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This master’s thesis is an artistic research project in the form of  a literary 
novel, which aim is to outline the text medium’s ability to denote a spatial 
experience, compared to that of  the scenography medium. The work is a 
result of  a process, during which I have simultaneously produced belletristic 
text and through diferent theoretical texts examined its spatiality. This 
process is visible in the work itself, and thus the novel concurrently serves as 
material and end result of  the research as well as an independent work of  art.

At the beginning of  the novel I determine text as a generally accepted 
conventional construction that has the ability to generate spatial conceptions 
and thus work as a spatial representation. While trying to produce these 
textual representations of  space I see that my text is very experiential. 
Examining Kant’s and Merleau-Ponty’s theories of  space I ind that space 
and experience are not easily distinguishable. Looking at Heidegger’s and 
Bachelard’s views on space I also ind that my own being in the world is 
bound to spaces, constantly trying to become one and bond with it.

Through Peirce’s semiotics I address the diferences in the way a textual sign 
is read compared to that on the theatre stage. I ind that a sign on stage is 
possibly even more ambiguous and vacillating than in text, although at the 
same time the ways people read it are limited by theatre’s conventions in a 
manner disadvantageous to my expression.

In the conventions of  contemporary literature I sense hostility towards 
realistic description of  spaces in prose, and that seems to stem from the 
demand to ininitely reform, which, on the other hand, is characteristic of  all 
forms of  art. Relecting Brecht’s, Shklovsky’s and Dewey’s (inter alia) theories 
I suggest one reason to be the fact that people stop really seeing things when 
they have seen them too many times, and the process of  seeing has to be 
frustrated – one way of  seeing the meaning of  art. 

Trying out diferent ways of  producing space textually, which all can be read 
on the pages of  the novel, I ultimately notice that the starting point for my 
art is the uncanny feeling of  meaningfulness I occasionally ind in spaces and 
try to crystallize in scenograpfy or, this time, writing. I recognize my need 
to leave a trace, like Georges Perec in his space based writing, and also a 
need to narrate myself  visible, like Sartre describes it. Finally, what seems to 
have been missing from the means of  expression in the scenography medium 
is the dominant voice of  narrator; The act of  expression that indirectly 
makes the space perceivable, whereupon my written experience becomes a 
representation of  space.
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Opinnäytteeni on romaanimuotoinen taiteellinen tutkimus, jonka tavoit-
teena on hahmotella teks tivälineen kyvykkyyttä ilmaista tilakokemus lavas-
tusvälineeseen verrattuna. Teos on syntynyt prosessissa, jonka aikana olen 
rinnakkaisina metodeina tuottanut kaunokirjallista tekstiä ja tarkastellut 
tilallisuuden ilmenemistä siinä erilaisten teoreettisten tekstien kautta. Tämä 
tutkimusprosessi on näkyvissä teoksessa itsessään, ja sitä kautta työ toimii 
yhtäaikaisesti materiaalina, taiteellisena lopputuotoksena sekä tutkimuksen 
tuloksena.

Työn alkupuolella määrittelen tekstin sopimuksenvaraiseksi konstruk-
tioksi, jolla on kyky saada aikaan tilallisia mielikuvia ja voi siksi toimia 
tilallisen kokemuksen representaationa. Yrittäessäni luoda tilallisia rep-
resentaatioita, huomaan tekstini olevan hyvin kokemuksellista. Kantin ja 
Merleau-Pontyn tilanäkemysten kautta päädyn siihen, että tila ja kokemus 
ovat toisistaan vaikeasti erotettavissa. Heideggerin ja Bachelardin  tilateori-
oita tarkastelemalla huomaan sitovani maailmassaolemiseni tiukasti tiloihin 
yrittäen jatkuvasti tulla yhdeksi tilan kanssa ja luoda siihen merkityssuhteen.

Peircen semiotiikan avulla käsittelen hieman tekstin ja näyttämön merkkien 
tulkinnan eroja ja huomaan, että merkki näyttämöllä on kenties tekstiäkin 
moni tulkintaisempi ja epävakaa, mutta silti teatterin konventioiden myötä 
tietyillä, omaa ilmaisemistani haittaavilla tavoilla, rajoitettu. 

Nykykirjallisuuden konventioista aistin vihamielisyyttä puhdasta tilojen 
mahdollisimman realistista kuvailemista kohtaan, joka näyttää kumpuavan 
ikuisen uudistumisen vaateesta, mikä toisaalta on ominaista kaikelle taiteelle. 
Mm. Brechtin, Sklovskin ja Deweyn teorioita peilaten ehdotan yhdeksi syyksi 
sen, että ihminen lakkaa näkemästä kunnolla tottuessaan asioihin, jolloin 
näkemistä täytyy vaikeuttaa, mihin yhden näkemyksen mukaan tiivistyy 
taiteen merkitys.

Yrittäessäni tuottaa tilaa erilaisilla tavoilla, jotka ovat kaikkinensa luettavissa 
romaanin sivuilta, huomaan lopulta, että lähtökohtani taiteen tekemiselle on 
tiloissa kokemani omituinen merkityksellisyyden tuntu, jonka yritän lavasta-
malla tai nyt kirjoittamalla tiivistää. Tunnistan tarpeeni jättää jälki, kuten 
Georges Perec tilaan pohjautuvassa kirjoittamisessaan, ja Sartren kuvaile-
malla tavalla kertoa itseäni näkyviin. Lopulta ilmaisukeino, joka lavastus-
välineestä on puuttunut, näyttää olevan dominoiva kertojanääni, joka toimii 
ilmaisevana tekona piirtäen tilan näkyviin epäsuorasti, jolloin kokemuk-
sestani kirjoitetussa muodossa tulee tilan representaatio.
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Tämä Taiteen maisterin opinnäytetyö on kokeilevaa kirjoit-
tamista sekä teoreettista pohdiskelua yhdistävä romaani-
muotoinen taiteellinen tutkimus, joka on saanut alkunsa tyy-
tymättömyydestä yrityksiini ilmaista tilallisia kokemuksiani 
lavastamalla. Työn lähtökohtana on tila taiteen materiaalina, 
ja tavoitteena löytää uusia keinoja hyödyntää sitä ilmaise- 
misessa. Valitsemani välineen taustalla on ajatus romaanista, 
jota voisin väittää lavasteeksi. Tästä ajatuksesta on johdettu 
käsite tilallinen romaani. 

Lavastajan työssä olen ajoittain kokenut epätyydyttäväksi 
sen alisteisuuden tai rinnakkaisuuden muiden teatteriesi-
tykseen sisältyvien elementtien suhteen. Teatterille ominai-
nen piirre on läsnäolo, jossa korostuu tilaan sidoksissa oleva 
kokonaiskokemus. Silti tunnen usein tekeväni vain taustaa 
kerronnalle, ja toisaalta suunnitteluratkaisut, joissa olen 
yrittänyt konseptoida lavastuksen, ovat tehneet harjoituk-
sista turhauttavia niiden tuntuessa olevan vain näyttämötoi-
mintaa haittaamassa.

Edellä kuvaamani ongelmat liittyvät luullakseni enimmäk-
seen sellaisten teatteriesitysten tekemiseen, jossa lähdetään 
liikkeelle tekstistä ja aletaan suunnitella sille puitteita. 
Nykyteatterin kontekstissa on paljon toimintamalleja, jotka 
mahdollisesti ohittavat nämä ongelmat. Itse olen kuitenkin 
tähän astisella urallani ajautunut toteuttamaan suurimmaksi 
osaksi tekstilähtöisiä esityksiä. Näin ollen tässä tutkimuk-
sessa esiin nostamani tilakokemusten ilmaisemisen ongelmat 
lavastuksessa pätevät vain tekstilähtöisen teatterintekemisen 
kontekstissa omassa työskentelyssäni.

Aiemmin mainitsemani lavastuksen alisteisuus viittaa siis 
alisteisuuteen tekstille. Rinnakkaisuudella viittaan ns. perin-
teiselle mallille tyypillisten suunnittelukenttien outoon 

Johdanto
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jakautumiseen lavastus-, puku-, valo- ja äänisuunnittelun 
kenttiin. Samalla kun ymmärrän, että yhden ihmisen saattai-
si olla työmäärällisesti kohtuutonta toteuttaa koko esityksen 
visuaalinen ja tunnelmallinen maailma, näen tilakokemuk-
sen olevan siinä määrin kokonaisuus, että koen tarvetta 
voida vaikuttaa sen kaikkiin osa-alueisiin.1 

Jos kokonaiskokemuksen tuottamisen välineistöstä poistetaan 
valolliset ja äänelliset elementit, jää lavastajan käsiin vain 
visuaalinen maailma muotoineen, väreineen, esineineen ja 
niiden tuottamine merkityksineen, jotka kaikki itseäni suu-
resti kiehtovatkin, mutta  joiden kuitenkin välillä tunnen 
näyttämöllä menevän hukkaan. Yritän parhaani mukaan 
tuottaa tilakokemusta niillä elementeillä, jotka käytettäviini 
suodaan, mutta se tuntuu rajoitetulta. Tällöin tulen helposti 
keskittyneeksi enimmäkseen tilallisiin yksityiskohtiin ja esi-
neisiin, joilla on omissa silmissäni kyky kantaa merkityksiä 
ja avata tunnelmia, mutta joita tekstin taustalle jäädessään 
ei katsoja välttämättä osata tulkita siinä merkityksessä. 
Pelkään, että ne nähdään näyttämöllä joko kuvittavina, ta-
pahtumia tukevina tai symbolisina, eikä niiden tunnu olevan 
mahdollista laajentua itsessään.

Edellä mainitsemistani syistä aloin pohtia, millaisilla välineillä 
saisin ohjat kokonaan omiin käsiini tilakokemuksilla leikit-
telyn suhteen. Ajattelin kaikkia kirjailijoiden luomia maai  l-
moja ja kadehdin heidän automaattista auteur-asemaansa ro-
maaniensa suhteen. Ajattelin kirjoittamista ja lavastamista ja 
kirjoittamista lavastamisena. Kirjoittamalla romaanin voisin 
luoda kokonaisen maailman asettelemalla sen sivuille erilai-
sia tilakokemusta tuottavia elementtejä, aivan kuten teatte-
rissa. Teatterista poiketen nämä elementit ovat tekstin kautta 

1 Tähänkin ongelmaan löytyy monenlaisia ratkaisuja teatterissa 
yleisesti  käytettävistä toimintamalleista. Tarkoitukseni ole tässä arvioida 
erilaisten teatterintekotapojen hyvyyttä tai huonoutta, vaan valottaa syitä, 
jotka ovat johtaneet minut miettimään omia lähtökohtiani, tavoitteitani ja 
mahdollisuuksiani tilallisena ilmaisijana.
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esiteltyinä ainakin näennäisesti tasa-arvoisia, tai ainakin 
niiden painoarvon voisi kuvitella olevan näyttämöä helpom-
min manipuloitavissa.

Tämän maisterin opinnäytetyön puitteissa olen laajentanut 
romaaniprojektin taiteelliseksi tutkimukseksi, jonka tavoit-
teena on hahmottaa tekstivälineen kyvykkyyttä ilmaista 
tilakokemus lavastusvälineeseen verrattuna. Alkuperäisenä 
aikomuksena oli kirjoittaa romaanin lisäksi erillinen ana-
lyysi. Romaani alkoi kuitenkin ajoittaian analysoida itse 
omaa tilallisuuttaan ja analyysi puolestaan ottaa kaunokir-
jallisia muotoja, ja tässä harvinaislaatuisessa tilanteessa, 
jossa taiteellinen ja teoreettinen osa sekä käsittelevät samaa 
teemaa (tilallisuus), että käyttävät samaa välinettä (teksti), 
annoin niiden kernaasti tulla yhdeksi. Teos on siis syntynyt 
prosessissa, jonka aikana olen rinnakkaisina metodeina tuot-
tanut kaunokirjallista tekstiä ja tarkastellut tilallisuuden 
ilmenemistä siinä erilaisten teoreettisten tekstien kautta. 
Tämä prosessi on näkyvissä teoksessa itsessään, ja sitä kautta 
työ toimii yhtäaikaisesti niin materiaalina, taiteellisena lop-
putuotoksena, kuin tutkimuksen tuloksenakin.

Kirjoittamisen ohella pidetyn teoreettisen lähdekirjaston 
kokoonpano on tarkoituksella hyvin sekalainen ja tavoittee-
na on ollut yhdistää keskenään hyvin erilaisiakin näkemyksiä 
omaan tilalliseen kokemiseen ja ilmaisemiseen liittyvään 
pohdintaan. En tunnusta mitään yksittäistä koulukuntaa, 
vaan annan erilaisten ajattelijoiden näkemyksineen ohjata 
työskentelyäni vuorotellen. Fokuksessa on kokemisen ja kir-
joittamisen vuorovaikutus, ja tuloksia tarkastellaan milloin, 
fenomenologisten tai eksistentiaalisten ja toisinaan semioot-
tisten silmälasien läpi. Tekstin tilallisuus ei ole uusi ajatus, 
ja tilallisuuden käsitteellä onkin leikitelty kirjallisuudessa 
innovatiivisilla tavoilla. Tämän tutkimuksen tarkoituksena 
ei ole kartoittaa tilallisuuden ilmenemistä kirjallisuudessa 
kautta historian tai välttämättä tuottaa ennennäkemättömän 
tilallisia kirjallisuusratkaisuja, vaan leikitellä ajatuksella 
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kirjoittamisesta lavastamisena ja tilallisena tekona. Näkö-
kulma on lavastajan, ei kirjallisuudentutkijan, mutta koska 
koen tarpeelliseksi osoittaa tiedostavani tekstin tilallisuutta 
pohtivan kirjallisuudenhistorian olemassaolon, olen kokenut 
oleelliseksi sisällyttää lähdemateriaaliini edes joitakin kirjal-
lisuudentutkimusta ja -historiaa sivuavia tekstejä.

Tutkimustulosten tultua osaksi taiteellisen tutkimuksen 
lopputuotosta, eli syntyvää teosta, on saavutettu jotakin ja 
toisaalta menetetty jotakin muuta. Sallimalla suunnannäyt-
täjinä toimineiden teoreetikkojen astua romaanini sivuille 
olen tehnyt sisällöllisesti perustellun tilallisen ratkaisun. 
Romaanin tila tarjoaa täydelliset puitteet itsensä analysoimi-
seen ja tutkimuksen prosessit jäävät näkyviin itse työhön. 
Näin ollen lopputulos voidaan lukea paitsi romaanina, myös 
tutkimuksena. Auttaakseni lukijaa tässä käytän metatekstiä, 
jossa koitan selittää auki tekemiäni tekstuaalisia tilaratkaisu-
ja. Jotta valitsemani hienovarainen tekstilaji ei tärveltyisi, 
joudun toisaalta välttämään liikaa selittelyä ja luottamaan 
myös vastaanottajan aktiivisuuteen tutkimuksellisten raken-
teiden havaitsemisessa kaiken romaaniuden seasta.
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Aloitusyritys nro 5

Mä en oikein tiedä, mistä mun pitäis aloittaa.2 Tää on niin 
random, et tavallaan tän vois aloittaa ihan mist tahansa, 
päättää mihin tahansa, ja mitä vaan vois olla välissä, ja silti 
tää vois olla kokonaisuus. Vähänniinku sellanen äärettö-
myyspalapeli, jolla ei oo reunapaloja, vaan se jatkuu loput-
tomiin niin, et vasen reuna alkaa siitä mihin oikea loppuu, 
tajuutteks? No ne ainaki tajuu, jotka on joskus rakentanu 
sellasta. Mut jos ette tajunnu, ni sit voitte vaan hymyillä ni 
mä luulen että tajusitte, tai vaihtoehtosesti ajatella video-
peliä, vaikkapa sitä yhtä MS DOS Mario Bros. -peliä, jossa 
pitää tappaa niit jotain piikkipalloja hyppimällä niiden 
päälle, kunhan on ensin lyöny päänsä pow-palikkaan, mistä 
aiheutuva tärähdys kääntää piikkipallot herkempi vatsapuoli 
ylöspäin. Mut pääasia on ilmeisesti kolikoiden kerääminen 
high scoren toivossa, ja jos kävelee ulos ruudun oikealta  
puolelta, ilmestyy hahmo uudelleen vasemmalta. Sama 
toimii toiseen suuntaan.3

2 Jos joku skippas johdannon, ni mun ois kai tarkotus imitoida tilan 
ilmenemistä tekstin avulla. Aika kunnianhimoinen tehtävä siinä mielessä 
et kirjallisuudentutkijoilla ja ilosofeilla kautta historian on ollu hanka-
luuksia määritellä tilan konseptia ylipäänsä tekstitaiteeseen sisältyväks.* 

Ne tuntuu olevan materiaaliltaan jotenkin aivan liian erilaiset, jotta se 
kävis luontevasti. Teksti on niin omituinen ilmiö itsessään et helposti kom-
pastuu jo siihen ku yrittää käsittää miten se toimii. Se on täysin sopimuk-
senvarainen konstruktio, joka kuitenki viittaa tavallaan olemassaoleviin 
asioihin, mut toisaalta myös kuviteltuihin asioihin. Ei me mennä niihin. 
Ymmärretään se, et tilakokemus on suorempi ja niin sanotusti luonnol-
lisempi ku lukemisen kautta saavutettu, mut ei anneta sen haitata. Pide-
tään lähtökohtana sitä et teksti on symbolijärjestelmä, jonka on mahdol-
lista saada aikaan mielikuvia.

3 Tilakokemus tapahtuu kerralla, teksti on lineaarista. Siinä pienois-
koossa syy siihen, että mä ylipäänsä joudun pohdiskelemaan sellasia 
ärsyttäviä rakenteellisia kysymyksiä ku ”Mistä mä alottaisin?” Jos teksti 
olis enemmän todellisuudenkaltainen, voisin vaan läntätä jonku tilanteen 

Veivo, 14–22



13

Siks mä olin ajatellu, ettei täs mitään esittelyjä kaivata, et 
kaikki aikanaan, ihan sama missä kohtaa, mut et kyl kaikki 
tarvittava tulee ilmi lopulta kuitenkin. Olin ajatellu kans, 
ettei silläkään olis mitään väliä kuka mä oon, et mun jutut 
ois ihan lähtökohtaisestikin niin hyviä, ettei ne vaadi mitään 
pohjustusta pitääkseen kiinnostusta yllä. Ja nyt ku en oo enää 
varma näistä jutuista, ni nyt mä en ainakaan enää kehtaa 
esitellä iseäni. Mut jotain pitää jossain vaiheessa kertoa 
kuitenkin, ja jostain on pakko aloittaa. Onneks mä alotin jo 
eikä kukaan ees huomannu. Ihanku syntymä, yhtäkkiä vaan 
on maailmassa ja maailma tapahtuu. Todellinen what the 
fuck moment.

päälle ja siinä olis vastaanottajalla koettuna mun valitsemani kokemus 
kuin Harry Potterilla upotettuna Albus Dumbledoren ajatuseu laan. Sel-
lasesta ei välttämättä olla edes kovin kaukana. Jack Gallant on nimittäin 
huomannu, et täsmälleen sama alue ihmisen aivoista aktivoituu lukiessa 
lauseen ”Kaksi norsua kävelee savannin poikki” ja katsoessa videon jossa 
tapahtuu sama asia, ja se pätee myös eri kieliä puhuvilla ihmisillä. Tän 
perusteella aivoissa on sähkömagneettinen sanasto, jota saattais tulevaisu-
udessa voida käyttää vaikka ajatusten Twiittaamiseen* ja ehkä myös tila-
kokemusten välittämiseen. Mut niin kauan ku ei voi, on meillä sentään 
taide. Eihän äärettömyyspalapelikaan oo oikeesti ääretön, vaan äärettö-
myyden representaatio, mielestäni erittäin onnistunut sellainen. Yrit-
tämällä tehdä lukukokemuksesta vähän vähemmän lineaarisen esimerkiks 
just tällasen väliintunkevan alaviiteapparaatin** avulla ja aloittamalla 
koko paskan ihan mist tahansa, mä toivon et tästä romaanista voi tulla 
entistä uskottavampi tilakokemuksen representaatio.

** Tämä rakenteellisena tilaratkaisunakin toimiva alaviiteapparaatti on pöllitty suoraan 
sitä laajalti viljelleeltä David Foster Wallacelta. Lineaarisuuden rikkomisen lisäksi käytän 
apparaattia suojellakseni tekstiäni sitä uhkaavilta lähdeviitehirviöiltä sekä itseäni liian 
tyh mältä näyttämiseltä ja asioista eksymiseltä tapauksissa, joissa asioista eksymisestä olisi 
huomattavaa haittaa.

*  Tästä kertoivat Carnegie Mellonin yliopiston aivotutkijat Marcel Just ja Tom Mitchell, 
Werner Herzogin dokumentissa Lo and Behold (2016) kohdasta 01:31:00 eteenpäin.
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Mun koti on niinku mikä tahansa muuki koti. Se on sellanen 
paikka missä voi vaikka nukkua tai nussia, riippuen mitä 
huvittaa tehdä. Tänään mä oon enimmäkseen lorvinu. Ja 
nussinu. Ja sehän selittääkin sopivasti sen et mä makaan sän-
gyllä, eikä mulla oo pikkuhousuja ja mekon helma on nos-
tettu ylös. Makaan selälläni tässä, oikee käsi niskan taakse 
taitettuna ja vasen käsi löyhänä nyrkkinä vatsalla, vähän 
navan yläpuolella, siinä missä kylkiluuhäkki a.k.a. ribcage 
päättyy. About tässä kohtaa nokkelimmat pikku höpönassut 
siellä rivien toisella puolella alkaa ihmetellä et miten mä sit 
kirjotan tätä tekstiä jos mun kädet on kerran jossain muualla 
ku näppäimistöllä. Ja about tässä kohtaa olis kaikki likaset 
yksityiskohdat ja muut jutut jotka kumitin, koska aloin miet-
tii et ne varmaan jakaa mielipiteitä. Tarkotan et kyl varmaan 
jotkut lukis mielellään enemmänki mun nussimisista, mut 
toiset sit vaan kiusaantuis. Ja sit mä kiusaantuisin ku ajat-
telisin et joku tälläkin hetkellä lukee ja kiusaantuu. Vaikka 
onhan mulla tää anonymiteetti puolellani tässä tilanteessa. 
Mut ne nyt on jo kumitettu ne jutut, turha enää miettiä. 
Sinne meni. Lukkolukkolukko avaimet syötetty kolmelle 
eri krokotiilille jotka luultavasti ulosti ne eri puolille Niilin 
pohjaa sielt voi mennä ettii. 

Nyt voidaan vielä hetki pohtia sitä että miten ihmeessä mä 
onnistuin yhtä aikaa sekä makaamaan ”tässä” sängyllä kädet 
jossain hevon helvetissä ja muka yhtä aikaa kirjottamaan 
”tätä” tekstiä. Noh. Mä tietenkin valehtelin. Mä makasin 
joskus aikaisemmin sillä viittaamallani sängyllä ja ajattelin 
ne mainitut jutut, ja vähän myöhemmin kirjoitin ne ylös. 
Päätin kuitenki käyttää preesensii, koska halusin jättää näky-
viin sen, että mielessäni siirsin itseni takaisin mielikuvaan 
kirjoitushetkellä, jotta lukija voisi ehkä myös sallia itsensä 
eläytyä panemisenjälkeiseen hetkeen vaikka todellisuudessa 
sijaitsisikin aivan jossain toisessa tunnelmassa ja asennossa 

Panokohtaus heti pois alta
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oletettavasti kirja kädessä. Tai olis voinut voida sallia, jos ei 
olis heti tarttunut tuohon löytämäänsä pikku porsaanreikään 
muuten ihan potentiaalisessa näkövinkkelikokeilussa. Vai 
oliko kyseessä sittenkin tarkoin viritetty viheliäisen vieraan-
nuttamiskeinon nimeltä metateksti kaukolaukaisin? Tähän 
nyt kuitenkin on tultu, ja koska kirjoittajana olen lopulta 
vastuussa omista kirjoittamisistani, tarjoan sinulle, nyt jo ties 
monettako kertaa vieraannuttamiskeinolle nimeltä lukijan 
suora puhuttelu altistetulle lukijalle, mahdollisuuden jatkaa 
siitä, mihin jäimme. Siis heti ku oon saanu ensin puhuu 
vähän Charles Peircestä.

Ja joo, mä tiedän että mua on kielletty puhumasta Charles 
Peircestä koska se oli trendikästä viimeks joskus viiskyt-
luvulla, ja onhan se sen semiotiikka oikeesti aika hankala 
haltuunotettava ollakseen niinki hyödytön työkalu, etenki 
tällaselle fenomenologisten silmälasien läpi katsovalle runoi-
lijanretkulle ku minä. Mutta mä tossa taannoin kuitenkin 
yritin ottaa sitä haltuun ja varmaan siks tuli nyt ihan vaan 
ohimennen mieleen ne sen indeksit, tai siis merkkien mah-
dollinen indeksisyys, ku ruvettiin kerran kyseenalaistamaan 
noita mun paradoksaalisia sängyllämakaamisia. Merkkien 
indeksisyyshän on se, mikä tekee niistä ymmärrettäviä 
suhteessa toisiinsa, ja tietyt merkit, vaikka jotkut sellaset sanat 
kuten tuo tai tämä tai eilen ei edes toimi, tai ne vähintäänki 
johtaa harhaan ilman indeksisyyttä, toisin sanoen jos ne ei 
oo suhteessa mihinkään.4 Ja tässä tapauksessa mun merkit 
on kyllä ollu suhteessa johonkin, eli indeksisiä, mut ne on 
riidelly keskenään, koska kaks toimintoa on viitattu samaan 
paikkaan ja aikaan ja saman ihmisen toteuttamaks, vaik sen 
ei pitäis olla mahdollista. Ja se, että sen ei pitäis olla mahdol-
lista, mahdollistaa puolestaan just sellasen puolihuolimatto-
man kerronnan tasoilla leikittelyn, jollaisen johdosta mä jäin 
kiinni valehtelusta. Saatiinpahan keskustelu aikaseks! Okei, 
nyt voidaan jatkaa siitä mihin jäätiin.

4 Peirce.
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Kotona siis ollaan. Kotona ollaan kotona. Täällä ei mitään 
katella millasii juttuja tääl on missäki, koska ei ne mua sil-
leen kiinnosta, tai tavallaan just kiinnostaa mut ei aktiivi-
sesti, koska kyl mä jo tiedän millasii juttuja tääl on missäki, 
koska mähän ne oletettavasti oon paikoilleen laittanut. 
Ja jos mä nyt yrittäisin kuvailla jotain et mitä tääl on, se 
todennäkö sesti vaan sekottais. Kaikki tietää kodin konsep-
tin, ja täten tärkein ympäristöö koskeva informaatio jonka 
voin antaa on että kotona ollaan.5 Mut jos jotain lisäinfor-
maatiota kaipaatte ni suihkusta kuuluu suihkuttelua ja vai-
meeta räppiä, koska mun nussimakaveri meni suihkuun ja 
laitto puhelimesta räppiä soimaan. Mä en kerro kuka se on. 
Kunhan tiedätte että nussittiin. Mä rakastan sitä.

Mä rakastan sitä, vaikka se on luonteeltaan heikko sipsiläski 
(henkisesti) viihteen ystävä, joka silittämisen varjolla pyyhkii 
sipsisormensa mun reiteen, ja jonka pleikkarin ohjaimet 
haisee ihan meetvurstilta, koska ei aina jaksa pestä käsiä 
välissä. Tai siis haisis jos se söis meetvurstii ja jos sil ois pleik-
kari mut ei se syö ja sil on X-box. Mut nää nyt on tällasii 
pikkujuttui vaan, ihan pieniä rasvakikkareita isolla liekillä 
rakastavan sydämeni sepelvaltimoissa, joskin on tietty vähän 
huono jos niit alkaa kertyy.

5 Mun teki oikeesti tosi paljon mieli kertoo mun kodista mut emmä 
kehdannu, ku olin just lukenu Gaston Bachelardin kirjasta et se on tosi 
tyypillistä et haluis heti kertoo kaiken ku alottaa kodista, mut pitää malt-
taa mielensä. Runouden nimissä koteja ei pidä mennä kuvailemaan 
yksityiskohtaisesti, koska “huonetta lukeva” lukija pitää saada tavallaan 
keskeyttämään lukeminen ja ajattelemaan omaa huonettaan minkään 
muun huoneen sijaan. Pelkästään sitä kautta se voi päästä käsiks itselleen 
merkityksellisiin kuviin.* Bachelard kyl toisaalta tarkotti lapsuudenkoteja, 
mut koska, kuten tulen esittämään, mun mielest millä tahansa muullaki 
kodilla voi olla ihan yhtä suuri merkitys ihmisen fenomenologisessa his-
toriassa, päätin tässäki tapauksessa olla kertomatta enempää. Kodistani. 
Mut sit vahingos rupesin kertomaan itestäni. Voi ei.

*  Bachelard, 90–91
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Mä rakastan sitä niin diipillä levelillä etten koskaan oo 
ketään niin diipillä levelillä rakastanu. Rakastan lohkeamaa 
etuhampaassa ja rumia isovarpaita, koska niistä voi kirjoittaa 
hyviä ja kliseisiä runoja. Jopa sen kakkaaminen on rakastet-
tavaa. Mut ennen kaikkea mä vaan rakastan sitä, tosta noin 
vaan, ilman mitään, ihan vaan rakastan. Jotain entisiä poi-
kaystäviä oon rakastanu vaan jostain ihme syistä, jos ne on 
ollu vaikka söpöjä tai kilttejä tai kuvataiteilijoita – tietyt 
kriteerit täyttäviä. Vähän ilkeetä tietty niille entisille poika-
ystäville jos ne sais tietää, mut minkä mä sille voin jos se on 
totuus, eikä ne sitä paitsi tiedä kuka mä oon, tai jos tietää, ne 
tietää myös et joko liiottelen, tai oon vaan unohtanu.
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Mut oikeesti mun koti

Mun koti on olympiavuonna 1952 rakennetussa talossa. 
Kaikki ikkunat on samaan suuntaan, ja niistä näkyy vas-
tapäinen talo ja sen edustalla kasvavat puut. Jos astuu 
parvekkeelle, näkee vasemmalla Kisahallin ja sen takana 
Lintsin. Oikealla sijaitsee mm. Ylioppilasterveydenhuollon 
toimipiste. Alhaalla kulkee sporakiskot, joita pitkin saat-
taa joskus kolistella sporia, muttei virallisesti, paitsi ehkä 
nykyään ku sporat just muuttu. Kiskojen väleihin on ahdettu 
kolmet hassuimmat suojatiet jotka oon koskaan nähnyt; vain 
muutama raidoista on kokopitkiä, mut suurin osa koostuu 
kiskojen väleihin asetelluista vaihtelevan kokoisista suorakul-
mioista ja neliöistä.

Vastapäisestä talosta tunnistan kolme eri ihmistä; ranska-
laiselta parvekkeelta röökaavan keski-ikäisen pyylevän 
naisen, jumppaavan naisen, jolla on kämppään sijoitettujen 
lastenvaunujen perusteella ainaki yks skidi, ja alastoman 
miehen, joka on hereillä aina yhtä outoihin aikoihin ku 
minäki. Alastomalla miehellä oli kerran vaatteet, enkä siks 
ookaan ihan varma oliks se se sama. Ehkä se oli sittenkin 
pukeissa oleva mies. Röökaava nainen ja jumppanainen ei 
koskaan tee muuta mainittavaa ku röökaaminen ja jump-
paaminen, paitsi röökaava nainen, joka kattelee muistaak-
seni joskus telkkaria, mikä ei tietenkään oo erityisen mainit-
tava asia, mut mainitsen sen silti. Muilla vastapäisen talon 
asukkailla on tiukempi yksityisyydensuojeluvaisto. Aika mo-
nella on sälekaihtimet tai verhot ja loput välttelee ikkunan 
läheisyydessä heilumista. 

Yhdessä ikkunassa on Minni Hiiri -lasimosaiikkikoriste. 
Siis sellainen kirkon ikuna -tyyppinen. Kaikki mun vieraat 
aina huomaa ja mainitsee sen. ”Toi on kiva toi Minni.” 
Totta kai se osuu mullakin silmään lähes joka kerta ku katon 
ulos ikkunasta, ja mä oon siis niin kyllästyny siihen. Niin 
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kyllästyny. Miten sen ikkunan takana asuva ihminen ei ite oo 
viel kyllästyny siihen? Sen on pakko olla tottunu siihen niin 
ettei se enää näe sitä. Se ei varmaan koskaan ota sitä pois. 
Sit joku päivä se ihminen kuolee ja Minni myydään muun 
kuolinpesän mukana jollekin rojudiilerille, ja sit se päätyy 
johonkin antiikkikauppaan pölyttymään pitkäks aikaa koska 
sitä yritetään myydä jollain liian kalliilla. Tai sit koko romu-
kasa ja Minni sen mukana lahjoitetaan Fida -lähetystorille 
ja siellä joku boheemi porvari ihastuu siihen ja ostaa sen ik-
kunaansa lällättelemään vuosikymmeniks vastapäisen talon 
asukkaiden kiusaks. 

Ajatteleekohan tämä meidän Minni-ihminen Minniä oikees-
ti koskaan? Varmaan ainaki silloin ku se joutuu pyyhkimään 
siitä pölyt. Tai yrittääköhän se niinku koskaan kattoo ikku-
nasta ulos eikä oikein näe mitään koska Minni on välissä? No 
viimeistään sit kun se pesee ikkunat ja Minni pitää siks aikaa 
siirtää. Mihinköhän se silloin Minnin asettaa? Se varmaan 
käsittelee sitä tosi varoen, sehän on lasia. Ehkä se asettaa sen 
sängylle tai varovasti lattialle. Mut lappeelleen vai johonkin 
nojalle? No ihan sama toisaalta. En mä kuitenkaan koskaan 
oo nähny et Minni olis ollu poissa ikkunasta. Ehkä se tyyppi 
ei koskaan pesekään ikkunoita. Enhän mäkään pese, edel-
lisen asunnon ikkunoita en kertaakaan, ja asuin siinä ainaki 
kaks vuotta. Tässäki oon asunu nyt kai jotain kolme vuotta 
ja oon pessy ainoastaan parvekkeen pariovien lasit, neki 
just vast keväällä. En mä tajuu mikä siinäki on niin ihmeel-
listä, ku kyl niist näkee ulos muutenki. Vaik täytyy myöntää 
et kyllä se sellasen puolen vuorokauden mitalle sijoittuneen 
wow-elämysten sarjan aiheutti ku mä ne parvekkeen pari-
ovet pesin. Näkymä ikkunasta näytti niin todelliselta.

Parvekkeet on aika hauskoja. Ne on sellasia henkilökohtaisen 
ulottuvuuden ulospullistumia, joihin liittyy epävarmuutta. 
Ihmisellä on lupa olla parvekkeellaan ihan miten haluaa, 
mutta ei se halua, koska entä jos joku näkee?  Niin outo julki-
sen ja yksityisen tilan hybridi. Kai se on sitä mitä siitä tekee. 
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Jos esimerkiks haluaa ottaa tuhero ja daisarit esillä aurinkoo 
parvekkeella niin uskoakseni se ei riko mitään sääntöä vaikka 
kaikki näkis. Tosin en oikeesti tiedä, en oo ottanut selvää. 
Mä ratkaisin sen sitten ottamalla tuhero ja daisarit esillä 
aurinkoo asuntoni sisällä, antaen auringonvalon langeta 
päälleni avoimista parvekkeen pariovista. Ei sillä, et mua 
olis säännöt koskaan sillä tavalla kiinnostanu, tai et mua 
hävettäis jos joku kadulla näkis. Enemmänkin se, et mitä jos 
joku toinen talon asukas kiusaantuis niin paljon mun tuhe-
ron tai daisarien näkemisestä, ettei ne siks kehtais enää tulla 
omalle parvekkeelleen. Ja sit mä kiusaantuisin ku ajattelisin 
et joku silläkin hetkellä lymyilee asunnossaan koska ei kehtaa 
tulla parvekkeelle ja kiusaantuu. Eikä mulla oo minkään-
laista anonymiteettiä puolellani siinä tilanteessa. Siinä on 
naapuruus koetuksella.

On kuitenkin asioita, joita kehtaan tehdä parvekkeella. 
Tavallisia asioita, kuten istuminen, aamiaisen syöminen 
tai tupakoiminen tarvitsee tuskin edes mainita. Tavallisten 
asioiden lisäksi käyn joskus parvekkeella tarkkailemassa. 
Tarkkailen epätavanomaisia kadun tapahtumia, esimerkiksi 
kävellessään räppäävää miestä, kadulla lojuvia kalusteita ja 
jokaista, joka huutaa kadulla. Tarkkailen vastapäisen talon 
kolmea tiettyä asukasta, puiden vaiheita, Ylioppilastervey-
denhuollon neljännen kerroksen ikkunassa näkyviä nukkeja, 
jotka näyttävät kahdelta sylikkäin istuvalta ihmiseltä, Man-
nerheimintien liikennettä ja kolmea sporakiskojen väliin 
ahdettua outoa suojatietä. Kerran tarkkailin itse parveketta, 
mutta vain kirjoitusmielessä.6 Koska tämä turha työ on nyt 
jo tehty, ja koska parveke voidaan epävarmuustekijöidensä 
vuoksi lukea myös erilliseksi kodista, jota sinänsä olisi turha 
kuvata tarkasti koska koti on koti, aion nyt olla muuttamatta 
seuraavaa kappaletta, joka alkaa parvekkeen kuvailulla, ja 

6 Oikeastaan kirjoitin asioita ulkomuistista ja vasta muistin pettäessä 
kävin paikan päällä tarkistamassa. Tällöin en vielä ollut Gaston Bachelardin 
vaikutuksen alaisena.
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jonka saavuttaakseni olen sana sanalta tuhertanut tätä kiusal-
lista nyt jo kahden kappaleen mittaista parvekeaasinsiltaa.

Mun parvekkeella on kadulla lojuvien kalusteiden tarkkai-
lemisen jälkeen alhaalta haettu metallijalkainen ilmeisesti 
aikoinaan taitettava, mutta nykyään asentoon ruostunut 
vaaleankeltainen pieni pöytä. On niinikään metallijalkainen, 
säänruntelema tuoli, jonka istuin on punaiseksi maalattu, 
lohkeillut ja ympyränmuotoinen, ja selkänoja kuoriutunut 
ja harmaantunut, ylhäältä levenevä, alhaalta pillit (no ei  
oikeesti), kaareva, kulmista pyöristetty, epäsäännöllisen 
suora kulmion muotoinen vanerinpala. On myös eräs jak-
kara, jota en jaksa ihmeemmin kuvailla, koska yleensä istun 
sillä, enkä siksi sitä näe, toisin kuin edellä kuvailema ni 
kalusteet. Pöydällä kasvatan minttua suurtalouskeittiökokoi- 
sessa (isossa) metallisessa paputölkissä, sekä pelargoniaa 
mummin vanhassa Arabian arvopöntössä. Minttu on istutet-
tu pari vuotta sitten, keväänä, jona olin erityisen innostunut 
hyötykasvien kasvattamisesta, ja tänä keväänä se lähti spon-
taanisti kasvamaan uudestaan talvehdittuaan ensin talven 
tai pari. Kerran mutsi kävi täällä ja näki mummin vanhassa 
Arabian arvopöntössä multaa. ”Eiks tälle nyt löytyis vähän 
parempaaki käyttöö, tää on hei arvokas.” Mun mielestä 
mullan säilytysastiana käyttäminen on paljon kunniakkaam-
paa hommaa mummin vanhalle Arabian arvopöntölle ku 
esimerkiks kaapissa tyhjän panttina pitäminen. Multa on 
arvokas asia etenkin hyötykasvien kasvattamisesta erityi-
sesti innostuneen näkökulmasta. Mut seriously, mitä ihmeen 
”parempaa” käyttöö sellaselle vois olla? Mitä siit edes kuuluu 
tarjoilla noin niinku perinteisesti? Joku soppapönttö se kai 
on olevinaan. Itse tarjoilen sopan kattilasta, tai ihan vi-
imeistään kulhosta. Mitä hiton järkee on kaataa se soppa 
erikseen johonkin pönttöön jäähtymään kattilan ja kulhon 
välissä?7 Tulee vaan ylimääräistä tiskiä.  Kaiken lisäks niit on 

7 Suunnilleen yhtä paljon järkee ku tätä hölynpölyä romaanin sivuilta. 
Mut siis kivempi kattaus.
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olemassa myös pienempiä samanlaisia. Mitä niillä tehdään?8 
Mulla on sellainenkin ja mä pidän sitä kaapissa tyhjän 
panttina.

No mä sit tosiaan päätin kuitenkin ylentää sen isomman 
mummin vanhan Arabian arvopöntön multapöntöstä pelar-
goniapöntöksi. Tää nykyinen pelargonia on eri ku mun 
edelliset pelargoniat…no, luonnollisestikin. Mul oli yks 
vaalean punainen (aww, kaikki vaaleanpunainen on niin lii-
kuttavaa, jopa sana vaaleanpunainen on jotenkin liikkis) ja 
yks kirkkaanpunainen, mut ne meni teatterikäyttöön ja jäi 
sille tielleen. Helsingin kaupunginteatterin näyttämömies 
Jukka Puhakka yritti pitää ne hengissä näyttämöllä, mut 
näyttää silt et hänel ei kyl enemmin tota viherpeukalon 
vikaa oo. Mää tykkään tällee turkulaisittai välil. Mut sit piti 
siis ostaa uus pelargonia itselle, ku teatterin jäljiltä ei ollu 
enää mitään jäljellä vaik ensi-iltaanki saatiin lahjotuksena 
Kaarlo Staufferin mutsin kuistilta ihan uus ja rehevä, sella-
nen rakastetun näköinen kirkkaanpunainen pelargonia. Ja 
sit pienenä mummilki oli aina pelargonioita parvekkeella 
välillä, mut joinain vuosina oli joitain muitaki kukkia. Oli 
ainaki orvokkeja ja sit niitä yksiä mitä on ainaki oransseja 
ja punaoranssinkirjavia sellasii jänniä röpelöisiä. Ja sit joka 
vuosi kesän tullen piti aina ottaa kuvat musta parvekkeella 
parvekekukkien edessä. 

Yhtenä keväänä, tyyliin joskus 2012 olin kolme viikkoo 
Espanjassa ja siel mis asuin ekan ja kolmannen viikon oli 
sellanen vähän pizzapalanmuotonen kattoterassi, tai ehkä 
pikemminki korkeavyötäröisten naisten stringien etupuolen 
muotonen kattoterassi, mis asu aika iso maakilpikonna, joka 
söi kuivanappulaekotusta, jossa oli keltaisia, punaisia ja 
vihreitä nappuloita. Sen lempiherkku oli kuitenki mansikka, 
ja siel kattoterassilla kasvo myös mansikkaa, joita saatto 
näppärästi syöttää sille auringonoton lomassa. Sit ku se söi 

8 Säilytetään voita tai muita asioita
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niit nappuloita, ni se poimi sielt pelkät punaiset, koska se 
assosioi ne mansikkaan. Mä oon siitä vierailusta lähtien, tai 
pikemmin siitä kyseisestä kilpparihengaussessiosta lähtien 
miettiny kilppareiden sielunelämää vähän enemmänki. Tai 
en oikeestaan kovin paljoo, koska en ymmärrä siitä mitään, 
mut oon yrittäny ymmärtää. Ne kuitenki elää tosi vanhoiks, 
ja eiks vanhoiks elävät eläimet oo yleensä aika älykkäitä? Sit 
ne lymyilee siel kuoressansa, eikä oikein varmaan kunnol 
tunne mitään moisella panssarilla. Mä esimerkiks silitin sen 
kilpparin panssarii enkä ollu yhtään varma huomasko se 
edes. Roy Boswell teki kerran mun ylävartalosta kipsivalok-
sen kahdessa osassa, etu- ja taka-. Sen takaosan kohdalla, 
ku se valos alko kartuttaa paksuutta ja sitä käsiteltiin edel-
leen, olin ihan varma et kilpikonnasta tuntuu just siltä ku 
siihen kosketaan. Et tuntee et jossain kohtaa kehoa taitaa 
just tapahtuu jotain mut ei oikein tarkkaan tiiä mitä ja missä. 
Sit ne tuijottelee hiljaa sielt kuoresta sojottavassa pääkopassa 
sijaitsevilla silmillään, korkeintaan sähisee välil jos joku on 
huonosti, mut ei oikein muuten kommunikoi aatteitansa. 
Mitä kilpikonna ajattelee minusta? Ymmärtääkö se minua 
millään tasolla? Näitä kysymyksiä mä pohdin silloin siellä 
naisten korkeavyötäröisten stringien etupuolen muotoisella 
kattoterassilla ja pohdin välillä edelleen aina kilpikonnien, 
Barcelonan tai pelargonioiden noustessa puheenaiheeks. 
Hyviä puheenaiheita kaikki. Mut sillä terassilla oli ylivoi-
maisesti vaikuttavimmat pelargoniat jotka oon kuunaan 
nähny. Ne ympäröi koko terassia valtavina pensaina, joo, 
sana “pensas kuvaa” niitä pelargonioita ehdottomasti parem-
min ku “parvekekukka”. Silloin mulle valkeni pelargonioiden 
todellinen luonne.
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Tinderproosaa

Samana keväänä, jona olin erityisen innostunut hyötykasvien 
kasvattamisesta, kirjoitin ensimmäisen alun tälle romaanille, 
joka oli alun perin pelkkä hauska esittelyteksti Tinderissä:

Haluaisin kirjoittaa romaanin ja väittää, että se on lavaste.

Se sai aika paljon keskustelua aikaseks9, mut mun täytyy eri-
tyisesti kiittää liikkeellepanevana voimana toiminutta lääke-
tiedettä opiskelevaa poikaa, jonka kysymys kuulu tälleen 
aika monimutkaisesti:

Oletko koskaan viettänyt koko kesää yrittäen kirjoittaa romaania, 
pitäen parempaa huolta viherkasveista kuin itsestäsi, ja kesän lopuksi 
päätynyt ryttäämään kaikki liuskat roskikseen?

Mun vastaus:

Moi. En, mut tää kesä vois olla sellainen, ja se romaani vois alkaa 
vaikka näin:

9 En aivan ymmärrä, tarkoitatko, että aiot kir joittaa romaanin ja laittaa 
sen sitten lavasteeksi johonkin esitykseen? No en, mut voisinpa olla tarpeeks 
devoted ja conident tehdäkseni sen. Vähän niinku se Johannes Ekholmin 
konseptuaalinen romaani Graafinen suunnittelu – Käytännöt, tekniikat, 
strategiat, jossa Ekholm Graaisena suunnittelijana käy keskustelui erinäis-
ten tyyppien kaa, mm. terapeuttinsa, ja Graainen suunnittelu määrit-
tyy sit sitä kautta millasena se niiden keskustelujen perusteella näyttäy-
tyy, ja sit se kirja, joka on ulkoasultaan kaikin puolin mahdollisimman 
perus ja ei-design, tuli osaks Designmuseon Don’t Shoot the Messenger  
– Graafisen suunnittelun laajeneva kenttä -näyttelyä, ja mä oon jostain 
syystä koko ajan kirjottanu “Graainen suunnittelu” isolla, mut mun mie-
lest aika hieno konseptiteos, vaik en nyt ihan heti keksi miten sama asia 
vois olla kiinnostava lavastuksen kontekstissa. Kaikkee sellastaki on kyl 
jo tehty et kirjan kirjoittaminen katsomisen kohteena on se taide, mut 
se lipuu jo liianki kauaks lavastamisesta. Kai. Ehkä jos kirjottais oikeesti 
tilallisen romaanin ja laittais ihmisen kuuntelee sitä äänikirjana sellaseen 
kelluntatankkiin. Se vois toimii.
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Pitkien työpäivien iltoina istun suhteettoman ison keittiönpöydän 
ääressä ja pidän huolta viherkasveista. Poimin kuihtuneet lehdet oksilta 
ja juurelta, latvon ja suihkuttelen. Saatan jatkaa niin kauan, että unoh
dan syödä. Toisaalta pöytä on niin täynnä kasveja, ettei sille mahtuisi 
edes illallinen yhdelle.

Viime keväänä olin erityisen innostunut hyötykasvien kasvattamisesta. 
Ostin viidentoista eri syötävän kasvin siemenet ja istutin ne heti. Eri
tyisen hyvin näytti menestyvän kurkku. Se kasvoi nopeasti ja jo parissa 
viikossa se ylsi etäälle ruukustaan. Ahnaasti ja uhmakkaasti, korkki
ruuvimaiset köynnöksensä viereisen jukkapalmun runkoon kieputtaen 
se kurottautui yhä korkeammalle kohti aurinkoa ymmärtämättä omaa 
kuole vaisuuttaan tämän kohtalokkaan kuumuuden edessä, kunnes 
eräänä päivänä saavutti ikkunan polttavan pinnan ja onnistui haihdut
tamaan lehdistään muutaman.

Toukokuussa, lähtiessäni kahdeksi viikoksi Prahaan rakentamaan 
erästä installaatiota, puski kurkku jo keltaista kukkaa kilvan kirsik
katomaatin kanssa, lirttaillen kanssani lupauksella runsaasta sadosta. 
Palkkasin matkan ajaksi kaksi kasvinkastelijaa viinapalkalla. Viikko 
kummallekin, pullo kummallekin.

Palasin kotiin. Helsingissä kevät oli ollut aurinkoinen. Hississä kuto
seen hekumoin mielikuvalla komeimmista kurkkunuorukaisista, jotka 
kuvitella saatoin. Haavekuva kuihtui suunnilleen yhtä nopeasti kuin 
kurkku, jota ei kastella. Ikkunalaudalta katseli vielä viimeisilläkin 
voimillaan jukkapalmun rungosta korkkiruuvimaisilla köynnöksillään 
kiinni pitävä, kuumuuden kuiviin imemä, kuolemaa tekevä kurkku. 
Katseellaan se aneli vettä, ja vaikka osassa lehtiä näytti olevan vielä 
eloa jäljellä, tiesin, että oli jo liian myöhäistä pelastaa koko kasvi.

Näky oli niin surullinen, että se sai minut itkemään. Itkin aikani, minkä 
jälkeen pystyin kai taas ajattelemaan johdonmukaisesti. Olin kuullut, 
että kurkku kasvattaa uutta juurta vaivattomasti. Päätin ampu toida. 
Tökkäsin vielä näennäisesti eloa pihisseen pistokkaan vedel lä täytettyyn 
Sololutpulloon juurta kasvamaan. Juurta ei kasvanut ja pistokas kuoli 
viikon kuluessa.
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Viinapalkalla palkkaamieni kasvinkastelijoiden palkkapullot ovat 
vieläkin omassa hyllyssäni. Se ei kuitenkaan johdu siitä, että olisin 
ollut heille vihainen. Olin itse unohtanut mainita, että kurkku tarvitsee 
erityisen paljon vettä, siis usein ja paljon kerralla. He varmasti tekivät 
parhaansa ja ansaitsisivat kyllä palkkansa. En vain ole nähnyt heitä.

Mä olin tosi tyytyväinen mun vastaukseen, mut se poika 
ei enää vastannu. En ymmärrä syytä. Jos kysellään moni-
mutkaisia kysymyksiä, pitäis opetella ottamaan vastaan 
monimutkaisia vastauksia. Onneks mä olin ollu niin ovela, 
et vaik vastausta ei kuulunu, sain tän paskan sentään alote-
tuks. Sitä paitsi sain myöhemmin samalla tekstillä kuitattua 
suoritetuks yhen kurssin, jota varten oli tarkoitus kirjoittaa 
blogikirjoitus Taideyliopiston nettisivuille liittyen Tallinnan 
teatterimatkaan. Ei tarvinnu ku lisätä yks kappale 
kontekstiinsitomissyistä:

Tänä vuonna matkustin toukokuussa kahdeksi viikoksi Tallinnaan 
teatterin merkeissä. Palkkasin yhden kasvinkastelijan huolehtimaan 
viherkasveista. En maininnut sanaakaan palkasta. Palattuani kaikki 
kasvit olivat elossa. Tiskitkin oli tiskattu, eteiseen tuotu peili ja roskik
sesta kannettu kaksi korkeaa pinoa National Geographic lehtiä jostain 
seitkytluvulta.

Mut koska jäi kirjailijafiilis päälle ni mä jatkoin vielä:

Se palkkapullojen sisältämä viina oli muuten Becherovkaa. Tujua 
kaneliviinaa, johon taideyliopiston valo ja äänisuunnittelun laitoksen 
legendaarinen lehtori Kimmo Karjunen tutustuttaa opiskelijansa aina 
joka neljäs vuosi laitoksen matkustaessa Prahaan Euroopan suurim
mille näyttämö ja esitystaidefestivaaleille Prague Quadrennialeille. 
Jättipullo samaa tavaraa oli jemmattuna omassa installaatiohuonees
samme kulloistakin vahtivuorossa istuvaa ajatellen.

Ostamistani kahdesta palkkapullosta toinen on jo korkattu. En ole 
tavannut sitä kurkkuni tappanutta kukankastelijaa sitten kurkku
episodin, enkä varmaan vähään aikaan tapaakaan. Edelleenkään kyse 
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ei ole kurkuista, ei todellakaan. Kuulin jostain, että hän oli lähdössä 
ulkomaille, ja sekä hänen, että omat yhteydenpitotaipumukseni tietäen 
yhteinen tulevaisuutemme on tuhoon tuomittu. En siis nähnyt velvol
lisuudekseni säästellä pulloa kaapinperukoilla, ja hyvin mieluusti siis 
korkkasin sen tarpeeseen tuossa taannoin. Toisella pullolla on vielä 
mahdollisuudet saavuttaa aiottu vastaanottajansa, siitäkin huolimatta, 
että hän on vieraillut luonani ainakin kaksi kertaa Prahasta paluuni 
jälkeen, emmekä kumpikaan ole muistanut pulloa kummallakaan ker
ralla. Nyt olen kuitenkin kaiken lisäksi ottanut häneltä lainaan vier
aspatjan, joka pitäisi pian palauttaa. Luulisi, että muistaisin pullon 
siinä sivussa.

Muutenkin olisi luullut, että olisin saanut pullot toimitettua. Inhoan 
nimittäin asunnossani olevia toisten ihmisten tavaroita. Ne jäävät 
pyörimään epämääräisinä ympäri nurkkia, sillä eihän niillä ole omaa 
paikkaa, eikä niille myöskään voi sellaista kehittää, tai muuten ne eivät 
ainakaan koskaan palaudu omistajilleen. Jos asunnossaan oleville tois
ten ihmisten tavaroille antaa paikan, se tarkoittaa, ettei niitä enää inhoa. 
Niistä saattaisi alkaa jopa pitää. Ne eivät enää pyörisi epämääräisinä 
ympäri nurkkia, vaan lunastaisivat paikkansa päiväjärjestyksessä, ja 
halu palauttaa tavarat alkaisi haalistua. Ja kuitenkin, joka kerta kun 
näkisin asunnossani olevat toisten ihmisten tavarat, alkaisin potea 
huonoa omaatuntoa asunnossani olleiden toisten ihmisten tavaroiden 
omimisesta. Puhumattakaan siitä, miten kävi sille toiselle viinapullolle.

Pahinta on, jos asunnossa olevat toisten ihmisten tavarat ovat huonoja 
tavaroita, joita ei kuitenkaan voi heittää pois vaikka mieli tekisi, koska 
ne ovat toisten ihmisten huonoja tavaroita.

Sit mä en keksiny enää. Mut tähän väliin haluun lisätä, että 
mulla on ollut kohta vuoden Salomon Schubackin aurinko-
lasit ja Chewien tikkinahkahanskat.



28

Kotikotikoti, so what?

Oikeestaan jo tässä vaiheessa alkaa olla selvää et mun tapa 
kirjoittaa tiloista ei poikkea juurikaan totutusta. Kysymys 
kuuluukin että milläs vitun lihaksilla mä sitten kutsun tätä 
kirjaa10 tilalliseks? Mä oon yrittäny kertoo mun kodista ja 
olla kertomatta liikaa mun kodista, yrittäny avata omaa  
olemistani kodissa ja sijottaa lukijan osaks sitä olemista ja 
toisaalta havahtumaan omaan olemiseensa. Mun mielestä 
kaikki se on melko tilallista. Eiks se vois olla jopa erityisen 
tilallista? Siis eiks se muka riitä et tila on koko pointti jonku 
juonen tai henkilön sijaan? No ei se kyl välttämät riitä. 
Kaikki maailman asiathan sijottuu tiloihin, esim. tuoli, eikä 
kuitenkaan se, et mä kirjoitan ”tuoli” oo viel järin tilallista.11

10 Must on aina tosi hauskaa jos joku sanoo romaanii kirjaks tai maa-
lausta tauluks. Se jotenki litistää ne niin objekteiks. Sama jos sanois 
tuhkauurnaa tuhkattuine ruumiineen päivineen purnukaks. Se taitaa olla 
ihan yleinen läppäki et vaan itse taiteilija saa leikillisesti kutsua teostaan 
kirjaks tai tauluks, muuten se on loukkaus. Mä käytin tässä sitä taiteilijan 
oikeutta.

11 Itse asias pelkkä tuoli voi olla ihan helvetin tilallinen. Teatterissa.* 

Mä muistan ku tuolit tuli muotiin joskus 2013. Kyl se vähän ärsytti ku 
jengi otti vaan kaikki hyvät puolet tuoleist eikä koko ideologiaa, ku mulla 
tosiaan lavastajana on tuoleihin sellanen erityinen viha–rakkaussuhde. 
Yleensä ennenku on mitään, ja viimeistään sitte ku on jo kaikki, kuuluu 
kysymys että: “No missäs näyttelijät istuu,” ja joka kerta mä mietin hiljaa 
mielessäni et ei saatana, onks niiden taas pakko istua, huokaisen syvään 

*  Kaikki riippuu siitä, miten tuoli luetaan. Peirceläisittäin kaikki merkit voidaan tulkita 
iko nisina, indeksisinä tai symbolisina, ja yleensä useampi niistä on läsnä. Sanat on kuitenki 
yleensä enimmäkseen symboleita, joiden merkitys perustuu sopimukseen. Esimerkiks sana 
“tuoli” on symboli, joka merkitsee tuolia koska niin on sovittu. Teatteris hommat menee 
monimutkasemmaks. Sama tuoli voi helposti olla symboli, ikoni ja indeksi, kerralla tai 
peräkkäin. Ikonisuus perustuu samankaltaisuuteen, eli ikonituoli, näyttäessään tuolilta, voi 
viitata oikeeseen tuoliin. Mut jos se näyttää joltain muultaki samalla, vaikka kelkalta, ni 
sit se voi merkitä sitäki. Indeksit kyllä käytiin jo, mut ne siis indikoi. Indeksituoli onki mun 
lemppari. Se on just se helvetin tilallinen tuoli. Tietynlainen tuoli voi helposti indikoida 
tietynlaista tilaa, esim. nojatuoli olohuonetta, tai toisaalta hahmon laiskuutta. Täysin risa 
nojatuoli voi indikoida, et ollaankin kodittomia sillan alla. Indeksituolin ilmaisumahdol-
lisuudet on loputtomat. Symbolituoli onki sit hankalampi. Periaattees kaikki näyttämölläki 
on kyl symbolista, koska näyttämön konsepti on sopimuksenvarainen, eikä siks kukaan 
ihan tosissaan kyseenalaista esim. tuolin näyttämölläoloa, koska sen ajatellaan olevan siinä 
joskain tietystä syystä, näyttämöä varten. (ks. McKinney & Butterwoth, 234–236.)
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Sitä paitsi tää saattaa näyttää siltä et mä oon tässä joku 
päähenkilö, ja ettei homma siks pysy tilan tasolla. Mut 
mä en haluis olla päähenkilö. Siks mun on nyt ihan pakko 
muistuttaa, että minusta tulee sijaispäähenkilö vain siinä ta-
pauksessa, että sinä lukijana sellaista etsit. Mut ei sun tartte! 
Päähenkilöt voi mielellään heittää roskikseen viimeistään 
nyt. Ainoo millä on merkitystä on et maailma on totta koke-
muksena. Ilmeisesti kokemusta ei voi kuitenkaan olla ilman 
kokijaa. Sanotaan siis vaikka et mä oon sijaiskeho joka an-
tautuu maailmalle, jotta sinä voisit kokea sen. Anna mun olla 
sun fenomenologiset silmälasit, beibe.

Jos ei viel menny tarpeeks sekavaks, ni on pieni mahdol-
lisuus, et mul on menny maailmankokemus ja tilakokemus 
iloisesti sekaisin.12 Mut eiks ne toisaalt oo aika toisistaan 
irroittamattomia?13 Mä ainakin sidon minkä tahansa 

ja rupeen sit miettii sitä tuoliasiaa. Yksi tuoli kertoo enemmän kuin tuhat 
sanaa. Kel tuoli on, se tuolin kätkeköön. Ken toiselle tuolia kaivaa, hän 
itse siihen lankeaa. Tuolit. Ne valvottaa mua öisin. Ne liikuttaa mua 
ympäri pääkaupunkiseutua. Kerran mä olin luvannu hakea kolme tuolia 
kerralla Itiksestä ja jouduin pyytää ohjaaja Wallgrenia ja kirjailija Grön-
dahlia mukaan kantamaan. Ainoa hyvä puoli on istumapaikka omasta 
takaa julkisessa kulkuvälineessä. Niitähän ei siis millään pakettiautoilla 
haeta. Eniten vituttaa se, et tuoli on niin vitun perus, mut samal se on 
ehkä erikoistunein huonekalu ikinä. Väärinvalittu tuoli voi viedä uskot-
tavuuden koko muulta lavastukselta, ja sit jos on pelkkä tuoli, siihen saat-
taa joutuu tiivistää kokonaisen aikakauden tai henkilöhistorian. Just siinä 
tapauksessa tuoli on ihan helvetin tilallinen ja enemmän. Jos en muuta oo 
lavastuskoulus oppinu, ni ainaki mä oon tosi hyvä valitsee tuolin. 

12 Vuonna 1787 Immanuel Kant heitti et tila, kuten aikakin, olis vaan 
joku mielensisäinen konsepti, jonka ansiosta ihminen voi havaita asioita. 
Ihan kiinnostava ajatus. Tila ois niinku mun päässä ja siellä mä sit käsit-
telen kirjoja ja teemukeja ja auringonsäteitä.

13 Maurice Merleau-Ponty ajattelee must ihan kivasti, et tila on 
eksistentiaalinen ilmiö, koska se havaitaan aina kehosta käsin. Tila on 
merkittävää vain suhteessa havaitsijaansa, joka on itse olemassa tilassa 
kehollisena. Olemassaolo itsessäänkin on siis tilallinen ilmiö.

*  Ks Veivo, 15
**    Ks Veivo, 13



30

kokemuksen tiukasti tapahtumaympäristöön, eli tilaan. Eli 
kaikki kokeminen on tilallista. Periaattees tää vois nyt päät-
tyy tähän. Homma ratkes. Mul on kuitenki viel kaikkii tosi 
hyvii pointtei takataskus eikä täs oo viel tarpeeks sivui ees 
pienoisromaaniks, ni turha tätä tähän ois jättää.

Kotihan on siis ihan tosi hyvä paikka alottaa tilalliseks ajatel-
tu romaani, koska asumisella on paikkansa tilan filosofiassa. 
Martin Heidegger pääty puhumaan asumisesta miettiessään 
maailmassa olemisen merkityksellisyyttä. Sille asuminen 
oli kyl enemmänki sellanen mielentila ku erityisesti kotiin 
viittaava.14 Ihmisen tapa olla maailmassa on kuulemma 
asuttaminen, mikä on läsnä kaikessa rakentamisessa. Mä 
ite oon huomannut kotoutuvani erilaisiin tiloihin helposti, 
ja se tapahtuu nimenomaan pienimuotosen rakentamisen 
kautta. Pyrin sopeuttamaan itseni kulloiseenkin ympäristöön 
rakentamalla itselleni kotoisat oltavat pienillä muutoksilla. 
Metsäretkellä valitsen taukopaikan mukavalta kiveltä tuulen 
suunnan tai auringonsäteiden mukaan, kaivan nuotiolle 
pienen syvennyksen,  levitän villapaidan istuinalustaksi ja 
asetan eväät vasemman jalan viereen. Vastaavanlainen mik-
roasuttaminen on läsnä jokaisessa olemiseni hetkessä, ja sen 
taustalla on tarve häivyttää raja itsen ja tilan väliltä. Elämäni 
huonoimmat päivät on niitä, kun tunnen kehoni rajat mah-
dollisimman selvästi: nihkeä kylmyys lääppii ihoa, paita 
kutittaa, suuta kuivaa, valo tulee huonossa kulmassa, niskaa 
kolottaa kaikissa asennossa ja kolhin itseni  pöydänkulmaan  
– tunnen itseni erilliseksi tilasta.

Asuminen määrittää ihmistä myös sitä kautta, että kodeissa 
vietetään usein paljon aikaa, ja ne on sellaisia omia tiloja. 
Georges Perec selittää yhes kirjas siitä, miten se hahmot-
taa elämäänsä kulloisenkin asuntonsa sängyn sijainnin pe-
rusteella. Menemällä makuulle ja sulkemalla silmät se voi 
palata mihin tahansa entisistä asumuksistaan ja muistaa niitä 

14 Heidegger.
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ympäröivät huoneet, asunnot ja elämäntilanteet. Sängyissä 
kieltämättä vietetään aika paljon aikaa. Sängyissä makoil-
laan ja tuijottellaan tilaa sieltä käsin. Käydään läpi päivän 
tapahtumia, murehditaan menneitä, tuumaillaan tulevia. 
Nukutaan ja uneksitaan uudelleen samoista aiheista. Aamui-
sin herätään ja aloitetaan uudet seikkailut kulkien ensin läpi 
tutuista ovista ja rutiineista. Kaikki tämä yhdestä ja samasta 
lähtöpositiosta. Ei ihme, jos elämänvaiheet tiivistyy sängystä 
käsin tallennettuihin katontuijottelukuviin. Viimeks ku mä 
rakastuin, mun makuuhuoneen ikkunaverhojen raoista kat-
toon heittyvä heikko katulamppujen valo piirs aina nukku-
maan mennessä kattoon geometrisen kilpikonnan, ja siitä mä 
tiesin, et me oltais yhdessä ainaki niin kauan kunnes David 
Attenborough täyttää sata vuotta ja muuttuu kilpikonnaks.

Gaston Bachelard ymmärtää kans kodin merkityksen in-
himillistä kokemusta määrittävänä tekijänä. Se kyl ehkä jopa 
vähän liiottelee mun mielestä. Se ei yhtään komppaa Martin 
Heideggerin ynnä muiden ns. metafyysikkojen ajatusta siitä 
et ihminen on heitetty maailmaan, jonne sen sit pitäis yrittää 
kotiutua, koska hänethän on synnyttyään, and I quote, las
kettu talon kehtoon.15 Synnyinkoti onki Bachelardin mielestä 
taloista merkittävin, koska siellä ihminen muodostaa ensim-
mäiset ja vahvimmat poeettiset kuvansa, joihin on aina mah-
dollisuus palata uneksimalla. Ne on just samoja kuvia joihin 
taiteilijat yrittää työnsä kautta päästä käsiks. Musta tuntuu 
et toi synnyinkoti on yhtäku inhimillisen poeettisuuden talon 
kivijalka -läppä vaatis toteutuakseen sen et synnyinkodissa 
asuis jopa niin pitkään, et about kaikki varhaismuistot olis 
sieltä samasta paikasta, ja et olis ollu onnellista ja ois juurtunu. 
Ite esimerkiks oon asunu vaan neljä ekaa vuottani yhdessä 
paikassa, mistä en muista paljon mitään, ja sen jälkeen oon 
muuttanu aika paljon, niin ettei oo ollu sellast yhtä selkeetä 
eniten kotia. Sen takii mä kyl komppaan sittenkin enem-
män Heideggerii siinä mielessä, et must tuntuu et mä nimen 

15 Bachelard, 80
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omaan joudun olemaan maailmassa ja yritän asuttamalla 
tehdä itselleni kodin mihin tahansa, jolloin koti on lopulta 
enimmäkseen mielentila.

Mut kyl niis kodeissa jotain on, vaik ne oliski käsitteenä häi-
lyvämpi ku Bachelard ajattelee. Mun mielest on ihan hyvin 
ajateltu, et ihmisyys ajatuksineen, muistoineen ja unineen on 
hajanaista ja ne tarvii jotain johon kiinnittyä. Bachelardil 
se on talo, mulla se on ylipäänsä tila. Ihmisellä on taipu-
mus kiinnittäytyä tiloihin, koska aikaan kiinnittäytyminen 
on liian vaikeeta. Tila varastoi tiivistynyttä aikaa tuhansiin 
hunajakennoihinsa. Tämä on tilan tehtävä.16 Tilat on konkreet-
tisia. Tilallinen kiinnittyminen mahdollistaa henkilökoh-
taisen historian tarkastelun näennäisesti aikaan sijoittuvana. 
Mäkään en todellakaan hahmota aikaa yhtään. Muistan 
noin kolme päivää taakse päin ja sit alkaa hämärtyä. Jos 
jotain muistan, muistan yleensä kuka, mitä ja missä, eli su-
unnilleen kaiken muun paitsi milloin. Koetun ympäristön 
fragmentit herää eloon tiloina ja muodostaa näennäisen 
tapahtumahoristontin.

Välillä musta tuntuu et mun koti on siellä missä mun ajatus 
saa viipyillä. Jos tarpeeks kauan on jossain tilassa, samassa 
tunnelmassa ja positiossa ja tuijottaa samaa reikää seinässä, 
tulee kokemuksesta tuttu, eräänlainen ajatuksen tyyssija. 
Ehkä se on se mitä Bachelardki tarkottaa uneksinnalla. Talo 
antaa uneksinnalle turvapaikan, talo suojaa uneksijaa, talo antaa 
mahdollisuuden uneksia rauhassa ja paikat, joissa ihminen on elänyt 
uneksien, rakentuvat itsestään uudelleen uudessa uneksinnassa.17 
Saavutan uneksinnan tilan tuntiessani oloni tarpeeksi kotoi-
saksi, tullessani tutuksi tilan kanssa, asutettuani sen. Tällöin 
ihmisyyteni fragmentit – ajatusten, uneksinnan ja muistojen 
kuvat – alkavat kerrostua ja kiinnittyä tilaan. Näin tapahtuu 
usein kotona, mutta myös muissa onnistuneesti asuttamissani 

16 Bachelard, 83

17 Bachelard, 79
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paikoissa. Kodit ovat ihmisen minän monumentteja, toteaa  
Anne-Mari Forss Paikan kokemista käsittelevässä teoksessaan 
viitaten vastoin Bachelardia kaikkiin koteihin. Tätä mukaillen 
rohkenen laajentaa edelleen: Ajatuksen viipyilemisen hetket, 
uneksinnan hetket, ovat poeettisen minän muodostaman 
maailmankuvan monumentteja.
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Henry Miller

Kuulin Sampsa Rasimukselta, ettei Henry Miller saanut 
kirjoitettua mitään, joten se päätti, et joka aamu se nousee ja 
kertoo kirjoituskoneelleen, miksei se saa kirjoitettua mitään. 
Mäkään en saanut kirjotettua mitään ja yhtenä aamuna Kap 
Verdellä mä nousin ja kerroin siitä mun pienelle ruskealle 
muistivihkolle.
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Pasta carbonara tjsp.

Noni. Mä istuin yks päivä Töölön kirjaston edessä 
syömässä jotain pasta carbonaran tapaista liilakantisesta 
muovirasiasta. Mä olin vuokrannut kämppäni Airbnb:ssä 
jollekin australialaiselle Evanille, vinkannut kaikki 
parhaat jutut stadista (tai no, Siltasen, Kaikun, Kutosen, 
Vaasankadun ja Hesarin seudun ja Kallion ylipäänsä, It’s 
like the hip place where people want to live now, the most recent 
gentrification spot, that used to be where all the working class 
lived but now everybody wants to live there, it’s like the Brooklyn 
of  Helsinki or what ever you know hahaha… No kyl mä sit 
kerroin sille mil kandee Suomenlinnaan mennä ku sielki 
se oli kelannu käydä. Ei missään tapauksessa kaupallista 
laivaa, vaan julkisen liikenteen lautta, joka lähtee ihan 
torin perältä. Vika juttu mist me puhuttiin oli ku olin jo 
laittamas kenkii jalkaan ja se kysy et oonko koskaan pelannu 
room escape livepeliä. Se on se sellanen ku oli joskus niit 
tietokonepelejä et piti löytää ulos jostain huoneesta ettimäl 
kaikkii avaimii ja ratkasemal erilaisii pulmia, mut niinku 
oikee huone! Kyl mä oon kerran kokeillu, mut meit oli ehkä 
vähän liian monta ihmistä siel samas huoneessa huutamas 
kaikki yhtäaikaa päällekkäin. Ja sit ku jotku on sellasii et 
ne puhuu paljon, mutta typeryyksiä, ni kaikki fiksut idikset 
jää sellasen jalkoihin. Kyl me siis tietysti selvittiin ulos siitä 
huoneesta, mut vähän toisiimme närkästyneinä, ja häviäjinä, 
koska toinen joukkue toisessa huoneessa oli jo odottelemassa 
meitä. Evanille mä kerroin vaan et meit oli liikaa, enkä sen 
enempää, paitsi sen, että en tykkää jos sellaset pelit on liian 
läpinäkyviä. Transparent. I don’t like it when I can see through the 
game design, you know if  I have in front of  me this walk through 
sheet where you see how the designers thought like, Hey let’s put this 
key sit here and then from here they will get the next tip and you 
know like that. Yeah yeah he knew it alright! Evanil oli ollu 
vähän samanlaisii kokemuksii. Se oli vähän sellanen outo 
tilanne, et pitää samalla olla vieraanvarainen ja puhelias ja 
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reipas, eikä jättää vaan toista sinne kämpille, mut toisaalta 
se tyyppi varmaan koko ajan vaan toivoo et joojo lähtis jo 
et sais olla rauhas, mut sit mulla aina tulee mieleen uusia ja 
uusia juttuja. Yleensä mä unohdan viedä roskat tai jotain 
ja sit palaan soittaa ovikelloa, vaik totta kai mulla on mun 
oma avain, mut sit ku oon tavallaan jo luovuttanu sen 
kämpän toisen haltuun, ni en voi enää mennä omil avaimil 
tai se ajattelee et saatan vastakin hetkenä minä hyvänsä tulla 
omilla avaimilla kesken kaiken. Eli soitan ovikelloo ja vasta 

sitten avaan oven omalla avaimella, ehkä, riippuen oliks 
siit sekuntei vai minuuttei ku viimeks suljin oven takanani. 
Kerran mä unohdin kengät, tai siis lähin sisäsandaaleissa. 
Yeah sorry I forgot my shoes, I mean my other shoes or yeah, shoes 
because these are slippers you know. No mut tällä kertaa en 
unohtanu mitään, vaan lähdin, tai muka lähdin, mut oikeesti 
menin viel kellarissa sijaitsevaan pesutupaan mankeloimaan 
lakanoita ja pyyhkeitä. Lakanoiden mankeloiminen on 
kyl jos nyt oikein miettii ja myöntää ni kyl se on yks mun 
lempipuuhista. Tai ei se itse mankeloiminen välttämättä 
mitään hohdokasta oo, ja se on tosi aikaavievääki, ja aika 
säntillistä hommaa, mut se lopputulos, se on yks suurimmista 
tyydytyksen tunteista joita mä voin tuntea tässä maailmassa. 
Se kun se litistyny lakana tulee ulos sielt sentti sentiltä ja se 
on niin suora ja viilee ja puhtaantuoksuinen, ja sit ku sitä 
alkaa taittaa laskoksille, ja täytyy vetää silleen vähän liian 
tiukaks joka käännöksellä, ja sit jos se menee tasan. Ei oo 
montaa asiaa jotka täyttää mut tyytyväisyyden tunteella niin 
ku tasan meneminen. Ja sit ku ne tasan ja samankokosiks 
laskostetut  viileät liinavaatteet saa laitettuu hyllyille 
täsmällisiin pinoihin ilman romahdusvaaraa, on mun 
kodissa edes hyllyllinen harmoniaa. Tuntien uurastus on 
palkittu olosuhteella, josta saa nauttia edelleen joka kerta ku 
ottaa esiin puhtaan pyyhkeen, tyynyliinan tai lakanan. Kun 
liinavaatekasa pysyy pystyssä, ei myöskään hatarammalle 
pohjalle rakennettu sisin saa syytä sortua.18 

18 Mun sisäinen maailma rakentuu asunnossa vallitsevan järjestäytyneen 
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Must jotenki tuntuu et täs vaihees mun pitäis, tai mitä 
pitäis, pitäisjapitäisjapitäis, mitään ei pidä, mut pitäis 
jotenki kuvailla sitä mun pesutupaa19 mut hitsi ku toisaalt 
must kans tuntuu et just se ei kiinnosta niinku yhtään 
ketään. Tai siis käsi ylös ketä kiinnostaa et joku kuvailee 
jotain pesutupaa et mont pesukonetta siel on tai minkä 
värisii ne on. Eli siis ei todellakaan pitäis, eikä varsinkaan 
kannattais nyt kertoo, et siel on kaks pesukonetta, sellasii 
aika isoja, mut ei varmaan isoimpii mahdollisii, mut 
isompii ku kotitalouksien pesukoneet. Mä laitan yhteen 
koneelliseen aina sen isomman määrän pesuainetta, joka on 
tarkotettu olikse nyt 6–8:lle kilolle pyykkiä. Ne on sellaset 
tummanturkoosit, kuitenki siis ehdottomasti enemmän 
vihreet ku siniset. Vähän sellaset kirurginvihreet. Ja sit niis 
näkyy kivasti kans sitä metallia, esimerkiks koko päällystaso 
on metallinvärinen, paitsi se muovinen räppänä jonka 
alta löytyy valkoiset muovikaukalot pesuaineille. Ja tää 
räppänä sijaitsee siis päällystason vasemmassa alanurkassa. 
Jos joku kuvitteli et nää kaks pesukonetta oli vierekkäin 
siellä pesutuvassa, ni pieleen meni. Ensimmäinen kone, ja 
ne on siis btw edestätäytettäviä, sijaitsee vaaleansinisestä 
puuovesta tullessa suoraan edessä ihan perällä. Ja toinen on 
sit siihen nähden 90:n asteen kulmassa oikealla seinällä, kans 
perällä, mut edempänä ku se eka. Sit on viel keskisininen 
kuivausrumpu ja jälleen kirurginvihreä pellavaliinallinen 
mankeli, mon amour. Kuivausrumpu sijaitsee vasemmalla 
ensimmäisen pesukoneen vieressä, paitsi et niiden välissä on 
viel linko. Linko on vanha ja hieno! Se on ohjeiden mukaan 

kaaoksen varaan. Vain poistamalla nämä rakenteet voin saavuttaa vakaan 
pohjan kestävämpien rakenteiden luomiselle. Niin kauan kun tavarakasa 
kasvaa eikä tilaa ole, olen materian vanki.

19 Tää liittyy nyt taas siihen et olin alun perin ajatellu et tää koko kirja 
koostuis törkeesti pelkistä tilakuvauksista ja olis erityisen tilallinen ole-
malla ns. pelkästään tilallinen. Silleen mun varmaan olis pitänyt tehdä, 
siis nimen omaan lavastaa romaani, ja mä valvon öitä sen takia et tää 
lähti ihan toiseen suuntaan, mut oishan se toisaalt ollu ihan helvetin tylsää 
luettavaa, kuten voinette kuvitella luettuanne loppuun tämän kappaleen.
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erittäin tehokas linko oikein käytettynä, vaikkei olekaan viimeisintä 
mallia. Kannattaakin siis käyttää vaatteet ensin lingossa ennen 
kuin laittaa ne kuivausrumpuun pyörimään. Kuivausrumpu 
kuluttaa paljon sähköenergiaa. Mä linkoan aina kaiken 
ennenku laitan ne kuivausrumpuun pyörimään. Sit mä 
aina istun siinä linkoa ja kuivausrumpua vastapäätä olevan 
seinän eteen asetetulla saunan penkin näköisellä puisella 
pesutuvan penkillä kattelemassa ku vesi vaatteista valuu ulos 
lingon poistoputkea pitkin ja yritän miettiä, kuinka monta 
minuuttia kauemmin mun pitäis vaatteita kuivausrummussa 
pyörittää, jotta se määrä vettä ehtis haihtua. Mulla ei ole 
oikeasta vastauksesta aavistustakaan. Ei siis harmaintakaan. 
En edes osaa arvioida paljonko sieltä sitä vettä poistoputken 
kautta kulloinkin poistuu, vaikka kyllä mun tällä kertaa teki 
aika paljon mieli mitata, mut sit niin paljon oli jo menny 
viemäriin et ei se ois ollu enää täsmällistä. Mut kaikki 
oli siis kuivunu, sekä lakanat, että pyyhkeet, jotka olin 
jättänyt pyörimään kolmeksi vartiksi sillä aikaa kun kävin 
ottamassa Evanin vastaan. Mankeloituakin tuli, ja sit oli 
aika lähteä sinne Töölön kirjastolle, nimittäin tätä kirjaa 
kirjoittamaan ja erästä toista lueskelemaan, mutta koska en 
ollut ehtinyt vielä syödä, olin erittäin nälkäinen ja päätin 
siedettävän kevätpäivän kunniaksi syödä sen jonkin pasta 
carbonaran tapaisen liilakantisesta muovirasiasta muovisella 
haarukalla kirjaston edessä ulkona. Ehkä jonkun kolmannen 
haarukallisen kohdalla, ku siit kuitenki kulki ihmisiä ohi 
ja julkisilla paikoilla, paitsi ravintoloissa syöminen on aina 
olevinaan jotenkin vähän epämääräistä toimintaa, mul tuli 
mieleen niinsanottu alotuslause: Ihmisiä ei pitäis tuomita sen 
perusteella mitä ne syö.20 Noni.

Mulla oli tosiaan sellasia kinkkusuikaleita siinä, ja varmasti 
mä olin vaan vainoharhainen tai jotain mut muutama ohi-
kulkija siinä heti kuikuili että jaahas, kinkkusikaleita. Ja sit 
mä menin heti puolustuskannalle, et hei, älkää tuomitko 

20 Aloitusyritys nro 4
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mua vaan sen perusteella mitä te näätte mun syövän, se ei ni-
mittäin tarkota ettenkö ois ajatellu asiaa läpi saati kehittäny 
omaa systeemiäni ollakseni just niin eettinen tai ekologinen 
ku musta itestä tuntuu hyvältä. Mullahan saattais olla vaikka 
joku läpimurto just meneillään, et pitkän matkan taivallet-
tuani oon päätyny siihen onnelliseen tilanteeseen et syön 
kinkkusuikaleita vain ja ainoastaan tiistaisin. Mikä voitto! 
Ja sit sattuneista syistä mä joudun pistelemään niitä kink-
kusuikaleita poskeeni Töölön kirjaston edessä ja kaikki vaan 
kattoo et hyi helvetti mikä lihansyöjä kiduttaja murhaaja 
maapallontuhoaja. Ja sit mä saan surkeasta muovihaaru-
kasta huolimatta syötyä kyllikseni, astun sisään kirjastoon 
eikä siellä oo yhtäkään vapaata paikkaa koko luentosalissa, 
eikä muuallakaan, ja mun saapuessa kaikki kääntää kat-
seensa tenttikirjoihinsa ja läppäreihinsä, tai mihin tahansa, 
kunhan visusti pois lihansyöjä kiduttaja murhaaja maapal-
lontuhoajasta, ettei se vaan sais kinkkusuikaleilta haisevine 
hengityksineen mahdollisuutta hönkiä hei anteeks, mahtu-
uks tähän:iä. Jos ne vaan ei heti tuomitsis ni mä saisin ehkä 
sitten joskus aikanaan kerrottua niille, et mä syön lihaa siks, 
et mä koen kuluttajana olevani mitätön. Mä syön roskiksista 
ja työnantajaravintolani hävikkiruokia. Mä en osta paljon 
mitään melkein koskaan, paitsi vähän kirppiksiltä. Sen lisäk-
si mä olen julma ja epäempaattinen nihilisti-psykopaatti, 
joka ei liikutu koiranpennuista paitsi joskus, eikä kosketu 
eläinten lautasten täytteeksi tappamisesta, vaikka tarpeet-
toman julmuuden, väkivallan ja huonot elinolot tehotuo-
tannossa objektiivisesti vääryyksiksi ymmärtääkin. Kaiken 
lisäksi tykkään lihasta, paitsi kinkkusuikaleista, mutta ne 
tulikin roskiksesta. Eli oikeastaan mä olen siis uhrautunut 
syömään kaupan poisheittämää lihaa josta en tykkää, jotta 
mun ei tarttis ostaa kaupasta jotain kasvia, jolla on se ja se 
hiilijalanjälki, tai ainakaan tukea kärsivän lihan markkinoita 
taloudellisesti. Ja sit ne vaan Töölön kirjastossa kattoo että 
hyi helvetti mikä lihansyöjä kiduttaja murhaaja maapallon-
tuhoaja, mun viereen et ainakaan tuu istumaan, enkä mä saa 
vieläkään mun romaania aloitettua.
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eteisessä #1

Mitä väliä on sillä, jos eteisessä on lenkkareita? Mitä väliä 
on sillä, millaisia lenkkareita eteisessä on? Ei varsinais-
esti mitään väliä. Eteisessä kuitenkin on lenkkareita, joten 
laitetaan ne nyt vaikka tähän väliin.21 On pinkit lenkkarit, 
mintunvihreät lenkkarit, valkoiset lenkkarit ja neljät mustat 
lenkkarit, joista yksissä on limenvihreä kumipohja. Eteisessä 
on muitakin lenkkareita, mutta en tämän hetkisestä positio-
stani käsin näe niitä. Kuitenkin tiedän, että lenkkareita on 
muitakin, ja syitä siihen on useita, tai ainakin kaksi. Ensin-
näkin eteiseen on taipumus kerääntyä paljon lenkkareita, ja 
olisi epätodennäköistä, että niiden määrä rajoittuisi siihen, 
mitä satun oven raosta näkemään. Toisekseen tiedän suun-
nilleen, mitä lenkkareita täällä pyörii, enkä näe niitä kaikkia 
nyt. Eikä kyseessä ole edes oma eteiseni. Se lenkkareista.
         

21 Tämänkaltaisen itsetietoisen pelleilyn kautta yritän kaiketi käsi-
tellä niitä tunteita, jotka ovat syntyneet tilojen kirjallisessa maalailussa 
epäonnistumisen ja moisen toiminnan oleellisuuden kyseenalaistamisen 
ristitulessa. Paint, not the thing, but the effect that it produces, sanoi Stéphane 
Mallarmé Édouard Manet:lle. True story. Tätä lähes kaksi sataa vuotta 
vanhaa lausetta itseään avant-gardisteiksi kutsuva kirjallisuuden kou-
lukunta pitää visusti mielessään halveksuessaan yli kaiken prosaistiparkaa, 
joka kuvittelee voivansa taltuttaa todellisuuden hirviömäisen monita-
hoisuuden kirjansa sivuille. We are amazed by writers who believe that the 
more empirical and prosaic they are, the closer they get to the truth, when in fact 
the more details you pile up, the further that takes you away from reality*, he 
sanovat uskoen sen ainoaksi oikeaksi totuudeksi. Itse kieltäydyn kahliutu-
masta minkään yhden tyylin tekotapoihin ja systemaattisesti välttelemästä 
toisen. Se ei tarkoita sitä, etten olisi halukas etsimään uutta. Uuttahan 
tässäkin ollaan etsimässä. En vain usko, että uuden löytäminen edellyttää 
kaiken sen repertuaarista poistamista, minkä joku on jo aiemmissa etsin-
nöissään paljastanut. Mieluummin kokeilen kaikenlaista ja katson olisiko 
jokin siitä jalostettavissa omaan käyttööni.

* Enrique Vila-Matas teoksessaan The Illogic of  Kassel 
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Space out        22

Tulin himaan ja olin kovasti luovalla tuulella. Jo bussissa olin 
musiikin kuuntelun lomassa ajatellu et himaan saavuttuani 
en saa lupaa mennä nukkumaan ennenku oon luonu jotain. 
Ajattelin sweettejä tunesseja jotka säveltäisin hetkessä ja 
täydellisiä lyijykynälainsseja jotka pehmentäisin helposti 
sormella muhkeiksi pakaroiksi paperilla, ja sitten saisin 
nukahtaa. Mut sitte sitä tulee himaan ja luomet kiinni 
lupsuen istahtaa tuoliin, meinaa ruveta ompelee silmälappua 
koska aikooki merirosvoks, tai vaihtaa kotivaatteet päälle 
ja näkee itsensä peilistä vähintäänki omakuvan arvoisena 
ilmestyksenä, muistaa kamerajärjestöstä ikilainatun 
double lens reflex -kameran jossa on vielä filmi viime 
kesältä ja vika ruutu menossa, rupee puuhaamaan selfietä, 
huomatakseen et polttoväli ja itselaukaisin on liian lyhyet 
sen toteuttamiseen. Sit huomaa et kuu on melkein täysi, ja 
jää hetkeks vakuuttelee itteensä omasta kuuhulluudestaan, 
kunnes myöntää ettei se aiheuta itsessä yhtään sen enempää 
ku sirpinmuotoinenkaan kuu. Kuusta on silti kiva ottaa 
kuvia. Siit on kiva ottaa kuvia vaik ottohetkellä jo tietää et 
se tulee olee sellanen nuppineulan pään, ja nyt puhutaan 
siis siitä terävästä päästä, kokonen puhkipalanu piste 
mustaa taustaa vasten, eikä yhtään vaikuttava. Sit voi palata 
luomiskelaan, ja varsinki jos on ehtiny jo hylätä merirosvon 
uran, voi muistaa et biisihän sitä pitiki kirjottaa, mut ekast 
synast ei löydy hyvää soundii, no eikai se oo syna eikä mikään 
jos ei löydy ees Seinfeld-peukkubassoo, ja vaik toinen syna 
on joku tonnin syna23 ja soundit sen mukaset, eli mässyt, 
ei silläkää irtoo mitään, koska on lahjaton ja kärsimätönkin 
vielä. Sit palaa lyijäri-idiksiin, mut tuntuis oudolt ruveta 
tuhraamaan pimeessä jotain varjostuksia, varsinki ku ei oo 

22 Tää kertoo siitä miten unimaailmaan lipuessa unimaailman ja reaal-
imaailman elementit sekottuu.

23 Löysin sen roskalavalta. True story.
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kunnon työpöytää, ja varsinki-varsinki ku romaanin pitäis 
olla kirjotettuna syksyllä ja luovuus on nupulla, ni kandee kyl 
varmaan kirjottaa, koska jos kirjottaa vaix puol sivuu päiväs 
ni ni ni sata sivuu tulis jo kahessadas päiväs, eli puol sivuu 
päiväs on liian hidas tahti, eli antaa tulla vaan sitä tekstiä, 
vaik arvaan kyl et tää mitä mä just nyt kirjotan on täysin 
kelvotonta, mut uskon silti et seki auttaa vähän et kirjottaa 
ihan mitä tahansa. Ehkä täst löytyy yks lause joka on kiva, tai 
ehkä mä vaan työnnän tän sekaan vaan ihan vaan kokonaan  
vaan vaan vaan koska voin. Kaaduin selälleni sängylle ja 
olisin halunnut jäädä siihen (mut en jääny).
Painostava vähän liian heikko kattolampun valo.
Kämpän sirinä.
Laskin pääni polvien varaan. 
Laku-puolukkapannacotta on väärin kirjoitettu.
(Onko muka?)
Space out
Tennis
Viimeiseksi ajattelin tennistä. Space out space out space out
Kuka syö huumeita ja kuka ei?
Space out
Määrittele ”ribbipaita”
Ja sitten space out
(Pitääks pestä hampaat?)
Pitäis



43

Hiljaisuus

Paitsi, että olen lahjakas kirjailija, joka ei vielä ole 
kirjoittanut mitään, olen siis myös lahjakas biisintekijä, 
joka ei ole vielä tehnyt biisejä, lukuunottamatta kahta 
omasta mielestäni helvetin hyvää biisiä, jotka liittäisinkin 
tämän kirjan soundtrackiksi, jos kirjoihin olisi tapana 
liittää soundtrackeja. Ensimmäinen biisi kertoo…no okei, 
en tiedä mistä se kertoo, mutta se on sävelletty erään 
sellaisen Pentti Saarikosken runon päälle, josta en pitänyt. 
Se on nauhoitettu nöykkiöläisen omakotitalon kylmässä 
kellarissa yöllä, ja siinä soitetaan Casion synaa, nokkahuilua, 
rikkinäistä viulua ja pöllöpilliä, joka on oikeasti pöllön, 
siis sen linnun näköinen. Taustalla ulisen hennosti mutta 
eläytyen kyseisen runon rivejä. Silloinen musasenseini 
Sampsa Rasimus piti siitä, verraten sitä jopa suosikkeihinsa 
ja aikansa kolinaindien kotimaisiin supertähtiin Lau 
Nau’hun ja Islajaan. Siitä lähtien olen kuvitellut olevani 
vain ajanpuutteesta kärsivä lahjakas muusikko. Toinen biisi 
kertoo taiteesta jälkeen 1945. Se oli sellanen konseptuaalinen 
biisimuotoinen oppimistaidepäiväkirja. Periaattees mä 
vaan laitoin läjään kaiken paskan mitä olin ikinä tuottanu 
ja vähän editoin. Harmi et romaanien soundimaailmat jää 
usein niin litteiks. Mullakaan ei oo paljon mitään ääntä 
täällä. Pari biisiviittausta.24 Äänikirjojen saralla olis hyvät 
mahdollisuudet panostaa soundimaailmoihin. Siit saattais 
kyl tulla aikamoist tulkintaa jos sinne rupeis lisäilee jotain 
random kolinaa.

24 Tää on ongelma. Jos mä kerran kirjotan tätä siks et mua harmitti 
et lavastukses mult pimitetään työkalut äänelliseen tunnelmanluontiin, ni 
miksen mä nyt sit käytä niitä riemulla? Ehkä mun kertojan ääneni on niin 
dominoiva ettei äänihommat meinaa tulla edes mieleen. Must tuntuu et 
mun täytyy nyt hetken olla hiljaa.
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Hiljaisuuden kappelissa talvella hiljaisuus kuulostaa vuo-
tavilta neniltä ja toppatakkeihin käärittyjen vartaloiden 
hienovaraisilta liikahduksilta.
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The opposites go hand in hand. Real silence is the starting point for 
all sound in the world, in the same way as light can only be deined by 
real darkness.25

25 Kari Rydman (Ks. Kukkonen, 285.)
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vittusaatanaperkele

Tupakkatauon ajan yksin bileissä aamuyöllä saunan jälkeen 
istuin sohvalla. Reisien väliin jäi viiden sentin rako. Polvet 
paljaina. Pelkkä mutsin t-paita: Rolling Stones on Tour. Kat-
telin polviani samalla lailla ku aina ku istun esim. vessan-
pöntöllä. Molemmissa on pieni luomi melkein samassa koh-
dassa. Skidinä istuin kerran yksin faijan broidin asuntoauton 
kuskin paikalla, tuijotin hytkyviä polviani luomineen ja hoin 
vittusaatanaperkele hmhttshuoh.26 Yks kerta ihan vähän ai-
kaa sitte mä havahduin siihen et ne luomet oli ehkä muut-
tanu muotoaan.27 Sit on yks sydämenmuotoinen luomi siinä 
missä reisi muuttuu pakaraks. Jossain vaihees huomasin et 
oikeesti neki on kaks luomea ihan vierekkäin. Näyttää ihan 
yheltä. Kysymys kuuluu, onks mikään sitä miltä se näyttää 
vai onks kaikki nimen omaan sitä miltä se näyttää? Polvien 
jälkeen tuijottelin lattiaa siitä viiden sentin raosta. Mun jalat 
venäläisellä matolla. Mainitsen ainoastaan toisen villasukis-
ta. Se oli hieno ja pastellinsävyinen.

26 Siis se rimpsu jotka kuuluu aina sanoo peräkkäin jos harmistuu. 
Niinku “höh”, sit se *kielen etuhampaiden takana olevaan kohtaan 
tiuskautus* ja *huokaus*.

27 Kyllä, ihosyöpä kävi mielessä, mut sellanen ei kuulu tähän tarinaan.
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Roskapostia

Mä kattelen aika paljon maahan. Kaupunkilomilla jää 
turistikirkot näkemättä, mut kotiin kantautuu taskun täydeltä 
kadulta kerättyjä aarteita. En koe tuntevani Helsinkiä 
kaikin puolin,28 mut sen erinäisiltä avenueilta tunnistan 
yksittäisiä katulaattoja. Sillon Barcelonassa ku mulle valkeni 
pelargonioiden todellinen luonne, keräsin roskia29 ja kirjottelin 

28 Kuinka opimme tuntemaan jonkun? Kun opimme sen yksityiskohdat ulkoa? 
Kaupungin esimerkiksi. Asun siellä, ensin yhdessä, sitten toisessa kaupungin
osassa. Kuljen aivan varmasti säännöllisiä reittejä, jalan, metrolla, autolla. 
Tunnenko kaupungin? Liikennevälineet, kadut työpaikat, ravintolat, elokuvate
atterit, museot, teatterit, kävelyreitit, tunnenko kaupungin, kun tunnen kaikki 
nuo? Ehkä silloin, kun pystyn kulkemaan ajatuksiini vajonneena monia reit
tejä. Kun tiedän, kuinka löydän ilman opastusta, mitä mistäkin voi ostaa jne. 
Eikö täytyisi huomioida vielä jotain tämän lisäksi? Mitä? Historia esimerkiksi.  
Objektiivinen historiallinen kehitys, muutos ja sen jäljet. Henkilökohtainen 
muisto. Molemmat toisiinsa sekoittuneina ja toisiaan täydentäen. Tunnenko 
kaupungin esimerkiksi silloin, kun siitä on tullut jotakin muotokuvan tapaista, 
säilytystila, jälki siitä, mitä olen siellä kokenut? *

29 Pahvilaatikonpalanen ja suikale revitystä julisteesta en muista keille  
ja ranskiskotelo Irina Sytchevalle, koska se ymmärtää kans roskaruoan 
päälle. Se syö tosi paljon hampurilaisia. Kerran Tinderissä mun oli ihan 
pakko laittaa viestii jollekin Anterolle, ku sen proiilissa luki jostain syystä 
hampurilainen. Moi. Liketin sua koska sun profiilissa luki hampurilainen. 
Hampurilaiset on must tosi hauskoja. Kerran Hesburgerissa aloin nauraa 
kesken kaiken, ku must oli niin hauskaa ku ihmiset jonossa mietti, mitkä ham
purilaiset ne ottais. Mul on yks kaveri joka syö tosi paljon hampurilaisia. Se 
kävi hypnotisoijallaki ku se ajatteli syövänsä liikaa niitä. Se kaveri tulee mulle 
aina mieleen kun nään jotain hampurilaisiin liittyvää. Laitan sille linkkejä 
kuviin ja ostelen hampurilaisen näköisiä lahjoja, esim. pehmolelun. Kerran 
googletin “hamburger macaron” ja ilahduin. Yhessä Vaaleanpunainen Pantteri 
leffassa oli joskus joku tyyppi, joka yritti sanoo hamburger, mut sil oli kai joku 
puhevika ni ei siit meinannu tulla mitään. Se oli suomennettu “änpyriläinen”. 
Seki oli must tosi hauskaa. Anterokaan ei vastannu. Tarkottikohan se sitteki 
hampurilainen as in se kaupunki Hampuri -lainen?

* Näin hienosti pohti Helmut Heißenbüttel päätyen Forssinki kirjaan. En valitettavasti 
tiedä mitä muuta se on kirjottanu, koska Wikipedias luki vaan et sen viimeset sanat ennen 
kuolemista keuhkokuumeeseen 75-vuotiaana oli “wie ein Schokoladen-Milchshake nur 
knackig.” Kuitenki jo se riitti ansaitsemaan mun elinikäsen kunnioituksen.
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niihin kirjeitä reissupostikorttien hengessä. Matkaterveiset ja 
palanen Barcelonan katukuvaa kotiinkannettuna.

Mä tykkään kirjeistä. Kirjeet on yleensä osoitettu sellasille, 
joiden kanssa haluu tai tarttee olla tekemisissä jostain syystä. 
Mun kirjeisiin liittyy oikeestaan aina kaipuu ja toive olla 
samassa paikassa sen kaivatun kanssa. Siks mä sisällytän 
mun kirjeisiin viitteitä siitä tilasta mis kirjotan. Haluun et se 
kirjoitushetki on tavallaan sama ku vastaanottajan lukuhetki. 
Mä tuon vastaanottajan lähemmäs itseäni kirjoitushetkellä 
ja itseni lähemmäs vastaanottajaa lukuhetkellä. Meille aukee 
portti samaan tilaan ja aikaan.

Kirjeet on myös keino käsitellä omia tunteita. Parasta on, 
ettei niitä oo pakko lähettää. Ei. Parasta on sit ku ne lähettää. 
Ja sit ku saa kirjeen. Se vasta on parasta. Mut kirjettä kirjoit-
taessa todella tulee omat ajatuksetki selväks. Se on niin hidas 
kommunikaatiomuoto ettei väärinkäsityksille oo sijaa, ja siks 
pitää asetella sanansa mahdollisimman tarkasti, ja samal 
alkaa myös ite ymmärtää paremmin miltä tuntuu.

Mut entä sit jos ne paperille levitellyt syvimmät tunnot joutuu 
vääriin käsiin? Aukeeko ulkopuolisellekin silloin portti siihen 
samaan tilaan ja aikaan kirjoittajan ja vastaanottajan kanssa? 
Kerran löysin roskalavalta jonkun Rainer Thesslundin 
työportfolion ja rakkauskirjeitä. Siis ihan vaan sen verran 
nopeesti vilasin et tuli selväks et ne oli rakkauskirjeitä, mä en 
oo mikään tirkistelijä! Tai oon mä kyl ihan hirvee tirkistelijä. 
Tuli kyl kauhee stalkkeriolo jossain vaihees ja oli pakko 
lopettaa. Mut mä ite oon sellanen sosiaalinen ekshibitionisti 
et mua ei itteeni silleen hirveesti haittaa, eli jos jossain jostain 
syystä tulee mun kirjeitä vastaan ni ei tartte kainostella.



Moi

Näin äsken mutsin. Se oli dyykannu Robin Hoodista laatikkotolkulla 
noit sitruunavicksejä ja halusin tuoda muutaman sulleki, vaik tiesinki 
ettet оо kotona.

Sain kyydin Vuosaaren metrikselle. Kävin Itiksen Anttilas hyvästelemäs 
Irinan. Kuljin sen perässä ties kuin kauan ku se järjesteli leluosastoo. 
Еi tehny mieli lähtee, ku se tuntu jotenkin niin lopulliselta. Lopuks 
kysyin et halataanko me, ku eihän me ikinä halata. Se sano et se oli 
aatellu kättelyä. Ja niin me sit käteltiin, ja sit lähin.

Hyvästeleminen on jotenki niin vaikeeta. Suaki oon hyvästelly koko 
viikon. Nyt sit istun täs sun rapussa kirjottamas sulle kirjettä. Oon 
täs sun kerrosta yhen ylemmällä tasanteella. Siis täs mis on parveke. 
Тäs оп tosi hämärää ja kuulen koko ajan jotain ääniä ja kuvittelen et 
joku löytää mut täältä ja kattoo et mikä pummi siinäki istuu. Lisäks 
ulkona sataa ja tääl on vähän kosteeta mut lämmin ja oikeestaan aika 
mukavaa. Hyvä paikka kirjottaa jäähyväiskirjettä.

Samalla hyvästelen tän paikan. Tän hämärän portaikon. Sun pinkin 
oven numero 33. Pitkän kissoilta haisevan käytävän ja loisteputket. 
Postilaatikon ja sun naapurin posliinibambit. Kävelin aina mahdol
lisimman hiljaa ettet kuulis ku tuun. Yleensä mua jännitti niin paljon, 
et sit ku avasit, olin ihan hiessä ja hengästyny hermostuksesta. Ekan 
kerran ku kävin et avannu ovea! Tai siis et varmaan vaan ollu kotona. 
Luulen et koko rappu kuuli ku mun sydän hakkas.

Ja sun porttikongin. Sisäpihan. Erkkerin. Sun erkkeri mua jännitti 
kaikkein eniten, ku saatoit nähä mun kävelevän porttikongista rapun 
ovelle, jos vaikka joit teetä ja luit ikkunan ääressä. Ja ainahan sä joit 
teetä ja luit ikkunan ääressä.

Sun lämpimän kodin ja keltaisen talon. Oho, luulen aina etten sais

paperia täyteen mut silti joka kerta loppuu tila. Ja sit vaan jaarittelee jotain 

turhuuksia jostain tilan loppumisesta, vaik sen sijaan olisin voinu laittaa niille 

muutamalle vikalle riville jotain kivaa. Hei kiitti muuten Viel siit mixtapesta. Se 

on parasta mitä oon koskaan saanu keltään, oikeesti! Apua. Now this is it, I’m 

running out of  space, nähään aurinkoisel tiellä eiku kadul eiku roadilla!
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Moi

Oon iilistelly sua aika paljon siitä lähtien, ku tossa taannoin tans
sin ja kaljan makuisten pusujen saattelemana päätit astua mun todel
lisuuteen. Vaikka oot mielessä, tunnut tällä hetkellä aika kaukaiselta 
ja saavuttamattomalta. Kuitenkin heti ku ajattelen sua, mun vatsaan 
asettuneet perhoset tulee levottomiks ja alkaa vaihdella paikkoja. Ajat
telen sua ehkä vähän samalla tavalla ku varmaan ajateltais jotain 
tyyppiä, joka tavataan festareilla ja huppelihuumas ollaan ihan rakas
tuneita, mut tietenkin unohdetaan vaihtaa numeroita. Ja sit aamul se 
tyyppi on kadonnu, eikä siit oikein edes tiedä mitään, kotipaikkakunnan 
nyt korkeintaan ja kasvonpiirteetki alkaa haalistua, mut sen tunteen 
muistaa. Ja sit lähetellään epätoivoisia etsintäkuulutuksia Metroleh
den tekstaripalstalle.

“Sinä kaunispiirteinen tatuoitu mies VÄSsin bileissä, jaoimme yön 
äänistudiossa, seuraavana päivänä tarjosit lounaan Kipsarissa ja 
sydänsuruissa kärvistelevän ystävämme kanssa keskustelimme mm. 
TUTU:sta, kunnes poistuin paikalta. Teit vaikutuksen. Tavataanhan 
uudestaan?”

Just jotenki vähän samal taval saavuttamattomalta sä tunnut, mut en
emmän päänsisäisesti. Eikä mekään sitä paitsi vaihdettu numeroita, 
eikä tonne Facebookiin voi mitään kirjoittaa, se on ihan liian kasuaali 
kanava tällaseen. Ja sitku en kuitenkaan viitti lähetellä mitään sinne 
Metrolehteenkään, etkä sä varmaan edes tulis sitä lukeneeks, ni ajat
telin et tällanen kirje vois olla ihan hauska. Ei silleen hehhehhauska, 
mut you know, hauska. Mä en kyl viel tiedä lähteeks tää sähköisenä 
vai esineellisenä. Periaattees oon kyl perinteisten kirjeiden ystävä, mut 
miten helvetis mä saisin välitettyy tän sulle jotenki tarpeeks smoothisti? 
Tai no eihän sil oo kyl edes mitään välii täs vaihees. En mä tiedä miks 
siit piti edes mainita. Tai et kyllähän se siin toimitusvaihees on jo 
selvinny, ja varsinki siinä vaihees ku sä jo luet tätä, eli nyt. Mut se siitä! 

Mä muistin just et sä kerroit olevas juntti Lappeenrannast, ja et sul on 
se kiva miu mau -murre. Pysähdyn nyt hetkeks iilistelee sitä. Ehkä mä 
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muistan samal jotain muutaki.

—

No kyl mä muistin vähän kaikkee, joitain sun ominaisuuksii, ja sit 
juttui joist puhuttii ja joit elettii. En viitti ruveta listailee niit tähän, 
koska säki oot kuiteski ollu siellä, vaik toisaalt et ehkä muista paljoo 
mitään, koska olit niin humalassa. Itse asias oiski hauska tietää mitä 
sä muistat. Joka tapaukses oon vieläki vähän ihmeissäni koko jutusta, 
mut en enää ihan niin ihmeissäni ja varautunu ku silloin aamulla, 
ku kysyit mitä ajattelen siitä. Plus oon paljon parempi ilmasee itteeni 
tälleen kirjeellisesti, ku tilanteissa, joissa hätäsesti yrittelen muuntaa 
jotain etäisesti tunteita muistuttavia mieleni ameeboita lauseiksi. Var
maan huomasit et oon nyt menos niit kohti kuitenkin. Mun ajatuksii 
kohti. Joo, siis koht mä kerron sulle! Ja samal itelleni. Oikein jännittää 
mitä sielt tulee ulos. Täytyy ehkä käydä jännitystupakilla täs välissä. 

Täs vaihees jää soimaan Lana Del Reyn ”Ride”. (Tiedoks, et se ei siis 
todellakaan oo mikään mun suosikki, tai et oisin jotenki iilistelly sitä 
täs kirjottaes, se vaan sattu soimaan nyt.)

Noni. Vedin mintunvihreet toppasaappaat jalkaan, ylleni mustan it
sensäpaljastelijatrenssin ja menin parvekkeelle. Sielt näki vastapäisen 
talon, palan kisistä ja sporakiskojen väleissä puikkelehtivan maailman 
oudoimman suojatien lisäks hohteellaan itseään ympäröivät pilvet va
laisevan kuun, tähtiä ja alhaalla kadulla ohi kävelevän narkkaripar
iskunnan. Siin tupakoidessa tuli mieleen, et tää kirjeiden kirjottaminen 
on aika helppoo ja siistii sit ku se lähtee rullaa. Tuntuu et vois yht’äkkii 
kertoo ihan kaiken. 

Mähän oon siis ihastusnarkkari. On maailman siisteintä olla ihas
tunu, ja aina jos on tarjolla jotain sen tapaistakin, mä tartun siihen. 
Eli ylipäänsä se, et sä lähestyit mua siellä bileissä sillä tavalla päät
täväisesti, oli mulle tosi imartelevaa ja syy innostuu susta. Mut tää 
innostus ei varsinaisesti merkitse viel mitään, vaik se aiheuttaaki mulle 
saman jännän tunteen ku ihastuminen, koska mun iilikset on tiettävästi 
epäluotettavia, kernaasti itsensä ihastukseksi naamioivia huijareita. 
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(Mut siis öö jos must tuntuu joltain ni kai must sit tuntuu siltä eikä 
oikeesti joltain toiselta joka muka vaan tuntuu siltä…what?)

Nyt ku näiden tunteiden alkuperä on paikannettu, voidaan yrittää an
alysoida reaaliaikaisia tuntemuksia kokemusten valossa. Tarvitaan to
siseikkoja. What have I got? Mulla on sun kanssa vietetty ilta, yö ja 
aamupäivä. Mulla on vahva näppituntuma sun vartalosta, voimakas 
vaistot virittävä muisto tuoksusta, mielikuva olemuksesta ja se haalis
tuva kuva kasvonpiirteistä. Mulla on kiistämätön kokemus siitä, että 
mä viihdyin sun seurassa, että sun läheisyys tuntui ihanalta. Se on jo 
niin iso iiliskokonaisuus et ei siit varmaan voi erehtyy. Paitsi et oltiin 
kännissä ja darrassa. Mut kuitenkin.

Muttei toki siinä vielä kaikki! Mun, sun ja meidän välisten hommelei
den lisäks onkin joku kolmas merkityksellinen henkilö jossain välimat
kan päässä! Et mitäs mä nyt tässä sitte? Sä tavallaan vetäsit maton 
mun alta. Mut tiiätsä, jotenki mä en sit kaatunutkaan, varmaan siks 
et sä pidit must aika hyvin kiinni sen tehdessäs. Se kuva, jonka teidän 
tilanteesta sain, on aika epämääräinen, enkä oikeestaan tiedä mitä sä 
ehdotit mulle siin hetkes ku kysyit mitä mieltä mä oon. Mut merkit
tävää on se, että sä kuitenkin kysyit, ja huolimatta kaikesta (ja kai
kista) mä oon sitä mieltä että…

Pitäiskö täs olla drumroll? Mautonta, ei laiteta.

Sä oot kiehtova, kaunis, seksikäs ja älykäs olento, ja koska mun 
elämässä tavallaan on kiehtovan, kauniin, seksikkään ja älykkään 
olennon kokoinen aukko, ni totta kai mä oon kiinnostunut susta nyt ku 
sä oot saattanut itsesi olennaiseksi osaksi mun tietoisuutta.

Mitä tulee odotuksiin kiehtovan, kauniin, seksikkään ja älykkään 
olennon suhteen, ni mullahan ei siis mitään odotuksii oo. Muutaku et 
toivottavasti sen kaa ois helppo olla, vois duunaa kaikkee siistii yhes 
ja jutella ihan mist vaa, hullutella, nukkuu vierekkäin ja pussailla. 
Tietäisin kaikki sen jutut, esim. et se haluu kahvin Beyoncén ihon 
värisenä ja kahdella sokerilla, ja vois vaan kävellä suoraan jääkaapille 
ku menee kylään tai hetkenä minä hyvänsä soittaa et moi, mis oot, 
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mennääks hakee syntetisaattoreit roskalavalta Maunulasta (true 
scenario, mut en siis menny ku oli tosiaan se aukko vaan).

No ei mut oikeesti mun ”mullahan ei siis mitään odotuksii oo” tarkot
taa kai, et yleensä jos oon innostunu jostain tyypist, ni haluun hengaa 
sen kaa aika paljon niin kauan ku se on siistii, mut sit ku se ei jommast 
kummast ookaan enää siistii ni sit pitää lopettaa tai säätää olemisen 
tapaa jotenki sopivammaks. Mut et kyllähän siin silti sellanen inten
siivisyyden kaipuu kalskahtaa, vaik ei mikään ”vakava parisuhde”, 
sanapari josta saan näppylöitä, oliskaan kiikarissa. 

Kai mua jotenkin kiinnostaa ottaa susta selvää kokonaisuutena. Mut 
vaan jos säki haluut. En jaksa olla sellanen ällö stalkkeri, joka vai
kuttaa olevan tosi lääpällään vaan koska epätietoisuuden tuskissaan 
vainoo toista joka hetki. Koska, edellämainittuihin seikkoihin nojaten, 
eihän täs oo mitään jos ei oo mitään, mut jotain vois olla jos haluis. 
Emmä tiiä, jotenki aika outo juttu mut samal ihan hauska ja freesi. 
Ehkä jopa vähän sillee hehhehhauska.

Lopuks haluaisin viel toivottaa sut tervetulleeks mun todellisuuteen. Eli 
tervetuloa nyt sitte! Oon ilonen et tulit! Toivottavasti tää mun kirjaile
ma ovimatto ei antanu ihan surkeeta ensivaikutelmaa. Ainaskaa mä en 
vetässy sitä sun alta. Ja muutenki siihen on tavallaan vaan tarkotus 
pyyhkii jalkansa ennenku käy peremmälle. Kenkii ei todellakaan tartte 
riisuu. Otatsä teetä tai jotain?
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Stalkkerit

Meillä oli yläasteella Irina Sytchevan kanssa tapana välillä 
vähän varjostaa joitain kiinnostavia tyyppejä. Se oli yleensä 
aika pientä ja harmitonta, mut kerran koulun jälkeen seurat-
tiin yhtä ihanaa poikaa erinäisillä kulkuvälineillä Vuosaar-
esta jonnekin Laajasalon omakotilähiöön, ja kateltiin kadun 
puolelta ikkunasta ku se söi välipalaa keittiönpöydän ääressä. 
Se alko tuntuu jo vähän väärält.

Jossain vaiheessa opittiin sana stalkkeri. Me oltiin siis todel-
laki stalkkereita. IRC-galleriassa stalkkailtiin yhtä coolii 
kaveriporukkaa, jotka hengaili jossain stadissa ja oli koko 
ajan hel-looksissa. Me annettiin niille nimi ”Karu totuus”. 
Se tuli siitä, et viileiden virtuaali-imagoidensa jälkeen ne 
oliki ihan bore ja lame. Tai ehkä me ei vaan ulkopuolisina 
koskaan päästy näkemään niiden parhaita live-olomuotoi.

Stalkkerin päänsä sisällä muodostama suhde kohteeseensa 
kiehtoo mua. Tuntuu hullulta ja vaaralliselta, et ainoastaan 
toista ajatellen ja muutamien henkilöfaktojen väliset valtavat 
aukot mielikuvituksen voimin täydentäen voi saavuttaa tut-
tuuden tai läheisyyden tunteen ihmistä kohtaan, joka ei vält-
tämättä tiedosta edes toisen olemassaoloa. Jotkut fiilaa julkisii 
hahmoja, toiset valkkaa kohteensa lähempää. Molemmat on 
nykyään aika helppoja, ku voi vaan lisää facekaveriks, seuraa 
instagramis tai twitteris tai muis, oli kysees sit peräpulpetin 
Pipsa tai Beyoncé.

Oon myös ite aina halunnu stalkkerin. Tai siis oishan se nyt 
siistii et jotain kiinnostais niin helvetin paljon. Ottais selvää 
kaikest ja jotain seurailis mua himaan. Oon yrittäny tehä 
sen helpoks ja jopa houkuttelevaks. En ikinä laittais mun 
yhteystietoja salaisiksi, eihän se muuten löytäis mua. Netis 
oon koittanu pitää huolen siit et on hyvät ja kiinnostavat, 
vähän kuitenkin salaperäiset profiilit. Joskus 2005 rakensin 
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mun eri nettiprofiileista sellasen linkkivinkkiradan, et tyyliin 
galtsus oli linkki last.fm -profiiliin, last.fm:s linkki livejourna-
lin nettipäiväkirjaan ja niin edelleen, silleen et halutessaan 
sai kyl selville ihan kaiken. Emmä sit tiiä hyödynsikö kukaan 
kyseistä järjestelmää. Mut ei kai sitä voikaan tietää, muuten 
se ei kai ois kovin hyvä stalkkeri.

Vai onks stalkkerin lopullisena tavoitteena lopulta koh-
data kohteensa? Ja millasii mahdollisii loppuja on olemassa 
stalkkaus-stooreille? 

Jossain ihanas rom-comis tietty päädytään yhteen. Niinku 
tää yks mis jäbä stalkkaa mimmii facebookis ja opettelee 
kaikki mist se tykkää, ja sit menee jonneki samalle keikalle 
ja pätee täysii kaikil niil jutuil. Se jatkuu liiallisuuksiin, ja 
sit se jätkä ahistuu et ei vittu se on rakastunu vaan siihen 
nettiprofiiliin ja sen suorittamiseen, mut sit se mimmi sanoo 
et joojoo kyl se nyt on hiffannu koko ajan mut kyl se silti 
sitä rakastaa, ja sit se jäbä tajuu kans et kyl seki sitä mimmii 
rakastaa ja sit ne on salee yhes ikuisesti.

Tai sit voi käydä niinki horroristi ku Robin Williamsille one 
Hour Photos et kuvittelee et joku random valokuvien perhe 
onki oma perhe ja tulee sotkeennuttuu niihin harhoihin vähä 
liikaa, ja lopult löytääki ittensä kiduttamast jengii jossain ho-
tellihuonees kosto-/pelastamismielessä.

Mut ehkä useimmin ei tapahdu mitään, ku stalkkeri ei osaa 
tehä viisast siirtoo ja kaikki jää mielikuvitusasteelle, kunnes 
koittaa kyllästyminen. Tai sit jos liike tehdään, se on kömpelö 
ja harhanen, kohde on joko välinpitämätön tai friikkaa ja 
kuvitelmat murskaantuu.

Sit jos ei meinaa mistään löytää omaa stalkkerii, kantsii kir-
jottaa vaan kaikki tällaseen romaaniin ja pudottaa se jonneki 
kadulle. Parhaas tapaukses joku hyvän päälle ymmärtävä 
kustantaja löytää sen ja tulee hakee kotoo.
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Lentokentällä1 

1 Tällanen teksti on musta jotenkin tosi tilallista. Se vaikuttaa jotenki  
todemmalta ku tällanen painettu skeida ku voi vaa tietsikal kirjottaa mitä 
sattuu. Toisaalt oon voinu valehdella muistivihkoonki. Vaikka ajan ja paikanki.
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Vähän niinku lasten piirustukset lefoissa. Tulee  mieleen et onks rek vi- 
sitööri oikeesti ite yrittäny piirtää lapsen piirtämän näkösen ku ois voinu 
lapsen asialle. Nää mun on kyl ihan aidosti sitä mitä väittävät olevansa.



66

Teo Paaer käveli 
myrkkyhämähäkkien alitse
Siirtomaaherrashattuinen Teo Paaer käveli kumartuen 
matalan puuston alitse hiekkadyynien taakse virtsatakseen. 
Jäin tuijottamaan hänen peräänsä ja havaitsin oksistojen 
väleihin kutomissaan seiteissä tuulen mukana heiluvat myrk-
kyhämähäkkien ruumiit. Miksi nauroin?
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Halusin kirjoittaa siitä

Halusin kirjoittaa siitä, kun istuttiin asuntoautossa ja pöy-
dällä olevissa emalimukeissa oli kokista. Päässäni aloin muo-
dostaa lausetta:

Pöydällä kokista
Pöydällä kokista emalimukeissa
Kahdessa emalimukissa pöydällä kokista
Pöydällä olevassa kahdessa hieman erilaisessa emalimukissa kokista
Puuta jäljittelevällä laminaattipintaisella pöydällä kahdessa 
hieman erilaisessa emalimukissa oli kokista.

Jäin jumiin siihen kohtaan, missä halusin kuvailla pöytää, 
mutten tiennyt, mitä puuta se yritti jäljitellä. Se tuntui 
kuitenkin merkitykselliseltä. Kytkin tietokoneen puhelimen 
kautta internettiin ja hain Googlesta:

puujäljitelmä
puujäljitelmät
puulajien tunnistus
puulaji pinta
tunnista puulaji
recognize tree from wood
wood identification

Sitten alkoi sataa kovaa. Valtavia pisaroita. Ne iskeytyivät 
Hymerin kattoon ja seiniin, perään ja tuulilasiin. Sateen ääni 
oli ylivoimainen muihin aistimuksiin verrattuna. Seuraavaksi 
ajattelin kokiksen makua suussani ja juoman tuomaa narsku-
vaa hammastuntumaa. 

Autossa tunsi olevansa turvassa, suojassa olosuhteilta. Kes-
kellä auton kattoa oleva surkeasti teipattu kattoluukku alkoi 
vuotaa matolle. Tuomas kaivoi roskiksesta mäkkärin limu-
mukin ja asetti sen vuotokohdan alle.
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”Nyt on rumpu.”

Sitä ennen Tuomas kaatoi kokista tunnistamatonta puulajia 
jäljittelevällä laminaattipintaisella pöydällä, jonka vastak-
kaisilla puolilla istuimme kumpikin omissa puuhissamme, 
olevaan kahteen melkein samanlaiseen emalimukiin.

”Toi muuten on kyl ihan puuta.”

”Niin toi reuna mut ei pinta! Vai onko? Kato nyt tätä, ei voi 
olla…toi kuvio on noin sumee, vai onks siin sit vaan niin 
paksu laminointi päällä et se sumentaa sen puupinnan? No 
ainaki jos täst löytyy kaks samanlaist kohtaa ni sit se ainaki 
on varmasti laminaatti, jos se kuvio kertautuu.”

Siirtelin tavaroita pöydällä ja yritin etsiä kahta samanlaista 
kohtaa tuloksetta. Silti kerta toisensa jälkeen pöydän pintaa 
tuijoteltuani kallistun edelleen laminaatin puolelle. Voisin 
vaikka vannoa erottavani kuviosta painojäljen. Jonain 
päivänä vielä tuon autoon luupin varmistuakseni asiasta. 
Myös kunnollisen puumateriaalintunnistusoppaan hankinta 
tulisi kysymykseen.30

Kirjoitettuani kokiksesta pöydällä, ja ennen kun kävin ulkona 
ja menin sen jälkeen pötköttelemään auton ohjaamon päälle 
laskettavaan yläsänkyyn, ajattelin emalimukeja. Jopa puhuin 
emalimukeista. Niiden olemukseen liittyy nimittäin jotakin 

30 Ei nimittäin ole lainkaan samantekevää mikä puulaji on kysy-
myksessä yritettäessä kuvailla tarkasti jotakin puupintaa. Toki väriä voi 
yrittää kuvailla mahdollisimman tarkasti, tai pinnankuvioita, ja toivoa, 
että ne ovat jotenkin erityisen tyypilliset, jotta oikea mielikuva saadaan 
aikaan. Toisaalta, vaikka itse tuntisin puulajit, ei yhden nimeltä mainit-
seminen välttämättä tuo lukijalle mieleen mitään, tai vaatii vähintäänkin 
vaivannäköä, esim googlettamista, jotta oikea mielikuva saadaan aikai-
seksi. Tällaisessa tapauksessa saattaa sittenkin olla hedelmällisempää vain 
kuvailla puuta. Kolmas vaihtoehto on kahden ensimmäisen yhdistelmä, 
siis puulajin mainitseminen ja sitten täsmentäminen kuvailemalla. Näin 
lukijan on mahdollista myös laajentaa mielikuvaansa kyseisestä puu lajista. 
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aika mielenkiintoista. Voisin jättää kuvailematta niitä, ja se 
siitä, tietäisitte vain, että niitä on kaksi, että ne olivat pöy-
dällä ja että ne ovat melkein samanlaiset ja vain vähän eri-
laiset, jos sitäkään, sillä se ei sinänsä saata olla sellainen asia, 
jonka lukemastaan muistaa. 

Mukit ovat kuitenkin juuri sillä tavalla samanlaiset, että 
niiden erilaisuus on  mielenkiintoista, juuri siksi, että periaat-
teessa sen voisi jättää mainitsematta ja antaa niiden mennä 
samasta mukista, sillä ne ovat vain sen verran erilaiset, että 
jos näkee vain toisen kerrallaan kerran vuodessa ja on vähän 
huono muisti, saattaa niitä luulla täysin samanlaisiksi, tai 
jopa samaksi mukiksi.

Aloitan yhtäläisyyksistä. Molemmat ovat siis emaloituja, 
valkoisia ja kummassakin on korva ja tummansininen 
reunus. Ne ovat yläprofiililtaan pyöreitä ja kumpikin 
levenee pohjasta reunusta kohti. Kummankin kyljessä on 
kuvio, joista löytyy melkein samat värit; vaaleansinistä, 
punaista, oranssia ja mustaa. Toisesta, löytyy lisäksi 
vihreää, se on reunushakaisijaltaan sentin pienempi, siis 
kahdeksansenttinen, sekä ehkä kolme milliä korkeampi, ja 
lisäksi ehjempi, tosin sisältä pinttyneempi kuin kaverinsa. 
Aiheena siinä ovat ruusut. Isommassa, eli halkaisijaltaan 
yhdeksänsenttisessä on aiheena kolmipyörällä keltaista 
pupua takaa ajavat kaksi pandakarhua, joista yksi polkee 
ja toinen vilkuttaa, siis ehdottomasti paljon omaperäisempi 
aihe. Pandamukin sinisestä reunuksesta on lohkeillut emalia 
epätasaisesti noin puolelta matkalta kehää, mutta se ei 
haittaa.

Mukit on tehty Kiinassa, ja pohjassa oleva leima paljastaa 
niiden olevan myös samaa Lucky Elephant -merkkiä. Leiman 
lisäksi pohjasta löytyy halkaisijan pituus. Mainitsemani mitat 
ovat siis virallisia, eivätkä mitään valistuneita arvauksia tai 
amatöörin tärisevin käsin viivottimella mittaamia. 
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En usko, että olen koskaan luullut mukien olevan saman-
laiset, vaikken ole niitä aktiivisesti toisistaan erottanutkaan. 
Kolmipyöräilevät pandat on kuva-aiheena niin mieltä kiihot-
tava, etten todellakaan voisi mitenkään sekoittaa sitä ruu-
sumukiin. Korkeintaan olisin voinut kuvitella, että mukit 
ovat saman kokoiset ja muotoiset. Mutta jutun fanfaari on 
vielä soittamatta. On nimittäin kolmaskin muki.

Kolmas muki on todennäköisesti aika samanlainen kuin 
yllä kuvailemani ruusumuki. Todennäköisesti siksi, että sen 
lisäksi että siinäkin on ruusu, mistä syystä kutsunkin sitä 
tästä lähtien ruusumukiksi numero kaksi, ja aikaisempaa 
täten ruusumukiksi numero yksi, löysin sen samasta paikasta 
ja samaan aikaan kuin ruusumukin numero yksi, nimittäin 
eräästä kotitaloni kellarin lukitsemattomasta komerosta, 
joka oli sisältönsä perusteella kuulunut jollekin säilönnästä 
innostuneelle, sittemmin harrastuksensa syystä tai toisesta 
lakkauttaneelle. Hiiviskelin kellarissa joskus kauan sitten 
keskellä yötä seikkailunnälissäni, koettelin ovia kotiavaimel-
lani, jonka nykyään tiedän kotini lisäksi käyvän myös rapun 
oveen, kellariin, pesutupaan ja verstashuoneeseen, jossa on 
kyllä kaksi höyläpenkkiä ja erinäisiä ihmisten jälkeensä jät-
tämiä työkaluja ja remontoimistarpeita, mutta joka ilmas-
toinnillisesti on kelvoton kunnon nikkarointia ajatellen, 
kävin läpi ihmisten auki jättämiä komeroita, joista yksi siis 
tämän oletetun säilöntäfanin. Näky oli suorastaan historial-
linen. Tuntui, kuin olisi astunut aikakapseliin tai selviytyjäksi 
zombie apocalypse -elokuvaan. Komero oli täynnä vanhoja, 
pölyn peittämiä säilyketölkkejä ja -pulloja, osa tyhjiä ja osa 
täysiä ja sinetöityjä. Nestemäisiä sisältöjä, kiinteitä sisältöjä, 
en muista tarkkaan mitä. Sanotaan, että mustaherukka mehua 
ja sieniä, vaikka mielikuvissani kaikki purkit olivat todella 
tummanpuhuvan punertavia tai violetteja. Jos tykkäät suo-
lakurkuista, saat luvan kuvitella kurkkupurkin. Etiketit oli. 
Tuorein päiväysmerkintä oli muistaakseni parhaimmillaankin  
70-luvulta. Otin kyllä kuviakin, joista asian ehkä voisi 
tarkistaa, tai ainakin aioin ottaa, mutten ole enää varma 
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siitäkään, enkä siksi viitsi ruveta miettimään millä lukuisista 
kameroistani olen nämä hypoteettiset kuvat ottanut, ja mille 
lukuisista tietokoneistani ne täten siirtänyt. Luku 64 tuntuu 
tarpeeksi tutulta. Sanotaan, että tuorein päiväysmerkintä oli 
vuodelta -64. Erinäisten vapaavalintaisten säilykkeiden lisäksi 
komerossa oli mystinen pitkänmallinen  pahvilaatikko, jonka 
mystisyys perustuu tietysti täysin oman mystiikannälkäisen 
mieleni tulkintaan uteliaisuudesta tavallista pitkänmallista 
pahvilaatikkoa kohtaan, joitain astioita ja varmaan paljon 
muutakin, joka ei kiinnostanut tarpeeksi, koska en muista  
mitä. Lämpömittari. Bulkkia. Kuin femman seteli, yritäppä 
ite piirtää ulkomuistista. Mut ne astiat mä muistan, koska ne 
mä otin. Keltainen ja oranssi sellanen kovamuovinen muki, 
60–70-lukulainen kahest erikorkusest ympyrälieriöstä koos-
tuva. Sit vaaleenkeltasii sellasii toisenlaisii muovimukeja, 
kaks jalallista laakeeta liköörilasia, siis samanmallista sell-
asta maljaa ku shampanjalasit ennenku niist tuli pitkulaisia 
mut pienempää, ja sit ne emaliset ruusumukit numero yks ja 
kaks. Ja silloin mä ajattelin, et mullahan on jo yks tällanen 
samanlainen, vaik oikeesti en voinu mitenkään ajatella et se 
on samanlainen, koska tiesin et siin on pyöräilevä panda.

Luulen, että mukien kanssa on käynyt vähän samalla tav-
alla kuin asuntoani vastapäisten talojen, joita ennen kutsuin 
yksikössä vastapäiseksi taloksi. Niiden sauma kulkee juuri 
minun asuntoni kohdalla, ja ne ovat melkein samanlaiset, 
mutta kuitenkin vähän erilaiset, enkä silti koskaan erikseen 
ajatellut niitä erillisiksi, ennen kuin aloin kiinnittää huomiota 
sauman viertä laskeutuvaan mintunvihreään räystäsvesiput-
keen. Se oli mielestäni hienon värinen ja kun olin katsel-
lut sitä aikani, huomasin myös sauman, ja aloin tiedostaa 
kahden eri talon olemassaolon. Siitä hetkestä eteenpäin talot 
eivät näyttäneet enää yhtään samanlaisilta.
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Esinepornoo

Olen ehdottomasti esteetikko. Vaalin esteettistä tyydytystä 
tuottavia asioita. Se näkyy selkeesti siinä, mitä mä kirjoitan. 
Esim. sanapari ”pinkit verhot” herättää mus aika paljon es-
teettistä tyydytystä. Sen esteettisyys lymyilee useammallakin 
tasolla; sanassa, asiassa ja sovelluksessa.

Mä kerron pinkeistä verhoista, koska ne asiana tuottaa mulle 
esteettistä tyydytystä. Mä valitsen sanaparin “pinkit verhot” 
vaik oikeesti ne esteettiset verhot jotka mä kuvittelen on 
vaaleamman punaiset ku mikskä pinkki yleisesti mielletään, 
koska “pinkit verhot” on mun mielestä sanaparina esteet-
tisempi ku “vaaleanpunaiset verhot”. Lisäks on paljon muita 
pinkkeihin verhoihin liitettäviä esteettisiä asioita, kuten 
niiden liehuminen ikkunan edessä ja valon suodattuminen 
niiden läpi. Pinkit verhot on mulle esinepornoa. Sanapornoa 
myös.

Mun lähtökohdat on siis esteettiset. Toisaalta esteettisyys 
ehkä vähän sotii esinepornoilua vastaan. Pornohan perus-
tuu siihen et kaikki näytetään kerralla ja oikein hierotaan 
naamaan, ja esteettisempää saattaa olla se et kierrellään ja 
kaarrellaan, vaikeutetaan näkemistä. 

Viktor Šklovskin31 mielestä ihmiset tottuu asioihin liian helposti. 

31 Viktor Šklovski on sellanen about sata vuotta sitte vaikuttanu tosi 
hauska venäläinen formalisti. Formalistithan kiinnitti erityistä huomiota 
asioiden rakenteisiin sisältöjen lisäks, ja Viktor Šklovski huomas et runouden 
kuvat ei ookaan mitään runoilijoiden omissa päissään kehittelemiä, vaan 
samat kuvat pyöri sisällöissä aikakaudesta toiseen. Kuvat pysy samoina, 
mut ne pyrittiin sommittelemaan aina uusilla tavoilla. Eli nyt ku mäki noita 
joitain tilakuvia tässä toisinaan pyörittelen, ni turha luullakaan et olisin 
keksimässä mitään uusia päräyttäviä kuvia. Formalistisesta näkökulmasta 
mulla on kuitenki mahdollisuus sommitella ne jotenki jännittävästi. 
Tarkennetaan vielä, et Vikton Šklovski näki tekstin kuvat siis vaan yhtenä 
välineenä muiden kirjallisten keinojen joukossa, siis osana rakennetta. Sen 
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Ihminen katsoo, muttei näe mitään, ja siks sen kokemusta 
pitää häiritä vieraannuttamalla. Jotta elämäntunne palaisi ja jotta 
asiat jälleen koettaisiin, jotta kivi tehtäisiin kiviseksi, on olemassa se, 
mitä kutsutaan taiteeksi on Šklovskin ilmeisen kuuluisa tokaisu. 
Vieraannuttamisen32 pointtina on Šklovskin mukaan haitata 
ja hidastaa katsomiskokemusta, koska taiteessa kokeminen on 
itseisarvo ja siks sitä kannattaa pitkittää. Proosa ei lähtökohtaisesti 
oo hidastettua, runous on. Proosan kuvat näyttää ja on silkkaa 

mielest proosallinen kuva oli pelkkä pelkistysväline, eli kunhan saadaan 
asia sanotuks riittävän ymmärrettävästi, ku taas poeettinen kuva oli keino 
mahdollisimman suuren vaikutelman aikaansaamiseks. Mun mielestä mä 
tasapainottelen näiden kahden kuvaformaatin välillä, ja se puolestaan 
liittyy hankaloittamiseen, vieraannuttamiseen, havahduttamiseen, you 
name it, josta juuri sopivasti, kuin tilauksesta, aionkin seuraavaks kertoa.

32 Erityisen tuttu vieraannuttamisen käsite on mulle tietenkin teatte-
rista, missä sitä kutsutaan vieraannuttamisefektitekniikaks. Bertolt Brecht 
kehitti sen joskus 30-luvulla havahduttaakseen teatterikatsojan uneksi-
masta teoksen maailmassa. Päämääränä oli saada katsoja rinnastamaan 
näyttämön asiat todellisen maailman tapahtumiin, ja se saavutettiin siis 
just tekemällä katsoja jatkuvasti tietoseks katselukokemuksestaan.* Bertolt 
Brechtin tarkotusperät oli kyl käsittääkseni aika poliittiset, tai et kai siin 
haluttiin heijastella ihmistä nimenomaan yhteiskunnallisena toimijana. 
Nykyään se on vaan yks aika käytetty tekniikka, jonka mäki oon onnistunu 
imasemaan omiin tarkoitusperiini sopivaksi. Mut sitähän tää on nykyään, 
since modernin jälkeen, eli postmodern and ever after, et lainaillaan sieltä 
sun täältä, jolloin tuloskin on pirstaleinen. Just niinku tää munki romaani, 
ja mua ärsyttää olla näin älyttömän tietonen siitä. Haluisin vaan kirjottaa 
jotain ja sit joku joskus sadan vuoden pääst joku sais kattoo et mitä sielt 
löyty. Ja sit mut nostettais kaanoniin tai heitettäis johonki kirppislaariin 
koko sadan kappaleen omakustannepainos pahvilaatikoineen päivineen.

Millasiikohan kirppikset on sadan vuoden päästä? Ehkä maailma sellai- 
sena kuin me sen tunnemme on lakannut olemasta ja vallitsee jotkut ihan 
uudenlaiset lainalaisuudet. Mitään uutta ei kovin kernaasti enää valm-
isteta ja kirppikset onki ”se” juttu. Kaikki korjaaminen ja tuunaus on 
varmaan ihan huipussaan sit. Mut joku skiikirjailija saa ottaa nyt kopin 
tästä halutessaan, sillä minä olen vain vaivainen lavastaja vailla mielikuvi-
tuksen häivää ja aikani tuote, osaan pelkästään pirstoa.

*  Brecht, 21–23
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informaatiota, runon kuvat ohjaa näkemään syvimmät 
olemukset.33 Siks mäkään en tyydy pelkkään proosalliseen 
esinepornoon.

Eri tyyppisten kuvien lisäks Viktor Šklovski iilistelee lukemis-
en vaikeuttamista ihan kielen rakenteen ja rytminki kannalta. 
Poeettinen kieli on tunnetusti vaikeutettua rakenteeltaan ja 
rytmiltään34, tai siis kaikil ihmisillähän on joku enemmän tai 
vähemmän epämääränen mielikuva ”runokielestä”, verrat-
tuna ”tavalliseen”. Aika ironista et siin on vaan tainnu käydä 
silleen et ”runous” on muuttunu yleistermiks jostain vai-
keesti ymmärrettävästä ja sitä vältellään, vaik sen nimenom-
aan piti auttaa näkemään. Runoa itseään ei enää nähdä. Se 
huomataan ja ajatellaan et ai okei runo, en tajuu. Samahan 
se on teatterissa ja taiteessa ylipäänsä, et nyky taidetta ei 
tajuta, koska se ainoastaan noteerataan ”nykytaiteena” jota 
“ei kuulukaan tajuta”. Ja nyt toki yleistetään ja puhutaan 
kulti voituneen marginaalin poissulkevasta massasta. Mun 
näkemyksen mukaan pitää jollain ovelalla tavalla löytää uusia 
muotoja asioille ja välttää määrittelyjä.

Vastaanottaja pitää siis ensin huijata katsomaan jotakin 
uskottelemalla sen olevan helppoa ja kivaa ja ujuttaa keinot 
mukaan vaivihkaa. Pier Paolo Pasolini oli aika ovela kettu 
siinä mielessä, et se koki olevansa runoilija, mut se valitsi  
välineekseen lopulta leffan, koska se kelas et se ei vaadi 
minkään opeteltujen lukutapojen hallitsemista tuottaakseen 
vaikutelmia todellisuudesta, viitaten varmaan just teks-
tirunon muodon konstruoituun hankaluuteen35. Mäki koen 
olevani runoilija, ja mun väline on proosateksti, koska sitä 
ihmisen on helppo lukea ja sitä se tästä syystä edelleen myös 
lukee. Niinku Viktor Šklovskiki sano ni proosa on just sellast 

33 Šklovski, 31–32

34 Šklovski, 33, 43

35 Ks. Varto, 54



75

rytmiltään soljuvaa ja automatisoivaa36. Ja sitä automaatioo 
pitää sit rikkoa erilaisilla asioilla.

Pasolinilla oli kans omat eräänlaisen vieraannuttamisen 
keinonsa, mut niiden tarkotus ei oikeestaan ollu havahduttaa 
katsojaa passiivisesta vastaanottamistilasta, vaan tavallaan 
nimenomaan auttaa siinä, koska sen mielest just mahdolli-
simman suora realismi itsessään on omia muistuttamaan et 
kyseessä on leffa ja leffa on todellisuus, ei tulkinta. Sellanen 
leffa tapahtuu kokijalleen samalla tavalla ku todellisuus.37 

Mä itse käytän vieraannuttamistekniikkaa tehdäkseni luki-
jan tietoseks lukemishetkestään nimen omaan tilallisessa 
mielessä. Haluun siis tarjota mahdollisimman hyvät edelly-
tykset kokonaisvaltaiseen tilalliseen kokemiseen. Mä haluan 
muistuttaa sitä siitä, että se ite on vastuussa oman tilallisen 
kokemuksensa luomisesta niiden vihjeiden avulla, jotka mä 
milloinkin annan38. Samalla pyrin luomaan vaikutelman 
vääjäämättömästä todellisuuden tapahtumisesta. Ylenpalt-
tisella subjektiivisuudella ja vilpittömyydellä pyrin saamaan 
lukijan uskomaan ja samastumaan kertomuksiini. Esittämällä 
sattumanvaraisesti valitun oloisia, ajoittain toisiinsa viittaavia 
kokemusmaailmani fragmentteja sattumanvaraisen oloisessa 
järjestyksessä pyrin rakentamaan uskottavan kokonaisuuden, 
todellisuuden. Se on tavallaan mun todellisuus, mut mä ha-
luaisin et se olis samalla jotenkin tarpeeks tuttu voidakseen 
olla sama ku kenen tahansa muun. Tätä tuttuutta luon 

36 Šklovski, 45

37 Ks. Varto, 54

38 Koska en oo mitenkään varma, haluuko lukija vähän vai paljon in-
formaatiota, ja kuinka paljon subjektiivista lätinää sitä sävyttämään, mä 
kokeilen erilaisia kokoonpanoja ja yritän olla avoin omasta ja valitsemani 
välineen vajavaisuudesta johtuvista ratkaisuista. Sitä voi kutsuu vaikka 
vilpittömyydeks, koska näyttämällä mitä oon tehnyt osoitan, etten oo 
yrittäny huijata, vaan kyseessä on sattumanvaraisesti varioituja valmiiden 
kuvien sommitelmia, shulattua ja vaikeutettua proosaa, siis runoutta.
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sijoittelemalla tekstiin merkityksettömiä yksityiskohtia39. Ta-
vallaan pyrin siihen, et mun teksti koostuis pelkistä tällaisista 
merkityksettömistä yksityiskohdista, jolloin se lakkais vaikut-
tamasta vain kerronnan taustalla, muodostaen omat merki-
tyksensä luovan erillisen todellisuuden.

Just siks mua välillä harmittaaki, etten oo pystyny vaan objek-
tiivisesti kuvailee jotain mestaa silleen nonchalantisti ilman et 
on pakko lisätä kaikenlaista jaaritteluu ja muuta sälää vieraan-
nuttamisen nimissä, ku ehkä se olis jo riittävä vieraannutuksen 
keino, et duunais pelkkää sitä maailmaa ilman et siel ees ta-
pahtuu mitään. Yhes artikkelis Barthes selittää jostain äijäst,  
joka rupes yhtäkkii kirjottaa sillee tosi objektiivisesti, et asiat 
jotenki Heideggerilaisesti vaan oli maailmassa, eikä yhtään 
mitään varten, esim. kinkkusiivut pöydälläki vaan oli ilman et 
ne olis ollu mitenkään vaik kenenkään syötäväks. No ne var-
maan oli just sitä reality effect -kamaa just nimenomaan ker-
ronnan tukemismielessä, mut kyl siit äijäst kinkkusiivuineen 
tuli heti yks mun tilallisen kirjottamisen idoleist. Mä tykkään 
nimen omaan just vaan luetella jotain pöydällä lojuvia asioi-
ta. Esim. ku ajettii männäkesänä Tallinnasta Odessaan ja 
takas kahessa viikossa, eli toisin sanoen ois ollu aikaa kirjot-
taa, sain aikaseks vaan kaks matkakertomusmerkintää, joista 
kummatki sisäls listan.

39 Tää ajatus perustuu Roland Barthesin lanseeraamaan konsep-
tiin todellisuusefektistä (reality efect), jonka mukaan kerronnan kannalta 
turhat tai epäoleelliset henkilöt, paikat ja yksityiskohdat vaikuttaa suuresti 
muodostuvan maailman tunnelmaan, eheyteen ja uskottavuuteen*

*  Barthes 1986, 141–148
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On aloitettava matkapäiväkirja. Onhan jo matkan toinen päivä. 
Ajamme Fiat Ducaton pohjalle rakennetussa koiratarroin koristellussa 
Hymer matkailuautossa Liettuasta kohti Puolaa jonkinlaista moottori
tietä pitkin. Meitä on neljä: Tuomas, Haili ja Irina itseni lisäksi. Kir
joittaminen on vaikeaa – auto tärisee. Tänään ajaa Haili. Haili ajaa 
lujaa. Kiisseliä kuluu. Irina lukee karttaa pelkääjän paikalla. Tuomas 
nukkuu sohvalla ja minä istun pöydän ääressä naama menosuuntaan. 
Leikkasin aiemmin pöydälle palan mattojen liukuesteeksi tarkoitet
tua kumimattoa, ja nyt siinä voi pitää tavaroita, kuten Tuomaksen 
kännykkää, aurinkolaseja ja lompakkoa, minun lompakkoani, kahta 
viuhkaa, saksia, muistikirjaa, tupakkaaskia, tussipakettia, loppua 
mattojen liukuestepakasta, meikkipussia, tämän matkapäiväkirjan 
muovikäärettä, suitsukepakettia ja lautasta. Aika paljon tavaroita. En 
osaa sanoa, näyttääkö tavaramäärä isommalta listattuna vai pöydällä, 
mutta ainakin yllätyin miten kauan aikaa niiden listaamiseen meni. 
Lautasella on kirsikanvarsia ja siemeniä, yksi kokonainen kirsikka ja 
tuhkaa tupakkaaskin muovikääreen alle viritetystä suitsukkeesta, joka 
paloi loppuun joskus niillä main, kun aloin harkita pöydällä olevien 
tavaroiden luettelemista. Kysyin, mitä Irina kirjoittaa vihkoonsa. Hän 
listaa ohittamiamme paikkakuntia.

Menomatkalla
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Paluumatkalla

UKRAINA
RAjAtARKAstUKset

AURINgoNKUKKApellot

KAttohAIKARAt

vAltAvAt pellot, joIllA Kolme pUImURIA KeRRAllA

veNäjä 10 vUottA sItteN jA eURoopAN seKotUs

hIeNot bUssIpysäKIt (mosAIIKKI)
NeUvostoKolossIt

KAheKsAN eURoN AUtoNKoRjAUs

AIvopIhvIt

sIllANKAIdeNAtIoNAlIsmI

myyNtIKojUt (jotKA pAlAs lIettUAs)
lehmäNUlKoIlUtUs

slAAvIKyyKKy

hevosKäRRyt

pAsKAt tIet

pAsKojeN teIdeN pAIKKAIlU epämääRäIsIllä AsfAlttImöNteIllä

mUUtAmA hyväKIN tIe

hURjAt ohItUstIlANteet

lAdojeN väRIsUoRA

lAdAt tIeNposKessA

teo pAAeR setelIssä

KAsKeAmIseN hAjU

UpeAt AURINgoNlAsKUt päättymättömIeN peltojeN tAA

otAvA

KyRIllIset KIRjAImet jA NIIdeN AINAINeN opettelU

sKetchy AlUe mUIstomeRKKImetsäN KUpeessA odessAN lAItAmIllA

RANtApARKIN AvUlIAs pARKKImIes

mUstA meRI

veNäläIset sIellä

AseNteet

sotA

KAUAKsI tUlleIsUUdeN tUNtUNäeNNäINeN hAttARA
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eteisessä #2

auringon risukasaankin paistaminen
hajoamispisteessä oleminen
VIIVOILLE ASTUMINEN
reunalla eläminen
oman todellisuuden sääntöjen luominen
valheelliseen leikkiin verhoutuminen
todellisuuden kieltäminen ja sumentuminen
intohimon löytäminen = avainten etsiminen?
odottaminen
ovensuussa
oven välissä takki päällä odottaminen 
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itähelsinkiläinen

Mä asuin Itä-Helsingissä jotain kuustoistvuotiaaks. Tai asuin 
mä välissä Puistolassa kaks vuotta, mut se ei nyt liity tähän. 
Se liittyy sit enemmänki siihen, ku lensin ekaa kertaa len-
tokoneella ja siihen ku yks iso poika vastapäisestä talosta oli 
ihastunu muhun niin paljon et se vakoili mua puutyötun-
nilla kyhätyllä periskoopilla ikkunasta ja luuli etten muka 
huomais. Me asuttiin sellasis vaaleensinisis luhtitaloissa, jos 
nyt kukaan tietää mikä on luhtitalo, ja meidän huoneiden 
ikkunat oli vastapäätä tokassa, eli ylimmässä kerroksessa. 
Muistaakseni sen pojan nimi oli Pavel. Mä tiesin sen siitä 
et se oli käyny meiän ovella ja mutsi oli sit avannu, enkä mä 
ollu kotona mut se oli sit käskeny kertoo terkkui Pavelilta. 
Jos se siis oli Pavel. Mut me ei sit kuitenkaan koskaan ta-
vattu, koska mä olin viel silloin sen verran lapsellinen, et 
mua alko aina ahistaa jos joku poika tykkäs musta silleen ja 
rupesin yleensä välttelee sitä poikaa. Mä todellaki välttelin 
Pavelii. Varsinki sen jälkeen ku kuulin ku mutsi väitti jolleki 
et Pavel oli muka mun ”boyfriend”. Enkä mä sitä paitsi sil-
loin tykänny venäläisistä pojista, enkä muutenkaan oikein 
ymmärtäny minkään hyvän päälle. Paitsi tuhat palasten 
palapelien päälle. Niitten päälle mä ymmärsin.

Ennenku mut pakotettiin muuttaa Puistolaan, mä aina ju-
listelin suurin äänin, etten vois ikinä muuttaa minnekään, 
mihin ei mee metro. Metro oli niinku paras juttu ikinä. 
Mustahan piti tulla isona metrourkuri. Se on se tyyppi joka 
tekee aina ne äänet jotka tulee ku metro saapuu ja lähtee. 
Mut meil ei ollu varaa metrourkuihin ni mä jouduin aina 
tekee vaan suulla ne äänet, ja oikeesti jos haluis tulla am-
mattilaiseks ni oon kuullu et pitäis harjotella jotain 10000 
tuntia. Eikä metro urkuriskenes siihen aikaan ollu viel tollast 
kokeilevampaa oikeestaan ollenkaan, nykyäänhän se var-
maan jo meniski et tekis vaan suulla ne äänet, mut 90-lu-
vulla ja varmaan viel 2000-luvun alussaki ois varmaan vaan 
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naurettu ulos silloisen HKL:n toimistolta jos ois yrittäny 
mennä työhaastatteluun ilman urkukokemusta.

Helsingin kiusallisen cocktail-haarukan muotonen 
metrokartta on joka tapauksessa mun kaupunkihahmot-
tamisen järkkymätön perusta. Mä muistin jo pienenä, siis jo 
silloin ku se oli vielä cocktail-tikku eikä -haarukka, kaikki  
Igelkottsvägenit ja Pyllymurot ulkoa järjestyksessä alkaen 
kummasta tahansa suunnasta, sekä pysäkkien väliset matka-
ajat minuutteina. Kaikkialle, minne metro meni, mentiin 
aina metrolla. Ei kävelty pysäkiltä toiselle, tai jos käveltiin, 
se oli perkeleenmoinen suoritus ja kerskunnan aihe. ”Mä 
kävelin Kontulast Myllypuroon, mieti!” Ne pysäkit muo-
dosti tavallaan omat universuminsa, joista kussaki tehtiin 
vaan tiettyjä juttuja. Kontulas me asuttiin, eli se oli niinku 
hoods. Mellunmäkeen ei menty, koska kuka nyt taakse päin 
menis. Myllypuros oli liikkamylly. Itikses käytiin shoppailee 
ja hengaa ja Carrolssis hampurilaisil. Siilitiel nyt ei käyny 
kukaan, paitsi kerra jäätii läpäl pois jonku kaverin kaa ja 
otettii seuraava et pysty sanoo et oli käyny. Hertsikas käytii 
joskus Etolas ja kai jossain Brunbergin tehtaanmyymälässäki, 
vai olikse Halvan. Kulosaari oli ihan kuollu mesta, no reason 
to go there, paitsi jos mentii koulun kaa Korkeesaareen 
ni ehkä sitte, mut siel oli anyway jotkut sammaloituneen 
päärynäjäätelönvihreet pylväät. Sörkas käytiin mummin 
kaa aina kampaajalla ja sielt saatettii joskus mennä ratikal 
lintsille. Hakikses käytiin Hakaniemen torilla tai hallissa ja 
sieltki saatettii joskus mennä ratikal lintsille. Kaisaniemes oli 
kuulemma opintoputki. Rautatientorilt mentiin kauppoihin 
maanalaisii tunneleit pitkin, etenki pyhäpäivinä ku koko 
maan kaikki muut ruokakaupat oli kiinni paitsi asematun-
nelin. Kampist tuli vaan mieleen pimppi, mut Ruoholahti 
oli vitun kaukana eikä siel ollu mitään merkittävää ni kyl nyt 
kaikki viimeistään siel Kampis jäi sit kuitenki.

Metron väri on mun mielest jotenki vähän limanen. Ja mä 
viel tykkään oranssista. Must se on tosi söpöö ja hassuu ja 
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ihanaa et Helsingin metro on niin erityisen värinen. Ja sit 
jotkut vakavat ihmiset yrittää ihan pokkana matkustaa sillä 
vaik se on sellanen hölmö oranssi pötkylä. Mut siis jotenki 
must tuntuu et kaikki nää metrohommat kallistuu pikkasen 
limasen puolelle. Vanhois metroishan oli ja on luultavasti 
edelleen sellaset mustat kumilattiat, joiden mustuus oli in-
tensiivisimmillään vastapestyn kosteena, ja koska yhekskyt-
luvulla jengi vaan syljeskeli ympäriinsä, ni mul on oikein 
erikseen jääny mieleen sylkilätäköt mustilla kumilattioilla. 
Ja yleensä siel kyl haiski vähän sellaselt limaselta ja myös 
kusiselta kumilta. Ja sit jalat saatto tarttuu siihen lattiaan 
jos se oli limanen ja kusinen, ja se nirskuntaki oli sellanen 
limanen mikä siit sit kuulu ku sil käveli. Ja sitku istu siellä 
ylitsepääsemättömän oranssin ympäröimässä limanhajussa 
päivästä toiseen ni kyl siit väristäki tuli väistämättä vähän 
limanen. Jopa sanasta metro on tullu vähän limanen, vaik 
ei välttämät uskois jos tietäis et se on lainattu hienostunei-
suuden tyyssijan, eli Pariisin maanalaiselta. Mut jos vertaa 
vaik subwayhin ja undergroundiin ni kyllähän metro noista 
kolmesta kaikkein limasimmalta kuulostaa.

Talven tulon huomas aina ekana metrossa. Ku tuli ekat 
kylmät aamut, jotkut metrokuskit tuli kääntöraiteelta aiem-
min, jotta ihmiset pääs sisään lämmittelemään, ja jotkut jopa 
sääti ovet silleen et matkustajat sai ite nappia painamalla 
laittaa ne kiinni tai auki. No ne piti tietty laittaa aina kiinni, 
ja jos joku ei laittanu, kaikkien muiden sieraimet laajeni ja 
silmät kapeni viiruiks vihasta. Joku saatto jopa nousta mie-
lenosoituksellisesti paikaltaan sulkeakseen ovet. Kaikkein 
varmin talven merkki metrossa oli se, jos Kulosaaren sillan 
kohdalla alko haista pekonilta. Sillon ei ollu viel Kalasata-
man pysäkkii, eli Kulosaaren ja Sörnäisten väli oli ylivoi-
maisesti pisin, siis kolme minuuttia, ja aina ku mä haistoin 
sen pekonin ni mun oli pakko kattoo ikkunasta alas sillalta 
et onks meri jo jäässä, ja sit jonain aamuna se aina oli. Mä 
tykkäsin siitä hajusta. Se oli sellanen siirtymäkauden haju.



83

Haista mun sormee

Hajut on hassuja40. Joskus ei tiiä onks joku haju hyvä vai 
paha ennenku tietää mikä se on. Esimerkiks joskus en oo ollu 
varma kantautuuks jostain lämpimän paskan vai herkullisen 

40 Varmaan jokainen ihminen jolla on hajuaisti ja menneisyys on joskus 
kokenu tutun hajun aiheuttaman lashbackin. Joskus se tuttuus voi olla niin 
etäistä ettei ihan tiedä mistä on kyse. Yi-Fu Tuanin mukaan ”tuoksuilla on 
tämä voima varastoida menneisyyttä, koska toisin kuin visuaalinen mielikuva, 
se on koteloitunut kokemus, joka on suurilta osin jätetty tulkitsemattomaksi ja 
kehittymättömäksi.” Tos voi olla perää, mut miksei hajuja sit tulkita kunnolla? 
Se varmaan liittyy siihen et Wikipedian mukaan hajuaisti on yks vähiten tun-
nettu ja tutkittu ihmisen aisteista. Hajuille ei oo ees omia nimiä. Ne on aina 
jonkun asioiden hajuja. Hajuja ei myöskään oo viel elämyksellistetty sillä ta-
valla ku muut aistit. Haju tulee melkein aina kylkiäisenä. Korville on musiikki, 
suulle makuelämykset*, tuntoaistia voi helliä vaikka hieronnassa ja silmille nyt 
on vaik mitä kaikkee. Hajuaistille on tietty parfyymiteollisuus, joka onki onnis-
tunu tekemään niistä ns. ison jutun. Huntilla saa 30ml astmaatikon ahdinkoa 
ja uuden identiteetin. Teatteris voidaan tietty helposti käyttää hajuja ja iteki 
oon kelannu et pitäiskö ruveta hajuefektispesialistiks. Teatterikemistiks. Oon 
jopa kuullu et lefateollisuudessaki on kokeiltu hajuhommia, ja parhaina ai-
koina kotiinki on saanu ostaa jotain hajuilmejä, joissa piti sit haistella jotain 
lappuja tietyissä kohdissa. Mut näissäki tapauksissa haju tulee kuitenki vaan 
kaupanpäällisenä kaikelle muulle kokemukselle. Toisaalt ehkä on olemas joku 
hajutaiteilija mut mä en vaan tiedä siitä. Googleta sä se ku mul on nyt vähän 
kiire saada tää kirja valmiiks. Jos löytyy jotain ni kerro sit mulleki. Yhteystie-
dot saa selville stalkkaamalla. Mut kaiketi ihmisen hajuaisti on sit liian heikko 
jotta voitais pelailla hienovaraisuuksilla. Jos esim. koirat** tekis taidetta ni 
siinä hajuilla ois varmaan paljon isompi rooli. Joka tapaukses siitä meidän on 
oltava yhtä mieltä et hajuja voidaan käyttää herättelemään poeettisia kuvia ja 
avaamaan tiloja, koska ne on väistämättä koettu tilassa, eikä rakennu kuin kuva 
kuvan päälle. Pidetään sitä nyt lähtökohtana. Sitä voidaan sit spekuloida et 
miten tekstitaiteen puitteissa parhaiten päästään käsiks ihmisten tuoksukuviin. 
Mä nyt oon lähinnä kuvaillu omaa haju-ulottuvuuttani ja siihen voi sitten kukin 
samastua tai olla samastumatta.

*  Joojoo, tiedän kyllä, että suuri osa makuelämyksestä on hajuaistin ansiota, mut kyllä se silti 
makujen piikkiin pistetään.

** Esimerkiksi koiralla on hajusoluja noin satakertainen määrä ihmiseen verrattuna. Tokion yliopiston 
tutkimuksen mukaan tarkin hajuaisti on norsulla. Toiseksi tarkin on rotalla ja kolmanneksi tarkin koirilla.
Vahvaan hajuaistiin liittyy myös usein erittäin tarkka hajumuisti. Esimerkiksi koirat saattavat muistaa 
hajun perusteella vuosia sitten kohtaamansa ihmisen, jonka kanssa he ovat olleet lähekkäin vain vähän 
aikaa. Koiran hajuaistia käytetään laajalti apuna poliisitutkimuksissa, turvatarkastuksissa ja laittomien 
aineiden, kuten huumeiden, löytämisessä. (Wikipedia)
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ruoan haju, mikä on ihan hirveetä, koska toista todellaki söisin 
ja toista todellakaan en, ja oon kuitenki tottunu luottamaan 
hajuaistiini syömäkelpoisuuden määrittämisprosessissa. 

Sit kuitenki jostain ihmeen syystä ihmiset tykkää haistella 
myös kammottavia hajuja. Tiedän monta tyyppii, ja kai ky-
seinen ilmiö on siis ihan yleisessäki ymmärryksessä, jotka 
kaivaa pyllyä ja haistaa sormee tai – mikä vielä pahempaa 
– pyytä muita haistamaan sitä sen jälkeen. 

Mäki oon pyytäny muita haistamaan mun sormee monta 
kertaa. Joskus siks et se haisee pahalle, mut joskus sikski 
et se on haissu hyvälle. Esim kerran se hais Van Slootenin 
salmiakkifiguureilta, siis niiltä mitä ostettiin aina ja vieläki 
ostetaan ruotsinlaivalta ja jotka on punakantisessa pahviput-
kilossa, ja pyysin Tuomasta haistaa sitä, mut ei se suostunu 
ku se luuli et se ois jotain ällöttävää.

Se Van Slootenin putkilo on muuten siitä jännä, et vaik se 
tyhjenee, se tuoksuu karkilta pitkään ja tosi voimakkaasti. Se 
on ihanaa, mut myös ärsyttävää jos tekee tosi paljon mieli 
karkkii. Nytkin mulla tulee vesi kielelle jo ku pelkästään ajat-
telen sitä intensiivistä, rasvaista salmiakkilakritsan tuoksua. 

Mä en tiedä, miten paljon ihmiset yleensä kiinnittää huo-
miota syömiinsä karkkeihin, varsinkaan jos ne on kaikki vaan 
mustia, vaikkakin eri muotoisia. Mulle se muotokin on aika 
tärkeä kokemuksen kannalta. Ensinnäkin koko yhdessä koos-
tumuksen kanssa vaikuttaa jo siihen, miten karkki syödään, 
siis yhtenä suupalana vai haukkuja ottamalla. Havainnol-
listan asiaa viereisen sivun kaaviolla.
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Toivottavasti kuitenkin kaikille on selvää, et Van Slooteneita 
on kahta eri makua ja koostumusta; mattalakut ja kiiltävät 
kumisalmiakit. Kilpparit, krokot ja koalat, eli kaikki hitaat 
on mattalakuja ja kengurut, leijonat, norsut ja seeprat on 
kiiltäviä kumisalmiakkeja. Mä tykkään enemmän niistä 
kiiltävistä.

Värikin on kyllä tärkee. Mä syön yleensä vaan punaisia ja 
mustia karkkeja, ja vähiten mieluusti oransseja, mut en siis 
sen takii et niist tulis mieleen limainen metro, vaan siks et ne 
maistuu yleensä appelssiinilta, enkä mä tykkää appelssiinista 
karkeissa, enkä varsinkaan leivoksissa.
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Yksin aamiaisella

Aamiainen nautitaan ruskean- ja kellansävyjen täyteisessä 
suuressa salissa, jossa myös ruokalinjastot sijaitsevat, tai ka-
tetulla terassilla palmujen, banaanipuiden ja kissanpentujen 
ympäröimänä. Suuressa salissa on touhukasta tunnelmaa, 
mutta koska ruoka myös haetaan sieltä, on hälinä liiallinen 
ja istumme aina ulkona. Tropiikissa ulkona on myös usein 
lämpimämpää kuin sisällä, missä ilmastointi on aina päällä. 
En suostu hytisemään sisällä, kun ulkona kostea, trooppinen 
meri-ilma hyväilee joka solua, parantaa ja eheyttää.

Terassilla edessäni olevassa pöydässä nainen leikkaa sitkeää 
pekonia kaikin voimin yläruumis täristen. Kaadan kuppiin 
teetä pienestä teräskannusta. Pussillinen ruskeaa sokeria. 
Pekoninaisella on sama ajatus; Ravistelemme sokeripus seja 
täydellisessä synkroniassa. Pussi auki, juoman sekaan, pari 
pyöräytystä lusikalla.

Aamiaisella eniten odotan aina lettuja kermavaahdolla. 
Ennen sitä on kuitenkin syötävä ohrapuuro, sekä suolai-
sia asioita, kuten munia, pekonia ja voileipiä. Viimeiseksi 
lettujen jälkeen jätän hedelmät, sillä niitä jaksaa syödä 
loputtomiin.

Ulkomailla kuuluu aina valittaa siitä, ettei saa ruisleipää. 
Täällä ei saa ruisleipää, mutta koska en rakenna identiteet-
tiäni kärsimyskäntyn nakertamisen varaan, olen suorastaan 
helpottunut saadessani synninpäästön leipävalintani vaal-
eudesta. Moni suomalainen kuitenkin varmasti loukkaantuu 
huomatessaan, ettei hänen kansanryhmänsä mieltymyksiä 
ole ajateltu aamiaislistaa laadittaessa. Ranskalaisille on 
crepensä ja croissantinsa, saksalaisille myslinsä ja brötchen-
insä, puhumattakaan englantilaisesta aamiaisesta kaikkine 
variaatioineen.
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Paistetut munat tarjoillaan suurilta simpukkavadeilta kol-
messa olomuodossa: Sunny side up, käännetty tai kinkku-
suikaleiden kera. Niitä paistaa kap verdeläinen kokki isolla 
paistolevyllä pyöreiden metallimuottien avulla. Munia on 
tarjolla molemmin puolin keittiösaareketta ja kummallakin 
puolella on aina jonoa yhdeltä puolelta paistettujen munien 
vadille.

Nyt pekonia leikannut nainen palaa jälkiruokapöydästä. Puo-
likkaat appelssiini ja kiivi. Viiksekäs seuralainen rentoutuu 
takanojaan naisen käydessä lusikoimaan kiiviä. Appelssii-
ninpuolikas lohkotaan neljään osaan haarukalla ja veitsellä. 
Kuori poistetaan kustakin lohkosta kerrallaan, jonka jälkeen 
kysessä oleva lohko syödään. Ei rahvaasti sormin, vaan 
haarukalla ja veitsellä, ehdottomasti.
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Valotilanne asunnossa
huhtikuun seitsemäntenä 
päivänä klo 19:16
On vielä valoisaa, mutta hämärtyy. Sataa. Puuterinvaalean-
punaisessa keittiössä palaa kattolamppu ja melkein samaa 
tilaa olevan olohuoneen ikkunan vieressä jalkalamppu, jossa 
on ruma punainen varjostin. Lämmin ja kylmä, hämärä 
valo sekoittuvat tumman, oikeastaan olohuoneen puolella 
sijaitsevan keittiönpöydän pinnalla epävaloksi: valot päällä 
tuntuu jopa pimeämmältä kuin ilman. Valo ei liu’u pitkin 
seiniä, syy: ne ovat mustat. Se tyytyy viipyilemään vaisuna 
ikkunalaudan tietämillä. Ruma punainen varjostin heittää 
kattoon ilmeisesti jotain, mutten tiedä mitä, muistan ovikel-
lon soineen ja lauseen jääneen keskeneräiseksi. Toistuisiko 
valotilanne samanlaisena enää koskaan ja jos ei, huomai-
sinko eroa? Yli talven sinnitelleessä pelargoniassa kukkii yksi 
kukinto, jossa kuusi nuppua vielä ujostelee avautumistaan.41

41 Tää on jollain tavalla yks mun suosikkisivuista koko kirjassa. Tää on 
niin vilpitön. Ensisilmäyksellä tää oli tietty vähän liian perinteinen ja tylsä 
mun makuun. Tällaset on kirjotettu jo tuhat kertaa. Mäki kirjottelen täl-
lasii päivät pitkät pöytälaatikkoon. Mut täs valotilantees oli jotain erityis-
en esteettistä. Ehkä peräti  John Dewey -esteettistä, paitsi et “ainii Dewey 
tulee vast vikas luvus”. Joka tapaukses oon onnellinen et oon kaikkien 
näiden puheiden jälkeen onnistunu kirjottaa edes yhden näinki puhtaan 
tilalli sen ja tunnelmantäyteisen tekstielmän. Huoneita, pintoja, valoa ja 
varjoa, värejä, äänimaisema, kosteutta ja ehkä jopa tuoksu, pintoja, ujo 
kukka, vuodenaika tiedossa, tarkkailija läsnä fenomenologisine silmäla-
seineen... Ja sit pysähtyneen hetken halkoo ovikello, tai ei edes haljo, vaan 
on halkonut ja havaitseminen on keskeytynyt. Tää on tosi kokemuksell-
inen. Kuitenki peruselementtei jotka on helppo kuvitella. Must tuntuu et 
mä vast nyt näin tän ekan kerran kunnolla.
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Olli Ranskasta kyseli 
kuulumisia.
kääri peittoon
viidakkopussilakana ois kiva
tai se josta tulee mieleen vanha sokerin logo ja tuukan mum-
milla mummulla oli samanlainen
jompi
kumpi
mut ei
panda
koska sitä me ei voida nähdä enää samalla lailla amyn lailla 
vaik sä käsitit väärin!
ei se oo äärimmäisessä hädässä
se miettiii
ja hali
koska oon ja ässä jäässä
talon lämpimimmässä 
huoneessa
kaks patterii täysillä: sähkö- ja tavallinen
punaisessa valossa
repe ja väiski -kalsareissa (ilen)
melkein saman parin -kissa
yks valkonen ja yks melkein valkonen tai siis se on beige mut 
tosi vaalee beige 
niin vaalee ku voi kuvitella mut ei valkonen
lätsä päässä, harmahtava beige
pissahätä
kuppitolkulla kylmää jouluteetä
kohta maaliskuu
merkittävin ajatus: kuiva asfaltti
erittäin merkittävä
(Vastaus: Loistavasti sujuu! istutaan jo vapaapäivien aamuina koko pihan ainoalla kuivalla 
pläntillä eli betonirappusten auringon kuivattamalla seinänviereisellä puolella. siin on ihan 
sikalämmin ku aurinko paistaa! Se tarkottaa sitä et kevät tulee, ja se taas meinaa, et koht 
voi hyppii hyppistä Nöykkiön asfaltilla. Nam. Jaakko dyykkas mont kiloo jotain cheddar-
juustosiivui vuodelt 2009, mut ne toimii viel! Söin nakki-cheddar -karjalanpiirakoita ja 
Sampsa pilkkas. Jaakko sano et ei se nyt niin ällöttävää oo.)
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Mä en polta.

Se lähti siitä ku rupesin seuraamaan yhtä goottiblogia. Sen 
nimi oli Fuck Yeah Goths ja siel oli pelkästään hienoja kuvia 
cooleista gooteista. Eikä nyt puhuta mistään tahmasista cy-
bershop neonrasta Marilyn Manson reivigooteista, vaan sel-
lasista tyylikkäistä, kuten Ian Kurtisista ja Siouxie Siouxista 
ja graafisilla, yleensä tietysti mustilla mut joskus myös 
kokovalkosilla vaatteilla gooteiks stailatuista heroin chic  
-mallipojista ja -tytöistä. Mä en siis todellakaan ollut mikään 
himoseuraaja, eikä se ois edes kannattanu ku sitä päivitettiin 
aika harvoin, mut välillä se tuli mieleen ja googlasin sen esiin 
plärätäkseni sitä lähinnä ajantuhlaus— tai oikeiden asioiden 
välttelymielessä. Sit mä ajattelin et on kyllä perkele yllät-
tävän cooleja noi gootit, ja kuljeskelin ympäriinsä kertoile-
massa et olin nyt sit ruvennu gootiks. Kyl se varmaan näky 
vähän mun pukeutumisessaki, muistan hankkineeni muuta-
mat mustat jutut goottipäissäni, mut enemmän se kuulu mun 
dj-seteissä, tai siis en mä mikään oikee dj oo, mut soittelin 
välillä koulun bileissä valikoituja biisejä peräkkäin koneelta 
ja joskus onnistuin jopa vähän miksaamaan edellisen biisin 
loppua seuraavan alkuun silleen ettei hävettäny, mut ne setit 
muuttu aika tummiks, vaikkaki keskimäärin ne oli varmaan 
enemmän elektrogoottipoppi ku mitään true goottii, koska 
ne oli kuitenki bileitä ja piti yrittää saada jengi tanssimaan. 
Mut ei ne kyl yleensä tanssinu kuitenkaan, joten samapa kai 
se mitä hautajaiskamaa siel olis soittanu ku ne ois kuitenki 
tullu toivomaan jotain omia lempilaulujaan ja suuttunu 
siitä ettei mulla oo niitä koneella ja vaatinu saada laittaa ne  
YouTubesta. Ne ei vaan tajunnu. 

Vähäeleinen herkkyys oli se mikä muhun goottiudessa vetos. 
Maailmantuska harteillaan he viiltelevät itseään ainoastaan 
sisältä ja ovat oppineet nauttimaan älyllisestä melankolia-
sta, joka on ainoa sallittu mielentila vallitsevassa maailman 
järjestyksessä. Ja sit jos ei ymmärrä, voi vaan esittää 
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melankolista. Siis muuten sama ku ”Jos et ymmärrä, hymyile, 
niin se luulee että ymmärrät” mut coolimpi. Mut mun goot-
tius oli epätäydellistä. Piti myös riuduttaa itseään. Heroiini 
vähän pelottaa, varsinki ku yks mutsin kaveri veti kerran 
ooodeet meiän Puistolan kämpän vessaan, ni emmä sitä. Ja 
kyl must jotenki oudosti on kasvanu vähän tupakanki vas-
tanen, mut siel goottiblogis oli kuvii, no tietysti röökaavista 
cooleista gooteista, mut myös ihan helvetin hienoista mus-
tista tupakoista, joiden aski oli vaan musta ja siin luki valko-
sella tyyliin impact-fontilla capital lettereillä BLACK silleen 
et se A oli punanen kolmio. Siis ihan helvetin hieno konsepti, 
ja mä ajattelin et jos mä ikinä mistään saan käsiini niitä tu-
pakoita, mä alan heti polttaa vaan siks et ne on niin siistejä, 
ja kaiken lisäks neilikan makuisia. Mä aloin metsästää niitä. 
Mä alotin Suomen tupakkiliikkeistä. Niil ei oo mitään. Ei ku-
ulemma kannata, ku ei kukaan kuitenkaan osta. Ulkomailla 
poikettiin kaikissa tupakkakaupoissa kyllästymiseen asti – 
turhaan. Netistäkään ei saanu tilattua, eikä edes kerrottu 
mistä saa ostaa. En olis uskonu et tupakoinnin aloittaminen 
olis voinu olla niin vaikeeta. Jopa vaikeempaa ku salilla 
käymisen. Sit yht’äkkiä, sillä samalla keväisellä Espanjan-
reissulla ku mulle valkeni pelargonien todellinen luonne, 
löysin maasta yhden mustan tupakannatsan. Sieltä sai niitä. 
Mä en heti tehnyt asialle mitään, mut sen kolmen viikon mit-
taisen Espanjanreissun aikana tapasin Zaragozassa hostellin 
respassa työskentelevän Álvaro Agundezin, joka majotti 
mut lähiökerrostaloasuntoonsa ja kuskas moottoripyörällä 
kämpän ja kaupungin väliä, jonka kanssa iltaisin poltel-
tiin pilveä ja kateltiin leffoja, joista muistan nimeltä vain 
Cronenbergin Crashin, ja joka opetti mulle, miten kysytään 
espanjaksi ”Onko teillä mustia tupakoita, jotka maistuvat 
suklaalta?”, koska olin kuullu jostain et ne mustat tupakat, 
joita Espanjassa myytiin, oli suklaan makuisia, eikä neilikan, 
mikä oli pettymys, koska ei ne varmaan olis yhtä cooleja ku 
ne BLACKit. Eikä ne ollukaan. Niitten nimi oli Black Devil, 
niit sai suklaan ja vaniljan makuisina ja niitten askit oli 
rumia. Suklaa-aski oli harmaa ja vanilja-aski musta, vai oliks 
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se just toisin päin, mut ruminta oli fontti. Se oli sellanen kä-
dettömän lapsen persreiällään kirjottaman näkönen. Mut ne 
oli mustia ja herkuilta maistuvia, joten mä ostin niitä yhden 
kumpaakin makua. Siis askillisen. Tai siis kaks. Askillisen 
per maku eli yhteensä kaks askillista. Mut mä en kuitenkaan 
polt tanu, joten mä säästin ne tulevaisuutta varten.

No sit ku mä jossain vaiheessa yritin päästä Barcelonasta 
Berliiniin, ni mähän sit myöhästyin lentokoneesta ekaa 
kertaa elämässäni. En mee yksityiskohtiin, koska jokainen 
joka on joskus myöhästyny koneesta tietää miten hirveetä se 
on ja koska kellekään joka ei oo koskaan myöhästyny konees-
ta ei ikinä vois käydä silleen koska ne tietää miten hirveetä se 
ois, mut se oli hirveetä. Ensin mä itkin jotain tunnin. Sit mä 
soitin Liimalle, naiselle, johon siihen aikaan oisin luottanu 
vaikka henkenikin edestä, koska Liima fiksaa aina kaiken. 
Liima ehdotti vakuutuspetosta. Sit mä suunnittelin vakuu-
tuspetosta. Lopulta mä menin nöyränä tiskille ostamaan 
uutta lippua ja sain selville et jos olisin tullu heti, olisin saanu 
ostaa uuden lipun erityiseen myöhästyneille tarkoitettuun 
Rescue-hintaan. No se oli liian myöhästä siinä vaiheessa. 
Sain siis ostaa normaalihintaisen lipun seuraavalle päivälle 
ja koska olin jo iloisesti hyvästellyt pääasiallisen majoittajani, 
jonka kattoterassilla mulle valkeni pelargonioiden todellinen 
luonne, kahden viikon loisimisen jälkeen, enkä siksi olisi keh-
dannut enää palata, päätin jäädä lentokentälle odottamaan 
seuraavaa lentoa. Odotusaika oli n. 22 tuntia. Saattaisi ku-
vitella, että ylimääräinen vuorokausi tuntuisi kohtuullisem-
malta jos sen viettäisi esimerkiksi Barcelonan keskustassa, 
mutta jäämällä kentälle sain sen tavallaan katoamaan. 
Lentokentälle tullaan toiseen paikkaan siirtymisen vuoksi, 
ja välissä tehdään lentokenttäjuttuja, kestivät ne kaksi tai 
kaksikymmentä kaksi tuntia. Sitten istutaan lentokoneessa, 
jonka laskeuduttua tehdään taas lentokenttäjuttuja.  Sitten 
jatketaan elämää siirtyneinä. Poistumalla lentokentältä Bar-
celonan keskustaan olisin katkaissut siirtymisprosessin ja 
palannut taaksepäin. Ja kuka nyt taakse päin menis?
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Uusi lippu kourassa kävelin lentokentän liukuovista ulos ja 
poltin elämäni ensimmäisen kokonaisen tupakan. 

Mä poltin sen filtteriin asti ja kirjotin siihen vaaleenpunaisel-
la uni posca maalitussilla numeron 1 ja palautin sen askiin. 
Aluks olin ajatellu numeroida vaan ekan tai ehkä kolme 
ekaa, mut päädyin lopulta numeroimaan koko askillisen nat-
soja. En muista yhtään kauan se eka askillinen kesti. Olis siis 
varmaan pitäny kirjottaa niihin filttereihin päivämäärätki, 
ja miksei merkata saman tien jonkinlaiselle kartallekin missä 
mikin niistä on poltettu. Sen mä muistan, et koska se aski to-
siaan oli sellanen ku oli, siis fonttikin kuin…no muistatte kai, 
ja koska olin siihen aikaan älyllisen melankolian ja vähäeleis-
en herkkyyden sävyttämä gootti, mä väritin sen askin 
mustalla tussilla mustaks, ja valkosella uni posca maalitus-
silla valkosen pallon siihen, missä luullakseni oli alun  perin 
jotain tupakanvastaista propagandakuvastoa mätänevän 
silmämunan muodossa, minkä sinänsä vois kuvitella sopivan 
gooteille jos ei tiedä mist puhuu, mut oikeesti se on just sitä 
noloo Marilyn Manson -osastoo, joka ei siis todellakaan oo 
yhtään älyllistä tai herkkää, eikä edes melankolista, tai aina-
kaan vähäeleistä. Vähemmän vähäeleistähän saa siis hakee 
ku Marilyn Manson.

Mut kyl se eka aski varmaan aika kauan kesti. Mähän en 
kuitenkaan sillon polttanu, niinku en nytkään polta. Tai 
poltan mä välillä, mut mähän voin siis lopettaa ihan millon 
tahansa haluan, mut pointti on et mä en haluu. Tai haluun ja 
en haluu, eli tiedostan et se on epäterveellistä, kallista, eikä 
itse asiassa nuorisolla teetetyn kyselyn tulosten mukaan enää 
cooliakaan, mut se on kuitenki ihan kivaa. Tupakoinnilla on 
hetkensä. Ja ennen kaikkee se antaa mulle vapauden tun-
teen, terveisin tupakkateollisuus, vapauden päättää omien 
keuhkojeni tuhoamisesta. Yllättävän monta askii onki sit va-
pauden nimissä tullu poltettuu, vaikken poltakaan. Kaiken 
kokosii ja värisii röökejä. Se on oikeestaan sellanen ihan 
asuste. Lopulta löyty niit aitoja BLACKejäki, mikä oli tosi 
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hyvä, koska siinä vaiheessa vähäeleistä herkkyyttä ja älyl-
listä melankoliaa oli ruvennu saamaan jo H&M:ltä ja Gina-
tricotilta, ni oli sit edes joku todiste aitoudesta. Lisäks niil saa 
keskustelun aikaseks baarin edessä. Mut se siin on huono, et 
vaik saa joo okei sen huomion, ni sit joutuu aina selittää sen 
saman et mitä ne niinku on. Sit erityisen tietonen mä oon siit 
sillon, ku joku jolle oon just selittäny sen on paikalla ku joku 
toinen kysyy samaa asiaa, ja sit se edellinen on siin vieres 
kuuntelemas et onks mul joku vakkarivastaus sille ilmeisen 
kysytylle kysymykselle, vai varioinks mä sitä kysyjästä riip-
puen. Ja sit joutuu aina muistelee et miten olikaa sanansa 
viimeks asetellu ja keksii jonku uuden tavan sanoo sama asia. 
Joskus mä vastaan vaan ”neilikkatupakka”. Joskus tulee koko 
stoori. 

Ja mä en siis polta.
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Kap Verde

Ku mä istuin tähän pöytään, mä ajattelin et tätä tekstii alkais vaan tu
lee. Täysihoitoparantola Boa Vistan saarella, aulabaarin rottinkinen 
loungekalusto, pöydän päällä lasilevy ja ei lasinalustoja. Teo Paaer 
lukee kirjaa eikä mulla ole. Eiks silloin luulis et tekstii rupee syntyy ja 
vähän äkkii? Mut ei sitä alkanu syntyy ennenku otin esiin tän vihkon ja 
kynän. Olin siis nimen omaan ajatellu et sitä tekstii alkais syntyy mun 
pään sisään niin paljon et mua rupeis pelottaa et unohdan sen kaiken 
jos en kirjoita sitä ylös. Ja niin varmaan unohtaisinki. Mä unohdan 
aina melkein kaiken.

Mut niin tosiaan, ei sitä tekstii sit alkanu syntyy sinne pään sisään. Ei 
mitään muistamisen arvoista ainakaan. Pelkkiä tyhjänpäiväisyyksiä, 
niinku kaikki mun tekstikin ainakin yrittää olla. Vai onkse turhan
päiväinen? Se on varmaan tää tropiikki joka sulattaa ihmisen aivot. 
Ja tää parantolan täysihoito ja paikallinen no stress mentaliteetti. Au
rinko ummehduttaa jokaisen syntymässä olevan ajatuksen päähän ja 
lempeä merituuli puhaltaa ne pois jättäen pelkän autereen.

Viina tulee täällä automaattisesti tuplana ja lasit on niin pieniä, et
tei olut ehdi väljähtyä. Viinihanasta valitaan rosé. Ruokaa on pakko 
syödä koko ajan. Ei tuu naposteltua mitään, koska ruokaaika on aina. 
Rahaa ei käytetä – kaikkihan on maksettu jo etukäteen. Tunne on va
pauttava.

Mut nythän tätä tekstii tulis vaik kuin paljon. Mä käytin tavallaan sa
maa metodii ku olikse Henry Millerin frendi vai kenen joka oli neuvonu 
sille ku se ei millään kekannu mitä se kirjottais. Se oli ehdottanu et joka 
aamu on otettava esiin kirjoituskone ja kerrottava sille, miten ei ikinä 
kekkaa mitä kirjottais. Ja siitä se sitte lähtee.

Jaan instagramiin kuvia ja videoita lomasta hotellin aulabaarissa ja 
mietin et voiks jakaa enemmän ku yhden. No totta kai voi, miksei vois? 
Joskus tulee kolme päivässä ja joskus yks kolmessa päivässä. Käveltiin 
tänään saaren rantaa pitkin etelään kohti kukkulaa, joka näytti jonkin
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laiselta niemenkärjeltä ja siltä, että se on ihan lähellä, mutta joka 
kangas tuksenomaisesti tuntui siirtyvän kauemmaksi joka askeleella. 
Kun vihdoin luulimme saavuttavamme nyppylän, huomasimme, ettei se 
ollut osa niemeä, eikä lähelläkään rantaa. Päätimme siis kiivetä lähim
män, hieman pienemmän ja rannassa sijaitsevan nyppylän päälle.

Ensin nyppylä näytti vain kasalta hiekkaa. Rinnettä kavutessani aloin 
kuitenkin hahmottaa sen seasta oudon tuttuja putkimaisia muotoja, 
joita en kuitenkaan pystynyt heti yhdistämään mihinkään tuntemaani 
eliömaailman ilmentymään. Mietin, olisiko alue joskus mahdollisesti 
ollut osa merenpohjaa. 

”Putkikoralleja”

Samalla tavalla kuin Atlantiksen valtakunta vajosi valtameren pohjaan 
ja unohtui, näin koralliriutan nousevan merestä jyristen ja sauhuten, 
auringon kohdatessaan hiiltyvän kuoliaaksi ja aikojen armottomuudes
sa hautautuvan hiekkaan ja unohtuvan. Nämä putkimaiset muodot oli
vat siis kerran muodostaneet vedenalaisen koralliriutan, jonka päällä 
nyt mahdollisesti tuhansia vuosia myöhemmin saatoin seistä kän
nykkäkameroineni ottamassa selieitä hikisestä naamastani.

Mietin, miten oikeanlaisen kuvatekstin kanssa kuvasta voisi saada su
rullisen, kohtalokkaan tai dystooppisen vaikutelman. Kaikki kuitenkin 
näytti taas vain kasalta hiekkaa, ja koska en halunnut koskaan unohtaa 
tuota kerran kukoistaneen, Atlantiksen valtakunnan kaltaisen tuhon 
kääntäen kohdanneen korallivaltakunnan rauniota, noukin taskuuni 
kolme kivettynyttä korallinkappaletta.

Olisiko niin, että kehoni erittämän lohduttomuudentunteen, jota navak
ka nyppylätuuli parhaansa mukaan pyrki puhaltamaan pois iholtani, 
voi saavuttaa vain hän, joka tehdessään saman tuskallisen pitkän py
hiinvaelluksen upeiden instakuvien perässä havahtuu omaan ignorans
siinsa käveltyään luonnonhistorian päältä, jonka vain hiekkakasaksi 
ensin ajatteli.
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[15th. Jun, 2009 | 01:44 pm]

me siirrettiin pöytä sivuun ja laitettiin patja keskelle lattiaa ja 
se jäi siihen 
koko kesäksi 
muistuttamaan 
siitä laiskasta mylläkästä 
joka 
sai minut niin onnelliseksi kun ei ollut kiire minnekään ja 
loikoilin 
toisten lähdettyä 
vaaleanpunaisten petivaatteitten keskellä 
tuntikausia 
tuijotellen kattoon ja vajoten hetkiksi 
vaaleanpunaisiin päiväuniin 
aurinkousvantuoksuisen tuulen 
lennätellessä 
läpikuultavia ikkunaverhoja42 
kuin 
hidastetulla 
kymmenien kesien kellastamalla filmillä

42 Niitä vaaleanpunaisia, joita pinkeiksi väitin.
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Syksyt

Siit on aikaa ku viimeks podin huonoo omaatuntoo siit ettei 
koskaan tuu ottaneeks ruskakuvia syksyisin. Se tapas olla 
jokasyksyinen harmittelun aihe. Se oli muka niin ainutlaa-
tuinen mahdollisuus, ku sen loiston tietää kestävän vaan 
hetken. Mut mitä mä niillä kuvilla tekisin? “Olipa muuten 
keltaset puut taas viimekin syksynä.” And? Vuosi toisensa 
jälkeen oon jättäny ruskakuvat ottamatta ja tajunnu et ei se 
haittaa. Syksy menee ja pudottaa lehdet mennessään aina 
vaik ottais kuvia, ja se tulee aina ja kellastaa lehdet tulles-
saan vaik ei ottais. Sitä paitsi ois huijausta uskotella itsel-
leen ja muille et on eläny syksyn, jos on vaan ottanu siit 
kuvan, ku todennäkösesti on vaan kiirehtiny eteenpäin ja 
nähny keltasen puun pelkän linssin läpi. Mä en varmaan 
nykyään edes pystyis ottaa ruskakuvaa. Oon liian tietonen 
sen ilmeisyydestä43. Kaiken lisäks puista saattaa olla aika 
vaikee saada hienoo kuvaa, eli turha ees yrittää. Hävettää 
kaikkien ihmisten huonot ruskakuvat somessa. Paras tapa 
nauttii syksystä, jos ei oo aikaa taivastella puita ulkona siis, 
on vaihtaa tietokoneen taustakuvaks joku cheesy ruskakuva. 
Oisko vähän siisti sellanen näytönsäästäjä, joka noudattais 
vuodenaikojen kiertoa?

43 Mä välttelen ilmeisyyttä viimeiseen asti. Mua esim. myötähävettää 
aina ku kuulen jonku sanovan et sil on huono nimimuisti mut naamat kyllä 
muistaa. Se on ehkä pahin yliviljelty latteus jonka tiedän. Mut Internet 
se vasta on pilannu kaiken. Mä en voi tehdä enää mitään. Yhtäkkii näkee 
kaikkien maailman ihmisten touhut yhtä aikaa ja on pakko viimein 
myöntää itelleen et kaikki tekee vaan samoi juttui ja ajattelee samoi 
asioita. Onhan se ymmärrettävää, tai siis en usko et voi olla yli seittemää 
pilkku kuutta miljardii* eri tehtävää juttua tai ajateltavaa asiaa. Se pitäis 
vaa oppii hyväksyy. Voihan sen ajatella vaik vertaistuen kannalta. Eli 
jos sähköhammasharjasta loppuu akku kesken hampaidenharjauksen ni 
onhan se noloo, mut on aika todennäköstä et ainaki noin sadalle muulleki 
ihmiselle on just samaan aikaan käyny ihan sama.

*  The world population was estimated to have reached 7.6 billion as of  October 2017.       
  (Wikipedia 24.10.2017)
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Tuomas kerto taannoin kadulla, et se kyl tykkää syksyn 
”tästä vaiheesta”. Syksyn ”tällä vaiheella” se viittas siihen 
alkusyksyyn, ku on väriä puissa, vain vähän lehtiä maassa 
ja kuivaa, kuulasta. Mä tiedän tosi hyvin mihin se viittas, 
koska ajattelin samaa asiaa just edellisenä päivänä ku katoin 
alas parvekkeelta ja ajattelin et alkusyksyt kaupungeissa on 
jotenki feikkejä, lavastetunnäköisiä. Siis jostain syystä kadut 
on tosi puhtaita ja kuivia, ihan ku studion lattia, ja lehtiä 
on maassa jotenkin asetellun näköisen verran. Ja just ku me 
molemmat oltiin ajateltu samaa asiaa peräkkäisinä päivinä, 
kerrotaan telkkarissa illalla, et sää muuttuu, ja aamulla ei 
enää ookaan ”se vaihe syksystä”, vaan se toinen, paskempi 
vaihe syksystä, ku sataa ja tuulee tosi kovaa eikä todellakaan 
tee mieli mennä ulos. Mä avasin äsken parvekkeen oven 
ja seisoin hetken siinä ovella. Siinä tapahtu kahden täysin  
erilaisen tilan sekoittuminen, ei kulttuurillisesti niinku sillon 
ku yrittää ottaa aurinkoo tuhero ja daisarit paljaana, vaan 
olosuhteellisesti. Se ero tuntuu suurimmalta just siinä välis-
sä, enkä mä tiedä miks. Siin parvekkeen ovella on kyl jotain 
maagista niin monessa mielessä. Mut koko jutun juju piilee 
varmaan siinä, et vaik tiedän kokemuksesta et en todellakaan 
haluais olla ulkona noissa olosuhteissa, on ne olosuhteet 
niin voimakkaat suoraan aistittuina et siinä ovenraossa, 
missä mä saan osani molemmista, ja missä mulla on vielä 
mahdollisuus valita, mä todellakin valitsen sisätilan. Kun 
taas ulkona mä olisin jo olosuhteen armoilla, ja sisällä mä 
vaan katsoisin ikkunasta ja tulisin ehkä romantisoineeks sen  
nimenomaan ulkona vallitsevaks olosuhteeks, jota mä sieltä 
asuntoni lämpimästä kauhistelen.

Ja sit mä ajattelin kaikkii niitä raukkoja joiden jalat kastuu 
koska ne ei kehtaa käyttää kumisaappaita. Ne on kyllä niin 
yhteiskunnan uhreja, siinä missä kaikki ne köyhätki joilla ei 
oo mahdollisuutta kumisaappaisiin.

Maailma on kyllä niin outo. Mun mielestä kaikkien, joilla 
on kumisaappaat vaikka eivät kehtaa käyttää niitä, pitäis 
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alkaa ajatella järkevästi ja joko käyttää kumisaappaitaan 
tai lahjottaa ne sellaisille, joilla ei ole kumisaappaita vaikka 
haluaisivat käyttää niitä. Toisaalta mun mielipiteillä nyt ei 
oo paljoakaan merkitystä. Niiltä putoaa uskottavuuspohja 
yleensä siinä vaiheessa ku ehdotan et kaikkien aikuistenkin 
pitäis käyttää talvisin toppahaalaria ulkona. Se on kyllä  
nerokas idea, vaikka itse sanonkin, se nimittäin vastaa 
uskoakseni lähes kaikkia ihmisiä askarruttavaan talvipukeu-
tumisen ydinkysymykseen, joka kerrospukeutumisella on 
jo vuosikausia yritetty sivuuttaa: Kuinka pukeutua talvella 
mahdollisimman helposti niin, ettei ulkona tule kylmä ja ettei 
töissä näytä tyhmältä? Talvellahan kaikki yritelmät pysyä 
lämpimänä ulkona (paitsi toppahaalarit) näyttävät tyh mältä 
joka tapauksessa. Täten voidaan suosiolla yhdessä sopia, 
että toppahaalari on paras mahdollinen ja täten hyväksyt-
tävä talvi asu myös aikuisille. Haalarin alle voi sitten kukin 
laittaa mitä mielii, ja sisään astuessaan kuoriutua haalarista 
ulos omana vuodenajoista itsenäisenä itsenään. Solved.
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loppuvi.

Valokuvaus on yks mun suosikkitaiteenlajeista. Hyvä valoku-
va puhuu omasta puolestaan. Ne tajuu jotka tajuu, eikä 
mitään kuvatekstejä tarvita. Mäki haluaisin, et mun teksti 
puhuis omasta puolestaan.44 Ei tarttis yliselittää asioita. Mut 
mihin sen rajan sit vetää?

John Deweyn45 mielestä taiteenlajit on kieliä, joista jokainen 
ilmaisee jotakin sellaista, mitä ei voida sanoa yhtä hyvin 
millään muulla kielellä46. Must toi ajatus selittää hyvin sen, 
miks must tuntuu, et saan kirjottamal ilmastuu joitain sel-
lasii asioita, jotka ei lavastamisen kautta oo välittyny. Mä oon 
siis varmaan yrittäny sanoo jotain sellasta, mille lavastuk-
sen kieles ei oo sanoja.  Tai sit en vaan puhu lavastusta viel 
tarpeeks hyvin. Ehkä ois vaan pitäny lisätä kuvateksti.

44 Kai se vois puhuuki. Riippuu varmaan aika paljon siitä, mitä 
yritetään sanoa. Opinnäytteeni puitteissa mulla ei kai oo muuta vaih-
toehtoo ku yrittää sanoa että multa löytyy ”merkittävää taiteellista näke-
mystä, ammattitaitoa ja kriittistä tutkivaa ajattelua sekä erinomaista 
kykyä soveltaa opittua oman alan kysymysten käsittelyyn”.* Epäilen et 
kaiken ton sanotuks saamiseen ei välttämättä mun runoilijanrahkeet riitä, 
ja siks mun on ollu pakko lisätä kuvatekstiä. Onneks romaani muotona on 
niin salliva et kaikki ei väldee oo pilalla. Tää edelleen näyttää romaanilta, 
ja onhan tää sitä. Tää on omaa tilallisuuttaan tutkiva romaani. Oman 
muotonsa puitteissa tän tekstin on mahdollista puhua puolestaan.

45 Mä oon John Dewey -fani. Must voitais melkein julistaa et se on 
lopul lisesti oikeessa ja lopettaa kaikenlainen spekulointi. Yks sen keskei-
simmist käsitteist  on esteettisen kokemuksen käsite. Esteettinen koke-
mukset on sellasii arjen harmaasta kokemusvirrasta erottautuvia erityisen 
tiheätunnelmaisia hetkiä, jotka on rinnastettavissa taiteen tekemiseen ja 
sen kokemiseen. Ku mä kuulin tästä ekaa kertaa ni must tuntu et yht’äkkii 
tiesin mist kaikes on kyse. Nyttemmin se tunne on kyl hälventyny, mut 
kyllä mä edelleen oon sitä mieltä, et kaikki mitä mä haluun sanoo on 
lähtösin esteettisistä kokemuksista.

46 Dewey, 132.

*    Aalto ARTS Taiteen maisterin opinnäytteen arviointiperusteet
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Must tuntuu et tila lähtömateriaalina on liian saman kaltaista 
ku lavastuksen lopputuotos, jolloin oon laiskana jättäny mate-
riaalin liian raa’aks ja käsittelemättömäks. Pläntänny suoraan 
näyttämölle jonku todellisuudesta otetun. Vähän niinku teat-
terin ready made. Mut sellanenki pitää aina konseptoida ja 
selittää auki, muuten näyttää tavanomaiselta. John Dewey 
sanois tähän et mun teko ei oo ollu tarpeeks ilmaiseva jäädäk-
seen näkyviin taideteokseen. Ja sit Sklovski sanois et niinpä, 
sitä ei tollasena osata kattoo kunnolla ja se jää lopulta sit vaan 
näkemättä. Mä sanon et ois pitäny käyttää kuvatekstii.

Mua vähän ärsyttää se, et näyttämö on niin helvetin symbo-
linen. On oikein erikseen sovittu, ettei mikään näyttämöllä 
viittaa itseensä. Ihan tyhmä leikki. Just sen takia näyttämöl-
listettyi elementtei yliluetaan, ja toisaalta ollaan liian kär-
simättömiä, jotta asiat vois alkaa puhua omasta puolestaan. 
Kokemuksen kypsyminen estetään ylenmääräisellä vastaanotta
vaisuudella. Tälle ja tuolle altistumista ylistetään sinällään piit
taamatta lainkaan, havaitaanko ainoatakaan merkitystä. Mahdol
lisimman monen vaikutelman sullomista yhteen pidetään ’elämänä’, 
vaikkei yksikään niistä olisi mitään liihottelua tai siemailua kum
mempaa.47 Teatterissa kaikkee yritetään hulluna tulkita ja 
etsiä kulloisellekin tilalliselle ratkaisulle syy. Mut jos jokai-
selta ratkaisulta vaaditaan ilmeistä kerronnallista tai temaat-
tista perustelua, ei alitajuisille hienovaraisuuksille ja katsojan 
omalle tulkinnalle löydy sijaa. Asiat ei saa olla itsessään.

Must jotenki tuntuu et taidemaailmaan osallistuminen vaatii 
hirveesti perusteluja koko ajan. Se ahdistaa mua. Pitää yrit-
tää ihan helvetisti ja vilpittömyys unohtuu. Musta tuntuu 
että mä yritän itseni ja yleisöni ulos taiteestani. Haluaisin 
voida luottaa intuitioon ja siihen et jos on vilpitön, ei tartte 
selitellä, vaan hommat puhuu omasta puolestaan. Liika yrit-
täminen tappaa mun intuition.

47 Dewey, 61.
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Roland Barthes julkas vuonna 1980 viimesen teoksensa. 
Se kertoo valokuvan olemuksesta katsojan näkökulmasta. 
Kateltuaan lukemattoman määrän valokuvia yrittäen selvit-
tää mikä niissä mahdollisesti kosketti, se kehitti käsitteet 
studium ja punktum48, joista studium on kuvassa se infor-
matiivinen asia ja punktum se mikä koskettaa. Se punktum 
oli aina joku ihan random pikkujuttu, jopa sellanen, mitä 
itse kuvaajakaan ei välttämättä oo voinu tulla ajatelleeks 
kuvanotto hetkellä. Toisin sanoen punktum on katsojan 
silmässä, eikä sitä voi tarkoituksellisesti tuottaa. Kärjistetysti 
se tarkottais sitä, et hyvää valokuvaa tai valokuvaajaa ei voi 
olla muuten ku vahingossa.

Kuulostaa aika paksulta, mut toisaalta siinä on jotain kieh-
tovaa. Mun mielestä punktum on intuitio. Se on se  joiden-
kin asioiden ympärillä ajoittain leijuva selittämätön viehätys, 
joka vaivaa ja herättää kiinnostuksen. Se on John Deweyn 
esteettinen kokemus ja Viktor Sklovskin joku, jota ei näe, 
sillä hetkellä ku tajuaa et sitä ei näe. Siihen pitää vaan tart-
tuu, käsitellä sitä ja toivoo et sen onnistuu lävistämään, syn-
nyttämään punktumin, esteettisen kokemuksen, taiteen, sen 
joka saa luvan olla, itsessään.

Loppujen lopuks on varmaan kyse myös jäljen jättämisestä. 
Gaston Bachelardin mukaan ihmisellä on tarve kiinnittäytyä 
tiloihin, koska ihmisyys itsessään on hajanaista. Mut entä 
jos tilatki on liian hajanaisia, jotta niihin vois kiinnittäytyä? 
Must tuntuu et kukaan ei voi sanoa sitä paremmin ku 
Georges Perec, joten mä ns. jätän tämän vain tähän. Tai 
tohon viereiselle sivulle. 

48 Barthes 1985, 30–
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Haluaisin että olisi pysyviä paikkoja, liikkumatto
mia, loukkaamattomia, kajoamattomia, juurtuneita; 
paikkoja, jotka olisivat kiintopisteitä, lähtökohtia, 
lähteitä:

Synnyinmaani, sukuni kehto, talo jossa synnyin, 
puu, jonka näin kasvavan (isäni istutti sen syn
tymäpäivänäni), lapsuuteni vinttikomero täynnä 
kos kemattomia muistoja…

Sellaisia paikkoja ei ole, ja se tekee tilasta kyseen
alaisen, epävarman, epäyhtenäisen ja epätarkoituk
senmukaisen. Epäilen avaruutta, siksi minun täytyy 
jatkuvasti merkitä ja nimetä sitä: se ei koskaan kuulu 
minulle, sitä ei ole koskaan minulle annettu, minun 
täytyy valloittaa se.

Minun tilani ovat hauraita: aika kuluttaa ja tuhoaa 
ne: mikään ei jää entiselleen, muistoni pettävät 
minut, unohdus tunkeutuu muistiini, katson kellas
tuneita rosoreunaisia valokuvia tunnistamatta niitä. 
Coquilliérekadun pienen kahvilan ikkunalasissa ei 
enää lue ympyränkaaren muotoon liimatuin valkoi
sin postiinikirjaimin ”Täällä käytetään Bottinin 
hakemistoa” ja ”Pikkupurtavaa kaikkina kellonai
koina”.

Tila katoaa kuin hiekka sormien välistä. Aika 
kuljettaa sen mukanaan ja jättää jälkeensä vain 
muodottomia riekaleita.

Kirjoittaa: yrittää äärimmäisen tarkasti tallentaa 
jotain, saada jotain säilymään: tavoitella yksittäisiä 
jäänteitä alati syvenevässä tyhjyydessä, jättää jokin 
painauma, ura, jälki tai joitakin merkkejä.49

49 Perec, 111–112
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Noniin. Tila on läsnä tekstissä tavalla tai toisella, jos on. 
Mut mitä siitä mun lavastamisesta lopulta puuttu ettei se 
sit ollu tarpeeks ilmaisevaa? Mä oon lukenut jostain, et  
Jean-Paul Sartren mukaan ihmisen identiteetti on kertoja, 
jonka on kerrottava itseään vähintään itselleen, jotta 
elämään voisi syntyä seikkailuntuntu. Jospa se onkin siis 
se fenomenologisten silmälasien läpi katsova kertoja, joka 
näyttämöllä vaiennetaan. Sama kaveri, joka ovikellonsoitolla 
keskeytettiin kokemasta esteettistä kokemustansa kaikessa 
rauhassa. Kokemus ei ole yhtä kuin tilallisuus. Mutta voiko 
kokemus olla tilallisuuden representaatio? Paperilla voi. 
Kokemuksista kirjoittamalla viittaan sinne tänne ja tuonne. 
Tilat piirtyvät näkyviin epäsuorasti kerronnan kautta. 
Tilallisuus on lähtökohtani, kertominen ja merkeillä leikittely 
ilmaisevat tekoni, lopputuloksena tilallinen romaani, 
kotini on linnani ja nyt 
loppuvi.
ni.
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