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PROLOGI
Kirjoittamisen edellytyksistä. 

Lähtölaskenta.

Jotta voin aloittaa kirjoittamisen, minun tulee olla kielellinen, kirjoit-
tava, ajatteleva, ihminen. Tarvitsen koneen, tai ehkä vain kynän ja pa-
peria. Minulla täytyy myös olla muisti ja jonkinasteinen keskittymis-
kyky. Ja ehkä jokin paikka, jossa kirjoittaa, puisto, työhuone, kirjasto, 
yliopiston tietokoneluokka.

Maisterin opinnäytteeni koostuu tästä kirjallisesta osuudesta, 
sekä produktio-osiosta. Jälkimmäinen otti aikansa ja tilansa heinä-
elokuun vaihteessa 2015 Antinkatu 7:ssä. Näyttelyssä olleiden teosten 
muodostaman kokonaisinstallaation sekä muiden opinnäytteproses-
siin kuuluneiden tekojen [nukkuminen Porin taidemuseon näyttelys-
sä ja Rakkauden diskoteekki] dokumentaatiota on nivoutuneena teks-
tin joukkoon. En dokumentoi produktio-osiota kokonaisuudessaan 
tekstiversion oheen. Sen sijaan sijoitan dokumentaatiovideon salatun 
Youtube-linkin taakse, jonka annan työn loppupuolella sen katsomi-
sen mahdollistamiseksi. Myös muita linkkejä on siroteltuna tekstin 
joukkoon. Tämä tekstiosuus koostuu löyhästi toisiinsa kietoutuvista 
esseemäisistä teksteistä. Lähdemateriaalia käytän niukahkosti, se on 
eri tietämisjärjestelmistä tulevaa, osa siitä on vieressä kulkevaa, osa 
ajatuksia risteävää. Käytän tasa-arvoisesti muun lähdemateriaalin rin-
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nalla taideteoksia, kuten elokuvia ja kaunokirjallisuutta.
Raakamateriaalin tuottamiseen olen käyttänyt performatiivisen 

kirjoittamisen1 keinoja. Työssä on myös autoetnografi sia2 elementtejä. 
Teksti kumpuaa kehosta ja muistoista. Sen henkilökohtaisen luonteen 
vuoksi pidätän itselläni oikeuden sen paljastamiseen, mikä on minun 
kehostani, ja mikä on alunperin sen ulkopuolelta. Onhan niin, että 
myös muiden tarinat tulevat muistin ja vahvan eläytymiskyvyn kautta 
osaksi kehoani. Ne ovat muuttaneet sinne asumaan, vaikkeivät olisi 
autenttisesti minun. Koen, että on pelottavaa, ja siten myös rohkeaa, 
kirjoittaa talteen oma kokemus, oma ruumis. Pidän sitä myös tarpeel-
lisena, sillä mikrotasoja täytyy tuottaa suurten kertomusten tai ilmiöi-
den ulkopuolisen tarkastelun oheen.

Ajattelen tämän myös jonkinlaisena joutsenlauluna Porissa si-
jainneelle Visuaalisen kulttuurin maisteriohjelmalle, jonka lopullinen 
poismeno tapahtuu tämän opinnäytteen palauttamisajankohdan jäl-
keen loppuvuodesta 2015.

Sitten kun vihdoin olen täällä, tämän äärellä, huomaan yhden li-
säkommentin tähän kirjoittamisen lähtörahtiluetteloon. Minun tulee 
olla ravittu ihminen, jotta voin kirjoittaa. Ja nyt minulla on kiljuva 
nälkä. Kaivan edellisenä päivänä Porin metsästä hakemani nokkoset 

1 Della Pollock sijoittaa performatiivisen kirjoittamisen kieli- ja kirjallisuusteoreettisen 
sanataiteen asemesta Performance Studies -oppiaineen esitysteoreettiseen ja performanssi-
taiteelliseen traditioon. Keskeisenä ajatuksena on, että teksti itsessään performoi vetämällä 
lukijan kanssakokijaksi ja -kirjoittajaksi. [lähde: http://tieteentermipankki.fi /wiki/Kirjalli
suudentutkimus:performatiivinen_kirjoittaminen]
2 Autoetnografi aa voisi luonnehtia etnografi sen, omaelämäkerrallisen, narratiivisen ja 
toimintatutkimuksen risteymäksi. Siinä tutkija asettuu osaksi tutkimaansa sosiaalista yh-
teisöä ja luo kertomusta, jossa hänen oma näkökulmansa limittyy toisten yhteisön jäsenten 
äänien lomaan. Autoetnografi nen kerronta on –  –  – sekä henkilökohtaista että jaettua, mo-
niäänistä. Se on myös usein jälkistruktrualistista, toisin sanoen, kertomus ei ole välttämättä 
yhtenäisen juonellinen eikä kronologinen, vaan monien äänien ja näkökulmien vaihtelu tuo 
siihen fragmentaarisuutta. [lähde: http://www.xip.fi /tutkija/0406.htm]
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ja horsmanvarret käsiteltäviksi ja valmistan pullorahoilla ostettujen 
vihannesten kanssa niistä keiton. En luetteloi ruoanvalmistuksen 
vaiheita. Palaan tänne, kun ruoka on tehty ja nautittu, antaa energiaa 
vereni virrata ja sormieni kiitää näppäimistöllä.

Ja sitten aloitan. Muistelen mitä olinkaan tekemässä. Aloitetaan 
muistista.





ENSIMMÄINEN 
NÄYTÖS
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ENSIMMÄINEN 
KOHTAUS

Muistamisesta unohtamiseen – tai toisin päin

Hakeudun levottomuuksissani vanhojen kuvien ääreen. Syövän termi-
naalivaiheessa oleva äitipuoleni torkkuu tai tupakoi isäni olohuonees-
sa – sulkeudun viereiseen huoneeseen salaa penkomaan valokuvia. 
Muistan, missä niitä on ainakin aiemmin säilytetty. Kaikki tässä ta-
lossa on ajan kuluessa vaihtanut jatkuvasti paikkaa – mutta ikään kuin 
hivuttaen, niin, ettei muutosta huomaa. Jos talosta olisi tehty pitkä-
aikainen timelapse-animaatio, se olisi hidastakin hitaampaa nykivää 
kuvaa jatkuvasta muutoksesta. Niin kuin kai asuintaloissa yleensäkin. 
Mutta tässä tunnelmassa on jotakin tunkkaista, melkein sietämätön-
tä, jos sitä oikein alkaa ajatella. Olenhan pikkuhiljaa alkanut ajatella 
tottumis-olemisen, itsestäänselvän ja kyseenalaistamattoman sijaan. 
Vastarinta on kytenyt aina, mutten ole tunnistanut sitä, on ollut vain 
epämääräinen levottomuus. Kuin haamusärky. Onko jotakin otettu 
pois, vai puuttunut aina? Avaan laatikon hiljaa ettei äitipuoli havahdu: 
pengon, vihdoin vastaan tulee kuvalaatikko.

Kun kukaan ei enää kerro mistään mitään, eikä halua tai edes 
osaa muistella, muistaa väärin tai kertoo saman tarinan vähän eri ta-
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valla tai aivan toisin, kaipaa todisteita. Kun ihmisiltä kysyy eikä saa 
vastausta, tai kun tarina on joka kerralla eri, alkaa epäillä. On ruvet-
tava itse salapoliisiksi: miten kaikki meni? Keitä oli? Mitä oli "kaikki"?

En ole nähnyt näitä kuvia ainakaan viitentoista vuoteen. Moni 
asia on aivan toisin kuin muistan. Yllätyksekseni akvaario on paikas-
sa, jossa en muista sen koskaan olleen. Putkiremppaevakkotalo, jonka 
olin jo unohtanut. Luulin sitä taloa joksikin oudoksi versioksi isän 
kodista, tavarat ja osin asuntokin tuntui tapettia myöten samalta ja 
yhtäaikaa vinksahtaneen vieraalta. Hotellihuoneet, joissa tapasimme 
pikkusiskoni määrättyinä tapaamisviikonloppuina. Vitsi, mikä tilk-
kutäkkiretkue. Isä, sen kaksi pienintä lasta eri äitien synnyttäminä, 
ikäeroa kaksi vuotta, sekä uusi äitipuoli. Isäkin on minulle melko 
uusi. Tämä oli meidän normaalimme, tai yksi niistä: tapaaminen tällä 
perhekokoonpanolla kerran kuussa keskisuomalaisessa hotellissa. Sa-
malla kun kuvat näyttävät minulle, missä on oltu, millainen isän ko-
din sisustus ja kenenkin tukkatyyli oli vuonna 1989, ne tuntuvat myös 
valehtelevan. Miten kaikki voivat näyttää noin hyvinvoivilta, missä 
särö, onhan sen näyttävä jossakin. Onko joku ilme tai kehon asento, 
joka paljastaa, että tämä on yhtä suurta näytelmää nimeltä onnellinen 
uusioperhe – tragikomedia. Yksityiskohta, joka paljastaa, ettei kukaan 
todellisuudessa tunne ketään.

Yhdessä kuvassa pikkusiskopuoleni, vanhimman siskoni lapset 
ja minä leikimme sängyllä. Olemme kaikki lapsia, meillä sukupolvet 
menevät hujan hajan ja ristikkäin, eivät seuraa lineaarista aikajanaa.  
Olemme ehkä hotellissa. Tai siellä evakkokämpässä. Muut ovat jonkin-
laisessa kasassa telmimässä, minä istun erilläni risti-istunnassa, olen 
keskittynyt karkkipussiin enemmän kuin toisiin lapsiin. Ajatus hyppää 
äitiin, toiseen perheeseen – sillä kaksi toisiinsa liittymätöntähän niitä 
on ollut – ja aikaan ennen isäpuolta. Äiti pitää minulle saarnaa. Olen 
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ehkä pihistänyt karkkia kaapista tai nuuskutellut kynsilakanpoistoai-
netta – se tuoksui niin hyvälle! – että nyt tämä saa loppua, sinähän olet 
kuin narkomaani. Äiti on kovin vihainen ja minua hävettää. Ihan sy-
dänjuuria myöten tiedän, kuinka väärin olen tehnyt. Jotenkin tiedän, 
mitä narkomaani tarkoittaa, vaikka olenkin melko pieni, tämän täy-
tyy kuitenkin olla ennen kouluikää. Mistä saan lisätodistusaineistoa 
näille, alkuperäisen kotiyksikköni muistoille? Tästä kodista en muista 
nähneeni kuin muutaman valokuvan. Kai ne ovat unohtuneet matkan 
varrelle. Hukattu kokonaan, tahallaan tai vahingossa, koska monesti 
muistaminen on kovin ikävää ja on parempi vain unohtaa.

Pystyn palauttamaan mieleeni yhden niistä muutamista. Se on 
jossain niistä albumeista, joita joskus selailen, kun vierailen äitini ko-
dissa. Puhallan kynttilöitä, luulen, että olen juuri itkenyt, koska silmä-
ni punoittavat. Syytä en muista, sillä oikeastaan muistan vain kuvan, 
en tilanteessa oloa. Kakussa on kaksi kynttilää. Muistikuvassa kuvasta 
minulla on enemmän tukkaa kuin ajattelen kaksivuotiailla olevan. 
Oikealla puolellani on isänäni pitämäni mies, joka kuolee muutamaa 
kuukautta myöhemmin. Tällöin en vielä tiedä, ettei tämä mies isäni 
olekaan. Vasta, kun ikää on kuusi. Tämä on minulle aivan luonnollis-
ta. Kuten myös se, että saan paljon uusia siskoja ja veljiä jotka näyt-
tävät minulta. Myöhemmin, ehkä yläasteiässä, pidän kavereita ihan 
hölmöinä, kun ne ovat jaksaneet uskoa isien ja äitien pysyvän yhdessä 
aina. Naiivit hömpät. Mitä ne oikein ajattelevat. Nielevät kaiken sellai-
senaan kuin se heille syötetään; ajattelen näin tajuamatta, että olen itse 
niellyt kaiken sellaisena, kuin se on minulle syötetty.

Takaisin isäni kuviin. Seuraavissa ollaan mökillä, joka myytiin 
viimevuonna häthätää salamyhkäisissä olosuhteissa. Tästäkin on 
toki monta poikkeavaa tarinaversiota joten on vaikea tietää, mikä on 
se oikea, tai, minkä kertomusten välissä on se oikea. On itse asiassa 
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se ihanin paras kesä, kun oli kuuma ja lähistön santakuopilla uitiin 
monta kertaa päivässä – mikä lasten paratiisi, muistan vihreäraidalli-
set tapetit, vesimelonit verannalla, itseni osana uutta perhettä. Mutta 
ehkä vähän kummissaan, ilman äitiä. Kuvista näkyy kuitenkin, että 
vanhimman siskoni äiti, isäni ensimmäinen vaimo, on mukana. Tätä 
ei omista muistikuvistani löydy. Mutta kuva todistaa.

Lisää kesäkuvia. Syömme epätarkassa kuvassa pikkusiskon ja 
vanhimman siskoni tytön kanssa mansikkatikkuja. Muistan myös, 
että herneet syötiin aina niin, että ne perattiin ensin lasiin. Sitten sai 
kerralla koko lasillisen pelkkää herneihanuutta ilman työtä, kun se 
oli jo ennalta tehty. Huomaan kuvia selaillessani, että minua ei näy 
kuvissa yhtä paljon kuin muita. Yleensä kuvanottotilanteet tapahtuvat 
muiden vierailuiden lomassa.

Kasaan hajamielisesti itseäni eniten kiinnostavia kuvia erilleen ja 
vaeltelen menneessä. Se tuntuu yhtä aikaa, tasavertaisesti, sekä tutul-
ta, että tuntemattomalta. Sitten nykyhetkessä tapahtuu jotakin. En voi 
laittaa näitä, johonkin minussa kolahtavia kuvia mitenkään takaisin 
laatikkoon. Ne hukkuvat, ne hukataan, jollen tartu niihin juuri nyt. 
Mutta miksi päädyn pihistämään kuvia? Tarvitsen todistusaineistoa, 
kun kaikki tarinat, jopa oman muistini joukosta tulevat, muuttuvat lo-
puttomasti. Valehtelevat minkä ehtivät, nähtävästi. Joudun toteamaan, 
etten muista juuri mitään ja välillä muistan väärin, välillä oikein tai 
ainakin sinnepäin. Yleensä en muista ilman kuvien apua. Osa asioista 
on ollut lapselle yhdentekeviä, nyt roikun valokuvissa kuin kipupoti-
las morfi inin perässä. Mitä on kuva-alan ulkopuolella? Tunnen itseni 
Ridley Scottin elokuvan Blade Runner3 päähenkilö Deckardiksi tutki-
massa replikanttien, ihmistenkaltaisten keino-olentojen, kuvia.

3 1982. 
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Käsitellessään W.G. Sebaldin romaania Austerlitz psykologi ja 
psykoterapeutti Merja Saarenheimo toteaa varhaislapsuuden tapahtu-
mien olevan suurimmalle osalle ihmisistä enemmän tai vähemmän 
hämärän peitossa. Usein tapahtumat muistetaan toisten ihmisten 
kertomana. Lapset muistavat enimmäkseen hajanaisia kuvia, ääniä, 
vaikutelmia, tunnelmia, tuntemuksia, ollessaan käsitteelliseltä ajatte-
lultaan vielä kehittymättömiä ja täten kykenemättömiä jäsentämään 
tapahtumia ja kokemuksia johdonmukaisiksi kertomuksiksi. Kirjan 
päähenkilö Austerlitz sen sijaan kärsii kokonaisvaltaisemmasta muis-
tinmenetyksestä – se, että hänet on viisivuotiaana äkillisesti temmattu 
siihenastisesta elämästään, viskattu selittämättä uuteen kertomuk-
seen, on saanut hänet unohtamaan sekä syntyperänsä että varhais-
lapsuutensa.4 Oma muistinmenetykseni ei ole yhtä totaalista, mutta 
koska konteksti ja ympäristökin ovat muuttuneet, eikä menneestä ole 
muistettu puhua minulle, en juurikaan muista ensimmäistä kuusi- 
tai kymmenvuotiskauttani. Millaista oli esimerkiksi elää ilman isää, 
omassa ”esi- tai jälki- tai väli-isällisessä” ajassani? Tunteesta saan toki 
otteen ja ikävästä; kateudestakin, jota koin kaikkia kohtaan, joilla oli 
oma sellainen. Edelleen minun on myönnettävä, että on vaikea katsoa 
isiä pitelemässä pieniä lapsiaan, lukemassa satuja, tai vain nauttimassa 
olostaan. Minulta puuttuu jokin kokemus, joka kaikilla muilla tuntuu 
olevan.

Tästä prosessi siis alkoi. En ajatellut sitä alunperin aivan niin. Mut-
ta päätin tulla kirjoittamaan muistista, muistikuvista ja unohtamisesta 
koostuvaa osaa opinnäytteeni kirjallisesta osiosta tänne. Kummallisen 
kolkkoon, mutta samalla pehmeän miellyttävään, muistojentäyteiseen 
isäni taloon, jossa en ole koskaan asunut, mutta tasaisen epätasaisesti 

4 Saarenheimo 2012. 115. 
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vieraillut. Sitä paitsi yksinäinen, kuolema kintereillään sitkutteleva äi-
tipuoleni tarvitsee seuraa. Täällä saan myös tupakoida sisällä. Leikkiä 
kirjoittaessani jotakin aivan toista aikakautta. Leikistä ja rituaaleista 
kerron myöhemmin. Yhteiskuntaan ja sukupuoliin liittyvät teemat 
väijyvät jossain ihan liepeillä, mutta tuntuvat tässä henkilökohtaisen 
muistamisen piirissä kaukaisilta, samalla ne hengittävät niskaani, ku-
tittelevat tukkaa. Kliseisestikin: kaikki liittyy kaikkeen.

Muisti kiinnostaa ja kiehtoo minua sekä ilmiönä, että henkilö-
kohtaisista syistä. Kuinka paljon muistaminen liittyy toistoon. Voiko 
esimerkiksi lapsuutensa muistaa vain samojen asioiden rituaalisesti 
ja kiertokulullisesti toistuvina sarjoina, ikuisessa spiraalissa, ympy-
räkehässä; joulu-uusivuosi-kevätjuhla-kesäloma ja samat uudelleen, 
aina uudelleen. Senkö takia en muista, että olosuhteet ovat olleet alati 
muuttuvaiset? Vai onko sittenkin niin, että lapsuudesta muistaa par-
haiten rutiineista poikkeavat hetket. Jos rutiini puuttuu, erityisasiat-
kaan eivät enää erotu muistoiksi saakka.

Eikä muisti ole pelkästään kiehtonut. Se on ollut eräänlainen 
pakkomielle – muistaa, painaa jokainen tapahtuma edes kalenteriin 
jälkikäteen, jättää jokin merkintä, joka auttaa minua palauttamaan 
jonkin tietyn viikon, päivän tai iltapäivän mieleeni, jos jonkun yksi-
tyiskohdan haluan yrittää mieleeni palauttaa.

Muistipakkomielteeni hiipui hivenen parikymppiseksi tultuani, 
mutta on saanut uuden kierteen nyttemmin erään elämäni hitaan 
käännekohdan tärveltyä muistini, joka ei tunnu palaavan. Mitä vä-
hemmän muistan, sitä suurempi tarve minulla on muistaa. Kaivan 
vanhoja päiväkirjoja. Haastattelen vanhempiani. Tutkin kalentereita, 
valokuvia, mitä tahansa vanhoja kuitteja ja lehtileikkeitä, joita sonta-
arkistostani tuntuu löytyvät loputtomiin. Tavoitanko silti mitään, ja 
mistä, jollen varsinaisesti tiedä, mitä etsin. Huomaan, että valokuvan 
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kautta muistaminen on luonteeltaan toisentyyppistä, kuin muistaa 
jotakin läsnäolleena. Voi myös kysyä, onko muisto kuvan tuottama. 
Onko kuva kurkistusaukko olleeseen, vai muistaako jonkin asian vain 
kuvan olemassaolon ja jatkuvan katsomisen avulla. Kuvat voivat lisätä 
omia muistikuvia ja tilkitä niiden välisiä aukkoja. Kuitenkin, jos näen 
väärennetyn tai väärintulkitun kuvan itsestäni tilanteesta, jossa en to-
dellisuudessa ole ollut, mitä suurimmalla todennäköisyydellä tuotan 
siitäkin muiston.

Muistiin liittyvässä pakkomielteessäni törmään Jacques Derridan 
kuolemanvietin ja tallentamisen tarpeen ratkeamattomaan kamppai-
luun liittyvään käsitteeseen. Olenkin sairastunut arkistokuumeeseen! 
Derridan mukaan arkistoinnin halua ei olisi ilman perustavanlaatuista 
rajallisuutta, ilman totaalisen unohduksen mahdollisuutta; eikä ilman 
kuolemanvietin uhkaa ole arkistokuumetta.5 Arkistojen kaivelu ei ra-
joitu pelkästään omaani, vaan klassisesti käännyn tässä myös mennei-
den sukupolvien puoleen, käyn läpi isovanhempien materiaalia, siinä 
määrin, kun se on saavutettavissa. Vuonna 2002 mummini vanhim-
man veljen kuoltua vintiltä löytyi jotakin hyvin yllättävää – ahaa, mie-
lenkiintoista! Isoenoni oli 26-vuotiaana rintamalla aseen eteen heit-
täytynyt [entinen] SS-mies! Tuntui erikoiselta pitää käsissään jotain 
niin kuvottavan tuttua jostakin inhimillisen pahuuden symbolikuvas-
tosta [natsat], mutta silti tuntea ne konkreettisena käsissään. Silmät 
kiinni painaessa voi kuvitella ne kiinnitettynä sotilastakkiin. Melkein 
koskettaa nuoren pojan olkaa jonnekin vuosien taa. Ja se hetki, joka 
teki kuuloaistimellisen tiedon todemmaksi visuaalisen kautta, kun 

5 1995. 19. Suomennos tekijän. Alunperin: Th ere would indeed be no archive desire 
without the radical fi nitude, without the possibility of a forgetfulness which does not limit 
itself to repression. Above all, and this is the most serious, beyond or within this simple limit 
called fi niteness or fi nitude, there is no archive fever without the threat of this death drive, 
this aggression and destruction drive. 
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natsat tulivat silmien eteen jostakin jo lähes unohtuneesta laatikosta, 
valokuvien, korttien ja muiden papereiden joukosta. Mukana oli myös 
muutama piirros. Toisessa ollaan junassa, on piirretty vastapäätä istu-
vat sotilaat. Toinen on kartta, jonka merkinnöistä ei selviä, miksi se 
on haluttu painaa mieleen piirtäen. Tällaisiahan muistiinpanot ulko-
puolisen tarkastelemina ovat: symboleja muistin avuksi, aktivoimaan 
jokin tallennettu asiakokonaisuus muistiinpanon tekijän mielessä.

On myös kortti kaupungista Itä-Euroopassa, jossa olen itsekin 
viettänyt aikaa yhden kesän verran. Kortin kuvassa näkyy jopa silloi-
nen työpaikkani. Sen katsominen saa aikaan saman vierauden tun-
teen, kuin nähdä jälkikäteen värjättyjä mustavalkokuvia tai fi lmiä. Tai 
nähdä jokin omasta maailmasta tuttu paikka mustavalkomaailmassa, 
kuten vaikkapa videoita Helsingin keskustasta 1900-luvun alussa 
hevosvaunuineen kaikkineen. Tuon Itä-Eurooppalaisen kaupungin 
maisemissa kulki matkallaan – Suomesta Saksaan, vai Saksasta Suo-
meen, en tiedä – myös mummini pikkuveli. Kortissa ei ole tekstiä eikä 
vuosilukua, se vaikuttaa matkamuistolta. Laatikosta löytyy vuoden 
1942 kalenteri, johon on harvakseltaan kirjattu lyhykäisiä merkintöjä. 
Tarina kertoo, että isoeno istui koulutuksen kesken vankilassa tajut-
tuaan, mihin oli päätynyt, ja esitettyään vastarintaa. ”Huomasimme 
tulleemme petetyiksi” lukee kalenterissa – mihin hän viittaa, juuri 
tähän? Mummini tietojen sekä papereiden mukaan hän oli ollut läh-
dössä Saksaan rakennusmestarioppiin. Kuitenkin laatikossa on myös 
kahta vuotta myöhemmin päivätty kuva, jossa hän poseeraa klassiset 
pahuuden symbolit hatussaan ja kauluksissaan. Kukaan ei tiedä, mitä 
tämä ihminen on kokenut, ajatellut, millä motivaatiolla lähtenyt ja mi-
hin on tiennyt tai luullut lähtevänsä; miten kaikki tosissaan alkoi, kävi 
ja päättyi – on vain tämä laatikko ja jälkispekulaatio minimaalisten 
vihjeiden varassa. Vain muutama merkintä. Kuva nuoresta sotilaas-
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ta SS-joukkojen asu päällään. Kaikki muu on muiden kertomuksia 
kuolleen ihmisen käsityksistä ja kokemuksista. Eikä enää ole ketään 
hengissä kertomassa edes sitä vähää.

Esseisti Antti Nylén mainitsee kokoelmansa Vihan ja katke-
ruuden esseet alkusanoissa, että ymmärrämme vanhoja tekstejä yhtä 
hyvin tai huonosti, kuin uusia6. Tämä palaa mieleen isoenoni pienen-
pieniä merkintöjä kalenterista tihrustaessani, vaikkei aikaa ole välissä 
kuin muutama sukupolvi. Siellä puhutaan kaljanjuonnista nuoruuden 
innolla ja samoilla sivuilla  vilahtava ahdistus tuntuu aivan käsinkos-
keteltavalta, tutulta.

 
 21.1.1942:  Tänä päivänä osoitettiin ensi kerran hyvää huolta 

minulle. Sain yksityishuoneen asuttavaksi.
 22.1.1942:  Edelleen täällä. Istun ja mietin maailman 

kovuutta, ympärilläni kolkot kivimuurit.
 23.1.1942:  Päivää lähempänä vapautta.
 24.1.1942:  Nyt on sitten kauan kaivattu lauantai. On luvattu 

kaljaa täksi illaksi. Toivossa on hyvä elää.
 25.1.1942:  Sunnuntai, ainakin meidän kannalta 

katsoen, lepopäivä.
 28.1.1942:  Vapaus häämöttää 21den tunnin kuluttua.
 15.5.1942:   15.5.1941 huomasimme tulleemme petetyksi.
 21.8.1942:   21.8.1941 mettiäisen mentävä reikä olkapäässä.
 28.9.1942: 28.9.1941 kaatui Erkki Vienan Karjalassa.
 18.12.1942:  18.12.1941 huomasimme, että maail-

massa on vielä hitunen hyvääkin.7

6 Nylen 2007. 12. 
7 Merkinnät isoenon kalenterista vuodelta 1942.
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Varmasti jokaisella suomalaisella, vain muutama sukupolvi taak-
sepäin katsoessa, löytyy omasta suvusta aivan toinen todellisuus, kuin 
se, jossa nyt elämme. On nähty ja eletty sota. Jouduttu tappamaan tai 
tultu tapetuiksi. Eloonjääneet ovat varmasti kärsineet kokemuksistaan 
lopun ikänsä, koskaan puhumatta asiasta. Suomessa menneisyyteen 
on suhtauduttu valikoiden tai vaieten.  Keskitysleirejä ja sieltä selviä-
mistä käsittelevä sarjakuvaklassikko, Art Spiegelmanin Maus esittää 
täsmällisen ja tarkkanäköisen kysymyksen: miten jälkeläiset selviy-
tyvät selvinneistä vanhemmistaan?8 Kirjallisuudentutkimuksessa 
käytetään Columbian yliopiston englannin kielen ja kirjallisuuden 
professorin Marianne Hirschin kehittelemää termiä postmemory, 
joka viittaa historiallisiin katastrofeihin liittyviin, sukupolvilta toisille 
siirtyneisiin muistoihin9. On mitä todennäköisintä, että kannamme 
jonkinlaisia postmemorisia taakkoja sota-ajan jäljelle jättämistä, vai-
kenevista esivanhemmistamme, joilta ryövättiin sodassa nuoruus, 
joiltakin sielu. Meillä ei myöskään käsitelty sotaa ja tuotu syyllisyyden 
taakkaa päivänvaloon yhtä laajamittaisesti sotasukupolvia seurannei-
den taholta, kuten esimerkiksi Saksassa on tapahtunut. Saarenheimo 
toteaakin, että siellä kolmas sukupolvi on tutkimusten mukaan ollut 
vanhempiaan lempeämpi ja ymmärtäväisempi isovanhempiaan koh-
taan.10 Mieleen tulee myös, miksi sattumoisin Raamatussa vasta kol-
mas sukupolvi saa anteeksi isiensä rikokset.

Voi miettiä, millaiset mahtavat olla vaikutukset Suomessa, jossa 
samanlaista yhteyttä tapahtumiin ei vaikenemisen johdosta ole ollut. 
Vaikka asioista on alettu puhua jälkikäteen, se ei välttämättä tunnu 
enää ”meidän historialtamme”. Se tapahtui ehkä jossakin toisessa 

8  Spiegelman 1986. 
9  Saarenheimo 2012. 147-148. 
10  Ibid, 148. 
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todellisuudessa, siinä menneessä Suomessa, joka oli vielä mustaval-
koinen. Voivatko käsittelemättömät sota-ajan tapahtumat, esi-isien 
traumaattiset kokemukset tai niistä vaikeneminen näkyä esimerkiksi 
masennuksena tai muina psykofyysisinä oireina vasta kolmannessa 
sukupolvessa, vaikkei suoraa linkkiä sota-aikaan olisikaan? Espanja-
laissyntyinen fi losofi  ja runoilija George Santayana on tokaissut nii-
den, jotka eivät kykene muistamaan menneisyyttään, olevan tuomitut 
toistamaan sitä11. Saarenheimo esittää, etteivät suuret historialliset 
tapahtumat ylipäänsä voi olla jättämättä jälkiä yksilöiden muistiin, 
identiteettiinkin, sillä henkilökohtainen elämä eletään ja koetaan aina 
perheen, suvun, yhteisön, kansakunnan sekä viime kädessä ihmiskun-
nan sisällä12. Freudkin totesi työtoverinsa Joseph Breuerin kanssa – jo 
aikoja sitten tautiluokituksesta poistettuun – hysteriaan sairastunei-
den kärsivän muistoista13. Sekä muistot, että muistamattomuus voivat 
olla tuhoisia.

Uudet kokemukset muokkaavat muistojamme, muistomme ovat 
jatkuvassa liikkeessä. Saarenheimon mukaan uusimman aivotutki-
muksen perusteella muistia ei enää jäljitetä tiettyyn osaan aivoja, vaan 
ne perustuvat jatkuvasti uudelleen muotoutuviin hermoverkkoihin14. 
Hyvässä ja pahassa muistiin ei voi luottaa: se voi myös valehdella 
muokkautuessaan. Meidät voidaan jopa saada muistamaan asioita, 
joita ei oikeasti ole olemassa tai tapahtunut. Puhutaan valemuistoista. 
Tästä esimerkkinä 1980-luvun terapiat, joissa vahingossa istutettiin 
hyväksikäyttömuistoja, kuten myös poliisien syöttämät tunnistusri-
vivihjeet, jotka johtivat lopulta väärään tunnistukseen. Toisaalta voi 

11  Buckingham ym. 2011. 232. 
12  Saarenheimo 2012. 146-147 
13  Ibid. 82 
14  Ibid. 14-15. 
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ajatella, että meillä on lohdullinen kyky myös unohtaa. Joskus on 
unohdettava, jotta voi jatkaa. Mutta, eihän voi sanan varsinaisessa 
merkityksessä unohtaa, jollei ole ensin muistanut. Unohtaminen on 
toisin sanoen alisteista muistamiselle. Silloin myös muistaminen, mie-
leenpalautumisen merkityksessä, voi toki tulla vasta unohtamisenkin 
jälkeen, uudelleen. Muisto vaikuttaa silloin representaation represen-
taatiolta, jos alkuperäinenkään ei koskaan voi tavoittaa lopullisesti jo 
ollutta.

Joskus unohtaminen voi olla kollektiivista. Kansakunnan muisti 
liittyy aina valtakysymyksiin: se, mitä ja miten kouluissa opetetaan, 
muokkaa jokaisen sukupolven käsityksen historiasta, tapahtumista. 
Kaikki voidaan selittää oikeastaan miten päin vain, sotien kertomuk-
set ovat esimerkiksi aina voittaneen osapuolen kertomuksia, ainakin 
mitä lähempänä itse sotaa ollaan. Tai kuten pahimmillaan esimerkiksi 
kaunokirjallisten dystopioiden maailmassa: kaikki voidaan kirjoittaa 
uudelleen, kuten vaikkapa Margaret Attwoodin vuoden 1985 Orjatta-
resi-teoksessa. Sen todellisuudessa mm. abortin tehneet tai avioliiton 
ulkopuolella parisuhteessa eläneet naiset oli alennettu palvelemaan 
eräänlaisina ulkoistettuina lisääntymiskoneina, joilla ei ole oikeutta 
vapauteen menneen elämänsä vuoksi15. Kirja muuten tuntui, pelot-
tavaa kyllä, vuoden 2010 ilmapiirissä luettuna todennäköisemmältä 
tulevaisuudenkuvalta, tuoreemmaltakin, kuin teini-iässä 1998. Saa-
renheimo huomauttaa, että historiaa ja todellisuutta hallitaan nimen-
omaan hallitsemalla yhteisöjen muistia16.

Lähtökohtaisesti suomalaisessa peruskoulussa annetaan harvi-
naisen paljon tietoa eri puolilta maailmaa – olemme pieni ja nuori 
valtio ilman varsinaista suurvaltamenneisyyttä, joten käsittelemme 

15 Attwood 1985. 
16 Saarenheimo 2012. 20. 
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muutakin kuin oman historiamme, toisin kuin esimerkiksi Ameri-
kan Yhdysvalloissa, jossa historianopetus keskittyy lähinnä omalle 
mantereelle. Toisaalta, on meilläkin omat sokeat pisteemme, ehkä 
käsittelemme nimenomaan muiden historiaa olematta kykeneviä 
käsittelemään toistaiseksi omaamme kokonaisuudessaan, esimerkki-
nä jo aiemmin mainitun sodasta vaikenemisen lisäksi saamelaisten 
kaltoinkohtelu. Miksi annettua tietoa ei osata soveltaa itsestäänselvän 
näkemiseksi? Esimerkiksi kiistattomasti länsimainen hyvinvointi 
on suoraan tai välillisesti riivitty kolmansien maiden selkänahasta, 
silti asiaa ei kaikkialla tunnuta tunnustettavan perustavanlaatuisek-
si pohjatotuudeksi. Onko kyseessä defenssi? Vai onko se laiskuutta, 
kiinnostuksen puutetta, välinpitämättömyyttä, piittaamattomuutta tai 
kyvyttömyyttä asettua toisen asemaan? Eikö kouluissa tiedon jaon jäl-
keen opita ajattelemaan itsenäisesti, käyttämään ja soveltamaan saatua 
tietoa.

Jos kyse on häpeään liittyvästä defenssistä, onko kollektiivisessa 
häpeässä tunnistettavissa samanlaisia rakenteita kuin yksilön häpeäs-
sä? Ehkä hyväksikäyttäjätahon on helpompi elää itsensä kanssa, jos 
uhri nähdäänkin syyllisenä, kuten raiskaajan selitellessä tekojaan fraa-
silla ”kun sillä oli niin lyhyt minihame”. Vaikka yksittäisen ihmisen 
ja joukon toimintalogiikassa olisi myös perustavanlaatuiset eronsa, 
esittelee Saarenheimo kuitenkin erään yhtäläisyyden yksilöllisten 
muistojen ja historian kertomusten välillä: vaikka molemmat saatta-
vat uskotella perustuvansa tositapahtumiin, samalla niitä säätelevät 
aina osaltaan kerronnan säännöt ja tekniikat17. Hän viittaa myös brit-
tiläisen sosiaalipsykologin Michael Billigin väitteeseen, jonka mukaan 
unohtaminen on identiteetin kannalta yhtä tärkeää kuin muistami-

17 Ibid. 45. 
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nen, ja sama koskee sekä yksittäisiä ihmisiä että erilaisia muistiyhtei-
söjä, perheistä kansakuntiin saakka.18

Jos valokuvat ja muiden kertomukset ovat muistamisen ulkoisia 
tallennusvälineitä, kehoa ja aisteja voi pitää ikään kuin sisäisinä tallen-
nusvälineinä. Ruumiin muistot saattavat pakottaa toistamaan jotakin 
tiettyä tuttua toimintamallia, vaikka tietoisella tasolla niistä haluaisi 
jo vapautua19. Mikä on se elementti, jonka johdosta hajumuisti on se 
piinallisestikin suorin teleportti menneeseen? Olen tuntenut kehoni 
romahtavan tilanteessa, jossa yli kymmenen vuoden takainen suuri 
rakkauteni saavuttaa minut tuoksun muodossa yllättäen. Tuoksu 
lyö nuolen suoraan menneisyydestä nykyisyyteen ja aina uudestaan 
edestakaisin niiden väliä. Olen yhtäkkiä täysin siinä yli kymmenen 
vuoden takaisessa kehossani, tunnetilassani, uudelleen, sen hetken. 
Mikä on sulaa hulluutta – koko ihminen on jo haalistunut muistista-
ni, tai saanut uusia merkityksiä, eikä esimerkiksi hänen satunnainen 
näkemisensä enää tuota minkäänlaista rakkaudellista tunnetilaa. Silti 
sen ajan tuoksu saa aivan kirjaimellisestikin jalkani alta. Onko kyse 
siitä, että haju- ja makuaisti ovat niin lähekkäisiä, täysin riippuvaisia 
toisistaan. Kuten jokainen nuhaisena ruokaa maistellut voi todeta – ei 
maistu miltään. Makuaisti on jollakin tapaa ehdottoman lihallinen, 
brutaalikin, jos sen niin haluaa nähdä. Makuaistimuksen irrotami-
seksi jauhetaan hampailla, imeskellään. Ruoka tehdään osaksi itseä, se 
sulatetaan kehon hyväksi, kehoon, ja loppu, se, mitä ei pystytty hyö-
dyntämään, tuuppautuu kuonana ulos. Kuuloaistimellinen musiikki 
voi myös rytmillään ikään kuin varastaa kehon, ja herättää muistoja. 
Sekin tunkeutuu koko kehon kokemuspiiriin, ainakin silloin kun bas-
so raikaa niin kovaa, että sen voi tuntea vaikka korvat suljettuina.

18 Ibid. 167.
19 Ibid. 167.
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Ensimmäinen kohtaus päättyy tähän.
Siirrytään toiseen kohtaukseen.
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TOINEN 
KOHTAUS

Katoaminen ja dokumentaatio

Esikielellisessä, semioottisessa tilassa olevan lapsen lempileikkeihin 
kuuluu usein kurkistusleikki. Vauvaa – ja aikuista leikkijää itseään, voi 
viihdyttää vaikka kuinka pitkään kurkkaamalla jonkin näkökentän 
peittävän esineen takaa, yhä uudelleen. Odottaminen, hämmennyk-
sen hetki, riemullinen näkökenttään palaaminen toistuvat. Vauvalla ei 
voi tässä kohtaa olla ymmärrystä siitä, että asia tai ihminen ei lakkaa 
olemasta näköpiiristä kadotessaan. Jokainen näkökenttään saapumi-
nen on lapsen näkökulmasta uusi tuleminen ja jokainen lähtö katoa-
minen. Jossakin vaiheessa lapsi oppii hahmottamaan, luottamaan, että 
poissa silmistä olevat eivät kuitenkaan ole poissa maailmasta.

Vaikka elämme kuvatulvassa, silti minun sukupolveni digikuvi-
neen tulee kuvallisesti haihtumaan nopeammin, kuin nämä aiemmat. 
Kuka jaksaa kahlata läpi ne kuvat, joita esimerkiksi itse tuotan pahim-
millaan kuukaudessa satoja – vuoden 2014 kuva-arkistostani löytyy 
3 583 kuvatiedostoa – enkä todennäköisesti ole edes pahimmasta pääs-
tä tallennusvimmassani. Etsiä ohjelman, joka lukee tiedostomuotoa 
vuonna lasermiekka ja virtuaalikypärä, tai murtautua pilvipalveluun, 
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kun salasanoja ei ole tallennettu minnekään. Eipä silti, jos ei ole minua 
tai muita jälkeläisiä tulkitsemassa vanhempien jäämistöä, mitä niillä 
kukaan muukaan tekee. Nyt, kolmekymmenvuotiaana olen nähnyt jo 
kaksi tuttua sukuhaaraa, joiden kuva-albumien tulkinta on ollut yh-
den ihmisen varassa. Ja kuinka muistoista on tullut silmänräpäyksessä 
merkityksettömiä tämän tulkin kadottua maailmasta. Muistot ovat 
sammuneet, kun niitä ei ole siirretty eteenpäin. Elämänkumppanini 
isänisä on ollut hyvinkin epäkonventionaalinen, kiehtova kotielämän 
ja sukulaisten tallentaja. Isänäidin kuollessa kukaan ei kuvatekstien 
ollessa vaillinaisia tiennyt sukulaisten lisäksi, keitä kuvissa esiintyy. 
Itse ihastelen noita kuvia silkasta esteettisestä ilosta. Olen kiinnostu-
nut katsomaan muiden sukulaisia, tuttuja pilkahduksia pikkukuvissa, 
mustavalkoisissa, jo menneiden kasvoissa – huomaan, että puolisoni 
isoisällä on aivan samanlaiset varpaat kuin hänellä – mutta varsinai-
nen suku ei tee kuvilla mitään.

Oma mummini heitti 1980-luvulla kuolleen puolisonsa kuvat 
pois. Roskiin. Ei kysynyt keltään, olisiko niitä haluttu tallentaa jo-
honkin. Koska hän ei itse tiennyt, keitä kuvissa oli, hän ajatteli niiden 
olevan merkityksettömiä myös muille, ja joutavan roskikseen. Tosin 
pikkukaupungin paikallislehden työntekijä sattui löytämään yhden al-
bumista irronneen kuvan lumihangesta ja siitä nousi meteli lehtijutun 
myötä; ”Kuvien arvoitus: tunnetko nämä henkilöt?”.

Silläkin uhalla, että olen tämän lukijoille oluen velkaa20 Barthe-
sia valokuva-aiheen tiimoilta mukaellessani: jokainen kuva meistä on 

20 Joan Fontcuberta kertoo esseensä I Photograph, Th erefore I Am alaviitteessä lehdestä, 
jonka toimituskuntaa alkoi kyllästyttää ikuinen Barthesin Camera Lucidaan viittaaminen 
ja sanktioksi maininnasta sovittiin lopulta oluen osto koko muulle toimituskunnalle; 
toisaalta, kun kyseessä on tunnettu vekkuli totuudenmuuttelija [merenneitojen fossiilit, 
lentävät apinat etc.], voidaan miettiä, onko tällaista vetoa edes olemassa. Pidän tarinaa 
kuitenkin yllä aivan mielelläni. Ainakin samanniminen lehti on ollut olemassa. 
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oma kuolinnaamiomme. Se jähmettää meidät jo menneeseen aikaan.21 
Meni jo. Klik. Dokumentoi meidät olemaan jo mentyämmekin. Mutta 
entä sitten? Vääjäämättömän viivyttämistä on sekin.

Mitä tehdä sillä tiedolla, että lopullisesti kaikki on katoavaista – 
ei pelkästään oma elämä, vaan koko universumi on tuleva teoriasta 
riippuen luhistumaan tai muuten kuolemaan tämänhetkisen tiedon 
valossa. Ja tätä ennen maapallosta tehdään nykyistä kulutusvauh-
tia elinkelvoton, luultavasti jo oman sukupolveni lasten keski-iässä. 
Astuimme juuri kuudennen joukkotuhon aikaan22 ja ympäristömme 
saattaa romahtaa jo omana elinaikanamme23. Siitä huolimatta kukaan 
ei tunnu haluavan puhua kuolemasta tai lopusta. Kuoleman, kuten 
vanhenemisenkin käsittelyn karttaminen on osa länsimaista kulttuu-
ria vaivaavaa realiteettien kieltämistä. Itse käsittelin asiaa nuorena 
paremman puutteessa, en sohlaamalla itseäni hengiltä 27-vuotiaaksi 
mennessä, vaan sen sijaan kieltämällä elämän ajattelemalla, ettei mil-
lään ole mitään väliä. Käännyin tajuamattani suoraan kohti kuolemaa 
tai ainakin epäelämää. Tätä kesti liian kauan ja harmillisesti se sijoittui 
kiihkeimpään viimeiseen tunnustettuun hermoratojen kasvuhuip-
puun. Valitettava fakta on, että vaikka lopunikääni millä vimmalla hy-
vänsä kirjoittaisin, lukisin, loisin ja yrittäisin saada menetettyä aikaa 
kiinni, se ei ole mahdollista. On fakta, että menen vääjäämättä kohti 
tuhoani – katoamistani. Minkään sitä estämättä. Mitä innokkaammin 
imen savua keuhkoihin – vaikka kunnon länsimaanikon lailla yritän 
unohtaa että savukkeilla on mitään tekemistä muun kuin nautinnon 

21 Barthes. 1981. 
22 Helsingin Sanomat 20.6.2015. Tutkimus: Maapallo siirtynyt uuteen suuren joukkotu-
hon aikaan – ihminen vaarassa kadota. [http://www.hs.fi /tiede/a1434764073102] 
23 Yle Uutiset 6.6.2012. Tutkijat: Ympäristö voi romahtaa jo seuraavina vuosikymmeninä. 
[http://yle.fi /uutiset/tutkijat_ymparisto_voi_romahtaa_jo_seuraavina_vuosikymmeni-
na/6168655] 
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tai helpotuksen kanssa – sitä nopeammin. Soluni ovat alkaneet tuhou-
tua, kiihkeän rytmin kehityksen saatua huippunsa 27-vuotiaana, pik-
kuhiljaa. On outoa, että sen sijaan että kuoleman läsnäolon elämässä 
saisi pitää relevanttina sivuviittauksena jollekin aiheeseen liittyvälle 
kahvipöydässä, leimautuu depressiiviseksi, ankeaksi, ahdistuneeksi, 
”hulluksi”, mitälie, jos sanoo tämän ääneen. Ilmankos nykyihmistä 
ahdistaa epämääräisesti.

Voi miettiä, onko kuolemalla ainakin länsimaissa abjektillinen 
olemus. Julia Kristevan mukaan abjekti uhkaa elämää ja on siksi pe-
rusteellisesti poistettava subjektin elinpiiristä sen herättäessä lähinnä 
kauhua, inhoa, uhatessaan rikkoa minuuden ja toiseuden välisen 
rajan24. Olisiko kuitenkin vähemmän typerää ajatella kuolemaa luon-
nollisena osana elämää, jolloin pelko poistuisi. Emme pelkäisi sellais-
ta, mikä on väistämätöntä, joka on jo hyväksytty. Sosiologi Norbert 
Elias päättä kirjansa Kuolevien yksinäisyys sanoihin, joista saan syvää 
vastakaikua ajatuksilleni:

Ehkä meidän pitäisi puhua avoimemmin ja selkeämmin kuolemasta, 
vaikka se merkitsisikin, että kuolemaa ei enää pidettäisi salaisuutena. 
Kuolemaan ei kätkeydy minkäänlaista salaisuutta. Se ei avaa mitään 
ovia. Se merkitsee yksilön loppua. Mitä jää jäljelle, on se, mitä tuo ih-
minen on antanut muille ihmisille, se mikä säilyy heidän muistoissaan. 
”Homo clausuksen”, itsensä yksinäiseksi tuntevan ihmisen eetos muut-
tuu nopeasti kestämättömäksi, kun kuolemaa ei enää torjuta, kun siitä 
tulee osa elämää, osa ihmisen kokonaiskuvaa. Jos ihmiskunta katoaa, 
kaikki se, mitä kuka tahansa yksittäinen ihminen on koskaan tehnyt, 
kaikki se minkä vuoksi ihmiset ovat eläneet ja taistelleet, kaikki maal-

24 1982. 
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liset ja yliluonnolliset uskomusjärjestelmät mukaan luettuina, menettä-
vät merkityksensä.25

Myös vanhaksi kyynikoksi tituleerattu Schopenhauer lohduttaa, 
ettei kuolemaa ole järkevää pelätä: eihän kukaan ole kauhuissaan jo 
tapahtuneen, määräämättömän pitkän, ennen syntymää olleen tyh-
jyyden ja olemattomuudenkaan edessä.26 Miksi siis tulevankaan. Toi-
saalta, miksi ei? Kun alkaa ajatella, että on jo kerran tullut tyhjyydestä, 
mieli nyrjähtää hetkeksi. Se suuri esi-tyhjyyden aika, jota en koskaan 
tullut ajatelleeksi! Belgialaissyntyinen kirjailija Maurice Maeterlinck 
tekee näytelmässään Sininen lintu nämä molemmat tyhjyydet näky-
viksi, tai pikemminkin täyttää ne sadulla, jonkinasteisiksi olemisen 
tiloiksi. Tarinassa puunhakkaajan lapset Tiltil ja Mitil tapaavat alku-
puolella matkallaan Sinistä lintua etsimässä kuolleet isovanhempansa 
ja pikkusisarensa, jotka nukkuvat alituisesti makeassa unessa heräten 
henkiin siksi hetkeksi, kun joku elävä heitä ajattelee27. Näytelmän 
kahdeksas kohtaus sijoittuu tulevaisuuden valtakuntaan. Siellä Tiltil ja 
Mitil kohtaavat syntymättömät lapset odottamassa maailmaantulonsa 
hetkeä.28 Oma havahtumiseni jo olleen tyhjyyden ääreen taisi tapah-
tua aikoinaan pyöräillessäni marraskuisessa valottomassa tihkusatees-
sa. Asuinkaupunkini vanhimman baarin oven edustalla on liitutaulu, 
jolle kirjoitetaan viikoittain vaihtuvia mietelauseita, sillä kertaa: ”elä-
mä on lyhyt valonpilkahdus kahden ikuisen pimeyden välissä”. Kiitos, 
Rattis! Et onnistunut sillä kertaa varsinaisesti piristämään päivääni.

Käsityksemme pysyvyydestä saattaa sekin olla vanhanaikainen 

25 1993, 62-63. 
26 Schopenhauer. 1919. 23-24. 
27 1913. 40. 
28 1913. 107-121. 
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ja tuuletuksen tarpeessa – ainakin jos ajattelemme ihmiskehon pysy-
vänä ennen kuolemanjälkeistä lahoamisprosessiaan. Nimittäin myös 
hiukkasemme muuttuvat jatkuvasti. Vaikka näytämme samalta, toki 
vanheten, emme olekaan materiaalisessa mielessä, atomistisessa mie-
lessä, samoja, kuin – teoriasta riippuen – vuosi tai kymmenen sitten. 
Tietyssä ajassa jokainen hiukkanen meissä on kokonaan ja lopullisesti 
mennyt toisaalle. Sen sijaan pysyvää on kuulemma maailmankuva, 
joka lukkiutuu suunnilleen siinä 17 ikävuoden tienoilla. On ymmär-
rettävä, että kaikki haihtuu ennenpitkää, millään ei lopultakaan ole 
mitään väliä loppupeleissä, ja jatkettava siitä huolimatta. Muuten voi 
kuolla pois, samantien.

Ihminen voi kadota muutenkin kuin kuolemalla. Esimerkiksi 
mielen ongelmat voivat saada minuuden katoamaan. Produktio-
osuuden tulivideo29 oli samalla eräänlainen henkilökohtainen rituaali. 
Halusin polttaa kasvoistani tehdyn naamion, jotta tilaa tulisi jollekin 
uudelle. Videon editointivaiheessa tajusin, että niiden on tultava myös 
takaisin. Toivo on oltava mukana. Videon kesto on tarkoituksellisesti 
piinaavan pitkä nykysilmälle-korvalle-mielelle. Mahdollisesti katsoja 
alkaa odottaa käännettä. Puolessa välissä videota tarkkasilmäisin voi 
huomata hyppäyksen kuvassa, kun materiaali kääntyy toisin päin, 
samoin kuin aluksi väärin päin soinut musiikki kääntyy oikein päin. 
Tuhkakasasta kasvot alkavat pikkuhiljaa nousta takaisin ja loppukuva 
onkin sama kuin alkukuva. Tulivideoon on ladattu sen hetkinen ko-
kemukseni masennuksesta ja ahdistuksesta. Toipuminen tuntuu yhtä 
mahdottomalta prosessin ollessa kesken, kuin tuhkakasaa katsellessa. 
Että mitään voisi enää tulla. Ja yhtä uskomattomalta se tuntuu, tulla 
takaisin, epäillen jatkuvasti, voiko tämä olla aiemman kokemuksen 

29 Video saatavilla: https://www.youtube.com/watch?v=MdjMxvhjV_k&
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jälkeen todellista, jospa kohta heräänkin ollen edelleen tuhkaa30.
Ja silti, edelleen, toipumisesta huolimatta, askellan kaikkien 

muiden kanssa koko ajan kohti vääjäämätöntä tuhoutumista. Vaiko 
sittenkin jatkumoa? Saavathan muut luonnonolennot osansa ruumiis-
tani hengen lähdettyä, annan heille energiaa – jos se on lisäainejää-
mistään huolimatta kelpo kamaa syötäväksi – kuten vaikkapa Peter 
Greenawayn A Zed and Two Noughts -elokuvan31 loppukohtauksessa 
kotiloiden valloittaessa pikkuhiljaa kaksoseläintieteilijöiden ruumiit. 
Tai jos tässä vielä ehdin lisääntymään, ja tuuppaamaan omat muis-
toni jälkipolville. Schopenhauer esittelee myös näkökulmaeron jat-
kumoon; onko kyseessä subjektin oma, tässä tapauksessa kärpäsen, 
vaiko ulkopuolisen tarkastelijan näkökulma.

Nukahtaako kärpänen, joka nyt surisee ympärilläni, illalla uneen ja 
surisee huomenna taas; vai kuoleeko se illalla ja keväällä surisee sen 
munasta syntynyt toinen kärpänen32.

Dokumentaatio voi toimia katoamista vastaan, myös muistin 
apuna. Se on muistiinlaittamista, tallentamista, keino tai yritys koettaa 
tallentaa jotakin jo mennyttä. Suojella jotain katoamasta lopullisesti, 

30 On mielenkiintoista, kuinka paljon sanalliset tai visuaaliset elementit muokkaavat 
henkilökohtaisia mielikuvia. Huomaan tätä tekstiä editoidessani käyttäneeni tuhkaa 
metaforana ololle, jonka koin. Mieleen tulee Lars von Trierin vuoden 2011 Melancholia-
elokuvan kohtaus, jossa huonossa hapessa oleva sisko alkaa itkeä toisen siskon tehtyä 
lempiruokaa, lihamureketta: ”...mutta kun se maistuu tuhkalle!” Myös maailmanlopun 
lähestyessä näemme päähenkilöt tuhkasateessa. Mielenkiintoista elokuvassa on myös 
masentuneen oikeassa olon, maailman lopullisen totuuden tietämisen tunteen kuvaus: 
vaalea sisko tietää, ettei maailmankaikkeudessa ole mitään muuta elämää kuin maapallol-
la oleva, ja sekin on juuri loppumassa; ja hääleikissä tietää, kuinka monta papua purkissa 
on, heittää ohikävellessään oikean luvun – ei, koska arvaa, vaan koska tietää.
31 1985.
32 1919. 42.



42

tai edes, toistaiseksi. Tulisiko ihmiset dokumentoida kuin rakennus-
historiallisesti arvokkaat talot, ennen kuolemaa – ja missä määrin 
meitä itseasiassa jo dokumentoidaan, myös tahtomattamme. Valtioi-
den keräämän informaation lisäksi materiaalia keräävät kaupalliset 
tahot, ääriesimerkkinä Googlen Chrome-selain, jonka lisäosat saat-
tavat kuunnella huoneitamme tietokoneen mikrofonin avulla. Sama 
taho on myöntänyt välittäneensä Euroopan unionin tietosuojalakeja 
rikkoen Euroopan datakeskuksiin tallennettuja tietoja Yhdysvaltain 
tiedustelupalvelulle Patriot Act -lain nojalla. Syötämme myös itse us-
komattoman määrän tietoa aivan vapaaehtoisesti erilaisiin sosiaalisiin 
medioihin.

Jos emme koskaan pysy samana, kuten aiemmin mainitsin 
atomeistamme, emme myöskään koskaan ole olleet yksilö, väittävät 
mikrobiologit Gilbert, Sapp ja Tauber.33 Tuomas Aivelo, ekologian 
ja evoluutiobiologian tohtorikoulutettava Helsingin yliopistosta kir-
joittaa Tiede-verkkolehden blogissa Kaiken takana on loinen meidän 
mahdollisesti olevankin holobiontteja. Toisin sanoen useiden lajien tai 
yksilöiden, tässä yhteydessä bakteerilajistojen, muodostamia ekosys-
teemeitä, joiden oma tahto saattaakin olla itsemme ulkopuolisen, 
tarkoitan, sisäpuolisen, tahon säädeltävissä enemmän kuin koskaan 
on osattu ajatella ennen mikrobiomeiden34 tutkimusta.35 Linkkejä 
suoliston mikrobikantojen vaikutuksesta esimerkiksi masennukseen 
on löydetty ja tutkitaan paraikaa.

Milloin haihtuu, katoaa inhottava jälki-eksistentiaalinen indivi-
dualismin korostus, yksilön hegemonia? Kuten voi sanoa tutkimuk-

33 2012.
34 Mikrobiomi-termi viittaa tietyn elinympäristön, esimerkiksi isäntäyksilön, bakteeri-
lajistoon.
35 Aivelo 2014.
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sesta: kaikki kuitenkin rakennetaan aikaisemman, jo olleen, päälle. 
Santayanan mukaan sivilisaatio on luonteeltaan kasautuvaa. Se raken-
taa aina menneisyyden varaan samalla tavoin kuin sinfonia rakentuu 
kokonaisuudeksi nuotti nuotilta.36 Miksei tätä nähdä ihmisenä ole-
misessa! Miksi sen sijaan, että rakenttaisiin parempaa ihmisyyttä, ei 
arkielämässä enää tunnuta pyrkivän tiedonsiirtoon sukupolvelta – tai 
yksilöltäkään – toiselle, ainakaan tarpeellisessa laajuudessa. Sen sijaan 
eletään harhassa, jossa kaikkeen juuri keksittyyn tulisi suhtautua jo-
tenkin automaattisesti parempana kuin vuosikausia testattuun ja käy-
tössä hyväksi todettuun.

Helposti tämän hetken ilmapiirissä lähtökohtaisesti kaikki kriit-
tinen ajattelu uutuuksien äärellä saa negatiivisuuden ja muutosvasta-
rinnan leiman. Vanhan unohtaminen ja kaiken uuden paremmuuden 
automaattinen hyväksyminen näkyy esimerkiksi nykyrakentamisessa 
Suomessa. Sota-aikana katosi tietotaitoa rintamalla kuolleiden työ-
ikäisten mukana. Viimeistään 70-luvun nousukaudella unohdettiin 
kaikki, mitä rakennustekniikasta tai energiasta on koskaan aiemmin 
ymmärretty, kun öljy ei ollut lähelläkään loppumista ja henkistä 
huomispäivää ei ollut olemassa. Lämmitettiin talot öljyllä. Tuolloin 
rakennetut tasakatot on jouduttu myöhemmin muuttamaan olosuh-
teisiimme sopimattomina ratkaisuina vähintään pulpettikatoiksi. Oli 
korjattava jo suunnittelun aikaan tulleita ajatusvirheitä tai lapsuksia,  
joiden mukaan voitaisiin rakentaa talvettomiin olosuhteisiin kehitel-
tyjä kaliforniataloja pakkasen ja lumitaakan rasittamaan pohjolaan.

Dokumentointi on myös identiteetin luomista. Ja aina jonkun 
subjektiivinen näkökulma, tulkinta. Nukuin tammikuun alussa 2015 
Porin taidemuseossa T.E.H.D.A.S. ry:n37 Live and Dead Art -näytte-

36 Buckingham ym. 2011. 232.
37 T.E.H.D.A.S. ry on Kankaanpäässä perustettu, pääasiassa Porissa ja Tampereella 
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lyssä 8.1.-11.1.2015. Koko Halliin levittäytyneessä installaatiossa oli 
aika käännetty väärin päin. Oleellisena osana sitä olleet elävät kasvit 
saivat päivänvalonsa keinotekoisesti Porin yöaikaan, kun taas näytte-
lyn aukioloaikaan päivällä kasveilla oli yö  – käänsin rytmini itsekin 
näyttelyn rytmiin, elin siis New Orleansin aikaa vaikka fyysisesti sijait-
sin Porissa. Oli kiehtova ajatus viedä jotain maailman arkisinta, kuten 
omat yöuneni, johonkin toiseen paikkaan ja tilaan, museokontekstiin. 
Sain myös ikäänkuin ilmaisen loman omaan kotikaupunkiini. Mieli-
kuvitus alkoi tuottaa omaa tarinaansa sen rinnakkaistodellisuudesta 
eräänlaisena etä-New Orleansina, suistoineen kaikkineen.

Nukkuessani instaallaatiossa, tai osana installaatiota, useampaan 
otteeseen minua luultiin paikalle sattuneiden suunnalta robotiksi tai 
nukeksi. Joskus ei nähty peiton alta lainkaan. Jossakin kohtaa mui-
den taiteilijoiden tullessa tekemään oman osuutensa valokuvausdo-
kumentaatiota tajusin, että olin valinnut nukkumapaikkani keskeltä 
heidän teososuuttaan. Vaikka kyseessä olikin jatkuvasti muuntuva ja 
kasautuva yhteinen kokonaisuus, välillä tuntui kuin olisi ollut parasiit-
ti jonkun toisen teoksessa. Vaikken sitä ennalta osannut aavistaa, tein 
dokumentaation, mutta itse nukkumisenkin kautta, itsestäni erään-
laisen olion tai objektin. Toisena ”yönä” heräsin opastuksella olevan 
koululaisryhmän ääniin. Kuulin opettajan puhuvan mm. eettisistä 
valinnoista ja intimiteettisuojasta: ”uskaltaako joku ottaa kontaktia, 
kysyä, miksi olet täällä, tai ehkä silittää peittoa – se on teistä kiinni”. 
Jähmetyin kauhusta ajatellessani jonkun minä hetkenä hyvänsä kos-
kevan minua, ilman että näen lähestyjää. ”Eihän museoesineisiinkään 

toimiva taideyhteisö, joka on keskittynyt etenkin performanssitaiteeseen. Kyseessä ollut 
näyttely käsitti koko Porin taidemuseon Halliin levittytyneen suuren installaation, joka 
koostui mm. videoteoksista, kasvimateriaalista, maalauksista, esineistä, ja joka kehittyi 
jatkuvasti näyttelyn keston aikana 26.9.2014 — 11.1.2015.
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saa koskea, mikä tekee eron ihmiseen!” Olin kiukkuinen ja raivoissani 
opettajan sanoista ja omasta heränneestä avuttomuuden tunteestani, 
unenpöpperöisessä tilassa, silmälaput ja korvatulpat estämässä suoraa 
kontaktia ulkomaailmaan.

Mietin museonukkumisen dokumentaatiomateriaalia lopputyö-
näyttelyyn käsitellessäni, mikä tapahtuneessa oli tekoa, mikä teosta. 
Myös dokumentaatio ja kokemuksen esittäminen mietitytti. Jos var-
sinainen ”teos” oli esimerkiksi oma kokemukseni, miten onnistun 
sen jakamaan tai sitä avaamaan? Lopulta Antinkatu 7:n näyttelyssä 
materiaali otti muotonsa jonakin, jota sanoisin dokumentaatioinstal-
laatioksi. Se koostui erilaisista dokumentointimateriaalifragmenteista 
käännetyn rytmin ajanjaksolta, sekä nukkumisen että valveillaolon 
ajalta. Valvojankopin pöytää muistuttanut kokonaisuus sisälsi Go-
Prolla puolen minuutin välein tallennetun timelapse-videon, muis-
tiinpanovihon sekä kulkureittipiirroksia. Jokainen dokumentti viittasi 
itsensä ulkopuolelle. Videossa38 näkyy tyhjä sänky tai herännyt hen-
kilö kirjoittamassa tekstiä. Vihon kaltainen oli avonaisena näyttelyssä 
pöydällä videon äärellä. Läpikuultaville arkeille piirretyt kulkureitit 
Porin kartan kanssa tarkastellessa näyttivät kulkuni kirjoituksen ja 
nukkumisen ulkopuolisella ajalla. Kaikki viittaa kaikkeen, ikijatkumo. 
Silti kokemukseen ei voi päästä varsinaisesti sisään. Aina toisen koke-
muksen kuvailua tarkastellaan ulkopuolelta, kuvaa annetun materiaa-
lin pohjalta luoden.

Miten lopulta tavoittaa dokumentoinnin, arkistojen tai lähteiden 
kautta mitään todellisuudesta, entä jos arkistot valehtelevat? Esimerk-
kinä virallisen totuuden ja todellisuuden välimatkoista toiminevat 
varhaisnuoruuteni maistraattitiedot, jotka eivät todellakaan muuttu-

38 Video saatavilla: https://www.youtube.com/watch?v=D4aqLlP8w6E
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neet ajantasaisesti. Mahdollinen tulevaisuuden elämänkerrantekijäni 
väittäisi niiden perusteella, etten ole koskaan asunut Turussa, koska 
unohdin muuttovastarinnassa mainita uuden osoitteen – ja sitä seu-
raavan ja ehkä seuraavankin. Toisaalta opintorekisteri väittää toista. 
Toisaalla tiedoissani isän kohdalla lukee eri henkilö kuin isäni biologi-
sesti on. Menee jo vallan pieleen kuva elämänkaarestani, vaikka nämä 
nimenomaan ovat niitä kivijalkatietoja. Konkreettisesti, juuri tällais-
ten esimerkkien vuoksi, tarvitaan tutkimusta toteamisen sijaan. Sillä 
toteamalla asianlaidan virallisista asiakirjoista minut tulkittaisiin puo-
liorvoksi. Tutkimalla saattaisi tavoittaa asiakirjan, yhtälailla virallisen, 
jossa verikokeen perusteella isäkseni todetaan 97,5% varmuudella toi-
nen henkilö kuin jonka sukunimeä kannan. Minua haastattelemalla 
saisi tiedon, että olen tavannut tätä viimeksimainittua kuusivuotiaasta 
saakka ja isänäni pitänyt. Palaan Derridan arkistokuumeeseen:

– – – täydellisyyteen pyrkivä arkistointi on perimmältään väkivaltainen 
teko, sillä todellinen elämä ei koskaan asetu siististi arkistoijan nimeä-
miin luokkiin, vaan on aina sekavaa, monimuotoista ja pikemminkin 
poikkeuksellista kuin tyypillistä.39

Aina tarvitaan jotakin, mikä pureutuu asiakirjojen väleihin, 
marginaaleihin, katvealueille. Jotakin, joka välillä sekoittaa tiukasti 
järjestetyt arkistot, jotta päästään näkemään kokonaisuus uudelleen-
järjestettynä, tai materiaali todellisen luonteensa mukaisena.

39   Derrida 1995. Suomennos Saarenheimon mukaan [2012. 138].
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Toinen kohtaus päättyy tähän.
Siirrytään tupakkatauolle.
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Tupakkatauko.
[Muista hengittää.]

Yhdessä pahimmassa tekstintuottamisen välttelyn mustassa aukossa, 
ulkona tupakoidessani kesäkuisessa sadeviimassa, joka voisi yhtä hy-
vin olla syyskuinen, tajuan, mikä on työni aihe [vaikken halunnut sille 
kattoteemaa, vaan esitellä jollain intuitiivisella tavalla toisiinsa liitty-
viä irtonaisia elämänpaloja]. Kaikessa taustallaväijyvässä onkin kyse 
pohjimmiltaan samasta: kuolemanpelon käsittelystä, välttämättömän 
menetyksen hyväksymisyrityksestä, tosiasioiden hyväksymisen vält-
tämättömyyden ymmärtämisestä.

Oikeastaan tämä palaa teini-iän viimeisiin vuosiin. Istun nyt 
portailla iässä, jossa tarinoista tuntemamme jeesus oli jo vainaa. 
Mieleeni palaa siinä itsetyytymättömyydessä kiemurrellessani lukion 
toinen luokka, luokkahuone, on hämärää sisällä, ulkona kirkas valo 
ja lupaus alkavasta kesän vapaudesta. Olen kirjoittanut äidinkielen 
tunnille aineen kuolemanpelosta. En muista, mitä kirjoitin, eikä 
kirjoitusta ole säilyneissä, eh, arkistoissani. Konkretia ei kuitenkaan 
olekaan tärkeää, mutta muisto opettajasta, jonka nimi on unohtunut; 
kannustava, vähän huolestuneena, mutta sitä peitellen pakoyrityksee-
ni suhtautuva, ehkä korkeintaan nykyhetken minun ikäinen vaalea 
hahmo, joka toivottaa hyvää jatkoa haikean oloisena, kun olen vii-
meistä tuntia, viimeisessä palautuksessa ennen kesälomaa, lähtiessäni 
seuraavaksi kesken lukion toiseen kaupunkiin ja kouluun omaa elä-
mää opettelemaan. Eihän siinä ollut mitään järkeä, mutta se oli pakko 
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tehdä. Lähdin vaan väärää pakoreittiä. En tajunnut, että pakoreitti 
olisikin ollut jäädä paikalleen. Tilanne on nyt se, tajuan, että jatkan 
elämää, juuri nyt, armon vuonna 2015, suoraan tuosta jo viidentoista 
vuoden takaisesta tilanteesta. En tiedä, mitä oli välissä, muuta kuin 
itse luomaani kaaosta. Mutta tässä olen, juhannus tulee juuri, ja vasta 
nyt jatkan prosessia joka jäi kesken silloin joskus. Tässä istun ja teen 
laajennettua jatko-osaa kuolemanpelkokirjoitukselleni lukion toiselta 
luokalta. Muisto tuo mukanaan hyvin syvältä – niin kaukaa, että se on 
jo melkein ulkopuolellani – kumpuavaa, pelokkuuden, yksinäisyyden, 
kuitenkin myös salavihkaisen toivon sävyttämää kyynelvirtaa. Suo-
lavesi polttaa poskilla, enkä oikein tiedä miten edetä, muuten, kuin 
kirjoittamalla tämän kirjoituslukon talteen.

Kaksi täysin toisistaan poikkeavaa tarinaa, joista kumpikin yrit-
tää väittää kuuta auringoksi. Kumpikin aurinko polttaa kun tulee liian 
lähelle. Palaa kuin Ikaros. ”Hänellä on posliinikissan silmät. Kaukaa 
ne ovat viehkeät, eloisat, kauniit. Läheltä katsottaessa huomaa kaiken 
tarkasti rakennetuksi harhakuvaksi. Kuolleet lasisilmät. Elottomia 
viivoja siellä täällä antamaan sellainen vaikutelma, että sielu on vielä 
olemassa.”

Onko aivan tosissaan mahdollista.
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Tupakkatauko päättyy.
[Sisään, ulos, si-]
Siirrytään kolmanteen kohtaukseen.
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KOLMAS 
KOHTAUS
Rituaali ja kiertokulku

Halusin luoda jonkin pienen oman rituaalin työstäessäni opinnäyttee-
ni produktio-osan installaatiota. Jotakin, joka liittyisi kohtaamiseen 
tai olemiseen toisen kanssa, ehkä tekemiseen. Ei välttämättä tarvitsisi 
puhua. Olisi jotain muuta, mihin keskittyä. Tuli ajatus kasvovalosten 
otosta. Hetki kunkin kasvojensa luovuttajan kanssa. Valoksen otto ih-
misen päästä on omituinen tilanne, jonka pitää perustua luottamuk-
seen. Tiedän sekä tekijänä että kokijana, sillä minut jätettiin opiskelu-
aikana tilanteeseen ilman ohjausta. Ihmettelin yksin huoneessa omaa 
hengitysääntäni kuunnellen, mihin kaikki katosivat ja mitä tapahtuu. 
Ajantaju katosi täysin – silmät kiinni, jotakin raskasta päällä, ei voi 
liikkua. On tärkeä kertoa ihmiselle, joka on avuttomassa tilassa kasvot 
peitossa massan alla, mitä tapahtuu. Ohjattava tilanteen läpi, kun nä-
köaisti ei ole käytössä, ei pysty puhumaan ja on pysyttävä paikallaan 



– kun on suojaton reagoimaan muuten kuin käsillä huitoen.
Mietin etukäteen suunnitellessani, muuttuuko työstö kuinka 

nopeasti toistoksi jonkinlaisen rituaalin sijaan. Näin ei kuitenkaan 
käynyt, sillä jokainen tilanne oli omanlaisensa, kuten myös reagoinnit 
odotusaikaan ja kipsinauhan jähmettymiseen kasvoilla. Osa koki ti-
lanteen jopa meditatiiviseksi. Olin toki tehnyt tilanteen mahdollisim-
man miellyttäväksi: maattiin patjalla itse valittua musiikkia tai muuta 
ääntä kuunnellen.

Myöhemmin myös tajusin, arkistointiteemaani liittyen, halun-
neeni tallentaa valokuvaakin konkreettisemman esineen, arkistokap-
paleen, tapaamistani ihmisistä. Kolmiulotteiset, massasta koostuvat 
kasvojen representaatiot, joissa on kuitenkin myös jälkiä ottamisen 
prosessista – kipsinauhajäljet, ilmakuplat – ja joista jotakin informaa-
tiota on jo kadonnutkin. Tuntui toisaalta erikoiselta ripustaa valoksia 
kasvoista, joiden alkuperäisversioista osaan en ole aiemmin koskaan 
koskenut. Niitä käsitteli myös hellemmin, kuin esineitä normaalisti, 
niillä oli vielä alkuperäisten kasvojen hehku.

Olen luonut aiemmin elämässäni myös muita omia rituaaleja. 
Olen yrittänyt pitää hengissä muistoa jo kadonneesta mummolasta. 
Keräsin erään kesän loppupuolella etupihan laudoituksen melkein 
peittävästä köynnöskrassista siemeniä. En tosin silloin tiennyt, että se 
olisi viimeinen kerta kyseisessä paikassa. Seitsemän vuotta kasvatin 
siemenistä aina uusia kasveja parvekkeellani, keräsin syksyisin sieme-
net talteen ja kasvatin uudet seuraavaksi kesäksi. Ajattelin, että näin 
mummola pysyy mielessäni olemassa, vaikka sitä ei enää ole. Olin ko-
vin tarkka tästä rituaalista – että se toistuisi joka vuosi, vaikka asuisin-
kin paikassa, jossa ei ensimmäisenä tule mieleen kasvattaa kukkasia. 
Jossakin vaiheessa krassit alkoivat tarttua myös kuviin, lopulta liik-



57

kuvaan kuvaan40; seurailin krassin elämää ja kuolemaa parvekkeella 
istuskellessani. Kesäisenä päivänä ne liikkuivat tuulessa. Kuinka kieh-
tovia olivat krassin ruumiit syksyn tullessa, kun siemenet oli korjattu, 
huomasin vältteleväni niiden keräämistä pois, siivoamaton parveke 
oli oma groteski talvipuutarhani.

Sisätiloissa tarkkailin siementen kuivamisprosessia työpöydäl-
läni, ne tulivat osaksi arkeani, olivat kirjoituskaverini. Vietin niiden 
kanssa talven, ne käpristyivät ja keräytyivät kokoon, kuivuivat yhä pie-
nemmiksi. Kaikki vesi, elämä, lähti niistä pois. Kuitenkin niissä uinui 
ajatus tulevasta: koitti jälleen kevät ja oli aika kylvää siemenet, odottaa 
uutta elämää. Tapani mukaan heitin joukkoon myös kaupasta ostet-
tuja siemeniä. Halusin, että värejä ja yhdistelmiä syntyy lisää. Halusin 
myös tutkia, ovatko kasvien kukintojen värikirjo sattumanvaraista, vai 
muistuttavatko ne värimaailmaltaan edellisvuotisia.

 Mutta kun olin alkanut tarkkailla asiaa yksityiskohtaisemmin, 
merkinnyt tällä kertaa tarkkaan siementen alkuperän, paljastuikin, 
ettei yksikään mummolan siemenistä itänyt. Ei yksikään. Vain ne kau-
pasta ostetut.

 Olin tähän asti kuvitellut pitäväni yllä jatkumoa tällä kasvatus-
rituaalilla, mutta pikku kokeeni osoittikin sivutuotteena, ettei välttä-
mättä koskaan ollut ollutkaan jatkumoa, missään muualla kuin omas-
sa mielessäni. Näin sen synkkänä metaforana suvun sammumisesta ja 
laajemmasta sukupuutosta. Mieleen oli valmiiksi syöpynyt Cormack 
McCarthyn kirjaan perustuvan elokuvan Tie41 kohta, jossa viitattiin 
tapahtuneeseen katastrofi in vain takaumalla, jossa kerrotiin ajasta, 
jonka jälkeen kasvit lakkasivat kasvamasta.

Mutta kun aikaa kului, ja kaupan siemenistä kasvaneet krassit 

40 Video saatavilla https://www.youtube.com/watch?v=Vn7JOSJ0H-M
41 2009.
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heiluivat parvekeella kesätuulessa, ymmärsin, ettei mitään ole mene-
tetty. Tietysti olisi upeaa, että voisin sanoa pitäneeni mummolaa mu-
kana siementen kiertokulun avulla, kuten joku voi ylpeillä isoisoisoäi-
diltä perityllä maailman parhaalla hapanleivänjuurella, jossa on vielä 
hitunen Karjalan kannaksen mikrobistoa. Mutta oikeastaan kaikesta 
tärkeintä on itse tuo rituaali, joka pitää mummolan elossa minulle. 
Muiston paikasta, jota ei sellaisenaan enää ole. Useinhan rituaaleis-
sa on leikin tapaan mukana mielikuvitus – vaikka toisaalta varhaiset 
kristityt etenkin katolisen kirkon piirissä uskoivat ehtoollisrituaalissa 
viinin todella kirjaimellisesti muuttuvan Kristuksen vereksi, trans-
subtantiaatio-opin mukaisesti42. Itselleni on kuitenkin kyse rituaalin 
realistisen arvon sijaan sen symbolisesta arvosta.

Viime kesän krassit viettivät aikaansa parvekkeeni lisäksi Autota-
lolla Space Invaders II -tapahtumassa osana installaatiota Seven Year 
Seeds. Ehkä olen pääsemässä myös irti pahimmasta arkistokuumeen 
sävyttämästä säilytysvietistäni, jonka jatkumona tämä kasvatuspro-
sessi voi näyttäytyä. Enää ei ollut henkilökohtainen maailmanloppu, 
kun seuraavan kevään kiireissä siemenet jäivät kokonaan kylvämättä. 
Ja muistinhan siemeniä näillä sanoilla. Siellä ne uinuvat edelleen laati-
kossa, emokasviensa värein lajiteltuina pienissä paperipusseissa, odot-
tavat dna:ssaan valmiina olevaa aktivoimiskäskyä, jonka kosteus ja 
valo laukaisevat; odottavat parempaa vuotta tulla olevaksi ja eläväksi.

42 "Transsubstantiaatio on roomalaiskatolisen kirkon oppi, jonka mukaan ehtoollisen 
leipä ja viini muuttuvat substantiaalisesti (aksidenssien säilyessä) Kristuksen ruumiiksi ja 
vereksi.” https://fi .wikipedia.org/wiki/Transsubstantiaatio [viitattu 17.7.2015]
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Kolmas kohtaus päättyy tähän.
Siirrytään neljänteen ja viimeiseen kohtaukseen.
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NELJÄS 
KOHTAUS

Leikki

Yllätyksekseni löysin itseni tanssiterapiapajasta erään maanantain 
ratoksi. Voi luoja, mitä kaikkea kehosta tulee ja tulvii. Ja ihmeteltävää 
riittää myös siinä, kuinka tiukassa on oma erillisyydentunne. Missä 
tahansa ryhmässä, pysyvämmässä tai hetkeksi muodostetussa. Pajassa 
pyydettiin kehittämään mielessä energiapallo, jota liikuteltiin mieli-
kuvissa omassa kehossa, muuttaen liike pikkuhiljaa sellaiseksi, että 
pallo kuljetti koko kehoa. Energiapallo tehtiin visuaaliseksi maalaa-
malla se jälkikäteen. Ihmettelin maalausvälineet käsissäni, miksi sitä 
oli niin vaikeaa hahmottaa, en saanut kiinni väristä enkä edes pys-
tynyt kuvittelemaan sitä varsinaisesti pallona vaikka nimikin viittaa 
pyöreään muotoon – vitutti suoraan sanoen koko tehtävän visuaalis-
konkreettinen osuus. Aloin kuitenkin sutia vihreää väriä paperille 
koettaen unohtaa ajattelun. Kolme sivua, paperilla onkin kolmio. Si-
veltimenveto siveltimenvedolta se alkaa vähitellen pyöristyä terävim-
miltä reunoiltaan niin, että keskelle jää edelleen tyhjää tilaa. Keskelle 
alkaa muodostua toisinsanoen ympyrä. Huomaan, että pallo onkin se 
tyhjä, keskelle jäävä osa, väri on harsona, suojakerroksena ympärillä. 
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Voi olla, että se olisi toisessa väriavaruudessa muutakin kuin ”tyhjä”, 
valkoinen. Mutta muiden joukossa se näytti poikkeavalta alleviivaten 
aiemmin herännyttä erillisyydentunnettani.

Lapsena olin kertomusten mukaan vakava, aikuisten seurassa 
viihtyvä pikkuaikuinen. Edelleen minun on vaikea heittäytyä yhtei-
seen leikkiin. Minulta puuttuu sen kaava, niin kuin susien parissa kas-
vaneelta puuttuu puheen tuottamisen kyky. En kiipeillyt puissa enkä 
ajanut pyörällä, laskin matematiikkaa ja keskustelin aikuisten kanssa. 
Mutta sehän on melko loogista: ei juuri ollut ikätovereita ennen tar-
haa ja koulua; ei ollut puita koska olin kaupunkilaislapsi. Kerran yritin 
talvella laskea mäkeä pihassa, sain hirvittävät huudot talonmieheltä 
– ainoa mäki oli sisäpihalle johtavan ajoväylän vieressä, ja autot jäivät 
ilmeisesti jumiin alas tuomani lumen ansiosta. Todennäköisesti näin 
aikuisaivoilla talonmiestä vain harmittivat lisähommat, hänenhän ne 
oli tieltä pois kolattava. Eikä hän voi huutaa taivaalle, jos lunta sataa 
lisää, mutta lumen lisääntymisen leikillään aiheuttaneelle lapselle voi. 
Parinsadan metrin päässä oli kyllä puistikko, mutta siinä iässä kun 
sain itse kulkea sinne asti, taisin olla jo koulussa, sen puihin ei tul-
lut mieleenkään kiivetä, kaikki muutkin kulkivat vain ohi. Tulkitsin 
minulle minusta kerrotun jossakin vaiheessa niin, etten olisi pienenä 
leikkinyt lainkaan ja ajatus teki minut kovin surulliseksi.

Sitten havahduin. Onhan yksin leikkiminen leikkiä yhtälailla! 
Muistan nauhoitelleeni itsekseni vaaleanpunaisella kasettisoittimella 
– se oli pieni, kannettava ja siinä oli oma mikrofoni – äidin tai ehkä 
mummin opettamia karjalaisia lauluja – Kalliolle, kukkulalle; Silkistä 
sametista nirunarukengät ja niin edelleen [harmillista, että nauhat 
ovat kadonneet]. Muistan toisesta kodistani keittiön, se oli käytävän-
omainen outo huone Tampereen keskustan läheisyydessä sijainneessa 
kerrostalossa. Istuin korva kiinni kasettinauhurin pyöreää, verkko-
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maista, tummaa kohtaa vasten kuunnellen Rauli Badding Somerjoen 
ääntä Laivat-kappaleessa. Olin täysin ymmälläni. Tiesin, että ihminen 
on kuollut, ja tiesin, että se tarkoittaa pois menemistä, ei takaisin tu-
lemista. Että ihminen ei ole enää täällä missä me elävät. Kuitenkin oli 
tuo ääni! Ja mystinen verkko, jonka takana oli selvästi tilaa, vaikkei 
sen läpi nähnytkään. En ymmärtänyt tallenteen käsitettä – miten ääni 
voi kuulua, vaikka sen lähde on kuollut! Onko jäljelle jäänyt vain ääni, 
ja onko se vankina tuolla verkon takana! Vai onko siellä minikokoinen 
Rauli Badding laulamassa, aina uudelleen, kun kelaan nauhan alkuun! 
Ja mikä valta minulla on, kun saan hänet aina uudelleen laulamaan 
tahtoessani!

Leikillisistä lähtökohdista alkoi eräs teko paljon myöhemmin. 
Toteutin vuonna 2013 Pilvi Kiven kanssa Nyte Ry:n43 vuosittain jär-
jestämillä Porin Juhlaviikoilla Rakkauden diskoteekki -nimisen tilan 
olemiselle. Oikeastaan se lähti tenavatähti Jonnasta ja kappaleesta 
Kova kingi sä oot eräillä kesäjuhlilla ja havahtumisesta samaan musii-
killiseen estetiikkaan. Sovimme silloin, että joskus jossakin tilanteessa 
tulevaisuudessa soittelemme yhteisiä kappaleihastuksia joko omaksi 
tai jonkun muun huviksi.

Aloimme kerätä yhdessä pakahduttavia kappaleita, unohdettuja 
käännösiskelmiä, kaikenlaista kutkuttavaa. Alkoi hahmottua ainakin 
päällisin puolin rakkauden ilojuhla, tanssien, yhdessä ollen. Tärkeäksi 
osaksi muodostui sen rajan määrittäminen, mitä muita elementtejä 
diskoon voi tuoda, että pääasia, tanssi, vielä säilyy. Jossakin vaiheessa 
halusimme tehdä siitä diskon ja radio-ohjelman välimuodon. Kappa-
leiden ja niiden esittäjien tarinoiden olisi ollut syytä tulla kerrotuksi. 
Kuulluksi olisi mielestämme ansainnut tulla esimerkiksi traagisen 

43  Porilainen vuonna 1987 perustettu taiteilijaseura.
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kuoleman kohdanneen egyptiläissyntyisen Dalidan tarina. Radio-
ohjelma-ajatus jäi lopulta matkan varrelle. Halusimme mukaan kui-
tenkin jotain tekstuaalista, ehkä esittävää, esimerkiksi jonkinlaisen 
tervetulorituaalin. Lisäksi jotain yllättävää – ekstaattisia kokemuksia, 
ikään kuin vauvojen värikylpy aikuisille vauvoille: saippuakuplia, glit-
teriä, konfettia. Haimme ajattelijoiden ja runoilijoiden44 kirjoituksia 
rakkaudesta ja intohimosta, joita lukisimme instrumentaalikappalei-
den päälle. Pohdinnassa oli, miten tehdä lukemiset ilman, että osallis-
tujista tulee varsinaisesti yleisöä.

Valittujen kappaleiden tuli liittyä jollakin tavalla rakkauden tai 
sen menettämisen teemoihin. Salavihkaisesti tungimme mukaan 
muita elementtejä. Kappaleiden kokonaisuudessa pidettiin mielessä 
kehittelemämme epänormatiivisuuskiintiö. Halusimme musiikin 
kautta välittyvän rakkauden sanoman olevan mahdollisimman mo-
niääninen. Joukossa oli, väittäisin, tavanomaista enemmän kirjoa 
– laskin esimerkiksi pohjatyönä diskoilloissa kuulemieni artistien 
sukupuolijakaumia puolivakavissani. Yhtään kappaletta ei valittu iro-
nisilla silmälaseilla tai pelkästään kiintiömielessä. Haimme jollakin 
tavalla pakahduttavia, tunteita tai tanssihaluja herättäviä kappaleita. 
Olimme täysin tosissamme niiden rakastamisessa, vaikkakin välillä 
pilke silmäkulmassa. Emme myöskään lähestyneet tapahtumaa DJ-
kulttuurin kautta. Ei äänentoisto ja laitteiston käyttötaito edellä, vaan 
intohimoisten amatöörien valikoima kappalekokonaisuus draaman 
kaarineen kaikkineen. Suhtauduimme kappalevalintaan kuin se olisi 
ollut kuraattorin työtä; suhtauduimme soittolistaan, kuin se olisi ollut 
täydellinen klassikkonäytelmä. Mietimme klassikkonäytelmäajatusta 
myös niin, että jos hahmomme tai roolimme, puitteet sekä kappalelis-

44 Mm. Roland Barthes: Rakastuneen kielellä; Anais Nin: Erotica; Amanda Aizpurieten 
runoja teoksesta Vihreäsilmäinen yö; Frederico Fellinin Giulietta.
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ta tietyllä draaman kaarella olisi esimerkiksi vuosittain sama, korkein-
taan vähän varioiden, mitä tapahtuisi.

Markkinointi- ja brändäysleikki kuuluivat myös kuvastoon: 
teimme teaser-videon45 ja oman fl yerin Juhlaviikkojen vastaavan 
oheen. Hankimme itsellemme leikkiä korostavat glitteriasut ja pe-
ruukit. Rakensimme paikan päälle Rakkauden alttarin, joka toimi 
soittopöytänämme. Valaisimme tilan. Viesti, jota emme suoranaisesti 
lähettäneet, löysi rivien välistä perille. Osallistujista osalla oli peruukit 
ja glitterivaatteet, vaikkei pukukoodia oltu erikseen annettu.

Aloitimme Juhlaviikkojen päätöksenä olleen diskon niin, että 
meidät kannettiin mahtipontisesti sisään tilaan. Tapahtui juuri niin 
kuin olin aavistellut tai pelännyt; muodostui odottava yleisö, ihmiset 
jäivät seuraamaan sivustalle, odottamaan meidän tekevän jotakin. 
Tilannetta piti hetki odotella purkaantuvaksi, ihmiset houkutella 
mukaan: ja vähitellen kiertäessäni ihmisten luo ja toivottaessani ter-
vetulleiksi henkilökohtaisen tervetuliaisrituaalin kautta, huomattiin, 
ettei muuta tehtävää ole kuin tanssia tai olla. Tervetuliasrituaalina 
kiedoin luvan kysyttyäni osallistujien kaulaan VHS-nauhasta tehdyn 
lein, heitin glitterisateen pään päälle, liimasin poskelle timanttitarran. 
Ihmiset tuntuivat olevan yllättyneen ilahtuneita huomiosta. Kukaan 
ei kieltäytynyt timantista poskella, vaikka sen kiinnittäminen olikin 
yllättävän intiimin tuntuista. Reaktiot olivat liikuttaviakin. Jos joku 
jäi glitteröimättä, hän tuli myöhemmin pyytämään: ”joko ne loppui, 
saanko minäkin”? Kaikki muistutti jotenkin etäisesti tarhan juhlista 
tai lasten karnevaalista. Taustalla pyöri videotykitetty kollaasi kaiken-
laisista rakkauteen liittyvistä elokuvista.

Etukäteen olimme miettineet, millaisia reaktioita voi tulla. Innos-

45  Video saatavilla: https://www.youtube.com/watch?v=M8KQmszm_ig
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tuuko kukaan musiikista? Vai intoilemmeko sitä lähinnä itseksemme? 
Jaksaako kukaan enää liittyä joukkoon pitkän tapahtumaviikonlopun 
päätteeksi, vai lähtevätkö ihmiset viimeistään sillä hetkellä baariin, 
kun aletaan puolen yön aikaan lukea teoreetikkoja tai runoilijoita? Sii-
tä ei tarvinnut huolestua asioiden pyörähdettyä käyntiin. Tanssittiin 
lopulta koko ilta, koko yö. Luettiin välissä sitaatteja; meillä oli myös 
tikkaat, yhdessä myöhemmin näkemässäni kuvassa Pilvi lukee Bart-
hesia, minä olen tikkailla ja tiputtelen glitteriä hänen päälleen. Muis-
taakseni taustalla soi Jane Birkinin & Serge Gainsbourgin Je t’aime... 
moi non plus. Muutkin innostuivat myöhemmin lukemaan. Puhallet-
tiin saippuakuplia. Tanssittiin konfettisateessa. Vellottiin rakkaudel-
lisessa hurmoksessa. Nukkumaanmenosta koko päivän haaveilleet 
festivaalijärjestäjät joutuivat hekin hurmoksen vetämänä liittymään 
tanssin syövereihin. Eräs osallistuja huokasi kesken tanssin, kappalee-
na soi Mona Caritan Se ikuista on, ”tämä on ihanaa! Mutta se ei ole 
ikinä tällaista oikeasti, lopullisesti!”. Sellainen hetken yhteisymmärrys: 
muistuma jonkin rakkauden tai mahdollisesti ”kaikkien rakkauksien” 
ekstaattisesta vaiheesta, jonka jokainen tietää hetkelliseksi, mutta 
muistaa ikuisesti.

Glittereitä löytyi osallistuneiden kodeista ja Gallerian nurkkauk-
sista pitkälle seuraavaan vuoteen. Lattiat oli pestävä tehopesuaineilla 
märkien kenkien jämähdytettyä konfettisateen jäänteet lattiaan kiinni 
ja lopulta värjättyä lattian. Muutama väriläikkä jäi lattiaan muistutta-
maan joskus olleesta.

Ensimmäisessä Rakkauden diskoteekissa oli osallistavia, perfor-
matiivisia, installaatiomaisia, yhteisöllisiä, tapahtumallisia elementte-
jä. Se oli eräänlainen laboratorio, tai pikemminkin tunne- ja ehkä vä-
hän nostalgiasimulaattorikin. Ihmiset lähtivät leikkiin mukaan, syntyi 
yhteinen lietsottu ritualistinen hurmos ja tilanne herätti tunnereak-
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tioita osallistujissa. Ehkä purettiin kollektiivisia rakkauden traumoja 
yhdessä ja se herätti ainakin itsessäni hetkeksi yhteisöllistä rakastami-
sen tunnetta. En näe Rakkauden diskoteekin todellista dokumentointia 
yhtenäkään tilanteesta otettuna kuvana tai fi lminpätkänä, en niiden 
summanakaan, ne eivät lopulta kerro yhtään mitään vaan näyttävät, 
miltä kaikki näytti – sen tärkein elementti jälkikäteen on kuitenkin 
tunnelman, olemisen, heränneen tunteen muisto, jonka ovat voineet 
saada vain siihen osallistuneet. Muisto, jonka saattaa herättää vuoden 
päästä osallistujan kodista imuroidessa löytynyt glitterihiukkanen tai 
Galleria 3h+k:n vessan peiliin myöhemmin, alun perin jonkun pos-
keen tai otsaan, liimattu timanttirivistö. Ehkä arkistokuumeeni joh-
datteli minut kirjoittamaan siitä tänne, sillä toisaalta tämä teksti on 
omasta näkökulmastani ainoa lähellekään pääsevä dokumentointi.Tai 
sitten dokumentointia on erään osallistujan Facebook-päivitys ja sen 
kommentointi kuukautta myöhemmin – toimii myös klassisena esi-
merkkinä materian muuttumisesta liaksi väärään paikkaan joutues-
saan46: ”Mitä näenkään siivoamisen jälkeen lattialla? Glitteriä! Kiitos 
Pilvi ja Pauliina.” ”Se nimenomainen glitter ei kyllä tunnu loppuvan 
ikinä, sitä löytyy jatkuvasti esim. poikaystävän kasvoista.” ”Joo, kas-
voista löytyy aina välillä kans. Miten helvetissä?” Keskustelun tunnel-
ma kuin rakastumisen jälkeinen mahalasku, keskivaikeaa psykoosia 
muistuttavan tilan haihtumisen jälkeinen arjensävyinen ärsytys.

Rakkauden diskoteekki II järjestettiin samaisella festivaalilla 
vuonna 2014. Vuosi ensimmäisen jälkeen ei enää tehnyt mieli toistaa 
täysin samaa kaavaa ja alkuperäisestä klassikkonäytelmäajatuksesta 
luovuttiin. Tällä kertaa käytimme rakkauden asiantuntijoina virallis-
tettujen ajattelijoiden sijaan mahdollisia osallistujia, satunnaisia ohi-

46  Douglas 1966.
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kulkijoita. Teimme viikkoa ennen tapahtumaa eri puolille kaupunkia 
keräyslaatikoita, joihin sai jokainen oman rakkautensa tunnustaa. 
Tunnustukset luettiin ääneen kappaleiden vaihtuessa. Rakkauden dis-
koteekki III järjestettiinkin pian toisen jälkeen, uuden vuoden aattona 
2014 Porin taidemuseolla, osana T.E.H.D.A.S. ry:n ohjelmaa. Tällä 
kertaa alaotsikkona oli Lato – koska Physical Comedy Th eater toteutti 
tapahtumaan esityksen teemalla Ihmiset kesäyössä ja ohjelmanume-
rot tahdottiin solmia yhteen. Kolmas versio oli ehkä perinteisin disko, 
vaikka aloitusrituaalit pidettiin samana. Koska tila oli huomattavasti 
suurempi kuin gallerian, monumentaalisemmin julkinen tila, tuli 
tanssiringistä suurempi ja ehkä sitäkin kautta mieleen mehudisko, ala-
aste. Paikalla oli tällä kertaa myös lapsia, joista yksi halusi kiinnittää 
tarratimantit itse itselleen. Lapsi tuli myöhemmin esittelemään, että 
oli tehnyt niistä viikset. Elämän kohokohtia – seitsenvuotiaan glitter-
viikset!
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Neljäs ja viimeinen kohtaus päättyy tähän.
Jäljellä on enää epilogi.
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EPILOGI
Luopuminen. Alasajo.

Tämä maisteriohjelman opinnäyte on tehty jokseenkin tiukasti kou-
lutusohjelmamme Visuaalisen kulttuurin ja Porin yksikön hengessä. 
Porin yksiköstä viimeisten joukossa valmistuvana tuntuu, että on 
pakko sanoa muutama sana aivan viimeisiä henkäyksiään vetelevästä 
koulutusohjelmastamme. Olo on kuin Neil Gaimanin loputtomilla47, 
sulkemassa erästä universumia. Mielessäni tuleva lopputöiden esit-
telytilaisuus muistuttaa hengityskoneen sammutustilannetta. Jäljel-
lejäävät siirtyvät valmistumaan uuden koulutusohjelman ja uusien 
sääntöjen mukaisesti.

Koulutusohjelmamme on tätä kirjoittaessani keväällä 2015 toi-
minut jo lähestulkoon vuoden päivät  Otaniemessä. Jäin kaupunkiin 
ja koulutusohjelmaan, joka pikkuhiljaa on hiipumassa pois siinä 
muodossa kuin se oli. Tämä on tuottanut lopputyötä työstäessäni 
jonkinlaisen tyhjiön ja irrallisuudenkin tunteen. Viitekehys ympäriltä 
suli pois. Luokkatovereista osa jäi tänne, mutta varsinaisen yhteisön 
katoamisen kaupungista huomasi nopeasti. Paikkasidonnaisuus oli 

47 Neil Gaimanin Sandman-sarjakuvissa loputtomat ovat seitsemän sisarusta, joista 
jokainen edustaa jotakin abstraktia asiaa todellisuudesta [mm. Uni, Intohimo, Houre, 
Kuolema]. He ovat olleet olemassa, ennenkuin ihmiskunta uneksikaan jumalista, ja ovat 
olemassa, kun viimeinen jumala on mennyt.
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opinnoissamme eräs kursseilla toistunut temaattinen lempilapsi, täs-
täkin työstä tai ainakin sen loppusanoista tuli eräänlaisesti paikkasi-
donnainen, vaikka paikka, johon se sidoksissa on, onkin enää jäljellä 
muistissa, mielessä. Visuaalisen kulttuurin maisteriohjelma oli, kuten 
Taina Rajanti muistopuheessaan yksikön lopettajaistapahtumassa 
Perhonen sentään! vuoden 2014 keväällä mainitsi, paikkasidonnainen 
pitkäkestoinen taideprojekti48.

Porin yksikkö oli tosiaan omaperäinen. Ylipäänsä koulutusohjel-
mat, jotka muhivat omissa liemissään kasvukeskusten ulkopuolella, 
muodostavat itsestään helposti omaa lahkonomaista synergiaansa ke-
räävän organismin. Porissa opettanut Ryynänenkin mainitsee aihee-
seen liittyen summatessaan Verkkotaidelehti Mustekalassa kokemiaan 
vuosia Porissa:

En olekaan aina varma siitä pystynkö jakamaan vieraiden kanssa sen 
mikä on syntynyt, sen mitä nykyään vaalin. Meistä on tullut vaarallises-
tikin sisäänpäin kääntynyt yhteisö, ja on ehkä hyvä että se hajotetaan. 
Porin jälkeen ymmärrän miten lahkot syntyvät. Meistä on tullut myös 
vaarallisen ylpeitä itsestämme.49

Toisena esimerkkinä omavaraisesta synergiasta voisi toimia jat-
kuvasta lakkauttamisuhasta kärsinyt Kankaanpään taidekoulu, jonka 
sijainti syrjäisellä pohjois-satakuntalaisella pikkupaikkakunnalla on 
synnyttänyt esimerkiksi valtion taidepalkinnonkin voittaneen ja jo 
aiemmin tekstissä mainitun T.E.H.D.A.S. ry:n – väitän, ettei saman-
moista olisi voinut mitenkään syntyä pääkaupunkiseudun hyörinäs-
sä, jatkuvassa osanoton ja näkymisen, näyttäytymisen kulttuurissa. 

48 Aiheesta on valmisteilla artikkeli.
49 Ryynänen 2014.
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Esimerkkinä maailman muhittamoista toimii Piilaakso. On syynsä, 
miksi klassiset huippuyliopistot Saksassa ja englannissa sijaitsevat 
omissa kylissään. Olisi yksi pieni poreileva erikoinen tutkimus- ja 
toimintayksikkö maailmaan ja Suomeen edelleen mahtunut – eten-
kin juuri Poriin, josta jo lähtökohtaisesti löytyy omaleimainen sekä 
tämänkokoiseksi kaupungiksi harvinaisen vireä ja versoileva kulttuu-
rielämä – mutta minkäs teet. En välttämättä ole samaa mieltä Ryynä-
sen kanssa, että sen oli aikakin loppua. Se oli vain yksi mahdollinen 
loppu, ja ihmisillä lienee tapana nähdä asiat draaman kaaren mukaan, 
sitä myötä, kun asiat saavat päätöspisteen. Ja kun päätepiste etääntyy, 
draaman kaari muuttuu ja kirjoitetaan aina uusiksi. Toisaalta täällä 
jatkaa PUPA50. Vaikkei se enää tuo uusia maisteriopiskelijoita Poriin, 
sen sijaan lyhyitä projekteja ja pääkaupunkiseudulta tulevia vierai-
luryhmiä intensiivikurssien muodossa, on mielenkiintoista seurata, 
millaiseksi se muodostuu, mitä siitä syntyy.

Nyt-hetki ei tunnu toiveikkaalta kulttuuri- tai taidealan tekijän 
näkökulmasta. On [tähän kirosana oikeassa sijamuodossa] lyhyt-
näköistä tehdä leikkauksia tietyn hyvinvoinnin aallonharjalla tai 
syöksykierrettä estäessä. Kuvitellaan, ettei jo saavutettu tarvitse yllä-
pitämistä. On yksi- ja puusilmäisesti todettu, että taidetta opetetaan 
Suomessa liian laajalle joukolle liian hajautetusti pitkin maata, ja että 
tätä koulutusta on supistettava, kun valmistuneet eivät kaikki saakaan 
toimeentuloaan. Silti halutaan taiteesta milloin Suomea eteenpäin vie-
vä vientituote, halutaan huipputaidetta, halutaan ”suomalaista iden-
titeettiä vahvistavaa” taidetta, halutaan, että taide pelastaa ihmisten 
mielenterveyden ja että sen vaikutus on terveyttä edistävä51 ja mitä 

50 Pori Urban Platform, Aalto-yliopiston yhteistyöalusta Porissa
51 Otso Kantokorpi kirjoittaa Alaston kriitikko -blogissaan 29.5.2015 taiteen asemasta 
tuoreessa hallitusohjelmassa:
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vielä. Kuka ajattelee ”liikaa massaa” -tyyppisesti esimerkiksi toisen 
kulttuurituotteen, urheilun kohdalla? Onhan pakko olla paljon nk. 
perusmassaa, jos halutaan paljon massaa huippulle. Ehkä suomalai-
sen taiteen kansainvälisestikin relevantti nykytaso johtuu juuri siitä, 
että taiteilijoita on koulutettu ”liikaa”. Mihin nähden? Väkilukuun, 
toimeentuloon?

Sama ajatusvaellelma toimii niin taiteessa kuin tutkimukses-
sakin: saavutuksiin, tuloksiin tähtäävän, ennalta tarkasti rajatun tai 
rajoitetun rinnalle tarvitaan ”haahuilua”, jos halutaan tosissaan nii-
tä innovaatioita. Aivan kuin Proustin Kadonnutta aikaa etsimässä 
-kirjan päähenkilö tarvitsee hajamielistä, päämäärätöntä muistelua 
nostaakseen jotakin todella mieleen; jotta jotakin yllättävää tai oike-
aa voisi tulla vastaan. Kaikki asiat eivät suinkaan löydy suunnitellen, 
etsien kylläkin. On jätettävä ympärille tilaa asioiden tapahtua. Kuten 
elokuvaohjaaja David Lynch toteaa kirjassaan Catching the Big Fish – 

On hyvä, että taiteen hyvinvointivaikutukset, joista on myös runsaasti tutkimuksellista 
näyttöä, huomioidaan. On hyvä, että hallitus mainitsee ohjelmassaan edes yhden 
konkreettisen taiteeseen liittyvän tavoitteen, prosenttiperiaatteen edistämisen.

Sen sijaan on arveluttavaa, että OKM:lle tunnutaan jatkuvasti annettavan taiteen instru-
mentalisointia edistäviä päämääriä, jotka ovat poliittisten konjuktuurien alaisia. 
Edellinen suuri mantra oli kulttuurivienti, joka ei tuottanut esimerkiksi kuvataiteen 
alalla käytännössä juuri mitään – paitsi ehkä OKM:lle tietyn häpeän epäonnistuneesta 
ja syvässä hiljaisuudessa haudatusta projektista ja myös halun olla puhumatta siitä 
enää. [Viimeisellä virkkeellä Kantokorpi viittaa Kuvataideakatemian vuonna 2007 
alkaneen opiskelijahankkeen Taide 12h päätöstapahtumaan, johon osallistunut 
kulttuuriministeriön ylijohtaja Riitta Kaivosoja asetti saapumisensa ehdoksi, ettei 
Kulttuuriviennin kehittämisohjelmasta kysytä mitään [Salusjärvi 2015.] –  – –

Nyt tulemme siis näkemään hyvinvointitaiteen noususuhdanteen – kuvataiteen siirron ta-
louden maailmasta sosiaali- ja terveydenhuollon maailmaan. Taiteen transformaatio 
vientituotteesta hyvinvointipalveluksi on melko kiinnostava seurannan kohde.

On itse asiassa aika vastenmielistä, että OKM:llä pitää aina olla instrumentalistinen suhde 
taiteeseen. Eikö taiteen itseisarvoisuuden tulisi olla tietyllä tavalla peruslähtökohta, 
joka on tunnustettu jopa perustalaissamme? Tässä perustuslain 16. pykälän ('Sivis-
tykselliset oikeudet') viimeinen lause: "Tieteen, taiteen ja ylimmän opetuksen vapaus 
on turvattu.
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meditaatio, tietoisuus ja luovuus luovan prosessin vaatimasta ajasta ja 
tilasta:

Ei maalaamista voi vain aloittaa. Täytyy ensin istua hetki ja saada 
jonkinlainen mentaalinen idea, että löytää oikeat otteet. Materiaaleja 
täytyy olla valmiina koko joukko. Täytyy esimerkiksi rakentaa kiilake-
hykset kangasta varten. Jo se, että olisi jotakin, mille maalata, vie aikaa. 
–  –  – Mutta jos tietää, että täytyy olla puolen tunnin kuluttua jossakin, 
ei sellaisen tilanteen saavuttamiseen ole mitään mahdollisuutta.52

Pääkaupunkiseutupainotteisen koulutuksen lisäksi tarvitaan 
maakuntakoulutusta, se tekee sisältöihin variaatioita ja kiinnostavia 
syrjäkulkuja.

Tekeminen jatkuu, yhteiskuntarakenteista riippumatta [kunhan 
ei olla aivan mahdottomassa tilanteessa yhteiskunnan kannalta, eikä 
esimerkiksi henkilökohtaisella tasolla menetä toivoaan]. Muistan 
ikuisesti vuonna 2009 Ranskan Lyonissa näkemäni näyttelyn Euroop-
pa vuonna nolla ja etenkin sen erään nurkan teokset. Vaikka taiteen 
teko oli vääriksi koetuilta ja määritellyiltä taiteilijoilta kiellettyä maa-
ilmansotien aikaan, näyttelyyn oli säilynyt töitä, jotka oli naamioitu 
maalitehtaassa työskentelevien taiteilijoiden taholta maalitesteiksi. 
Aina löytyy joku väylä.

Mutta. Kiitos Porin koululle, opettajistolle, luokka- ja laitos-
tovereille kiinnostavasta kyydistä, keskusteluista, opitusta, eletystä, 
olleesta. Kiitos Liisalle ja Valentinalle avusta tekstin veiston vaiheis-
sa sekä Mikalle myötäelämisestä. Kiitos Jarkolle Porin videotuessa 
korvaamattomasta tekniikka-avusta ja Pilville diskoteekista. Kiitos 

52 Lynch 2006. 20-21.
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Eetulle taitosta ja Niilolle dokumentaationäkökulmasta. Kiitos kaikil-
le kasvonsa ja tarinansa luovuttaneille. Kiitos lukijalle, joka herättää 
hetkeksi tekstin eloon.

Viimeisenä päivänä ennen Antinkadun näyttelyn avajaisia kuljen 
jälleen kerran kotimatkallani aiemmin mainitun mietelauseliitutaulun 
ohitse. Tällä kertaa siinä lukee: ”Elämä on kaarisilta valkeudesta val-
keuteen”. Uskomatonta. Kevyemmin esitetty variaatio jo vuosia sitten 
samassa paikassa näkemästäni lauseesta, yhtäkkiä kesäisessä illassa, 
juuri tässä tilanteessa, kun prosessi alkaa olla lopuillaan.

Ja sitten karistan tämä pikku maailmankaikkeuden kannoiltani 
ja menen kohti sen ulkona olevaa. Puhkaisen kuplan. Ulos, kesään, 
nokkosenvarsiin, taivaaseen, rusakonpoikasiin, sadepisaroihin, ka-
ranneisiin sinikettuihin. Kaikki on päästetty menemään. Unohda en, 
en koskaan, mutta samaan aikaan unohdan, jotta voin jatkaa. En voi 
estää, etteikö kaikki syövereistä kumpuile takaisin, tahdon tai en, ja 
mitä enemmän torjun, sitä varmemmin ja sitä voimakkaampana ne 
palaavat. Siksipä päästänkin irti, heitän ilmaan kuin kuntoon hoivatut 
ex-siipirikot, enkä pelkää niiden tuloa takaisin. Olen varautunut.

Ja sitten lopetan. Unohdan mitä olinkaan tehnyt. Jatketaan unoh-
duksesta.

Porissa 20.5., 17.7. ja 4.8.2015
Pau
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Uutta ja vanhaa lihaa -näyttelyn 
videodokumentaatio

Antinkatu 7 — 30.7.-8.8.2015
https://www.youtube.com/watch?v=s7pFZBatboE

Muuta

Rakkauden diskoteekki II -teaser
https://www.youtube.com/watch?v=M8KQmszm_ig
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Uutta ja vanhaa lihaa -näyttelyn 
installaation videot

Krassit
https://www.youtube.com/watch?v=Vn7JOSJ0H-M

Tuli
https://www.youtube.com/watch?v=MdjMxvhjV_k&

Punaiset kengät
https://www.youtube.com/watch?v=6GJDU6hTV9c&

Museouni
https://www.youtube.com/watch?v=D4aqLlP8w6E
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