämä kaksi ovat tosin aivan vastakkaisia toisilleen:
kävellessä kipeä selkä paranee ja mieli puhdistuu, mutta kirjoittaessa selkä
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jäykistyy ja jumiutuu ja pää täyttyy informaatiosta ja ideoista. (Täydellinen
yhdistelmä.) Kirjoittamisen myötä minulle on tullut mahdolliseksi hahmottaa sellaisia linjoja ja kehityskulkuja Kävelyn tarinassa, joita aiemmin en ole
voinut nähdä ollenkaan, ehkä vain aavistaa. Se on luonnollisesti sysännyt liikkeelle uudenlaista ajattelua kävelemisestä kokonaisuutena.2
Ilman uudelleen kerrontaa en olisi ymmärtänyt Kävelyn syvällistä vaikutusta elämääni. Ymmärrän uudella tavalla pitkäkestoisia kokemuksia, jotka
Deweytä mukaillen, vielä kerran, saavat täyttymyksensä ollessaan keskeytymättömiä ja joille sitä kautta syntyy oma ominaislaatunsa sekä itseriittoisuutensa. Kun Bryssel – Istanbul -Kävely on siirtynyt ajallisesti etäämmälle, on
kuin se jostain syystä olisi myös tilallisesti etäämmällä. Tämä tekee kokonaisuuksien näkemisen mahdolliseksi. On hauskaa, että Kävelyyn voi kuitenkin
halutessaan zoomata lähemmäksi eri kohtiin, esimerkiksi hakemalla esille
kartat, joihin on tussikynällä merkitty kuljettu reitti päivä päivältä, tai katsomalla päiväkirjasta tai luonnoksesta, mitä olikaan tapahtunut siellä ja silloin.
Muistin rajallisuuden takia on myös paikkoja joihin ei voi noin vain tarkentaa.
Kun olen kirjoittanut keholähtöisesti, eli tehnyt kehoharjoituksia ja alkanut
sitten kirjoittaa spontaania tekstiä, on muistista pulpahdellut aivan yllättäviä
asioita Kävelyyn liittyen. Ne ikään kuin tavoittavat ajatukseni kehosta käsin.
Kirjoittamisen prosessi on avautunut kaiken aikaa enemmän, sanat ovat valikoituneet tarkemmin ja niiden löytämisen ja valitsemisen merkitys on oikein
räjähtänyt tajuntaani. Se ei olisi ollut mahdollista, jollen olisi kirjoittanut sitä
ennen jo kuukausia. Samantyylistä pohdiskelua kuin Kävelyn äärellä. Kirjoittaminen on kulkua aiheissa ja kertomuksissa, sekä niiden väleissä. Käveleminen on myös kirjoittamista, jalat askeltavat merkkejään maahan, osa jää
näkyviin, osa ei.
Kävelystä on tullut Kävely isolla alkukirjaimella. Kokoava työskentely on
tehnyt siitä toisenlaisen kuin se oli Istanbuliin saapumisen jälkeisinä päivinä.
2 Teimme Pauliina Koivusen kanssa keväällä 2013 kolmen päivän kävelyn Sammallahdenmäen pronssikautisille haudoille. Tämä oli hyvin mieleenpainuva kokemus, juuri kävelemisen
ansiosta: kun olimme kolme päivää ensin puhdistaneet mieltämme ja virittyneet ympäristöön,
sekä keskustelleet antaumuksella monenlaisista teemoista, olimme varsin vastaanottavaisessa tilassa. Pronssikautiset haudat tekivät meihin suuren vaikutuksen ja ajatuksemme ja
keskustelumme olivat yhtä luonnollista virtaa hienossa paikassa. Olisi ollut aivan eri asia, jos
olisimme ajaneet paikalle autolla ja katselleet paikkaa toisesta näkökulmasta. Kokemus oli
kävelyn pohjustama.

98

Jo Kävelyllä ehdimme pohdiskella paljon sitä, mitä sanomme kun Kävelyä
rekuperoidaan takaisin osaksi ”spektaakkelia” eli kun siitä kysytään: ”No,
millaista siellä oli?” Ehdotuksemme vaihtelivat laidasta laitaan, yhteiskunnallisista lauselmista pelkkiin auringonkukkiin. Auringonkukkia, siellä oli
paljon auringonkukkia! Myös Bulgariassa kilpikonnan kanssa tauolla istuskelu ja muutaman laulun väsääminen tylsyyden tai eksymisen aiheuttaman
pettymyksen estämiseksi olivat kokemuksina vähintäänkin yhtä mieleen painuvia. Teemu teki laulun siitä, kuinka vaikeaa on tulla soittopelimanniksi ja
minä siitä, kuinka voi uhrata retkipatjansa ja leikata siitä askelten iskuja vaimentavat pohjalliset.
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