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PIMEÄSSÄ 
KIRJOITETTU

Eli kuinka tehdä dokumentaarista elokuvaa ja elää 

elämää vailla varmuutta tulevaisuudesta, ja 

kuinka samanaikaisesti olla keskittymättä 

liikaa siihen, että tietää kaiken joskus, 

jonakin sattumanvaraisena hetkenä 

päättyvän kuolemaan 



 

Tämä kirjallinen opinnäytetyö käsittelee tutkinnon taiteellisena osuutena ohjaamani ja 
käsikirjoittamani saattohoitokotiin sijoittuvan dokumentaarisen elokuvan, Elämä kuolemasta (2017) 

tekoprosessia, siihen johtavista syistä aina elokuvan valmistumiseen saakka. Teksti koostuu 
unista, haaveista, muistoista, havainnoista, dokumentaarisista ja fiktiivisistä elementeistä, oman 

pääni sisäisestä todellisuudesta sekä meidän kaikkien yhdessä jakamasta fyysisestä 
todellisuudesta ja sen todellisuuden tapahtumista. Lisäksi läsnä on meidän kaikkien mahdollisesti 

keskenämme jakama ei-fyysinen todellisuus. Tässä työssä nämä kaikki todellisuuden muodot ovat 
toisistaan erottamattomia, läsnä rinnakkain ja keskenään yhtä totta, sillä olen havainnut ne kaikki 

tarpeellisiksi dokumentaarista elokuvaa tehdessäni.

Työn lähtökohtana on toiminut havainto siitä, että dokumentaarisen elokuvan tekoprosessi on kuin 
elämä pienoiskoossa. Se on ihanaa, pelottavaa, kamalaa ja palkitsevaa, ja aina toisinaan tulee 

miettineeksi kuolemaa. Sekä elämää että elokuvaa voi ja kannattaa suunnitella etukäteen, mutta 
siitä huolimatta koskaan ei voi tietää, mitä tulee tapahtumaan ja monesti kaikkein 

merkityksellisimmät asiat tapahtuvat meistä riippumatta, odottamatta ja vahingossa. Lisäksi tässä 
työssä tiivistyy havainto siitä, että yhdessä tekeminen ja yhdessä maailman kokeminen on usein 

yksinäisyyttä ihmeellisempää.

Asiasanat: dokumentaarinen elokuva, käsikirjoittaminen, todellisuus, elämä, kuolema, saattohoito, aika, pimeys, seikkailu 

Aalto-yliopisto, PL 11000, 00076 AALTO  
www.aalto.fi 

Taiteen kandidaatin opinnäytteen tiivistelmä!

Tekijä Tuuli Teelahti

Työn nimi Pimeässä kirjoitettu

Laitos Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos

Koulutusohjelma Dokumentaarinen elokuva

Vuosi 2019 Sivumäärä 41 Kieli suomi

�2

http://www.aalto.fi


SISÄL LYS 

1. Johdanto      s. 5  
2. ENSIMMÄINEN HUONE    s. 7 
 Ikkuna      s. 8 
 Elämä      s. 9 
 Mari       s. 12 
3. AIKA       s. 14 
 Miia       s. 15 
 Tammikuu      s. 17 
 Satunnainen, yöllinen keskustelu  s. 20 
 Curriculum vitae     s. 23 
4. SAATTOHOITO     s. 24 
 Metsäkukkia     s. 26 
 Lokakuu      s. 30 
5. VIIMEINEN HUONE     s. 32 
 Yhteenveto      s. 34 
7. Loppusanat      s. 36 
8. LÄHTEET JA VIITTEET    s. 40  

�3



 

�4

Perjantaina opin, että kaikki, mikä on, on ykkösiä ja nollia. 
Ja eilen opin, että nekin on vain tyhjyyttä 

ja että tyhjyys on valo. 

Ja maanantaina opin, että valo on sekoitus aaltoja ja ainetta, 
mutta niitäkään ei ole oikeastaan olemassa 

(varsinkaan jos ne laittaa taskuun). 

Ja koska sunnuntaina opin, 
että tietoisuus tyhjyydestä yhdistettynä tyhjyyden olemassaoloon 

on suuri autuus, 
niin olen nyt päätellyt, että kaikki on varmaankin ihan hyvin.   

Yhdistetyt muistiinpanot kameratekniikan ja tiibetiläisen meditaation 

kursseilta marraskuulta 2015
(Holopainen 2015 ja Kunelius 2015 pohjalta, Teelahti 2015)



JOHDANTO 

Tyttö heräsi Metsäkukkia-valssiin. Eikä se soinut radiossa, vaan hänen päässään. 
Jossakin siellä syvällä, minne tyttö kuuli, mutta minne kenelläkään muulla ei ollut pääsyä. 
Sängyssä oli kaksi tyynyä, eikä hän muistanut miksi. Ehkä joku joskus oli nukkunut tässä 
hänen kanssaan, sitten lähtenyt, eikä palannut, ja sen jälkeen tyttö ei ollut pyykännyt.  
 
Oli mennyt kai muutamia viikkoja, yli vuosi ja kuukausia. Tyttö oli ensimmäistä kertaa 
päiväunilla, vaikka pelkää nukkua päivällä. Ei ole täysin varmaa, miksi. Siksikö, että 
pimeässä oli turvallisempaa nukkua, kuin valossa koska pimeässä kukaan ei voisi löytää 
häntä? Vai siksikö, että päivällä silmien sulkeminen tuntui luovuttamiselta, kuin päätökseltä 
kuolla, ja jättää kaikki valoisan ajan asiat hoitamatta? Kun tyttö oli pieni ja päiväkodissa 
piti nukkua, rullaverhot vedettiin alas ja tuli aivan pimeää. Niin pimeää, että tyttö luuli, että 
oli tullut ilta eikä häntä haettukaan kotiin, ja että nyt hänen oli jäätävä tänne asumaan, eikä 
kotiin enää saanut palatakaan. Että kun on pimeää, niin on yö ja kun on valoisaa, niin on 
päivä. Että päivällä ikkunan taakse ei voinut kuvitella mitään, sillä siellä näkyi jo valmiiksi 
niin paljon kaikenlaista. Mutta öisin tyttö saattoi kuvitella Zorron lentämässä kuudennen 
kerroksen ikkunaan ja vievän tytön mukanaan. Että niin yksinkertaista se oli, sillä mikäli 
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ulkona oli valoisaa, miksi kukaan olisi halunnut teljetä valon ulos, jäädä itse pimeään, kun 
päivällä oli paljon muutakin tehtävää? Ja silti hän pari kertaa nukahti päiväkodissa. Ja kun 
hänet herätettiin, oli huuto niin kovaa, että päiväkodin rehtori sanoi tytön vanhemmille, 
etteivät he enää aio laittaa tätä nukkumaan kun se oli niin pelottavaa, kun hän olin niin 
aggressiivinen, sillä päästessään kiinni uneen, ikiomaan paikkaansa, olisi hän vain 
halunnut olla siellä rauhassa, eikä koskaan palata. 

Joka tapauksessa, tyttö meni pitkästä aikaa päivällä nukkumaan, siihen iltapäiväiseen 
tyhjään aikaan kello neljän ja viiden välillä, kun ajassa on se tunnin pituinen musta aukko, 
kun koko maailma on pysähtynyt ja kuolema vain tuijottaa töistä palaavia ihmisiä ja sanoo, 
että mitäs nyt, kuka sä oikein oot, sä et edes tiedä kuka sä oot, että nyt sä voit tehdä 
ruokaa tai vaikka voimistella, ihan mitä vaan, että sä unohtaisit että nyt sä et kyllä 
ollenkaan tiedä mitä pitäis tehdä. Tyttö nukahti, ja uneksi kuolleesta isästään, jonka tuhkat 
yhä odottivat kirjahyllyssä huonekasvien keskellä. 

Oli mennyt kai muutamia vuosia, kuukausia ja viikkoja. Tyttö oli ottanut isän syliin, 
kuiskannut, että vien tuhkat johonkin kauniiseen paikkaan. Ehkä sinne, minne ne on 
luvallista viedä, Harmajan majakan edustalle. Tai sitten Pusztalle, Lissaboniin, jonnekin, 
minne et ehtinyt itse. Tai Istanbuliin, sinne minne sinulla oli jo liputkin, mutta sitten 
hammastasi alkoi särkeä, etkä sen vuoksi kohta pystynyt puhumaan. Ja kun olisit vain 
halunnut mennä poistattamaan hampaan, sinulle oltiin sanottu, että puolitoista vuotta olisi 
nyt jäljellä tätä elämää, korkeintaan, että tämä kasvain on niin pitkällä. Ja kun puolitoista 
vuotta oli kulunut, sanoit, että nyt ollaan bonusajalla, ja näit unta että olit nuori ja komea 
mies ja ajoit punaisella ferrarilla. Voin viedä ne tuhkat ihan mihin vaan, tyttö oli sanonut. Ja 
isä oli lakannut hengittämästä ja hänen nenänsä oli muuttanut muotoaan. Ja unessa he 
ottivat valokuvia, ja kaikilla oli oranssit vaatteet, mutta isällä oli valkoiset ja hänen nenänsä 
oli kuin elävällä ja kaikki oli ihan hyvin, ja tyttö heräsi siihen, ei siihen että sydän vaan 
läpättää ja ei muista mikä päivä tai vuosi on, kuka mä oon ja mitä mä olin tekemässä, 
vaan Metsäkukkia-valssiin. Ei radiossa, vaan hänen päässään. Jossakin siellä syvällä, 
minne kenelläkään muulla hänen tietääkseen, ei ollut pääsyä.  
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ENSIMMÄINEN HUONE 
Eli mitä maailmassa tapahtuu sillä aikaa,

kun olen yksin kotona, ja mietin,
mitä maailmassa tapahtuu



Ikkuna 
Joitakin tunteja olin kulkenut nojaten eteenpäin, makuuhuoneesta kylpyhuoneeseen ja 
takaisin, ikkunalle, jonka takana lehmukset humisisivat, jos niillä olisi lehtiä, joita 
humisuttaa. Nyt ne vain vapisivat, ja samalla olin huomannut olevani täydellisen yksin 
koko universumissa. Olin vaihtanut paikkaa makuuhuoneesta keittiöön, vaihtanut 
tuijottamaan paljaita syreenejä. Ja rakastatko minua, olin kuullut toisen syreenin kysyvän 
toiselta, ja toisen vastaavan, että rakastan, mutta kuinka muuten voisin sen kertoa, kuin 
vapisemalla sinua vasten, olenhan vain syreeni. Olin odottanut, että vuodenaika vaihtuisi, 
tai että jotakin muuta ilahduttavaa tapahtuisi. Olin tupakoinut ja juonut viiniä 
kylpyammeessa, leikannut hiuksia ja jättänyt kirjoittamatta muistiin kaiken, mitä oli noussut 
mieleeni, sillä mieleeni oli lähinnä noussut, että en varmaankaan osaa tehdä elokuvia, jos 
ainoa asia, mitä saan kirjoitettua käsikirjoitukseen on, että elokuvassa on paljon violettia, 
että verho heilahtaa, ja vainajan sielu lentää ikkunasta vapauteen. 

Olin palannut makuuhuoneeseen ja ajatellut, että jotakin tulisi tehdä. Että en kuitenkaan 
tule kirjoittamaan mitään, sillä ei minulla ole mitään kirjoitettavaa. Että ei kuolemasta voi 
kirjoittaa, sillä se sisältää koko elämän, ja koko maailma perustuu siihen. Että kuinka 
monta tuntia minun tulisi vielä odottaa, että tiedän, mitä olen tekemässä, ja että minne 
menen piiloon, jos en keksikään, mitä tulisi tehdä. Olin ajatellut, että ei kukaan tule 
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hakemaan minua ulos, ellen kerro, että nyt minut voisi tulla hakemaan. Olin laittanut 
huulipunaa ja lähtenyt pikimmiten porraskäytävään, sillä minulla oli sellainen kamala 
aavistus, että jos pysyn hiljaa kotona ikuisesti, maailma pyörii kuin ennenkin, mutta minä 
vain seison paikoillani, joko sen ikkunan edessä, josta näkee syreenejä, tai sitten sen, 
josta näkee lehmuksia, enkä silloin voi vaatia ketään ymmärtämään mitään siitä, mitä 
yritän sanoa. 

 Elämä 

Kuisti, portaat, piha, pihalla jäätä. 
Rakennustelineet saunan ympärillä, jään päällä lunta. 
Katu, mäki, autoja, kaksi ihmistä edelläni mustissa takeissa. 
Hiekoitusta, vaikka katu ei ole jäässä. 
Keltaisia katuvaloja vain tien toisella puolella.  
Sähkökaappi, sen kyljessä ei ollenkaan taidetta. 
Viides talo, kuudes, lisää mustatakkisia ihmisiä, 
yhdellä korkokengät. 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Parkkimittari, kaksi bussia, punainen valo autoille, vihreä jalankulkijoille. Bussi 
numero 64. Takanani eräs näyttelijä siitä ensimmäisestä Suomessa kuvatusta 
japanilaisesta elokuvasta, suomalainen näyttelijä, oikealla hopeinen pihlaja, 
Kurvi.  

Lisää liikennevaloja, ravintola, sushiravintola, 
vuoroin lumista, jäistä ja mustaa katua. 
Iltapäiväruuhka, viereisen bussin takavalot. Oluthuone William K, heijastimia, 
muovikasseja. Huomioliivit pyöräilijällä, joka näppäilee ovikoodia. 

Punainen auto. Bussin numero 64 valot heijastuvat punaisen auton keulasta. 
Edessäni istuvalla naisella polkkamittaiset kiharat, kadulla ale, kadulla sokea 
mies, jolla tunnustelukeppi, johon hän nojaa, ja katse olisi maahan, 
jos katsetta olisi. 

Sinitakkinen mies koiran kanssa. 
Kaupan punaiset valot värjäävät märän kadun punaiseksi. 
Harmaat penkit, joissa vihreitä, soikeita kuvioita. Mies rusehtavanvihertävässä 
vakosamettitakissa. Hakaniemi. Pyöräilijällä valo ja kypärä, 
vaikka ajaa jalkakäytävällä. 

Kaksi lasta vaunuissa. Pitkäsilta. Sen alta meri sulana. Kasvitieteellinen 
puutarha, mikään ei taida kukkia. Kiviaita, harmaa, vanhoja lehmuksia. 
Pysäkillä ihmisiä, joilla käsissään puhelimia. Tyhjä liiketila. 
Vanha nainen huivissaan kauppakassi oikeassa kädessä ylittää katua.  

Rautatieasema, Kansallisteatterin portaikko, jolla minun varjoni. 
Suojatie, bussi, joka tukkii sen. Lipputankoja 16 kappaletta. 
Teksti: ”Tähän rakennamme sähköbussien latausasemaa.” 
Kaksi bussikuskia. 
Aitoja, jotka sattumanvaraisesti tukkivat tietä pysäkkien välillä. 

Rautatieasema sisältä. Keltaista pirtelöä kantava nainen, punahuivinen tyttö. 
R-kioski, lipunmyyntihalli. Portaat. Liukuportaat. Asematunneli. Kahvilassa 
tyttö, jonka kahvikupissa lusikka, poika, jolla vettä vesilasissa, vasemmalla 
puolella kaljakorilla istuva haitarinsoittaja, jolla pianokoskettimet haitarissa. 
Fuksiatakkinen nainen tarjoaa lahjakorttia. 
Pariskunta jää jumiin 100 neliön vuokra-asuntoon, lukee otsikossa. 
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Pipomies sähköpyörätuolissa, kädessä vihreä rasia. 
Maassa jäätelötuuttipaperi, vaikka on talvi. 
Liukuportaat ylöspäin, niissä nuolia ja mainoksia. Mustatukkaiset miehet 
ottavat itsestään kuvia. Turistiperhe, äidillä punainen hattu. Keltapipoinen 
nainen, jolla kädessä vihreä pirtelö. 
Yksi loisteputki vilkkuu kattoikkunassa. Keltaisia, kertakäyttökupin muotoisia 
kattovalaisimia. Ulkoilma. Naisten alusvaatteita.  

Tekokasveja, medium-pihvejä. Kasa lunta, jonka päällä soraa, muuten aivan 
sulaa. Nainen kokonaan mustissa katsoo silmiin Yrjönkadulla. 
Eerikinkatu, parkkimittari, ulkotuli. Olisiko aika poiketa hierontaan tai 
osteopaatille. Lumenpudotusaitoja vaarallisesti keskellä katua. Annankatu.  

Rekisterinumero ILS-343 kääntyy vasemmalle. Kukkalippalakkeja ikkunassa, 
kadulle heijastetaan mainosvaloa. 
Sähkökaapin päällä yksi keltainen ja yksi musta banaaninkuori sekä 
viinirypäletertun ranka. 

Ratikkapysäkillä neljä ihmistä. Kaksi aikuista, kaksi lasta, joita en tunne, jotka 
eivät katso minua. 
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 Mari 
 Lapsi roikkuu vaunuista, kohta se ehkä putoaa. Toinen roikkuu jo  
 vaunujen ulkopuolella, on kasvanut niin isoksi, että osaa käyttää 
 jalkojaan seisomiseen. Äiti hössöttää, nyt makuupussiin, nyt   
 tohveli jalkaan. Isä pyyhkii kännykkää. Lumi sataa asetelman  
 päälle, äiti miettii, että nyt me myöhästytään kaikkialta, käviköhän  
 kukaan vessassa, eikö raitiovaunu jo tule ja mikä on elämän   
 tarkoitus. Isompi lapsi alkaa laulaa. Hei nyt ei jaksa isä sanoo,  
 lapsi repii isää hihasta, sitten lahkeesta. Äidillä on lyhyt   
 toppatakki, jonka alle ei voi mennä telttailemaan, toisin kuin silloin 
 kun äiti oli pieni ja aina päiväkodista palatessa, äidin äiti oli   
 näyttänyt nelijalkaiselta äidiltä, kun vielä pieni äiti, joka ei vielä  
 ollut äiti, sillä oli vasta lapsi, oli piiloutunut pitkän takin uumeniin.  
 Ei maailmaa tarvitse kohdata, jos ei halua, hän olisi ajatellut, jos  
 olisi ajatellut aikuisten ajatuksia. Nyt oikeesti, äiti alkaa   
 hermostua, raitiovaunu ei vieläkään tule. Pienempi lapsi alkaa  
 huutaa, suurempi lapsi heiluttaa vaunua vähän liian kovaa, muka  
 rauhoitellakseen, sanoo vähän liian kovaa, ei mitään hätää ei  
 mitään hätää. Nyt riittää, sanoo äiti. Isä katsoo toisaalle, sinne  
 voisi paeta, jos siellä olisi jokin paikka, missä olisi parempi olla.  
 Jaloillaan seisova lapsi turhautuu, kun mitään ei tapahdu, kun  
 kukaan ei kehu, että hienosti yritit rauhoitella, vaikket   
 osannutkaan. Huomaa sitten mainostaulun pysäkin seinässä,  
 kuvan, siinä kirjaimia, keskittyy, tuijottaa kirjaimia. Ne kulkevat  
 silmien läpi sinne silmän sisälle, missä ne kääntyvät ylösalaisin ja  
 sitten aivot rekisteröivät muodon ja kääntävät ne takaisin oikein  
 päin. Sekunnit kestävät hetken aikaa kaksi sekuntia per sekunti.  
 Lapsi yskäisee, kuten on huomannut aikuisten tekevän, silloin kun 
 heillä on jotakin tärkeää asiaa. Lausuu sitten, harkiten, jotta kaikki 
 menisi oikein. J-E-V-G-E-N-I O-N-E-G-I-N... T-S-H-A-I-K-O-V-S-K-I- 
 A O-O-P-P-E-R-A-S-S-A. Maisema hiljenee, raitiovaunu jää   
 paikoilleen tuolla, noiden talojen takana, jotta kohtauksella olisi  
 aikaa päästä loppuunsa, lumi jatkaa satamista, mutta se nyt on  
 muutenkin niin hiljaista. Äiti unohtaa hetkeksi, että tärkeintä on  
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 hengittää, pudottaa käsilaukkunsa, vaikka se on niin   
 sarjakuvallista. Isä nostaa katseensa, molemmat katsovat lasta.  
 Sitten äiti saa henkäistyä, väristen, Mar-i..!! O-o-saatko sä lukea?  
 Ja osaan, vastaa Mari. Mi--- äiti aloittaa, mutta raitiovaunu ei   
 jaksa enää odottaa nurkan takana, joten se saapuu pysäkille ja  
 kolisten, tuonne noin kadoten, vie perheen mukanaan. 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AIKA  
Eli mitä ihmettä tämä kaikki on

ja pitäisikö minun ymmärtää siitä jotain



Miia
"Asiat kehittyy. Toisaalta niin huomaamatta aika kulkee.” 

Viestin sisältö oli lyhyt, mutta monimutkainen. Oli siinä toki jotain käytännön tietojakin, 
mutta ne eivät olleet niin mielenkiintoisia, vaikka viesti tuli kai juuri niiden takia. Milloin 
kuvataan elokuvaa ja niin edelleen, milloin tehdään haastattelut… Olin jotenkin päässyt 
siihen vaiheeseen, että Terhokodin henkilökunta oli vakuuttunut meillä olevan vilpittömät 
aikeet, ja antanut meille luvan tehdä elokuvan itsestään. 

Mutta niin, pystyikö ajan kulumisen siis päättelemään asioiden kehittymisestä... Miia halusi 
aina puhua ajasta, sillä se oli hänen mielestään niin käsittämätön asia. Hänen 
lempitarinoitaan oli sellainen, joka kertoi miehestä, jolla menit hermot aikaan. Mies kutsui 
hoitajaa, ja ohi kulkiessaan hoitaja huikkasi iloisesti ovenraosta, että mä tuun kohta. Mies 
huusi takaisin, että no minäpäs kuolen kohta. Kohta. Siinä vaiheessa tarinaa Miia aina 
kertoi, että hänellä oli työhuoneensa kaapissa se asu, johon hänet tuli pukea, jos hän 
sattuisi kuolemaan työpäivän aikana. Aina sama tarina, kun ei hän muistanut, että kenelle 
oli jo ehtinyt sen kertoa. Ja sitten hän kertoi pelkäävänsä kuolemaa, ainakin vanhenemista 
hän pelkäsi, vai pelkäsikö hän vanhenemista, koska kuolema saattoi olla lähempänä, aina 
kun ilta oli taas vaihtunut yöksi, yksi kerrallaan, ja oli vaikea sanoa, minne se mennyt ilta 
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oli mennyt, että oliko se kadonnut kokonaan, vai oliko sitä ollut olemassakaan, että voisiko 
sitä, että se oli ollut, jotenkin todistaa. Vai pelkäsikö hän peilikuvaansa, joka ei enää 
ollutkaan kolmekymmentäkuusivuotias. Voi, olisinpa mä aina kolmekymmentäkuusivuotias, 
hän huokaisi kerran ja sulki silmänsä, ja siellä, muistossa, hän oli juuri sellainen kuin oli 
joskus ollut. Valokuvan mukaan kylläkään hän ei ollut muuttunut kovinkaan. Mutta silloin 
mä en ollut näin onnellinen kuin mä nyt olen, hän lisäsi silmät avattuaan. Ja mistä sitä 
tietää, jos mä silloin olinkin lähempänä kuolemaa, jos mä vaikka käännyinkin jostain 
vasemmalle enkä oikealle, enkä jäänytkään bussin alle, että ei se vanheneminen 
välttämättä tarkoita sitä, että kuolee todennäköisemmin kuin silloin kun oli nuorempi, että 
eihän kaikki kuole syöpään vaikka kyllä täällä kun on töissä niin alkaa vaikuttaa siltä että 
melkein kaikki kuolee syöpään, tai sit ALS:iin tietysti. Vai miten se todennäköisyys... en mä 
kyllä osaa niin hyvin matematiikkaa, siihen tietty liittyy tosi monta asiaa. Mutta kyllä mä 
oisin tosissaan ihan... no siis sanotaan nyt ihan paskana jos joku tulis mulle, että kuule 
Miia, ja kattois kalenteria, että sä kuolet tossa ens viikon keskiviikkona, luultavasti, vaikka 
mä oon ollut kolkyt vuotta töissä täällä ja... ja mun työpaikalla kuolee keskimäärin yksi 
ihminen päivässä. Ja joskus on käynyt niinkin, että joku kollega on melkein suoraan viety 
töistä osastolle, siis potilaaksi, kun yhtäkkiä onkin löytynyt terminaalivaiheen kasvain... En 
mä silti tästä kuolemasta käsitä, oikeestaan mitään, onhan se ihan tosi... joo, en mä osaa 
sanoa. Niin kyllä se ois mulle ihan kohta, jos se ois tossa ens viikon keskiviikkona, ja kyllä 
mun ois aika vaikee sanoo mitään, ymmärtää, että mitä se meinaa, jos joku sanois mulle 
että oota hetki, mä tuun kyllä ihan kohta. Että mihin mun koko elämä, siis menikö se 
oikeesti jo, ja noin vaan? Että mites nyt suu pannaan? Että se aika on kaikille sen kokijoille 
hyvin omanlaisensa.

Aika kulkee. Vai kuljenko minä ajassa? Onko aikaa edes olemassa... Niin mutta vielä 
siihen tarinaan. Ei sillä hoitajalla ollut mahdollisuutta sanoa sille miehelle, joka häntä 
huuteli, että äläpäs nyt höpsi, etkä mitään, kuole kohta, sillä se olisi ollut valehtelua. Vaan 
hänen piti mennä takaisin ja sanoa, että minä tulen viiden minuutin päästä, että kävisikö 
se sellainen, minuutti kai on kaikille saman pituinen? Vaikka sellainenkin tutkimus on tehty, 
että vuorella ja laaksossa minuutit ovat eri mittaisia… Mutta niin, olisiko se ollut valehtelua, 
jos hoitaja olisi sanonut, että etkä mitään kuole kohta? Seuraavalla viikolla mies nimittäin 
oli niin hyvässä kunnossa, että hänet päästettiin kotiin saattokodista. Enkö siis kuolekaan, 
oli mies kysynyt, ja lääkäri oli vastannut, että kuolet kuolet, mutta vasta joskus 
myöhemmin, mutta että kuoletko huomenna vai ensi vuonna vai mitä, niin sellaista mä en 
voi sulle luvata. Ai miten niin siis kai sä nyt tiedät, että miten mä voin ja mihin mun syöpä 
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on mennyt, mies oli tivannut. Mutta ei lääkäri sellaista tiennyt. Syöpä oli vain... piiloutunut? 
Ja sitten oli mennyt viisi vuotta ennen kuin se mies oli kuollut ja sitä ennen se oli ehtinyt 
kirjoittaa sellaisen kirjan, jossa lukee, että jos olet saattohoitaja, niin älä sano, että mä tuun 
kohta, sillä siinä vaiheessa poistuu potilaan tajunnasta viimeinenkin ymmärrys, että 
terveelle se on arkisin ajatus kaikista, mutta kuolemansairaalle niin filosofinen kysymys, 
että jo sekin voisi hänet tappaa. 

Miiaa nauratti tämä tarina aina, ja naurun jälkeen hän sanoi, että luettuaan sen kirjan hän 
alkoi käyttää ajan määreitä, joiden voi ainakin olettaa olevan kaikille samoja. Huomenna, 
tänään, viime vuonna. Ensi viikon keskiviikkona ja viiden minuutin kuluttua. (Salonen 2015, 

2016, 2017 pohjalta) 

Tammikuu
Uneksin ystävästä, jonka luottamuksen olin pettänyt, 
toisesta, jonka sydämen olin särkenyt. 
Uneksin tuttavasta, jonka kanssa tapaan juoda iltapäiväkahveja, 
vähän kiemurrella ujosti ja sitten paeta. 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Uneksin tuntemattomasta, ilman paitaa, vakuutuin hänellä olleen punaiset silmät, sillä 
kaikki huonekalutkin olivat olleet punaisia, 
tai mustia, mutta ei kenelläkään ole mustia silmiä. 

Heräsin viestiin siltä ystävältä, jonka luottamuksen olin pettänyt. 
Mietin asioita, joita eilen oli hävennyt. 
Päätin matkustaa ja hyvittää kaiken. 
Kirjoitin tarinan. 
Olin pesemättä hampaita. 
Olin vaihtamatta vaatteita, käymättä suihkussa. 
Join taas liikaa kahvia. Kuuntelin radiota, katsoin ikkunan takana vapisevia meklareita. 
Luin kirjaa, toista kirjaa, kolmatta, tarkistin kannesta, mitä olin lukemassa, järjestin pöytää, 
sotkin pöytäliinaa ruualla. 
Pyyhin lattialta pölyjä kämmenellä. 
Avasin sähköpostin, löysin sieltä erään viestin. 
Unohdin sitten vastata kokonaan. 

Haaveilin vähän 
Että joku tulisi vastaan 
Että itse en lähtisi toiseen suuntaan 
Että olisin värikkäästi pukeutuva, kevyesti askeltava tyttö 
Että taksi maksaisi kolme euroa, 
Enkä tulisi hulluksi 
Että katsoisin silmät auki pimeään, 
Että sieltä sinkoilisi puukkoja, mutta ne eivät osuisi 
Että osaisin pyytää anteeksi, vaikkei pyydettäisi 
Että sydän ei hakkaisi niin nopeasti 
Että se puolittaisi tahtinsa 
Etten pelkäisi, vaikka olen huomannut tietäväni vähän 
Eikä oma olemassaolo enää hävettäisi 

Tulin nälkäiseksi. Vaihdoin paikkaa sohvalta tuoliin. Kuuntelin kelloa ja ilmastointia, 
harkitsin imurointia. 
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Kävin ulkona sanomatta sanaakaan. Menin elokuviin ja ajattelin kuolemaa. 
Kävelin vähän sateessa, ajoin sitten raitiovaunulla ja jäin väärällä pysäkillä tahallani. 

Poistin henkilön kaikki tiedot puhelinluettelosta. Palasin kotiin. Pitelin käsillä vartaloani 
kasassa. Avasin oven, painoin kaikkia löytämiäni valokatkaisimia. 
Sanoin kolme kertaa peilille, että ei enää kannata kuolla kun kohtahan on jo helmikuu. 
Ajattelin, että jos selviää siitä, että ei kestä omaa seuraansa ollenkaan, niin selviää 
varmaan muustakin. 
Vilkaisin makuuhuoneen ikkunaa, jonka takana lehmukset vapisevat hiljaa. 
Huomasin ikkunalaudalla kituvan 
valkoisen pelargonin kukkivan 
ja vaaleanpunaisen 
olevan nupulla. 
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Satunnainen, yöllinen keskustelu
runoilija:  
elämä: PIKAMÄÄRITELMÄ 

Tuuli: 
Pystytkö tekemään sellaisen? Eikö kullekin olennolle, joka on elossa, oma elämä ole 

ikuinen? Sillä kun minä loppuu, voi helposti ajatella, ettei mitään enää ole, että meillä on 
ikuisesti aikaa, niin ikuisesti, kunnes oma aika päättyy, jos sen jälkeen kerran 
kokeminenkin päättyy... Minun elämäni, minkälaiseksi se tähän mennessä on 

muodostunut, sen kertomiseen menisi kaksikymmentäkahdeksan ja puoli vuotta. Ja kun 
määritelmä olisi valmis, olisin viisikymmentäseitsemänvuotias, ja sitten minun tulisi alkaa 

selvittää, mitä olin tehnyt viimeisimmän puoliskon elämästäni, ja miksi ihmeessä olin 
päätynyt käyttämään sen kokonaisuudessaan siihen, että selvitin muulle maailmalle 

siihenastisen elämäni kulun, miksi minusta oli tullut juuri sellainen ihminen, joka päätyy 
avaamaan muille kaksikymmentäkahdeksan ja puoli vuotta mennyttä elämää. Ja kuka 

sellaista jaksaisi seurata? Tuhlata siihen suuren palan omaa ikuisuuttaan? Vai onko 
sittenkään niin, että elämiä on yhtä paljon kuin eläviä, vaiko onko meillä kaikilla vain yksi 

yhteinen elämä? Pikamääritelmä voikin olla aivan mainio ajatus, mikäli sinulle on suotu 
tiivistämisen taito.  

runoilija:  
Kuusikon takana lunta. 
Lunta, varisparvi. 

Tuuli: 
Täälläkin on ikkunan takana lunta. 

Lunta. Mutta ei variksia. 

runoilija:  
tie: vieraus, 
tuuli, ääni, matkustaja, haluttomuutta nukkua, muratinvarsi, saapuminen, piha. 

Tuuli: 
Tarkoitatko, että alku ja loppu ovat vain pisteitä, jotka eivät erotu kartalta ilman tietä? 

Vähintään tunnistan siitä itseni. Vai onko tunnistaminen aina itsensä löytämistä jostakin 
toisesta? Puhunko sekavia? Oletko sinäkin yksinäinen, eikö pikamääritelmään elämästä 

sisälly yhtään rakkautta?  
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runoilija:  
Minä, surumielinen, tämä kostea ikkuna 
Minä kirjoitan, avaruus, 
Minä kirjoitan, kaksi seinää, muutamia pääskyjä. 

Tuuli: 
Etkä saa unta? Minäkin kirjoitan, ja mietin, että yksinäisintä yksinäisyydessä on kai se, 
ettei se tunnu miltään, että on hiljaista, vain kello, että huomaa, jos kellosta on patterit 

loppu. Että pelästyy, kun on valvonut niin pitkään, että lehdenjakaja kolistelee 
postiluukkua. Että toivoo sieltä kolisevan rakkauskirjeen. Onko yksinäisyyteen jotakin 

lääkettä? Tiedätkö sitä? Olethan runoilija, vaikkakin kuolit kahdeksan vuotta ennen, kuin 
minusta tuli ihminen. Mutta koska olet runoilija, et kai tarvitse silmiä katsomiseen? Käsiä 

tuntemiseen? Mitä ne pääskyt ajattelevat tästä?  

runoilija:  
Yksi on surumielinen. Yksi kutoo. 
Yksi laskee. 
Yksi lukee.  

Tuuli: 
Niin, minäkin tulin surumieliseksi. Kun tuli mieleen, että jos jättäisin kaiken kirjoittamatta, ei 

minusta jäisi jäljelle mustetta siinä muodossa, joka kertoo, miltä minusta tuntui olla 
ihminen, siis ennen kuin kuolin. Vaikka olen ymmärtänyt, että se kaikille tuntuu jossakin 
määrin samalta, että se aiheuttaa kovasti itseinhoa ja kipua. Yhtä hyvin voisin siis jättää 

kirjoittamatta, ja siitä ajatuksesta tulin surumieliseksi. Että vaikka kirjoitan, yhtäkään 
kirjainta, kahvikuppia tai rakastajaa en saa täältä mukaani. Vai onko se sittenkin 

lohdullista?  

runoilija:  
elämä: tähdenlento näkyi. 
Miksi tulit surumieliseksi? 
Eihän onnellisuuden syitä puutu: aurinko, ylihuomisen lapsi, 
viime viikon kyyhky.  

Tuuli: 
Niin. Aika. Menneisyyttä ei enää ole olemassa, tulevaisuuskin on vasta tulossa. Aina 

huomenna. Ja tänään on jotain niiden välissä. Olennainen, ja ainoa, mikä taitaa olla, on 
tässä pöydällä: kirjaimet ja kahvikupit. Ja ne rakastajat tuolla joidenkin punaisten 
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ikkunaverhojen, puiden, seinien ja katuvalojen takana, Yhtä kaikki. On nälkä, haen siis 
jotakin syötävää. Kuinka muuten voisi elää, kuin tehden sen, mikä kulloisenakin hetkenä 

on mahdollista ja tärkeää.  

runoilija:  
Joku kuoli viime yönä 
mutta vehnäleipä on hyvää 
Vesi virtaa yhä, ja hevoset juovat.  

Tuuli: 
Vesi virtaa, painovoiman, vai minkä takia, alas vuorilta vain yhteen suuntaan, lävitsemme 
loputtomana jokena. Mutta mitä sitten tapahtuu? Onko huomenna jo tänään? Tänään oli 

tosin aika pimeää... viimeistään nyt. Onko tämä nyt? Ai anteeksi, taisin keskeyttää...  

runoilija:  
Virtaavia pisaroita, 
lunta hiljaisuuden hartioilla, aika jasmiinin varren nikamilla. (Sepehri 2016) 

Tuuli: 
? 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CURRICULUM VITAE
 Tuuli Inari Teelahti   

 1988  Synnyin 11 105 päivää sitten. En muista sitä, mutta oli kesä, kello   
   oli kymmentä vaille yhdeksän lauantai-iltana, ja ikkunan takana   
   riehui ukkonen. 
   
   Äiti menetti niin paljon verta, että joutui teho-osastolle. Minut    
   laitettiin yksin koppaan. Hiukseni olivat mustat, ja ihoni keltainen.   
   Kätilö oli kysynyt, onko isäni kiinalainen. 

 1988-2006  Lapsena odotin lähinnä, että saisi jo olla aikuinen, tai    
   vaihtoehtoisesti, että Zorro lentäisi ikkunan taakse ja pelastaisi mut. 
   
 2006-  Mutta aikuisena tekeekin usein mieli mennä piiloon. 

 1988-  Toisinaan jätän asiat puolitiehen. Pitäisi jossain vaiheessa    
   päättää, haluanko tulla äidiksi. Pitäisi vihdoin haudata isän tuhkat.   
   Pitäisi soittaa huoltoyhtiöön, että kattoremontin yhteydessä talon   
   ulkolaudoitukseen tuli pahalta näyttävä halkeama, josta pääsee   
   mahdollisesti kosteutta rakenteisiin. 
   
 2018  Lupasin alkukesällä meneväni mummon luokse yökylään    
   elokuussa, kun olisin vähemmän kiireinen. Mutta olin elokuussa   
   kiireinen ja syyskuun ensimmäisenä päivänä mummo nukahti ja   
   seuraavana päivänä kuoli. 

 1988-2018  Aina kun olin yökylässä, se sanoi, että ethän sitten pelästy, jos   
   mummo ei aamulla nousekaan, ja vinkkasi silmää. 

 1991  Mulla on lapsuusmuisto, jossa me tehdään perheen kanssa    
   pyöräretki delfiinijoelle. Sain uida delfiinien kanssa ja ratsastaa   
   niiden selässä. 
   Muistan myös matkan Australiaan. 
   Muistoni eivät kuulemma ole totta. 

   Mikä sitten on totta? 

 1992  Nelivuotiaana sain tietää, että jonakin päivänä kuolen, enkä voi   
   tehdä mitään välttääkseni sitä. 
   Menin yksin vanhempieni makuuhuoneeseen, suljin oven ja verhot   
   ja kuiskasin:  
   ”Koska se tapahtuu?” 

   ”2.2.2098.” 
   Kuului vastaus. Olen silloin 109-vuotias.
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SAATTOHOITO
Eli se, kun jäljellä on vain aikaa,


mutta kukaan ei tiedä kuinka paljon
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”Meillä ei oo kukaan koskaan nukkunut pois. Meillä ei nukuta eikä 
siirrytä eikä mennä kerroksiin eikä häivytä eikä jotain sellain vaan 

meillä kuollaan. Ja meillä puhutaan sanalla kuolema. Ihan silleen. 
Ja kun ilmotetaan puhelimitse, meillä ilmoitetaan että äitinne 

kuoli, ei nukkunut pois. Mutta me voidaan sanoa että äitinne kuoli 
tossa kolme viisitoista, hän kuoli niin rauhallisesti, aivan kuin ois 

nukkunut pois. Sitä me käytetään. Se on lohdutus, jos se on totta. 
Mutta että, kuolema on se suomalainen sana, joka kertoo 

kaiken.” (Salonen 2015) 

Miia Salonen 

sairaanhoitaja, Terhokodin kouluttaja ja työnohjaaja 



Metsäkukkia
Herään Metsäkukkia-valssiin. Eikä se soi radiossa vaan päässäni, jossakin siellä syvällä, 
minne kuulen, mutta minne kenelläkään muulla ei ole pääsyä. Sängyssä on kaksi tyynyä, 
enkä muista miksi. Ehkä joku joskus nukkui tässä kanssani, lähti, eikä palannut, ja sen 
jälkeen en ole pyykännyt. Sama se. 
Tänään kuvaamme sitä, kun verho heilahtaa sekä Annaa, sillä hän on luvannut tulla 
soittamaan pianoa. Puhelimessa hän kertoi soittaneensa jotakin valssia viime viikolla, ja 
kuinka potilaat olivat lopulta tanssineet pyjamoissaan saattohoitokodin talvipuutarhassa. 
Mietin, voisikohan Anna soittaa Metsäkukkia, ja vosivatkohan hoitajat tanssia… Et saa 
valssia päähäsi, kun kerron sinulle siitä auton etupenkillä. Oletkin niin ruotsinkielinen, 
ajattelen, että tiedät vain kappaleita, jotka soivat duurissa.  

Terhokodissa Anna kävelee meitä vastaan ja sanoo, että kuule, kävisikö jos soittaisin 
Metsäkukkia. Hämmennyn, ja vastaan sen käyvän hyvin, sillä kuulin kappaleen juuri 
unessa. Avaan ja suljen silmiäni muutaman kerran kokeillakseni, olenko jo valveilla.  

Tarja valmistelee jotain keittiössä, aamiaista tai lounasta, ja lupaa tulla tanssimaan, sillä 
kun hän oli ollut pieni, oli hänen enollaan ollut tapana laulaa Metsäkukkia, ja Tarjalla oli 
ollut silloin tapana tanssia. Ja kun eno oli ollut kuolemassa, jo aivan muissa maailmoissa, 
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Tarja oli soittanut kappaletta levyltä ja enon lasittuneista, muistisairaista silmistä oli vierinyt 
kyyneliä.  

Käännän katseeni ja näen Päivin istuvan ruokasalissa. Hänkin tahtoo tanssia. Kysyn, onko 
hänelläkin jotain muistoja, joihin liittyy Metsäkukkia. Päivi ei ehdi vastata, sillä ennen 
tanssia on vielä joitakin hoidettavia asioita.  

Harjoittelemme kuvausta varten, kun huoneesta 111 tulee potilas turkoosissa pyjamassa 
hakemaan kahvia. Olen irrottanut kaikki mahdolliset töpselit seinästä, akvaarion ja 
kahvikoneenkin, jotta tila hurisisi mahdollisimman vähän ja saisimme puhdasta 
pianonsoittoa tallennettua. Ajattelen, että pitäisikö kytkeä kahvikone hetkeksi seinään, jos 
vaikka kahvia hakemaan tullut potilas kuolee ennen kuin olemme lopettaneet kuvaukset ja 
hän ei ole saanut nautiskella elämänsä viimeisistä hetkistä kuten on halunnut, juoden 
kahvia. Hän kuitenkin laskee kuppinsa pöydälle ja kysyy, että saanko luvan. Ai mihin, 
ihmettelen, ja hän kaappaa minut tanssimaan. 

Tanssimme siis Metsäkukkia. Hän on heikko ja viileä, luut kuultavat läpi poskista ja 
käsistä. Tohvelit laskevat kuitenkin kolmeen, valssia. Hän laulaa kappaleen mukana ja 
alan vapista. Yritän tunnustella, kuinka paljon otteesta on aistittavissa häntä syleilevä 
kuolema, se, että hän varmuudella tietää sen olevan kuolema. Ja se, että hän tietää, että 
minä tiedän, mitä pian on tulossa. En haluaisi katsoa häntä silmiin, ettei hän näkisi 
minusta ikävää ja lohduttomuutta, vaikka en edes tunne häntä. Katson kuitenkin, hän 
hymyilee. Silmät ja posket ovat väsyneet. Hymyilen takaisin, jotten alkaisi itkeä. Syleileekö 
hänen kuolemansa myös minua, kun kerran kosketan häntä, ihoa, joka pian ei ole enää 
ihoa, vaan tomua, tuhkaa ja sadetta. Ja ei olisi tavatonta, jos minä vahingossa kuolisinkin 
ennen häntä. Syleileekö minun kuolemani häntä? Onko kuolema kaikille yhteinen? 

Potilas kertoo, ettei ole poistunut huoneestaan päiviin, mutta nyt hän tuli ulos, sillä jokin 
katala puu kukkii ikkunan alla, ja hän saattaa olla sille allerginen. Kevät on vaarallista 
aikaa astmaatikolle, hän nauraa. Ja lisäksi oven takaa oli kuulunut niin kaunista 
pianonsoittoa. Mikäköhän puu se on, ei sitä tunnista kun ei siinä ole vielä lehtiä, hän 
miettii. Kerron voivani tarkistaa asian, sillä tunnen puut hyvin. Puu on leppä ja suljemme 
ikkunan, varmuuden vuoksi, ettei häntä enää aivastuttaisi. Mietin, onko allergia niin 
vakava asia, jos kuitenkin kuolee huomenna. Sitten havahdun ajatukseen, että huomiseen 
on hänen kalenterissaan ikuisuus, ettei mitään muuta ole olemassa, jos sen jälkeen aika 
päättyy kokonaan. Muistan, kuinka olin ostamassa isälle teetä, kun hänen 
aivokasvaimensa oli jo ottanut lähes kaiken vallan, ja mietin, viitsinkö ostaa kallista 
luomuteetä, jos hän kerran kuolee minä hetkenä hyvänsä. No ostin sitä kuitenkin. 
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Kuvaamme. Anna soittaa pianoa ja Tarja ja Päivi tanssivat Talvipuutarhassa. Joku kävelee 
ulos huoneesta numero 112, silmät kyynelissä. Mun piti avata toi huoneen ovi, kun tää oli 
mun vanhempien häävalssi, hän sanoo. Mikä sattuma, hän jatkaa ja sitten äkkiä 
huudahtaa vähän, kun häneen sattuu niin paljon, hänen tulee niin ikävä, ja tämä on niin 
epäreilua. Tuijotan vain, en tiedä sanonko mitään, että ovatko huuleni ehtineet edes 
avautua, kun hän on jo ehtinyt parkkipaikalle ovesta, josta moni ei kulje enää koskaan 
ulos, vaikka on kulkenut siitä sisään. Metsäkukkia, ajattelen.  

Siirrymme kuvaamaan ainoaan tyhjään huoneeseen, kun Tarja vaihtaa lakanoita, ja verho 
heilahtaa, kun vasta kuolleen ihmisen sielu menee ikkunasta jonnekin. Vai oliko ikkuna 
auki vain tuuletusta varten... Ikkunan takana on se leppä, jolle niin moni on allerginen. 
Yhtä kaikki, joka päivä kuvaamme huoneessa, jossa joku on juuri kuollut. Käytännön 
syistä. Seinän takana kuulen Annan laulavan Vem kan segla förutan vind potilaalle, joka 
nyt laulaa mukana, mutta kuolee viikon päästä, yhden aikaan yöllä. Silloin kun kolme 
muutakin hengitystä lakkaa, emmekä voi kuvata ennen aamuviittä, sillä Petrillä on niin kiire 
laittaa ruumiita ja soitella ympäri kaupunkia, herätellä perheitä, puolisoita ja pieniä lapsia, 
että haluatteko vielä tulla käymään, vaikka äitinne oksentaa verta, näkee nurkassa 
lohikäärmeitä, eikä varmaankaan tunnista enää ketään. Tai juuri niistä syistä, haluatteko 
vielä tulla käymään. 

Kätesi vapisevat, kun lopulta menemme kuvaamaan ruumista. Kysyt, että haluanko 
odottaa ulkopuolella, mutta en halua, ja lopulta seison niin lähellä vainajaa, että minut 
täytyy leikkausvaiheessa rajata pois kuvasta.  

Itket koko kotimatkan auton etupenkillä, ja kysyn, että mitä. No sitä, että olet elossa, ja tuli 
ikävä äitiä, pitää soittaa äidille, vastaat. Nyökkään ymmärtäväni enkä keksi mitään 
sanottavaa, joten sanon rakastavani sinua, sillä kaikki muut lauseet tuntuvat latteuksilta, 
yhdentekeviltä arkipäiväisyyksiltä, että otatko jotain evästä, mulla on tässä näitä 
karjalanpiirakoita ja leipiä. Kaakaota? Minäkin muistan taas olevani elossa, vaikka yhtä 
hyvin voisin olla kuolemassa, kuten niin monet muut ovat. Aurinko paistaa tuulilasiin ja 
lämmittää auton. Bussipysäkeillä on ihmisiä, jotka ovat menossa koteihinsa pesemään 
pyykkiä ja kastelemaan kukkia ja riitelemään keskenänsä. Kotona avaan vielä 
sähköpostin. Olen saanut tällaisen viestin: 
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”Hei Tuuli. 

Juha kertoi hetki sitten seuraavaa: Tänään osastolla 
kuoli noin klo 12 miespotilas, joka oli ollut tajuttomana 

eilisestä lähtien. Vähän ennen kuolemaansa hän oli 
avannut silmänsä, kun hänen huoneeseensa oli 

kantautunut Annan pianonsoitto, "Metsäkukkia". 
(Juuri silloin kun teitte kuvauksia ja Anna soitti) Vaimo 

oli kertonut Juhalle, että tämä oli ollut heidän 
häävalssinsa aikoinaan ja nyt miehen viimeinen 

kuuloaistimus tästä maailmasta!!

Metsäkukat ovat elämää suurempi juttu.

On ollut todella antoisaa seurata teidän 
työskentelyänne ja olla mukana projektissa. Te olette 

kaikki niin mukavia ja toiset huomioon ottavia. Ei 
ihme, että myös omaiset haluavat olla mukana. (…)

Hyvää jatkoa ja menestystä dokumenttien teossa. 
Oli kiva olla mukana.

Terkuin Päivi” (Hänninen 2016)



Lokakuu
Elokuva ei ole valmis. Editissä käy ihmisiä vuoroin kertomassa, että se siitä huolimatta on 
hieno, että ei siitä ymmärrä mitään, tai että sen täytyy olla valmis, vaikka se ei ole, 
katsomassa kelloa, toteamassa, että no se on nyt sitten tällainen.  

Mutta ei se ole valmis. Samoin kuin nyt on syksy eikä talvi. Voisin sanoa, vaatia, että nyt 
on oltava lunta. Mutta lokakuussa harvemmin on lunta. Sitä varten, lunta varten minun on 
suljettava silmäni, sillä muuten näkisin vain mustaa maata, kuivuneita erivärisiä lehtiä sen 
pinnalla ja syysauringon, joka ei ole vielä laskenut, sillä yhä on syksy, eikä vielä ole talvi. 

Hermostun ja ehdotan, että kaikki jotka hoputtavat, menisivät töihin johonkin virastoon, 
jotta he aina voisivat olla varmoja siitä, että makaronilaatikko otetaan viideltä uunista ja 
että seitsemältä katsotaan uutiset. Suututtaa ja hävettää. Poikaystäväni kertoo minulle 
puhelimessa, ettei rakasta minua enää ja hänestä tulee entinen poikaystäväni. Hän oli 
tullut yllätysvierailulle Helsinkiin viikoksi ja en ollut halunnut tehdä muuta kuin litteroida 
saattohoitajien haastatteluja. 

Lähden muutamaksi päiväksi Valamon luostariin, vaikka en ole edes ortodoksi. Ensilumi 
sataa kun nousen linja-autosta. Siitä huolimatta, että on lokakuu. Kaikkialla on hiljaista, 
vain muutamia mustia munkkeja valkoisella lumella. Kävelen sillan yli hautausmaalle ja 
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löydän Saarikosken haudan yksinäisestä nurkasta. Hei Pentti, sanon ja suutelen hänen 
puuristin alta tuijottavaa valokuvaansa. Miten menee, kysyn. Suljen silmäni. Elokuva 
menee paikoilleen, kuva kuvalta, muistan jokaisen kuvan ulkoa, muistan milloin filmi on 
vähän tärähtänyt, muistan kun valoa vuotaa portista, muistan kuinka monta freimiä on 
alkuvälähdyksestä siihen freimiin, jonka voi käyttää, osasta käytämme tosin myös 
välähdykset. Muistan kaikki roskat. Muistan etenkin ensimmäisen rullan roskat, sen, jonka 
latasin ja olen vakuuttunut, että se johtui minusta, että Max ja Paco ei ladanneet mitään 
roskia. 

Piirrän elokuvan vihkoon ja juon mustan teen marjahillolla luostarin ruokalassa. Itken 
kolme yötä putkeen kaikkia sekavia asioitani vanhaan hevostalliin rakennetussa 
majatalossa, ja tulee mieleen, että voisin joskus kokeilla olla vähemmän dramaattinen, 
varsinkin kun kukaan ei ole edes katsomassa. 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VIIMEINEN HUONE
Eli melkein loppu
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Tuuli: 
Mullei oikeestaan oo enempää kysymyksiä. Tuleeks sulle mieleen, mitä sä 
haluut, jotain...?

Tarja: 
Ei yhtään... Mää mietin ensin tässä aamulla, ku mää olin tänne päin tulossa, 
itseasiassa mää mietin, että mitä ihmettä minä pystyn sanomaan, ku must 
tuntuu, että mää pyörittelen sitä vaan sillä lailla... niinku paikallaan sitä asiaa. 
(syvä huokaus) Mutta kiitoksia paljon! 

Tuuli:  
Kiitos! 

Tarja: 
(syvä huokaus) Huh huh! Mää... Koko ajan oli semmonen tunne, että olis... 
paljon ois vielä näistä huonesiivouksista niinku sielläki... Ku se on käytännössä 
niin, tiedätsä, semmonen ihan oma, se on ihan oma paikkansa, tosiaan, kun 
tulee, niin kun vainaja ja... Mähän parhaimmillani nään hänet ja sitten hoitaja 
siirtää vainajan pois... ja tuota, siinä on se tila, mun tila sitten. Että mää tuota 
vähän aikaa hiljennyn ja sitten mää niinku otan niitä tavaroita, ja rupeen niitä 
pikkuhiljaa pakkailemaan ja... Sitten saattaa olla jo, että esimerkiksi siihen tulee 
jo uusi ihminen, jonku, vaikka kolmen tunnin päästä. Niin siin on varmaan 
semmonen automaattinen mulla se tapa, että mää siirrän jonku huonekalun, ei 
se aina tapahdu, mutta jotaki minä teen siinä huoneessa erinlaista. Laitan eri 
tavalla. Että se on niinku uusi ihminen, joka siihen tulee. Elikkä aina mä 
ajattelen sitä, että ku se potilas tulee Terhokotiin, hän elää. 
Hän elää.  
Hän ei ole kuollut. 
(huokailuja) Se on jotenki semmonen... hirveen tärkee tajuta se, että ku on tää 
kuolevien kohtaaminen, niin... Mä en ajattele sitä asiaa sillä tavalla, että hän on 
kuolemassa, vaan hän elää.
(hiljaisuus) 
(syvä huokaus)
Niin, oliko se siinä, saanko mä jo... (naurahtaa) oliko se siinä kaikki? (naurua) 
Huh huh! 

Tuuli: 
(nauraen) Joo! 
(nauhuri raksahtaa kiinni) (Enqvist 2016 pohjalta,Teelahti 2017a)



Yhteenveto
Palaan kotiin kaiken jälkeen. Jääkaapin ovessa on post-it -lappuja tekemättömistä 
asioista: 

-tiskit tiskaamatta, 
-pyykit pesemättä, 
-lattiat imuroimatta, 
-kukat kastelematta, 
-perhe perustamatta, 
-lehdet kasoissa lukematta. 

Kellosta on yhä patteri loppu ja jääkaappi murisee. Mietin, että seuraavan kerran kun 
siivoan, en anna kämpän enää koskaan mennä tähän kuntoon. Päätän myös tapetoida 
makuuhuoneen pikimmiten, sillä nykyinen tapetti näyttää keltaiselta oksennukselta. Yksi 
lehtori sanoi elokuvastamme, että mitä helvettiä tämä on, epätarkkaa kuvaa, täynnä 
kliseitä, ei anna mitään vastauksia kuoleman mysteeriin. Sitten se lähti vihaisena 
lounastauolle. En sytytä valoja, mutta avaan radion: 

”Maailma ympärillämme muuttuu kovaa vauhtia, sanotaan, mutta mikä ikuisuudessa 
pysyy samana? Päivän mietelauseeksi luen epilogin runoilija Saila Susiluodon kirjasta 
Metropolis: 
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”Kaupungin viimeisinä öinä, kun kaikki valot oli jo sammutettu, istuimme 
kukkulalla ja katsoimme taivasta. Linnunrata, jota emme olleet eläessämme 
nähneet, hohti kalvakkaa ja punertavaa maitoa. Se oli korkealle sädehtivä, 
arpinen tie. Tähtikuviot piirtyivät kirkkaina, tunnistin niistä jotkut. Otava, 
Kassiopeia, jopa Andromedan erotti silmä kuulaimpina öinä. Orionin, 
Ajomiehen, Bereniken himmeät hiukset. Samaa taivasta ihmiskunta oli 
katsonut vuosituhannet. Samaa arpisena kohoavaa Linnunrataa. Kantanut 
tarinaa alkuperästä, siitä, miten seitsemän sisarta lähti seitsemään suuntaan, 
mutta kahdeksas toisaalle. Silloin, kauan sitten, he halasivat tienristeyksessä, 
kukittivat toisensa, asettivat päähän seppeleen, vannoivat, että kantavat 
tarinat, kertomukset, läpi vuosituhansien, kuin kalliin kruunun. Ehkä se oli juuri 
kahdeksas, joka unohti jotain. Kenties me kasvoimme juuri tästä suvusta. 
Unohdimme mekin. Että jos alkuperä on yhteinen, täytyy lopunkin 
olla.”” (Yleisradio 2018) 

Sitten Turun Tuomiokirkon kello lyö radiossa kaksitoista kertaa. Ikkunoiden takana 
vapisevat lehmukset ja syreenit. 
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Lokit huutavat. En ymmärrä mitä ne sanovat. 

Kirjoitan tämän pimeässä, ilman käsialaa. 
Paita tuoksuu unelta. Katson mustaa katua, joka ei näe minua. 
 

Enkä edelleenkään tiedä, mitä tapahtuu sille päivälle, joka nyt 
menee pois. (Teelahti 2017b) 

Öinen päiväkirjamerkintä vuodelta 2017 



LOPPUSANAT 

Kahdeksan vuotta sitten saatoin isäni kuolemaan. Hän oli sairastanut syöpää kaksi vuotta 
ja menettänyt lopulta puhe- ja liikuntakykynsä. Eräänä tammikuisena päivänä 
helsinkiläisen saattohoitokoti Terhokodin ikkunan takana satoi paljon lunta ja sitten isän 
hengitys lakkasi. En tiedä mitä hän ajatteli, tai ajatteliko hän mitään. En tiedä pelottiko 
häntä, vai oliko hän helpottunut, sillä emme olleet voineet kommunikoida kuukausiin. 
Minua pelotti ja lisäksi olin helpottunut. Joitakin kuukausia myöhemmin ajoin bussilla 
Honkanummen hautausmaan krematorioon hakemaan isän tuhkat. Ne olivat jotenkin 
unohtuneet sinne. En oikein osaa sanoa, miksi. Uurna painoi enemmän kuin olin ajatellut, 
mutta pidin sitä koko kotimatkan sylissäni.

   Kuolemasta tuli isän saattohoidon myötä elämääni jokapäiväinen teema, josta en pääse, 
enkä halua päästä eteenpäin. Se pelottaa ja lohduttaa. Se yhdistää meidät kaikki 
toisiimme, vaikka emme puhuisi siitä koskaan. Ja koska me kaikki kuolemme, olen 
päätellyt, että kuoleman täytyy olla hyvä asia, sillä uskon, että maailmankaikkeus ja elämä 
pohjautuu hyvään, ei pahaan.
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   Kun minun tuli alkaa miettiä kandielokuvani aihetta, keksin, että elokuvan varjolla voisin 
palata Terhokotiin. Muistikuvani isän viimeisistä päivistä olivat välähdyksenomaisia. 
Värejä, ääniä ja unia. Muistin kuinka hyvä ja turvallinen olo minulla oli, ja halusin kokea 
sen uudestaan. Terhokodissa tunsin olleeni totuuden äärellä, kuin kaikki esiriput olisi 
vedetty syrjään ja olisi tarpeetonta esittää enää mitään. Kuin seinällä olisi lukenut isolla 
KUOLEMA ja kaikki olisivat yhdessä katsoneet tekstiä ymmärtäen, että sen sanomaa on 
tarpeetonta kyseenalaistaa, hyväksyä tai olla hyväksymättä. Se on kuitenkin. 

   Lähtökohtani elokuvan tekoon olivat siis täydellisen itsekkäät, mutta ne jalostuivat 
matkan varrella. Kirjoitin ensimmäisen synopsiksen elokuvalle ja esittelin aiheeni koulussa 
ennen kuin olin edes ottanut yhteyttä Terhokotiin. Minua jännitti. Sitten soitin ja änkesin 
itseni lääkäreille ja hoitohenkilökunnalle suunnattuun kuolemankohtaamiskoulutukseen. 
Äänitin koulutuksen, kerroin taustani ja aikeeni ylilääkäri Juha Hänniselle ja kouluttaja Miia 
Saloselle. He sanoivat, että palataan asiaan. Päästyäni ulos Terhokodin sähköovesta, 
kaikki ammatillisuuteni katosi ja parahdin itkuun, josta ei meinannut tulla loppua. 
Vääntelehdin itkusta koko junamatkan Pasilaan, koko raitiovaunumatkan Vallilaan ja vielä 
tunnin lähikahvilassani, jossa naapurini yritti saada selville, mikä minua vaivaa, ja lopulta 
totesi, että kannattaa varmaan tehdä se elokuva, että ehkä se auttaa.

   Aloin kirjoittaa käsikirjoitusta, mutta siitä ei meinannut tulla mitään, sillä kirjoitin ylös vain 
erilaisia pastellisävyjä, ja että lakanat vaihdetaan, ja että uusi ihminen tuodaan kuolemaan, 
ja että verho heilahtaa. Kirjoittaminen ja suunnittelu oli yksinäistä, ahdistavaa, inspiroivaa, 
pään sisällä olemisen aikaa. Auringon säteiden tarkkailua seinillä. Ikkunasta ulos 
tuijottelemisen aikaa. Yksin puhumisen aikaa. Samalla säännöllisin väliajoin yritin soitella 
Terhokotiin ja kirjoittaa sähköposteja ja kysellä, saisimmeko tulla käymään, ja saisimmeko 
tehdä elokuvan. Häpesin joka kerta, kun yritin ängetä heidän maailmaansa, kun heillä 
varmaan oli jotain tärkeämpääkin ajateltavaa. Usein hävetti niin paljon, että sydäntä puristi.

   Sain ympärilleni työryhmän, ja etenkin kuvaajan kanssa jatkoimme pastelliväreistä 
puhumista ja auringon tekemien valokuvioiden tuijottelemista seinillä. Jatkoimme aiemmin 
yksinäistä ikkunasta ulos tuijottelemista yhdessä. Sovimme, että kuvaamme elokuvan 
filmille, sillä lokaatio ja siellä olevien ihmisten tilanne on niin ainutlaatuinen. Terhokodissa 
aika tuntuu tarkoittavan eri asiaa, kuin sen ulkopuolella. Budjetillamme saimme vajaat 
kaksi tuntia filmimateriaalia, mikä tarkoitti sitä, että jokaisena kuvauspäivänä voisimme 
kuvata kolmetoista minuuttia. Halusimme, että meidänkin täytyy ajatella, mikä on tärkeää, 
ja kuvata vain sen. Sovimme myös tekevämme neliönmuotoisen elokuvan. Olemme 
keksineet valinnalle jälkikäteen monia selityksiä, mutta suosikkini on kuvaajan lausahdus: 
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”Neliö on kuvasuhteiden ympyrä”. Ja me halusimme tehdä elokuvan, jossa aika ei ole 
lineaarinen, vaan aika on ympyrä.

   Kuvausviikot lyötiin lukkoon, mutta meillä ei edelleenkään ollut Terhokodin lupaa tehdä 
elokuvaa. Kaikki oli valmiina. Kalusto oli valmiina. Itse olin valmis pakenemaan jonnekin 
kauas, mikäli emme saisi lupaa, sillä varasuunnitelmaa ei ollut, enkä halunnut tehdä 
mitään muuta. Muutama viikko ennen tuotannon suunniteltua käynnistymistä Terhokodin 
johtaja Juha Hänninen ja kouluttaja Miia Salonen kutsuivat minut käymään. He halusivat 
minun vielä selittävän, mitä oikein olisin siellä tekemässä. Selitin, että haluan tehdä 
dokumenttielokuvan saattohoitajista ja Terhokodista, sellaisen, joka ennen muuta välittää 
tunnetta ja pyrkii yhdistämään katsojansa. Kerroin, että olin saattanut Terhokodissa isäni, 
ja että haluan kertoa koko maailmalle, että täällä on tällainen paikka, jossa ihmisten 
työpaikalla kuolee keskimäärin yksi ihminen päivässä, ja että tässä paikassa kaikilla on 
lupa olla juuri sellainen kuin on. Kerroin, että niiden kahden Terhokodissa isäni kanssa 
viettämäni viikon ajan minustakin oli tuntunut, kuin olisin ollut saattohoidossa. Sain 
osakseni samaa huolenpitoa kuin potilaatkin, mutta toisin kuin he, minä en kuollut. Menin 
vain kotiin. Ja minusta tuntui jopa epäreilulta, etten saanut jäädä Terhokotiin, vaan minun 
täytyi lähteä, sillä isäni oli kuollut. Että olisin tervetullut uudestaan vain, jos joku läheiseni 
olisi kuolemassa, tai jos itse olisin kuolemassa. Kerroin, että olin miettinyt paljon, miksei 
tällaisia ihania paikkoja ole heille, jotka mahdollisesti ovat elossa vielä pitkään. Se oli 
mielestäni täysin absurdia. Kerroin, että tämä elokuva olisi elämän ainutlaatuisuuden ja 
sattumanvaraisuuden ihmettelyä varten.

   Tapaamisen seurauksena saimme luvan elokuvan tekemiseen. Saimme henkilökunnan 
mukaan. Saimme jopa omat avaimet Terhokotiin. Saimme potilaat ja omaiset mukaan, 
vaikka emme edes pyytäneet. Saimme oikeastaan aivan kaiken, niin paljon, että monesti 
itkimme kuvauksista palatessamme, kaiken sen rakkauden ja kuoleman, päättyvän ajan, 
seisovan ajan, kiirehtivän ajan jälkeen, sillä tunsimme olevamme niin elossa. En suoraan 
sanoen tiedä, olenko koskaan tuntenut olevani niin elossa, kuin silloin.

   Eräässä elokuvamme näytöksessä minulta kysyttiin, muuttuiko elämäni jotenkin 
elokuvan teon jälkeen, ja mitä sain siitä mukaani. En osannut vastata kysymykseen. 
Kerroin kokeneeni elämäni suurimpia onnen hetkiä sen teossa. Kerroin myös kokeneeni 
valtavia ahdistuksen ja pahoinvoinnin hetkiä sen teossa. Kerroin tunteneeni fyysisesti, että 
tässä on elämä. Kerroin, ettei silloin millään muulla, kuin rakkaudella tuntunut olevan väliä. 
Ja rakkaus tuntui asuvan kaikessa. Mutta kerroin myös unohtaneeni paljon nopeasti ja 
palanneeni tavanomaiseen ahdistuskierteeseen. Siihen, että tulen neljältä kotiin koulusta 
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ja tuntuu, että kuolema tuijottaa ja huutaa, että mitä sä oikeen teet, mikset sä tee mitään, 
että kevätaurinko on jotenkin liian kirkas, eikä motivaatiota tiskaamiselle löydy mistään.

   Eräs Terhokodin sairaanhoitaja sanoi minulle jossakin vaiheessa elokuvantekoa 
muistaakseni jotenkin näin: ”Sitä menee ihmisen luokse, se on tosi kipee, sä yrität jotenkin 
helpottaa sitä sen oloa, no sitten se pian kuoleekin, sen perhe itkee siinä ja säkin itket 
siinä ja mietit, että mitä tää elämä oikeesti ees on. Ja sitten sulla tuleekin uus potilas ja 
pitää lähtee parkkikselle ja sä oot että mä oon niin onnellinen ku linnut laulaa ja sitten sä 
astut johonkin lätäkköön ja kiroat että voi helvetti, nyt mun uudet kengät on ihan pilalla. Ja 
sitten sitä miettii, että oispa mulla semmonen työ, että mulla ois kasa multaa, jonka mä 
lapioisin tosta paikasta A paikkaan B ja sitten mä oisin tehny sen työn, eikä kukaan ois 
kuollu ja mä voisin mennä ilosesti kotiin. Mutta sitten siinä kohtaa sitä aina miettii, että mitä 
mä sellasella työllä tekisin. Tää nyt ainakin tuntuu jossain. Vaikka ei tästä mitenkään 
hurskaaksi tuu, että aina vaan se kuolema pelottaa, eikä aina välttämämättä edes tiedä 
että mitä mun pitäis niinku sanoa sille potilaalle. Mutta tää muistuttaa siitä, että mä ite oon 
vielä elossa, enkä ainakaan vielä oo kuollut. Ja sitten tää muistuttaa myös siitä, että 
jonakin päivänä aivan varmasti tulen kuolemaan. Ja siihen pitäis sitten jotenkin suhtautua. 
Että ehkä se on sitte se juttu tässä kaikessa.”
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