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Toisten ihmisten mielipiteet meistä itsestäm-
me vaikuttavat meihin monella tavalla, vaikka 

emme aina haluaisi sitä myöntää. Ihmiskunnan aa-
muhämärästä saakka olemme välittäneet heimotove-
reidemme mielipiteistä.

 Mutta mikä neuvoksi, kun oman mieli-
piteen esittäminen tuntuu enemmän uhalta kuin 
mahdollisuudelta? Ärsykkeen päätoimittajana olen 
huomannut, että yhä useammin juttujen kirjoittajat 
ovat huolissaan omien tekstiensä poliittisesta kor-
rektiudesta. Enkä syytä heitä heidän huolistaan. Se 
on aivan ymmärrettävää, ottaen huomioon nykyään 
vallitsevan keskusteluilmapiirin. Vaikka tarkoitukse-
na ei olisi loukata ketään, intentio – tai sen puute – ei 
riitä suojaksi. Foorumin tarjoaminen ”väärille” mie-
lipiteille onkin herättänyt viime aikoina kritiikkiä 
muun muassa tiettyjen poliitikkojen TV-haastatte-
luihin liittyen. Mikäli Ärsykkeen erittäin tiukan seu-
lan lävitse livahtaa jonkun ajatusmaailmaa loukkaa-
va juttu, kenen – tai minkä – päätä haetaan pölkylle?

 Pelkona voi olla se, että yksittäisen henki-
lön kannanotto yhdistetään kaikkien hänen edus-
tamansa ainejärjestön jäsenten kannaksi. Enkä voi 
olla viittaamatta pahamaineisten Laine-sitsien jälki-
maininkeihin. Sitsejä seuranneet, sangen sivistyneet 
keskustelut, tekivät kohun aktiivisista osapuolista 
ainejärjestöjensä edustajia. Pedago edustanee suvak-
kimielensäpahoittajia ja Dumpissa rasismi ilmeises-
ti rehottaa. Stimuluksessa kohu ei jäänyt myöskään 
huomaamatta: osittain siitä syystä, että agitaattorit 
vaativat Stimulustakin vastuuseen tapahtuneesta. Ja 
kannanottohan siitä sitten syntyi.

 Historiallisesti ainejärjestöt ovat ottaneet 
ahkerasti kantaa yhteiskunnallisiin asioihin. Nyt 
näyttäisi siltä, että tämän perinteen viimeiset soih-
dunkantajat ovat yhteiskuntatieteiden opiskelijoita. 
Tulevilla psykologian asiantuntijoilla olisi mielestäni 
paljonkin hyviä ajatuksia ja mielipiteitä, jotka turhan 
usein jäävät pölyttymään Ilokiven saunailtoihin va-
lojen sammuttua. 

PÄÄKIRJOITUS

Mitähän meistä nyt oikein 
ajatellaan?

 Toivon, että ainejärjestölehdet voivat vas-
taisuudessakin tuoda esiin asioita, jotka herättävät 
monenlaisia tunteita lukijoissa ilman pelkoa siitä, että 
kirjoittajat ja foorumin tarjoajat halutaan hiljentää. 
Toivon, että Ärsyke voi jatkossakin toimia stimulus-
laisten moniäänisenä ja sitoutumattomana pää-ää-
nenkannattajana. 

Antti Päivinen
Päätoimittaja
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Melkein kolme vuotta sitten saavuin itse jännittynee-
nä ja uteliaana fuksina kohtaamaan yliopistomaa-

ilman ihmeitä. Mielenkiintoisen alan opiskelu ja uudet 
ihmiset ympärillä tekivät fuksisyksystä unohtumattoman. 
Liittyminen Stimulukseen oli helppo päätös, mutta halli-
tuksen ja toimihenkilöiden toiminnan mutkikkaat kuviot 
tuntuivat vielä kaukaisilta. Myös moni muu asia ihmetytti, 
kuten sähköposteissa ja muissa kirjoituksissa vilissyt sana 
stimppaperhe. Mikä ihme oikein on tämä keltainen per-
he? 

 Oli hämmentävää, kuinka yhteisestä stimppa-
perheestä puhuivat monet, joille en ollut koskaan jutellut. 
Keitä kaikkia tähän perheeseen oikein kuuluu? Kuulunko 
minä siihen, vaikka en tuntenut kuin kourallisen ihmisiä 
koko ainejärjestöstä? Pikkuhiljaa aloin käsittämään, että 
stimppaperhe on enemmänkin ajatusmalli siitä, että kaik-
ki keltahaalariset voivat olla yhtä ja kuulua yhteen isoon 
porukkaan eikä niinkään perhe sen yleisessä merkitykses-
sä. 

 Vaikka ainejärjestömme sisällä on eri kokoisia 
tiiviitä kaveriporukoita, sen lisäksi jokainen voi kuulua 
myös yhteen isoon keltaiseen perheeseen. Minulle stimp-
paperhe on kolmen vuoden aikana määrittynyt tarkoitta-
maan fuksiryhmää, kahta eri hallitusperhettä sekä monia 
yksittäisiä kaverisuhteita ja kohtaamisia mahtavien ihmis-
ten kanssa. Yleistä ilmapiiriä on osaksi myös tiivistänyt 
tuore ainejärjestötilamme, mikä mahdollistaa vanhojen 
tuttujen tapaamisen sekä uusien kohtaamisen. Toivotta-
vasti Mielentilan rooli pysyy myös tulevaisuudessa tärkeä-
nä keltaisen perheen keskuudessa!

 Ainejärjestömme on iso ja onneksi myös aktii-
visten jäsenten määrä on suuri. Mielestäni meidän aine-
järjestössämme on ainutlaatuinen kulttuuri ja yhteisölli-
syys, mitä ei pidä ottaa itsestäänselvyytenä. Toivon, että 
Stimulus tarjoaa kaikille halukkaille lämminhenkisen ja 
tiiviin yhteisön, johon kuulua juuri sen verran ja sillä ta-
valla kuin jokainen itse parhaaksi kokee. Yhteisöllisyys ei 
ole kuitenkaan syntynyt tyhjästä, vaan siihen ovat vaikut-
taneet jokapäiväiset kohtaamiset toisten kanssa. Jokainen 
voi omalta osaltaan vaikuttaa siihen millaisessa ainejär-
jestössä toimimme ja millaiseksi keltainen perheemme 
kehittyy. 

 Ideaalinen stimppaperhe olisi iso lössi, jossa kaikki 
tuntisivat toisena eikä kukaan olisi tahtomattaan yksin. Mel-
kein neljänsadan ihmisen tiivis porukka taitaa olla utopiaa, 
mutta yhteisöllisyyden säilymiseen ja kehittymiseen voimme 
vaikuttaa. Tehdään stimppaperheestä yhteisö, joka entistä 
enemmän luo turvaa ja yhteenkuuluvuutta jäsenilleen sekä 
hyväksyy toiset ja toisten virheet. Pienet teot ja kohtaamiset 
ovat erittäin tärkeitä, joskus paljon tärkeämpiä kuin ulospäin 
saattaisi arvata. Vaihtoehtoja yhteisöllisyyden edistämiselle on 
monia: moikataan kun tavataan, mennään yksinäisen viereen 
istumaan ruokalassa tai pysähdytään kuulemaan toisen kuu-
lumisia. Miten sinä voisit edistää yhteisöllisyyttä tulevaisuu-
dessa? 

Jenni Aronen
Stimulus ry:n puheenjohtaja

Mikä on stimppaperhe?

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
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Laitoksen uuden johtajan 
tervehdys

Psykologian laitos on ollut viime vuoden muu-
tosten kohteena. Yhdistyminen uudeksi tie-

dekunnaksi kasvatustieteiden kanssa on vaatinut 
uudenlaisten toimintatapojen opettelua ja uuteen 
hallinto- ja opetushenkilöstöön tutustumista. Osal-
le psykologian laitoksen henkilökunnasta yhteistyö 
on ollut tutumpaa, sillä tutkimusyhteistyötä kasva-
tustieteiden kanssa on ollut jo ennestään. Tiede-
kunnan dekaaniksi valittiin Anna-Maija Poikkeus, 
kun Marja-Leena Laakso siirtyi vararehtorin tehtä-
viin. Tiedekunnan varadekaaneiksi valittiin psyko-
logian laitoksen professorit Paavo Leppänen ja Rai-
mo Lappalainen. Paavo on tutkimuksesta vastaava 
ja Raimo koulutuksesta vastaava varadekaani.

 Uuden tiedekunnan tavoitteena on kan-
sainvälisesti ja kansallisesti korkeimman tason tut-
kimuksen edistäminen, tutkimukselliset avaukset 
ja innovaatiot. Tuo edellinen oli suoraan tiedekun-
nan toimintakertomuksesta. Uuden tiedekunnan 
laitosten välisessä yhteisyössä pyritään löytämään 
uusia avauksia ja innovaatioita, jotka tarjoaisivat 
uutta myös psykologian opiskelijoilla. Yksi tällai-
nen avaus on Monialainen ohjaus ja konsultatiivi-
nen työote –kurssi (PSYS3402). Lisäksi menetelmä-
opintojen suhteen on tehty yhteistyötä. 

 Isoja muutoksia on tulossa myös psykolo-
gian laitoksen henkilökuntaan. Professori Jari-Erik 
Nurmen äkillinen menehtyminen on koskettanut 
henkilökuntaa ja opiskelijoita. Professori Katarii-
na Salmela-Aro on siirtynyt Helsingin yliopistoon 
huhtikuun alusta. Huhtikuun alussa jäivät eläkkeel-
le professorit Timo Ahonen ja Jaakko Seikkula. Se 
miten ja milloin uusia professoreja rekrytoidaan 
laitokselle, on vielä auki. Ensi lukuvuosi hoidetaan 
pääasiassa määräaikaisin järjestelyin. Vuoden alus-
ta laitoksen johto vaihtui. Uutena laitoksen joh-
tajana olen totutellut uudenlaisiin hallinnollisiin 
tehtäviin ja järjestelmiin. Psykologian laitoksen 
varajohtajiksi nimettiin Kaisa Aunola ja Taru Feldt 
sekä pedagogiseksi vastuuhenkilöksi Markku Pent-
tonen. 

 

 Psykologian laitoksen henkilökunnan ja 
psykologian opiskelijoiden kanssakäymistä py-
ritään lisäämään joka kuukauden ensimmäisen 
tiistaina Kärjen kolmannen kerroksen tiloissa jär-
jestettävillä laitoskahveilla, joihin toivoisin opis-
kelijoiden runsaampaa osanottoa. Perinteisesti 
psykologian opiskelijat ovat olleet aktiivisesti mu-
kana kurssipalautteiden keräämisessä ja opetuksen 
kehittämisessä. Opiskelijoiden ja henkilökunnan 
yhteistyöhön on saanut myönteistä huomiota tie-
dekunnassa ja yliopiston johdossa. Muutokset tuo-
vat omat haasteensa psykologian laitokselle myös 
tulevaisuudessa. Opiskelijat ovat psykologian lai-
toksen resurssi ja yhdessä suuntaamme kohti uusia 
avauksia ja innovaatioita!

Juha Holma 
Psykologian 
laitoksen johtaja
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Lemmenrohtoa etsimässä

Apua rakkauden löytämiseen on et-
sitty jo ammoisista ajoista lähtien. 

Jo muinaiset kreikkalaiset palvoivat rak-
kaudenjumalatar Afroditea, roomalaiset 
sittemmin Venusta. Luultavasti aikojen 
saatossa jumalatar jos toinenkin on saa-
nut useita uhrilahjoja lemmenkipeiltä 
sinkuilta. Eivätkä satujen lemmenrohdot 
ole pelkkää legendaa, sillä sekä miehet 
että naiset ovat koettaneet lumota ihas-
tuksiaan mitä mielikuvituksellisimmil-
la cocktaileilla. Suomessa naimaonnea 
on perinteisesti haettu juhannustaioilla. 
 Ilmeisesti vanhan kansan nik-
sit toimivat paremmin kuin nykyisten 
telluslaisten, sillä sinkkujen määrä on 
kasvanut tasaiseen tahtiin viime vuosi-
kymmeninä. Väestöliiton tutkimuksen 
mukaan joka neljäs suomalainen asuu 
yksin. Lapsettomien sinkkunaisten osuus 
Suomessa on EU:n korkein ja sinkku-
miesten suhteellisessa lukumäärässä 
Suomi häviää vain Saksalle. Mahdollisia 
syitä tulokselle ovat lisääntynyt varalli-
suus ja hyvinvointi – erityisesti naisten 
taloudellinen itsenäisyys. Parisuhteisiin 
käytetyn ajan vaihtoehtoiskustannukset 
ovat täten nousseet. Sillä ajalla, minkä 
ihminen käytti aiemmin vastakkaisen 
sukupuolen vikittelyyn, sai työaikaan 
suhteutettuna ostettua uuden housupa-
rin; nyt samalla vaivalla voi ostaa taulu-
telkkarin ja Netflix-jäsenyyden. Alkaako 
parisuhteiden aika olla takana ja onko 
sinkkuudesta tulossa vallitseva olotila?

 

Disconnecting people
 

Uuden vuosituhannen mukana tullut 
teknologinen kehitys on mahdol-

listanut sen, että ihmiset ympäri maail-
maa voivat olla yhteydessä toisiinsa re-
aaliajassa. Jälkikäteen ei yllätä lainkaan, 
että ruotsinlaiva tuotiin jokaisen älypu-
helimen omistajan ulottuville. Tinder 
on suvereenisti hallinnut moderneja 
seuranhakupalveluita, eikä kipinä näy-
tä vieläkään osoittavan sammumisen 
merkkejä. 
 Deittailun siirtyminen puheli-
meen ei välttämättä ole tehnyt ihmisten 
pariutumisesta helpompaa. Helsingin 
Sanomissa 27.3. kirjoitettiin deittiuupu-
muksesta, joka muistuttaa työuupumus-
ta. Deittiohjelman jatkuva seuraaminen 
ja käyttäminen koukuttaa ja lopulta joh-
taa ahdistuneisuuteen. Odotukset saat-
tavat nousta kohtuuttomiksi keskustel-
lessa mielenkiintoisen henkilön kanssa. 
Mutta niin helppoa kuin deittailun aloit-
taminen Tinderissä onkaan, niin yhtä 
helppoa on sen lopettaminen – kes-
kustelukumppani voi kadota yhtä no-
peasti kuin tulikin. Tätä kutsutaan 
ghostaamiseksi. On helppoa jättää toi-
nen osapuoli sanaakaan sanomatta, jos 
ei ole koskaan tavannut kasvotusten. 
 Vaikka sinkkujen määrä on 
yleisesti ottaen kasvanut, se ei tarkoita 
sitä, etteikö ihmissuhteita enää kaivattai-
si. “Ihmisillä on perustavanlaatuinen tar-
ve ihmissuhteisiin ja läheisiin ihmissuh-
teisiin, jotka tarjoavat vastausta tietyille 
tarpeille: fyysistä läheisyyttä, seksuaalis-
ten tarpeiden tyydytystä ja emotionaalis-
ta tukea. Aikaisemmin olemme olleet 

Lemmenloitsuista 
psykologin 
vastaanotolle
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pidempään yhdessä, nyt on yleistynyt niin sanottu 
sarjamonogamia, eli on enemmän lyhyitä suhteita 
elämän aikana”, kertoo Tuija Pohjola.

Jos ei heilaa helluntaina... 

Maaliskuun lopulla psykologi Tuija Pohjola, 
toinen Heila Matchmakingin perustajajä-

senistä, esitteli Jyväskylässä psykologiseen asian-
tuntijuuteen pohjautuvaa matchmaking-palvelua. 
Perinteisistä pariutumiseen tähtäävistä palveluis-
ta poiketen Heila Matchmaking tarjoaa hyvin 
henkilökohtaisen otteen; asiakas täyttää ensin 
Heila-kyselyn, tapaa sen jälkeen asiantuntijan 
ja potentiaalisen kumppanin löydyttyä saa kut-
sun treffeille. Heila-kyselyllä kartoitetaan muun 
muassa asiakkaan tunne-elämää, persoonallisuu-
den piirteitä, toimintamalleja läheisissä ihmissuh-
teissa, arvoja ja toiveita tulevasta parisuhteesta.
 Kiinnostus perhe- ja parisuhdeasiois-
ta toimi pohjana yritystoiminnan aloittamiselle. 
Inspiraationa on kuitenkin ollut Ensitreffit altta-
rilla -ohjelma, kertoo Pohjola. Heila Matchma-
king toimii myös vastapainona pinnallisemmille 
palveluille, kuten Tinder. Pohjolan mielestä Tin-
der ei suosiostaan riippumatta tyydytä kaikkien 
ihmisten seurustelutarpeita: “Ihmiset kaipaavat 
jotain uutta, jotain henkilökohtaisempaa ja syväl-
lisempää.”
 Vaikuttaako persoonallisuus sitten pa-
rinvalintaan? Sopivatko tietyt piirteet paremmin 
yhteen? Pohjolan mukaan näyttö on vaihtelevaa. 
Sen verran voidaan kuitenkin sanoa, että matala 
neuroottisuus sekä korkea tunnollisuus ja sovin-
nollisuus ovat piirteitä, jotka yleisesti auttavat 
toimivan parisuhteen muodostamisessa. Tämän 
takia Heila-kyselyssä ei myöskään ole käytet-

ty mitään valmista persoonallisuustestiä. Painopiste 
on persoonallisuuden piirteiden sijaan kiintymys-
suhdetyypeillä, joita Heila-kyselyssä kartoitetaan 
suuntaa antavasti. Voidaankin helposti olettaa, että 
turvallisesti kiintyneet ihmiset kykenevät parem-
min parisuhteen muodostamiseen ja ylläpitämiseen. 
 Täydentävätkö vastakohdat sitten toisiaan? 
Pohjolan mukaan on todettu, että samankaltaisuus 
on yleisesti parempi vaihtoehto. Eroavaisuudet voivat 
kuitenkin tuoda jotain mielenkiintoa ja kipinää suh-
teeseen. Puhdas samankaltaisuus saattaa myös koros-
taa negatiivisia puolia, mikäli molemmilla osapuolilla 
on esimerkiksi huonot tunteiden säätelyn taidot.

 
Antti Päivinen

Lemmenloitsuista 
psykologin 
vastaanotolle



Onko Stimulus mielestäsi ehdoton ykkö-
nen ainejärjestönä ja opiskelijoiden yh-
teisönä? Tahtoisitko pysyä menossa mu-
kana, vaikka opintosi olisivat jo valmiit? 
Liity Stimuluksen kannatusjäseneksi! 
Kannatusjäseneksi voivat ryhtyä yksilöt 
ja yheisöt, jotka eivät vielä ainejärjes-
töömme kuulu.

Kannatusjäsenenä tuet Stimuluksen toi-
mintaa, etkä itsekään jää puille paljaille. 
Kannatusjäsenet kutsutaan Stimuluksen 
vuosijuhliin ja heille suunnattuihin tapah-
tumiin. Lisäksi heille lähetetään ainejär-
jestölehtemme Ärsyke.

Kannatusjäsenyyden hinta on 30 euroa 
kolmelta vuodelta tai 100 euroa ikijäse-
nyydestä. Maksun voi maksaa Stimulus 
ry:n tilille FI31 5290 0240 1429 09 viite-
numerolla 1232 (kolmen vuoden jäse-
nyys) tai 1203 (ikijäsenyys). Liittyessäsi ja 
maksettuasi lähetä yhteystietosi (osoite 
ja sähköposti) sihteerillemme (sihteeri@
stimulus.fi).

Liity 
kannatus-
jäseneksi!
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Ihmislajin pariutuminen on erittäin 
haasteellinen sekä pitkäkestoinen 

soidinmeno verrattuna mihin tahan-
sa toiseen eläinkunnan lajiin. Uros-
leijona voi lähestyä ketä tahansa naa-
rasta omassa laumassaan. Kalatkin 
vain laskevat hedelmöitysmehunsa 
kenen tahansa naaraan munien pääl-
le. That’s it. Ihminen sen sijaan jou-
tuu näkemään paljon vaivaa psyko-
fyysissosiaalisen olemuksensa eteen, 
jotta vastakkaisen (tai minkä vain) 
sukupuolen mielenkiinto heräisi. 
Koska olemme ylivertaisin laji kai-
kista muista eläinlajeista, haluamme 
harrastaa seksiä paitsi lisääntyäk-
semme myös huviksemme. Kritee-
rimme parittelukumppaneitamme 
kohtaan saattavat tästä syystä olla 
joskus turhan vaativat; millä muut-
tujilla oikeasti on lisääntymisen kan-
nalta merkitystä?

 Muiden eläinlajien esimerk-
kiä noudattaen meidän tulisi selväs-
ti vain ja ainoastaan lähestyä oman 
itsemme kaltaisia, ylivertaisia yksi-
löitä. Näin voimme turvata lajim-
me kehityksen ja jatkumisen. Myös 
luonnonvalinta on todennäköisem-
min suosiollisempi, mikäli pariutui-
simme vain kaltaistemme todellisten 
huippuyksilöiden kanssa. Aivan ku-
ten viinin ja ruoan yhdistämisessäkin 
helpointa on, kun osat tulevat samas-
ta kulttuurisesta ympäristöstä – kor-
keakoulukulttuurista.

 Ilman yliopistoja (ja joitain 
järkeviä AMK:n aloja) ihmiset saat-
taisivat pariutua kenen tahansa sat-
tumanvaraisen yksilön kanssa, mistä 
seuraten heikko jälkeläinen ennen-
aikaisesti kuolisi luonnonvalinnan 
myötä. Esimerkiksi korkeakoululai-
sen pariutuessa pelkän ammattikou-
lun käyneen kanssa jälkeläinen ei 
mitenkään voi saada yhdenvertaisia 

mahdollisuuksia selviytymiseen kor-
keakoululaisparin jälkeläiseen verrat-
tuna. Korkeakoulujen tärkein agenda 
siis on luonnonvalinnan suosimien 
ihmisten parittaminen toisilleen ja tu-
levien jälkipolvien laadun takaaminen. 
Myös meidän ainejärjestömme on hel-
pottanut parinvalintaa ylläpitämällä 
lämpimiä suhteita aviomies-ainejärjes-
töömme!

Korkeakoulujen tär-
kein agenda siis on 

luonnonvalinnan suo-
simien ihmisten pa-
rittaminen toisilleen

 Joten ensi kerralla, rakkaat 
opiskelijakollegani, kun epäilette ta-
paamanne kiinnostavan yksilön yh-
teensopivuutta omien ominaisuuksien-
ne kanssa, vain yhdellä kysymyksellä 
on todella väliä: valmistuuko hänkin 
korkeakoulusta?

Yleissivistynyt

Paritellaan 
korkeakouluissa!

Pakina
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Kirjoituspiirin novellit

Ihastunut

Treffimme olivat päättymäisillään. 
Juttelimme vielä kaikkea pientä 

ja mukavaa keskellä kävelykatua, en-
nen kuin molemmat jatkaisivat omiin 
suuntiinsa. Ulkopuolinen saattaa hel-
posti nähdä, että olemme ihastunei-
ta toisiimme: pieniä, hermostuneita 
naurahduksia, jalkojen tuijottelua ja 
heiluttelua sekä ujoa hymyilyä. Tai 
ainakin minun olemuksestani nämä 
hehkuivat molempiin päihin katua 
asti. Lopulta molemmat teimme eleitä 
irtaantumisen suuntaan, mutta kysyin 
vielä lupaa halata. Suloinen, ihastu-
neen hymy valtasi hänen kasvonsa. 
Lähestyimme toisiamme. Toivoin 
ajan hidastuvan sillä hetkellä. Sykkee-
ni voimistui ja uskoin, että hän tunsi 
sydämenlyöntini ulkotakkiemme läpi. 
Halaus oli vahva, ei liian hellä tai va-
rovainen. Se oli lupaava: olet ihana ja 
halaan sinua mielelläni. Irtauduimme 
syleilystä, joka tuli enemmän kuin 
tarpeeseen jo vuosia kestäneeseen 
sinkkuelämääni. Katsoimme vielä 
toisiamme silmiin, sanoimme heipat, 
hieraisimme toistemme käsivarsia ja 
käännyimme kannoillamme. 
 Se oli jo toinen kerta, kun 
tapasimme kahden kesken. Kävelles-
säni kotiin aloin välittömästi muis-
telemaan juuri kokemaani ja sitä, 
millainen hän on. Hänen vastauk-
sensa ja kertomansa tarinat kaikuivat 
päässäni. Ehkä vasta tässä vaiheessa 
todella sisäistän niitä asioita, joista 
hän puhui, sillä treffien ajan olin 
ainoastaan keskittynyt hänen herttai-
seen hymyynsä ja kasvojen piirteisiin. 
Ja ne silmät. Sympaattisempaa katset-
ta ei ole koiran pennullakaan. Miten 
maltan odottaa seuraavaa kertaa? 
Toivottavasti tapaamme uudelleen 
jo lähiaikoina, ja suhteemme ottaisi 
oikean tuulenpuuskan alleen. 

 Tutustuimme muutama viikko 
sitten poikkitieteellisessä tapahtumas-
sa. Tilanteessa ei ollut sen ihmeempää 
taikaa, vaan päivän taittuessa iltaan 
huomasimme hengaavamme yhdisty-
neellä sekaporukalla, jossa me juttelim-
me enimmäkseen kahden. Huomasin 
silloin katselevani häntä sinkkuudesta 
irti pyristelevän silmin: millaistakohan 
hänen kanssaan on seurustella ja har-
rastaa seksiä? Minua ei enää ahdistaisi 
lyhyet  irtosuhteet ja säädöt, kun minul-
la olisi tuollainen ihan oma, vakituinen 
kumppani. Jatkobileisiin mentäessä 
omat porukkamme alkoivat vetää meitä 
erilleen nopeasti. Emme ehtineet edes 
numeroita kahden kesken vaihtaa, saati 
todellista kiinnostusta toisiimme ilmais-
ta. Onnekseni hän oli löytänyt minut 
Facebookista ja uskaltautui ottamaan 
yhteyttä seuraavana päivänä, sillä emme 
muutoin luultavasti olisi päätyneet 
kunnollisille treffeille. Hän on todella 
lyhyessä ajassa onnistunut hurmaamaan 
minut sympaattisuudellaan ja aitoudel-
laan. Perhosia on vatsassani pelkästään 
viestitellessäni hänen kanssaan ja sukat 
pyörii jaloissa hänestä haaveillessa-
ni. Häntä minä kullakseni haluan 
kutsua.
 Pääsen viimein pimeään 
asuntooni. Uskallankohan elätellä 
toiveita yhteenmuutosta hänen 
kanssaan joskus? Huokaisen 
syvään eteisessä: vakiintuminen 
hänen kanssaan kuulostaa erittäin 
odotetulle muutokselle elämässäni. 
Kerrankin minulle käy näin, että 
löydän jonkun, ketä voin arvostaa 
vaikka loppuelämäni. Hymyilen ja vir-
nistelen iloisena vielä loppuillan katsoes-
sani suosikkisarjaani. Ei jaksojen juonen-
käänteet jää minulle mieleen lainkaan, sillä 
ihastukseni on vallannut ajatukseni täysin. 
Nukkumaan mennessäkin vielä hymistelen 
itsekseni sitä, miten hyvä päivä minulla oli 
hänen kanssaan. Rutistan tyynyä voimak-
kaassa halausotteessa ja vaivun uneen. 

 Herään vapaapäivään. Hymyi-
len itsekseni ja ajattelen, miten mah-
tavaa olisikaan herätä hänen vieres-
tään aamuisin. Tyytyväisenä eiliseen 
vilkaisen puhelimesta kelloa. Samalla 
huomaan, että ihastukseni on laittanut 
minulle aamuyöstä viestin. Kenties tuo 
viesti päättää yksinäisyyteni? Joko hän 
ehdottaa uutta tapaamista? Innoissani, 
malttamattomana, avaan sen. Viestissä 
lukee: “Hei oli kiva nähdä sua ja hengata 
mut mä luulen et me ei enää tavata siinä 
mielessä. Sori ku sanoin tän vasta nyt.” 

Katja Mankinen
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Vuori

Meidän sohvallamme on vuori. 
Se on ollut siinä niin kauan kun 

muistan, ja varmaan pidempäänkin. Kun 
vuorta katsoo, voisi oikeastaan luulla, 
että se on nököttänyt siinä aina. Niin 
varmalta ja järkähtämättömältä se näyt-
tää, etten uskoisi sen koskaan muuta ol-
leenkaan, ellen tietäisi.
 Äiti on kertonut minulle, että 
kun hän oli nuori, vuori oli pehmeä 
ja lämmin. Se kulki äidin mukana 
maailmalla, ja he jakoivat kaiken. 
Vuosien kuluessa vuoren pehmeys 
kuitenkin kätkeytyi kovan kuoren alle, 
ja lämpö vaihtui ankaraan kylmyyteen. 
Päivisin äiti istui hiljaisessa keittiössä 
ja iltaisin kääri peiton vierelleen 
rakastajaksi.
 Nykyään äiti ei enää näyttänyt 
huomaavan vuorta. Se oli kai jo niin 
tottunut, ettei välittänyt. Pienempänä 
pelkäsin usein, että äiti jättäisi minut 
yksin vuoren kanssa. Eräänä aamuna 
äiti olisikin poissa eikä enää palaisi. 
Hän unohtaisi minut kokonaan. Olin 
harjoitellut kurottamaan hillopurkkia 
jääkaapin ylimmältä hyllyltä, jotta 
sitten yksin osaisin tehdä itselleni 
hillovoileipiä. Olin myös opetellut 
laittamaan itse pyörääni ketjut takaisin, 
kun ne irtosivat. Vuori ei auttanut, kun 
pyörä meni rikki. Eikä tehnyt ruokaa. 
Minun olisi pitänyt tehdä kaikki itse, ja 
sitä varten harjoittelin joka päivä
 Aivan meidän talomme 
lähellä, missä asfaltti vaihtuu 
hiekkaan ja lyhtypylväät koivuihin, 
on luola. Minä ja muut pihan lapset 
käymme usein siellä leikkimässä 
piilosta. Luolassa täytyy olla aivan 
hiljaa. Pieninkin naurun pyrskähdys 
tai jännityksen henkäisy kaikuu 
kivisistä seinistä moninkertaisena 
ja paljastaa piilopaikkasi etsijälle. 
Olin miettinyt jo kauan, miten saisin 

vuoren huomaamaan minut, ja kerran 
luolassa ollessamme keksin sen. Jos 
huutaisin oikein lujaa vuorta kohden, 
ääneni varmasti kaikuisi takaisin. Äiti 
oli käskenyt minun olla häiritsemättä 
vuorta, mutta joskus unissani näin 
meidät onnellisina. Kipusin vuoren 
syleilyyn ja tunsin, kuinka sen kovan 
kuoren alta hohkasi lämpö. Vuori murisi 
tyytyväisenä ja minä nukahdin sen 
hiljaiseen värinään. Unissani äiti herätti 
minut ja istui itsekin vuoren viereen. 
Aurinko paistoi sälekaihtimien välistä 
raidoittaen kaikkien meidän kasvomme 
ja onnelliset hymymme. Olimme taas 
perhe.
 Samana iltana päätin toteuttaa 
suunnitelmani. Raivasin tieni vuorta 
ympäröivät tölkkimuurin lävitse, joka 
erotti sen meistä, ja kävelin aivan 
juurelle. Huudahdin: ”Hei?” Vuori 
oli aivan hiljaa, kuin ei olisi kuullut 
ollenkaan. Minua alkoi pelottaa oliko 
se kuollut. Äiti sanoi minulle kerran, 
että joskus me kaikki kuolisimme, jopa 
vuori. Sen sanottuaan hän hymyili salaa 
ja puristi käsiään yhteen. Äiti luuli, 
että minä en huomannut, mutta tiesin 
että hän vihasi vuorta. Hän halusi sen 
kuolevan. Keräsin kaiken rohkeuteni ja 
tällä kertaa huusin kovempaa: ”Kuuletko 
sinä?” Aluksi vuori ei näyttänyt 
huomaavan, mutta sitten aivan yllättäen 
se jyrähti. Silmänräpäyksessä makasin 
maassa tölkkimeren keskellä. Niistä 
muodostuneeseen muuriin oli tullut 
rako kohtaan johon olin kaatunut. 
Tuijotin hämilläni vuorta. Äiti oli 
hetkessä luonani ja nosti minut syliinsä 
itkien. Siitä lähtien osasin varoa 
maanjäristyksiä.
 Minun mustelmani paranivat 
pian, mutta yhä useammin huomasin 
äidin tuijottavan ulos silmät kyynelissä 
ja huuli turvonneena. Menin aina 
äidin viereen istumaan ja pidin kädestä 
kiinni, mutta en tiedä huomasiko se 
edes. Äiti tuntui olevan jossain muussa 
maailmassa. Kerran se rutisti minut 
syliinsä ja kuiskasi lähtevänsä. ”Jos vielä 
kerran”, se nyyhkytti. ”Jos vielä kerran”.
 Yhtenä iltana järjestelin 
pikkuautokokoelmaani olohuoneessa, 
kun kuulin vuoren suunnalta omituisen 
repeävän äänen. Kuulosti kuin kahta 
raskasta kiven palaa olisi raahannut 

toisiaan vasten. Nousin ylös ja aloin 
hämmentyneenä etsiä äänen lähdettä. 
Kauempaa katsottuna vuori näytti 
tavalliselta, mutta kun menin lähemmäs 
huomasin sen pinnassa särön. Halkeama 
oli pieni, mutta syvä. Sen sisältä näytti 
valuvan vettä pieninä pisaroina. Painoin 
käteni vuoren rosoista pintaa vasten ja 
toivoin ettei se kuolisi. Kukaan ei saanut 
kuolla.
 Joka päivä halkeama näytti 
hieman isommalta, ja siitä valuvan 
veden määrä kasvoi. Tiesin äidinkin 
huomanneen halkeaman viimeistään 
silloin kun vesi alkoi kerääntyä sohvan 
eteen lammikoksi. Iltaisin ennen 
nukkumaan menoa kävin kurkkaamassa 
vuorta ja rukoilin että se olisi paikallaan 
vielä aamulla. Äiti alkoi pakata laukkuja. 
Minua pelotti.
 Sinä iltana vettä oli lattialla 
jo nilkkoihin asti. Se peitti koko 
asuntomme lattian, emmekä halunneet 
äidin kanssa lähteä ulos, jottei kukaan 
huomaisi mitä meillä tapahtuu. 
Ollessani yksin huoneessani kastoin 
sormenpääni veteen ja nuolaisin. Se 
maistui suolaiselle, ei lainkaan vedelle. 
Minua alkoi huolestuttaa entistä 
enemmän. Pelkäsin vuoren puolesta. Ja 
äidin.
 Yöllä heräsin painajaisestani 
kovaan ääneen. Koko asuntomme 
täytti kirskuva, raastava ääni kuin 
kaksi höyrylaivaa olisi törmännyt 
toisiinsa. Heitin peiton syrjään ja 
juoksin olohuoneeseen. Vuori tärisi ja 
sen kuori halkeili heittäen ympärilleen 
kivensirpaleita. Jokaisesta halkeamasta 
suihkusi höyryävää nestettä huoneeseen. 
Äiti ilmestyi taakseni ja tarttui minuun 
pelästynyt ilme kasvoillaan. Tuijotimme 
vuorta hiljaisina. Se tärisi hetki hetkeltä 
kovemmin ja jos siitä irtoavan sirpaleet 
olivat äsken olleet pientä soraa ne olivat 
nyt kasvaneet pesäpallon kokoisiksi. 
Äiti havahtui vasta kun meitä kohti lensi 
ryöppy kivenmurikoita ja yksi niistä oli 
osua minua kasvoihin. Hän tarrautui 
kipeästi käteeni ja riuhtaisi taaksepäin. 
”Meidän on mentävä”, äiti sopersi ja 
veti minut vaatekomeroon. Istuimme 
äidin pakkaaman laukun päälle ja 
kuuntelimme hiljaa vierekkäin, kuinka 
kivet repivät viime kesänä tapetoidut 
seinät ja kuinka kerrostalon lattia 
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jyrisi. Naapurin Eino kysyisi varmasti 
huomenna mitä meillä tapahtui. Minua 
alkoi itkettää. Äiti painoi kasvonsa 
hiuksiini ja käski minun olla reipas 
tyttö.

Kuulimme, kuinka tölkkimuuri sor-
tui, ja jopa oven läpi haistoin väkevän 
mutta väljähtyneen hajun. Oven alta 
alkoi valua nestettä. Äiti nosti minut 
laukun päälle ja nosti itsekin jalkansa 
ylös. Nesteen pinta nousi nopeasti, mut-
ta laukku auttoi meitä kellumaan. Kun 
neste oli noussut pienen komeron puo-
liväliin, se pysähtyi. Vuoren purkailukin 
alkoi hiljentyä ja lopulta kuului enää vain 
soran hiljaista rapinaa seiniä vasten. Kai-
vauduin äidin syliin ja nukahdin hänen 
sydämensä nopeaan sykkeeseen.

Aamulla äiti ravisti minut hellästi 
hereille ja nosti syliinsä. Hän avasi va-
rovasti komeron oven ja kahlasi olohuo-
neeseen. Neste oli laskenut yön aikana 
äidin polven korkeudelle. En tunnista-
nut olohuonetta samaksi, jossa olin vielä 
eilen leikkinyt. Kukkakuvioiset tapetit 
olivat repeilleet ja taulut pudonneet sei-
nältä. Perhekuvamme lojuivat lattialla 
säpäleinä ja television ruutu oli rikki. 
Kaiken keskellä sohvalla istui pieni, val-
koinen, alaston olento. Se tuijotti mei-
hin häpeissään ja itki. Olento oli niin 
laiha, että kylkiluut paistoivat ihon läpi 
ja posket olivat luonnottomalla kuopal-
la. Sen iho oli kalpea ja nihkeä, kuin ei 
olisi nähnyt aurinkoa vuosiin. Silti tuon 
pienen miehen silmät paloivat hurjina 
ja kyyneltenkin läpi olivat kirkkaimmat 
ja elämänhaluisimmat silmät jotka olin 
koskaan nähnyt.

Äiti laski minut sohvalle miehen vie-
reen. Kosketin sen poskea pelotta ja tun-
sin lämmön. Silitin sen vaaleita hiuksia 
hitaasti, ja huomasin, kuinka pehmeät ne 
olivat. Äiti raotti sälekaihtimia.

Aamuaurinko levittäytyi huonee-
seen raidoittaen äidin ja isän kasvot.

 Veera Nieminen

Avainten kolina pukuhuoneen oven 
lukossa palauttaa Leenan takaisin 

todellisuuteen. Ovi avautuu naristen ja 
sisään astuu nuori nainen, ehkä nipin na-
pin kaksikymmentävuotias. Tyttö hymyi-
lee Leenalle arasti ja hiipii kulman taakse 
pukuhuoneen perimmäiseen nurkkaan. 
Tyttö on varmasti uusi, Leena tuumaa, 
hän ei ole nähnyt tätä koskaan aikaisem-
min.  Toisaalta uusia kasvoja ilmestyi alati 
lisää, useimmiten juuri lukiosta valmistu-
neita välivuoden viettäjiä, joiden innostus 
elämän haasteita kohtaan oli Leenasta 
huvittavan liikuttavaa. Useimmat nuoret 
lähtivät seuraavana keväänä tavoittele-
maan kunnianhimoisia unelmiaan, mutta 
toisinaan joku harva jatkoi työtään liuku-
hihnan takana vielä vuosia myöhemmin.
 Leena napittaa hailakanvihreän 
työpaitansa viimeisen napin ja vetää jal-
kaansa sähköisyydestä rätisevät tekokui-
tuhousut. Hän on tyypilliseen tapaansa 
saapunut työpaikalle hyvissä ajoin, lähes 
tunnin ennen työvuoron alkua, mutta 
ajan tappamiseksi kolkossa pukuhuo-
neessa on useita tapoja.  Vielä viimeisen 
kerran Leena vilkaisee itseään peilistä 
ennen kuin lähtee myymälään, jossa 
täyteen ladattujen ostoskärryjen kumina 
sekoittuu pikkulapsien korvia repivään 
itkuun. 
 “Moi”, Aleksi tervehtii vie-
reiseltä kassalta samalla kun skannaa 
liukuhihnalla virtaavaa massaa yksi tuote 
kerrallaan. Leena tunsi itsensä aina tär-
keäksi Aleksin parina työskennellessään. 
Tänään tuike Aleksin hänen silmissä 
on jopa kirkkaampi kuin yleensä. “Kiva 
nähdä”, Leena sanoo ja avaa kassan 14 
vuodessa syntyneellä rutiinilla. Liukuhih-
na alkaa liikuttaa tavaramerta eteenpäin, 
kalpeat maitopurkit lipuvat siinä sulassa 
sovussa kirkuvan värikkäiden tuonti-
hedelmien kanssa. Ajatukset virtaavat 
helposti muihin asioihin, mutta Leena 

repii itsensä takaisin nykyhetkeen, kah-
denkymmenen sentin kolikoilla mak-
saviin vanhuksiin ja lapsiperhe-elämän 
uuvuttamiin vanhempiin. 
 Tunnit nyrjähtävät toisiinsa, 
liukuhihnan juoksun keskeyttää vain 
lyhyen hetken kestävä ruokatauko. Kun 
työpäivä on tullut päätökseen ja myy-
mälä viimein suljetaan, Leenan sormien 
läpi on ajelehtinut kilokaupalla muovia, 
joka tulee lopulta muodostamaan ikuisia 
jätevuoria kaatopaikoille ja merien poh-
jiin. Muut työntekijät ovat kiirehtineet jo 
kotimatkalle, mutta Leena laskee kassan 
rauhallisesti pysähtyen puristamaan 
jokaista kolikkoa yksitellen nyrkkiinsä. 
 Kun kaikki tehtävä on tehty, 
Leena valuu takaisin tyhjentyneeseen 
pukuhuoneeseen. Kelmeästi valaistussa 
pukuhuoneessa on vain yksi suihku, joka 
ei ole toiminut kunnolla moneen viik-
koon. Suihkunurkkauksen lattialaattojen 
välissä on uutta harmaata likaa ja vettä 
tulee välillä vain ohuena tihkuna, mutta 
Leena ei anna sen häiritä omaa hetkeään. 
Paljas iho hehkuu kalpeutta huoneen 
hämärässä.
 “Leena?” jostain kuuluu kysyvä 
ääni. Se on Aleksi, joka poistuu yleensä 
työpaikalta huomattavasti ennen Leenaa. 
“Oletko sä vielä täällä?”
 Leena jähmettyy paikoilleen 
ennen kuin vastaa Aleksin kysymykseen. 
Suu tuntuu yhtäkkiä erityisen kuivalta 
ja kuuman veden rentouttamat lihakset 
jäykistyvät hieman. “Joo olen mä”, hän 
vastaa ja sammuttaa juoksevan veden. 
Ennen kuin hän ehtii murehtia, oliko 
Aleksi kuullut lainkaan hänen vastaus-
taan, pukuhuoneen ulkopuolelta kuuluu 
seuraava kysymys: “Olisitko sä halunnut 
lähteä mun kanssa jonnekin? Ymmärrän 
kyllä, jos haluut vaan mennä suoraan 
kotiin.”

Another brick in 
the wall
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 Leenan sydän hypähtää; Aleksi 
ei ole pyytänyt häntä aiemmin näkemään 
työajan ulkopuolella. Heidän yhteiset het-
kensä rajoittuvat satunnaisiin kollegoiden 
läksiäisiin ja vuosittaisiin pikkujouluihin. 
Leena muistaa vuoden 2017 pikkujoulut 
hyvin elävästi, hän oli pysynyt rauhallise-
na puhuessaan puhelimessa hätäkeskus-
päivystäjän kanssa. Musta silkkimekko oli 
paljastanut olkapäät mutta peittänyt muh-
kuraiset polvet. “Mielelläni”, Leena sanoo 
nyt hivenen kovempaa. “Mutta oota het-
ki.”

 Hiusten kuivaamiseen ei ole ai-
kaa, Aleksi ei varmasti jaksaisi odottaa 
Leenaa niin pitkään. Harmaassa villapai-
dassa viipyvä pesuaineen tuoksu palaut-
taa mieleen kotona odottavat velvollisuu-
det, mutta Leena työntää ne vielä hetkeksi 
syrjään. Aleksi on siirtynyt jo takapihalle 
ja vetää viimeiset henkoset käärimästään 
savukkeesta. Leena ei koskaan väsynyt 
ihmettelemään, kuinka hyvältä Aleksi 
näytti omissa vaatteissaan. Ne palauttivat 
häneen sen särmän, jonka prismanvihreä 
väri huuhtoi pois neljäkymmentä tuntia 
viikossa.

 “Ihan mahtavaa kun pääsit, mul-
la oli semmonen fiilis, että nyt pitää pääs-
tellä höyryjä pois”, Aleksi sanoo ja tuijot-
taa tyhjentynyttä parkkipaikkaa. Parvi 
kurkia lentää heidän ylitseen täydellisen 
symmetrisessä aurassa. Niiden siiveniskut 
ovat päättäväiset, kaulat kurottavat kohti 
Pohjois-Afrikan hiekkameriä. Leena ka-
dehtii lintuja, jotka uskaltavat jättää taak-
seen luita kalvavan kylmyyden ja pääsevät 
nauttimaan pilvettömällä taivaalla hehku-
vasta auringosta. “Sopiiko ihan Norman? 
Siellä on aina hyvää musaa.” Se sopii Lee-
nalle, joka ajaa heidät autollaan kohti kes-
kustan kuhinaa. Nyrkit puristavat lujasti 
ratin karheaa pintaa. Se johtuu Leenan 
sisällä lepattavasta odotuksesta sekä voi-
tonriemusta, jota hän ei ikinä uskaltaisi 
näyttää avoimesti Aleksille. Hän jättää 
autonsa kadun varteen ja kävelee Aleksin 
kanssa sisälle Normaniin.

 Kapakka on hiljaisempi kuin 
yleensä, mutta mitä voisikaan odottaa 
maanantai-illalta keskikokoisessa kau-
pungissa. Leena on aina pitänyt tästä pai-
kasta, joka soitti vanhoja hittejä ja jossa 
katosta roikkuvat messinkilamput loivat 
juuri sopivan verran valoa tummaan ti-
laan. Aleksi tilaa oluen, auton kanssa tul-
lut Leena tyytyy huurteiseen kolaan. He 
istuvat korkeille baarijakkaroille ikkunan 
luokse ja katselevat samalla ohikulkevia 
ihmisiä. Osa heistä näyttää jopa riemuk-
kailta, universumi on tänään heidän puo-
lellaan. Leenan katse kääntyy ihmisiin, 
jotka astelevat katua eteenpäin huulet 
tiukasti yhteen puristuneina, maailman 
paino näkyy heidän aavistuksen kasaan 
painuneilta harteiltaan. Erään miehen as-
keleet näyttävät erityisen raskailta, ikään 
kuin hän yrittäisi tarpoa eteenpäin juok-
suhiekassa.

 “Oliko hyvä päivä töissä?” Leena 
kysyy ja siemaisee kolaansa, jonka pin-
nalla kelluu yksinäinen sitruunanviipale. 
“Ihan samaa kuin aina ennenkin”, Aleksi 
vastaa huolettomasti. Ennen kuin Leena 
ehtii sanoa mitään, tämä lisää vielä no-
peasti, ikään kuin ei pystyisi enää hillit-
semään itseään: “Mutta mä sain kuulla, 
että sain töitä.” Aleksi hymyilee leveää 
hymyään kuten aina, mutta tällä kertaa 
hänen silmänsä loistavat kirkkaammin 
kuin vuosiin. “Mä halusin kertoa myös 
sulle. Mä lopetan työt meillä kuukauden 
päästä.”

 Leena jähmettyy hetkeksi ennen 
kuin pystyy katsomaan Aleksi silmiin. 
Jokin kaukainen hänen sisällään särkyy, 
jokin minkä olemassaolosta Leena ei ole 
aiemmin ollut tietoinen. Mutta hän ko-
koaa itsensä ja vastaa Aleksin riemuk-
kaaseen hymyyn. Näin tapahtuu aina. 
Ihmiset tulevat ja lähtevät, he tarttuvat 
suurempiin haasteisiin ja unelmiin ja lo-
pulta saavuttavat ne. Se on normaalia. 
Niin tekevät kaikki. Kaikki. Kaikki. Kaik-
ki.

 

“Mihin työpaikkaan sä vaihdat?” 
Leena kysyy. Biisi on jo vaihtunut ja nyt 
baarissa soi Pink Floyd. All in all it’s just 
another brick in the wall. 

“Viestintäsuunnittelijaks Helsinkiin, 
saan hoitaa kulttuuriasioita”, Aleksi yrittää 
puhua rauhallisesti mutta hänen innos-
tuksensa on ilmiselvää. “Kesti tosi kauan 
saada opinnot päätökseen ku oli kaiken-
laista ja sit vielä kun en saanu oman alan 
töitä heti. Mut nyt tuntuu että kaikki meni 
just niinku pitikin koska toi työ on paras 
asia mitä mulle on koskaan tapahtunu.” 
Leena häkeltyy; Aleksin silmät ovat kos-
tuneet. “Välillä mä ajattelin etten ikinä 
pystyis tähän mut tässä sitä ollaan.”

 Helvetin auto. Nyt Leena kaipai-
si kipeästi alkoholin turruttavaa vaikutus-
ta. “Uskomaton saavutus”, hän sanoo ja 
tarkoittaa sitä. Aleksi on herttainen, hän 
kiittää Leenaa mitä aidoimmin ja hymyi-
lee lisää, ja alkaa sitten selittää innosta 
puhkuen jotakin tulevasta asunnostaan 
Helsingissä sekä innokkaasta tyttöystä-
västä -kauniista ja kaikkien rakastamasta 
Emiliasta-  joka on jo suunnitellut kodin 
sisustuksen viimeisintä yksityiskohtaa 
myöten. Leenan katse ajelehtii takaisin 
kadulla harppoviin ihmisiin. Huonoryh-
tinen mies räpiköi edelleen eteenpäin saa-
vuttamatta määränpäätään. 

 “Anteeks kun mä oon vaan pu-
hunu koko ajan musta, tää on vaan niin 
iso juttu”, Aleksi sopertaa ja ottaa hörpyn 
illan toisesta oluestaan. “Halusin kertoa 
ekana töissä sulle kun sä olit aina niin mu-
kava mua kohtaan ja autoit perehdytyk-
sessä ja kaikkea. En mä ikinä sitä unohta-
nut.” Leena silittää puisen pöydän uurteita 
rauhallisin vedoin. Polte hänen sisällään 
on sietämätön. “Oletko sä miettiny vielä 
sitä takaisin kouluun menemistä?” Alek-
si kysyy korostuneen kepeästi. Ihan kuin 
kysymys olisi syntynyt tässä hetkessä, ei 
vuosikausien aikana muotoutuneen poh-
dinnan ja säälin tuloksena. Kolmekymp-
pinen ja tuhlannut neljätoista helvetin 
vuotta piippamassa jotain vitun tavaroita 
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päivästä toiseen. Ihan kuin Leena ei tie-
täisi, mitä kaikki hänestä ajattelivat. Vii-
meisimmän tutkinnon keskeyttäminen 
oli tehnyt sen viimeistään selväksi.

 “Kyllähän se välillä käy mie-
lessä”, Leena sanoo, katse harhailee ta-
kaisin ohikulkijoihin. Räpiköivä mies 
ottaa pari askelta eteenpäin, kompastuu 
johonkin ja kaatuu rähmälleen keskel-
le katua. “Sitten kun elämäntilanne on 
siihen sopiva.” “Joo en mäkään tossa 
tilanteessa ehkä lähtis opiskelemaan jos 
olisin just menossa naimisiin ja kaik-
kea”, Aleksi sanoo varovaisemmin, hän 
on aistinut Leenan kireyden ja pyrkii 
nyt pehmittämään sanojaan. Leena 
kohauttaa olkiaan ja keskustelu soljuu 
kokonaan muihin aiheisiin, jotka ovat 
merkityksettömämpiä eivätkä satuta 
ketään. Kun Leena vilkaisee seuraavan 
kerran kelloaan, se on jo puoli kaksi 
yöllä ja Norman suljetaan hetken kulut-
tua. 

 “Kiitti kun lähit mukaan tä-
nään”, Aleksi sanoo, kun he viimein 
poistuvat ravintolasta yön selkään. Hän 
sytyttää vielä yhden savukkeen ja Leena 
jää tuijottamaan lasittunein silmin tu-
pakan pimeässä hehkuvaa päätä. Savu 
muodostaa ilmaan renkaita, ne näyttä-
vät yksinäisiltä sädekehiltä ennen kuin 
sekoittuvat syyskuisen yön mustuuteen. 
Kevyesti humaltunut Aleksi tilaa taksin, 
Leena palaa raskain askelin takaisin au-
toonsa. Kaarteleva maisemareitti piden-
tää hänen matkaansa aikakin viidellä 
minuutilla.

 Kotiovella avaimet eivät mei-
naa sopia lainkaan lukkoon. Tietysti ne 
sopivat siihen, ikään kuin mikään täl-
lainen asia voisi yhtäkkiä edes muuttua. 
Ovi narahtaa ja Leena kiskoo takkia 
tiukemmin päällensä. Kylmyys ei tun-
nu vielä eteisessä, mutta siihen ei mene 
enää kauaa. Leena nappaa laukustaan 
lämpimän villahuivin ja pipon, ne ovat 
hänen arvokkain omaisuutensa näinä 
päivinä. Väsymys alkaa ottaa hänestä 
vallan, ja varovaisesti Leena tekee tie-
tään makuuhuoneeseen, jokainen askel 
on raskas ja tarkkaan harkittu.

 Makuuhuoneen ovi on tiukas-
ti kiinni. Leena taistelee sen auki liian 
huolettomasti ja väistää juuri ja juuri 
katonrajasta putoavat jääpuikot. Ne 
murskaantuvat Leenan jalkojen juuren 

vasten peilikirkasta jäätä, siitä syntyvä 
ääni on hänen ainut seuralaisensa painos-
tavassa hiljaisuudessa. Leena kietoo hui-
vin entistä tiukemmin kaulansa ympärille 
ja astuu sisään pimeään makuuhuonee-
seen, jossa viima on hyytävämpää kuin 
missään muualla asunnossa. Leveän pa-
risängyn toisella puolella kohoaa kattoon 
yltävä jäävuori, ei sellainen kirkas kuin 
luontodokumenteissa vaan sameampi ja 
terävähuippuisempi. Se on kuitenkin al-
kanut Leenan kauhuksi kasvaa myös hä-
nen puolelleen sänkyä, mutta toistaiseksi 
hänellä on tarpeeksi tilaa käpertyä sängyn 
reunaan suojaan viiltävimmältä kylmyy-
deltä. 

 Leena muistaa ajan ennen lunta 
ja kylmyyttä, ajasta jolloin hän ei hauto-
nut sisällään Antarktiksen kokoista sa-
laisuutta ja lämpö oli ympäröinyt hänet 
jokaisena hetkenä kotinsa sisällä. Nyt nuo 
ajat ovat yhä kaukaisempi muisto, jokin 
minkä liekki lepattaa päivä päivältä vai-
meammin. Ensin hän oli vain huomannut 
lämpötilan hiljalleen laskemisen, hän oli 
ihmetellyt sitä useita kertoja Tuomakselle, 
vain muutama kuukausi heidän kihlauk-
sensa jälkeen. Tuomas oli suhtautunut 
siihen kummallisen välinpitämättömästi, 
ikään kuin turvallisten seinien sisälle hii-
pinyt viileys ei olisi huolestuttanut häntä 
lainkaan. Leena oli tehnyt kaikkensa, jot-
ta he saisivat kotinsa takaisin ennalleen, 
mutta Tuomas oli ehdottomasti kieltäy-
tynyt kaikesta ulkopuolisesta avusta ja 
luvannut huolehtia asiasta myöhemmin 
itse. Mutta lämpötila jatkui laskemistaan 
ja jää alkoi levittäytyä yhä syvemmälle 
asuntoon. Se ei hävinnyt minnekään edes 
kesäisin, jolloin yöttömän yön aurinko 
lämmitti kerrostalon ulkopuolta mutta ei 
ulottunut ikinä asunnon sisään. Jossain 
lumipeitteen alla makasivat myös lähe-
tystä vaille valmiit hääkutsut, jotka eivät 
lopulta päätyneet koskaan postitettaviksi. 
Leena oli käyttänyt tuntikausia korttien 
yksityiskohtiin, suuren päivämäärän kir-
joittaminen mustekynällä oli saanut hänet 
pakahtumaan onnesta joka kerta.

 Jäävuoren pinta väreilee sen 
hengityksen mukana. Tuomaksen kasvot 
erottuvat sen pinnasta juuri ja juuri, keho 
on jäykistynyt luonnottomaan asentoon 
jääkerroksen alla. Leena nousee seiso-
maan sängylle ja riisuu vapisevin käsin 
sormikkaansa, toinen niistä tipahtaa jon-

nekin syvälle lumen sekaan. Hän nostaa 
värisevän kätensä ja silittää Tuomaksen 
kasvojen ääriviivoja. Joinakin päivinä hän 
pystyi tuntemaan ihon pehmeyden mus-
tan jään alla, mutta kokemuksesta Leena 
on tottunut välttämään liikaa toiveikkuut-
ta; jää kasvoi takaisin aina kerta toisensa 
jälkeen. Hän muistaa lukeneensa, kuinka 
ihmisruumiit antavat myöten hypoter-
mialle 25 asteessa, jolloin myös sydän 
pysähtyy. Ei ihmistä ole luotu tällaisia 
olosuhteita varten. Kylmyys on koko ajan 
läpitunkevampaa ja Leena tuntee suun-
natonta halua juosta kirkuen pois ovesta 
ulos maailmaan, jossa kylmyys on vain 
yksi ohimenevä vuodenaika eikä vuosi-
kausia sisuksia viiltävä painajainen. Mutta 
ei ole mitään mihin karata, tämä on hänen 
kotinsa ja elämänsä, jäävuoren sydämessä 
on hänen sulhasensa ja ulkomaailmassa ei 
ketään, jolle hän pystyisi ikinä kertomaan 
näin häpeällisestä asiasta. 

 Leena ottaa laukusta myös vilt-
tinsä ja kääriytyy tiukasti sen sisään sän-
gyn toiseen reunaan. Toinen sormikas on 
hautautunut jonnekin lumen alle ja Leena 
saa tuntea pakkasen pureman sormen-
päissään. Hän vetää piponsa syvemmälle 
päähän, kietoutuu sikiöasentoon ja yrittää 
olla välittämättä huurtuvasta hengitykses-
tä. Kyyneleitä ei enää tule, ne ovat loppu-
neet jo ajat sitten ja muodostaneet jääveis-
toksia huoneiden nurkkiin. 

 “Hyvää yötä Tuomas”, Leena 
kuiskaa hiljaa. Kylmyys on turruttanut 
hänen poskensa ja kasvojen liikuttaminen 
tuntuu koko ajan vaikeammalta. Väsymys 
vie Leenasta kohta voiton, ihan hyvä niin, 
hänellä on oltava taas huomenna ajoissa 
aamuvuorossa. Ehkä huomenna hän voi 
olla hyödyksi jollekin uudelle työnteki-
jälle, joka arvostaa hänen pitkää koke-
mustaan. Leena tuntee, kuinka uni lipuu 
hänen kehoonsa ja turruttaa kylmän, vie 
hetkeksi maailmaan, jossa jää on vain 
kaukainen muisto ja jossa hän saa nauttia 
auringon hehkusta ihollaan seuraavaan 
aamuun asti.

Laura Seppälä
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Aloitin opiskeluni psykologialla vuonna 
2013 ja voidaankin sanoa, että olen jo 

kapinen ja vanha. Vuosien varrella olen huo-
mannut, kuinka mielensä pahoittamisen ja 
loukkaantumisen kulttuuri on hiipinyt äkkiar-
vaamatta myös ainejärjestömme arkeen. Ken-
ties yllättävintä tässä mielensä pahoittamisen ja 
loukkaantumisen kulttuurissa on sen poliitti-
nen aspekti. Mielenpahoittamisesta on kehkey-
tynyt tapa vaikuttaa poliittisesti. Tässä tekstissä 
pureudutaan siihen, kuinka tällainen reaktii-
vinen tapa vaikuttaa yhteisöön toimii sekä eh-
dottaa, kuinka voisimme siirtyä taitavampaan 
poliittisen vaikuttamiseen.

 Heti ensi alkuun onkin hyvä selkeyt-
tää mitä politiikalla tarkoitan. Politiikalla tar-
koitan sitä, kuinka vaikutamme yhteisöön ja 
toisiimme julkisessa elämässä. Vaikuttaminen 
voi tapahtua virallisesti erilaisten järjestöjen 
kautta tai yksityishenkilönä somen tai median 
välityksellä. Yhteisö voi olla kuinka pieni tai 
suuri tahansa: ainejärjestö, Suomi tai vaikka-
pa maailma kokonaisuudessaan. Politiikalla en 
tarkoita siis politiikkaa sanan konventionaali-
sessa merkityksessä vaan viittaan sillä yleisesti 
julkiseen vaikuttamiseen suhteessa muihin ja 
yhteisöihin, joissa olemme osana. 

 Loukkaantuminen ja siitä seuraava 
mielen pahoittaminen on arkinen ja tuttu il-
miö. Kukapa ei olisi joskus pahoittanut miel-
tänsä ystävän karkeista sanomisista tai teke-
misistä. Todennäköisesti jokainen on kokenut 
tilanteita, joissa toisen ihmisen teot ovat ai-
heuttaneet negatiivisia ja ikäviä tunteita. On-
kin aika lailla taattua, että elämä olosuhteineen 
tulee loukkaamaan ja pahoittamaan mieltä 
aika ajoin. Henkilökohtaisella tasolla lienee-
kin väistämätöntä oppia kellumaan taitavasti 
elämän ja ihmisten aiheuttamien pettymys-
ten kanssa. Haluankin neutraalisti osoittaa, 
kuinka mielenpahoitus ja loukkaantuminen 
toimivat poliittisen vaikuttamisen keinona 

kieltämättä niiden paikkaa yksityisessä elämässä.On 
hyvin todennäköistä, että poliittisen vaikuttamisen 
keinona loukkaantuminen tai moraalinen tyrmis-
tyminen on jossain muodossa ilmennyt miltei jo-
kaisessa yhteiskunnassa. Esimerkiksi Durkheimin 
mukaan mekaanista solidaarisuutta määrittää se, että 
esiteollistuneessa yhteiskunnassa kansalaiset jakavat 
samat arvot kollektiivisesti. Vallitseva arvopohja 
määrittää mikä on sallittua ja mikä ei. Yksittäisen 
kansalaisen toimiessa näitä arvoja vastaan loukkaa 
hän yhteiskuntaa ja myös kollektiivisesti muita 
ihmisiä teoillaan. Toisten kansalaisten moraalinen 
tyrmistyminen ja kenties loukkaantuminen asettavat 
tällaisessa yhteiskunnassa tarkat rajat mitä voi tehdä 
siten vahvistaen yhteiskunnallista koheesiota (Cal-
houn, Gerteis, Moody, Plaff, Kirk, 2012). Durkhei-
min teoria mekaanisesta solidaarisuudesta tuskin on 
mielekkäin tapa hahmottaa mielensä pahoittamista 
poliittisena keinona. On kuitenkin tärkeää huomata, 
että mielensäpahoittamisen tapaiset sosiaaliset ilmiöt 
eivät ole uusi ilmiö.

 

 Nykyisessä muodossaan mielenpahoitus 
ylipäänsä on suhteellisen tuore mutta nähdäkseni 
yleinen ilmiö.  Ilmiön tuoreutta ilmentää hyvin se, 
että Wikipediasta ei löydy siihen liittyvää määritel-
mällistä artikkelia eikä sillä ole tunnettua englannin-
kielistä vastinetta. Kuitenkin mielenpahoituksella 
näyttää olevan jo vakiintunut merkitys arkisessa kie-
lessä.  Arkikielessä mielensä pahoittamisella viitataan 
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jonkinasteiseen harmistumiseen, joka johtaa 
valittamiseen ja ruminaatioon. 
 Kuten sanottua mielenpahoituk-
sesta on kehittynyt poliittisen vaikuttamisen 
keino. Nykyään mielen pahoituksen varjolla 
pyritään vaikuttamaan julkiseen elämään, 
erilaisiin yhteisöihin tai instituutioihin. Esi-
merkkinä mielenpahoituksen poliittisesta 
käytöstä voidaan kenties mainita hiljattain 
keskustelua herättänyt sitsilaulukohu.  Seu-
raavaksi tarkastelen, kuinka mielenpahoitus 
yleisesti toimii poliittisen vaikuttamisen kei-
nona ottamatta kantaa yksittäisiin tapahtu-
miin.
 Mielenpahoitukselle poliittisessa 
mielessä on keskeistä sen tunnelatautunei-
suus erittäin vaikea kuvitella mielenpahoi-
tusta ilman sen vahvaa tai jopa äärimmäistä 
tunne-elementtiä. Mielenpahoituksen tun-
neskaala voi tässä yhteydessä vaihdella lie-
västä harmituksesta äärimmäisen vihamie-
liseen tyrmistyneisyyteen. Tunne-elementin 
päälle sittemmin rakentuu jonkinlainen käsi-
tys siitä, mikä ja kuka on syyllinen kyseiselle 
tunteelle. 
 Toinen mielenpahoituksen olennai-
nen piirre, joka yhdistyy tunnelatautunei-
suuteen, on uhrin ja väärintekijän narratiivi. 
Kyseisessä narratiivissa henkilöä tai ryhmää 
on loukattu ja vastaavasti tämän loukkaantu-
misen aiheuttaja on toinen henkilö tai jopa 
järjestö. Voi olla, että loukkaus ei kohdistu 
mielensä pahoittajaan itseensä vaan toiseen 
henkilöön tai ryhmään. Tällaisessa tilantees-
sa mieli pahoitetaan ikään kuin toisen puo-
lesta. On myös mahdollista, että loukkaavan 
tahon tarkoitus ei ole ollut loukata ketään. 
Tilanne tai sanotut asiat voidaan siis kokea 
loukkaaviksi, vaikka ketään ei ole edes yritet-
ty loukata.
 Tunnelatautuneisuus yhdistettynä 
uhrin ja väärintekijän narratiiviin ovat lähtö-
kohtia dynamiikalle, joka estää punnittua ja 
tasa-arvoista keskustelua. Mielenpahoituss-
kenaarioissa väärintekijällä eli loukkaajalla 
on kaksi vaihtoehtoa; pyytää anteeksi ja pa-
hoitella tai osoittaa, että ei voi olla vastuussa 
toisen loukatuista tunteista. Mikäli pahoitel-
laan, niin väärintekijä on saatu vastuuseen 
aiheutuneesta mielipahasta ja uhrin syytteet 
ovat oikeutetut. Mikäli väärintekijä osoittaa, 
että ei voi olla vastuussa loukatuista tunteista, 
tulkitaan väärintekijä karkeaksi ja tietämät-
tömäksi.
 Mikä tekee mielensäpahoittamisen 
heikoksi ja rappeuttavaksi poliittisen vaikut-

tamisen keinoksi, on se, että keskustelun 
kulku rooleineen on ennalta määrätty. Vää-
rintekijä on heti alusta lähtien väärintekijä. 
Lopussa väärintekijä on nöyrtynyt väärin-
tekijä tai karkea väärintekijä, joka ei ota 
vastuuta teoistaan ja on syy vallalla olevan 
poliittisen tilanteen vääryyteen. Kun kes-
kustelu perustuu tunnelatautuneisuuteen 
sekä uhrin ja väärintekijän narratiiviin sekä 
keskustelijat että keskustelu joutuvat rajoit-
tumaan yksinkertaistaviin ja polarisoiviin 
kaavoihin. 
 On huomattavaa, että mielenpa-
hoitus on äärimmäisen voimakas poliit-
tisen vaikuttamisen keino. Julkisessa kes-
kustelussa, eriävän näkökulman omaavaa 
osapuolta on melko vaikeaa saada omalle 
kannalle. Mikäli toiseen osapuoleen pyri-
tään vaikuttamaan vielä hyvin punnituilla 
argumenteilla ilman pakottamisen makua, 
ei tämä prosessi ole pelkästään vaikea vaan 
myös hidas. Mikä tekee mielenpahoituk-
sesta keskustelussa voimakkaan keinon, 
on se, että mielenpahoittanut osapuoli saa 
hyvinkin nopeasti pakotettua keskustelun 
täysin oman näkökulmansa ehdoille.  Vää-
rintekijän on joko myönnyttävä tai kiellet-
tävä mielenpahoittajan lähtökohdat kaikki-
nensa. 

 Psykologian opiskelijoina on 
helppo nähdä, kuinka mielenpahoitus voisi 
myös olla yhteydessä moneenkin erilaiseen 
psykologiseen ilmiöön. Mielenkiintoinen 
assosiaatio on verrata mielenpahoitusta 
poliittisena keinona psykologiseen kont-
rolliin. Psykologinen kontrolli on van-
hemmuuden keino, jossa vanhempi pyrkii 
kontrolloimaan lasta tunkeilemalla hänen 
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tunteisiin ja ajatteluun. Psykologinen kontrolli 
voidaan jakaa moneen muotoon: syyllistäminen, 
ehdollinen hyväksyntä, yksilön persoonaan koh-
distuva yletön kritisointi (Barber, 1996).  Huo-
mionarvoista psykologisessa kontrollissa näyttää 
olevan se, että lasta pyritään kontrolloimaan he-
rättämällä huonommuuden tunteita.  
 Selvästi mielenpahoitus poliittisena kei-
nona eroaa psykologisesta kontrollista jo konteks-
tiltaan.  Psykologinen kontrolli on vanhemmuu-
den keino, kun taas mielenpahoitus poliittisena 
keinona on julkiseen keskusteluun vaikuttamista. 
Kumpaakin keinoa kuitenkin yhdistää tietynlai-
nen tunteilla sitominen ja kumpikin ovat keinoja 
hallita toista. Mielenpahoituksen emotionaalinen 
viesti voidaankin tiivistää seuraavasti: ” Saat mi-
nussa paljon aikaan pahoja tunteita, siksi et voi 
tehdä noin”.  Kyseinen viesti emotionaalisesti 
latautuneena pakottaa toista osapuolta muuttu-
maan sen nojalla, että negatiivisiä tunteita on he-
rännyt. 

 

 Mielenpahoitus varmaankin herättää 
julkisessa keskustelussa suurta vastarintaa juuri 
sen takia, että se toimii nimenomaan emotio-
naalisena tehokeinona. Mielen pahoittaneen osa-
puolen pääperustelu asioiden muutokselle voikin 
olla omat loukatut tunteet. Kuka sitten käyttäisi 
mielenpahoitusta poliittisena keinona? Tutki-
musten mukaan psykologista kontrollin käytöl-
le altistavia tekijöitä ovat mm. masentuneisuus 
(Cummings, Keller, & Davies, 2005)  ja alhainen 
hyvinvointi, heikko itsetunto, lapsen haastava 
temperamentti (Laukkanen, Ojansuu, Tolvanen, 
Alatupa, & Aunola, 2013)  ja perfektionismi (Soe-
nens, Elliot, Goossens, Vansteenkiste, Luyten, & 
Duriez, 2005) . On tärkeää painottaa, että psyko-
loginen kontrolli ja mielenpahoitus poliittisena 

keinona eivät ole sama asia. Eikä edellä esitetyistä 
tutkimuksista pidä vetää edes vahvoja johtopää-
töksiä suhteessa mielen pahoitukseen poliittisena 
keinona. Mielestäni näitä ilmiöitä kuitenkin yh-
distää se, etteivät mielenpahoitus ja psykologinen 
kontrolli vaikuttamisen keinoina kumpua positii-
visesta tai harkitusta mielentilasta.  
 Mielenpahoitus ei ole ainoa rappeutta-
va poliittisen vaikuttamisen keino. Kohtuutto-
man käyttäytymisen oikeuttaminen sekä vastuun 
siirtäminen sananvapauden nojalla voi olla yhtä 
ongelmallinen vaikuttamisen muoto. Törkeät ja 
loukkaavat kommentit on helppo naamioida sa-
nanvapauteen vetoamalla. Myös tämä poliittisen 
vaikuttamisen muoto voidaan helposti yhdis-
tää psykologisen kontrolliin ja vaikkapa välttä-
miskäyttäytymiseen. Taitava ja oikeamielinen 
vaikuttaminen muihin näyttääkin olevan koko-
naisuudessa melkoisen hienojakoinen aihe ja on-
gelmallisia vaikuttamisen dynamiikkoja voi olla 
monenlaisia.
 Jos kaikista ongelmallisista vaikuttami-
sen keinoista kuitenkin kiteytettäisiin ympäri-
pyöreä psykologinen truismi, niin olisi se seuraa-
va: negatiivisista tunteista vaikuttaminen ei johda 
hyviin tuloksiin ja takaa miltei poikkeuksetta 
lisää negatiivisia tunteita. Jokainen varmaankin 
ymmärtää, että humaltuneena ei ole hyvä tehdä 
parisuhdetta ja muita tärkeitä asioita koskevia 
ratkaisuja, sillä humaltuneena arvostelukykym-
me on heikentyneessä tilassa. Sama periaate pätee 
jokseenkin poliittisen vaikuttamisen kohdalla, 
ollessamme negatiivisten emootioiden kourissa ei 
ole hyvä vaikuttaa muihin, sillä arvostelukykym-
me suhteessa asiaan on heikentynyt ja on toden-
näköistä, että toimintamme synnyttää vain lisää 
negatiivisia tunteita. Pohjimmiltaan mielenpa-
hoittaminen nousee negatiivisesta tunnelatautu-
neisuudesta ja on luonteeltaan reaktiivinen. Siksi 
mielestäni sitä tulisi välttää julkisen vaikuttami-
sen muotona
 Taitavaa poliittista vaikuttamista lähes-
tyttäessä on muutama seikka, jotka kannattaa 
ottaa huomioon. Tärkeää on, että keskusteluun 
tullaan sopivassa mielentilassa. Reaktiivinen ja 
negatiivisten tunteiden armoilla oleva mieli ei ole 
sopiva, jos haluamme vaikuttaa taitavasti. Reak-
tiivinen ja negatiivisten tunteiden heitteillä oleva 
mieli sumentaa arvostelukykyä ja vaikeuttaa toi-
sen osapuolen argumentin täsmällistä ymmärtä-
mistä. Tämän lisäksi on huomattava, että ihmiset 
yleensä reagoivat emotionaaliseen viestiin miltei 
enemmän kuin itse asiaan. Voidaankin sanoa, 
että mikäli keskusteluun halutaan tuoda jotain 
viisasta ja punnittua, tulee asian esittäjänkin olla 
toiminnassaan viisas ja punnittu. Onkin surullis-

Psykologinen kontrolli on 
vanhemmuuden keino, 

kun taas mielenpahoitus 
poliittisena keinona on 
julkiseen keskusteluun 

vaikuttamista. Kumpaakin 
keinoa kuitenkin yhdis-

tää tietynlainen tunteilla 
sitominen ja kumpikin 

ovat keinoja hallita toista. 
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ta, että myötätuntoisuuden ja järkevyyden asialla 
ollaan usein aggressiivisina, varustettuna aiko-
muksella murtaa keskustelun toinen osapuoli. 
Ikään kuin järkevyys, kohtuullisuus ja hyveelli-
syys saataisiin väkinäisin ja aggressiivisin keinoin 
pakotettua toiselle osapuolelle
 Kokonaisuudessaan on hyvä arvioida, 
tuoko oma toiminta selkeyttä ja varmuutta kans-
saihmiselle tai yhteisöille. Onko läsnäoloni sitä, 
että se rohkaisee tasapainoiseen ja punnittuun 
keskusteluun? Mielensä pahoituksen ydinon-
gelma on se, että reaktiivinen ja tunnekuohuissa 
oleva mieli kaappaa keskustelun. Tällaisessa kes-
kustelussa osapuolten on vaikea kohdata toisia 
suoraan, vaan tilanteessa on aina uhri ja väärin-
tekijä. Kun narratiivi jo lähtökohtaisesti asettaa 
keskustelukumppanit eriarvoiseen asiaan, ovat 
myös mahdollisuudet tasa-arvoiseen keskuste-
luun vähäiset. 

Henry-Petteri King

Lähteet:

Barber, B. K. (1996). Parental Psychological Control: Revisiting a Neglected 

Construct. Child Development, 67(6), 3296.

Calhoun, C., Gerteis, J., Moody, J., Plaff, S., & Kirk, I. (2012). Classical socio-

logical theory(3rd ed.). Wiley-Blackwell.

Cummings, E. M., Keller, P. S., & Davies, P. T. (2005). Towards a family process 

model of maternal and paternal depressive symptoms: Exploring multiple 

relations with child and family functioning. Journal of Child Psychology and 

Psychiatry, 46(5), 479-489. doi:10.1111/j.1469-7610.2004.00368.x

Laukkanen, J., Ojansuu, U., Tolvanen, A., Alatupa, S., & Aunola, K. (2013). 

Child’s Difficult Temperament and Mothers’ Parenting Styles. Journal of Child 

and Family Studies, 23(2), 312-323. doi:10.1007/s10826-013-9747-9

Soenens, B., Elliot, A. J., Goossens, L., Vansteenkiste, M., Luyten, P., & Duriez, 

B. (2005). The Intergenerational Transmission of Perfectionism: Parents Psy-

chological Control as an Intervening Variable. Journal of Family Psychology, 

19(3), 358-366. doi:10.1037/0893-3200.19.3.358



20   ÄRSYKE 1/2018

 

kulttuurihistoriallisen koulukunnan psy-
kologia. Silloin oli mahdollista suorittaa 
vaihtoehtoisia suorituksia ja niinpä valitsin 
paljon näitä. Tentin kirjoja paljon saksaksi 
ja opettelin myös venäjän kielen, että voin 
lukea joitakin kirjoja niiden kirjoituskielel-
lä. Opiskelu oli hauskaa ja antoisaa, tottakai. 
Kuten näyttää olevan nykyäänkin. 

Olitko mukana ainejärjestötoiminnassa? 

Olin mukana aktiivisesti, kävin tilai-
suuksissa ja illanvietoissa. 

Miten opiskelijat viettivät vapaa-aikaansa 
silloin? 

Oli paljon erilaisia poliittisia, kulttuu-
risia tilaisuuksia ja tietysti ravinto-

loita auki yömyöhään. Sen lisäksi oli myös 
paljon erilaisia urheilukerhoja. Itse pelasin 
kaukalopalloa ja viimeisinä opiskeluvuosi-
na jopa jääpalloa. 

Kuka on Jaakko Seikkula? 

Olen psykoterapian professori, ja jäin 
eläkkeelle nyt huhtikuussa.

 Missä olet opiskellut? 

Meidän laitoksella 1970-luvulla.

Millaista opiskelu oli opiskeluaikanasi? 

Opiskelu oli hyvin aktiivista politiikan 
ja psykologian yhdistämistä. Itseäni 

kiinnosti kovasti Neuvostoliitossa kehitetty 

Henkilökuvassa Jaakko 
Seikkula

Kuva: Miki Mäenpää
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Miltä tuntuu, että sinusta on tehty oma Wiki-
pedia-artikkeli? Eikö se ole menestyksen - tai 
vähintään kuuluisuuden - mitta?

Kaitpa se merkitsee sitä, että nimi on tul-
lut tutuksi joissakin yhteyksissä.  Minun 

nimenihän liitetään usein tähän uudenlaiseen 
psykiatriseen hoitomalliin, Open Dialogues, 
joka on kuitenkin kehitetty ison porukan tii-
viillä yhteistyöllä. Niinpä ajattelen, että tunnet-
tavuus on tunnustusta meidän yhteiselle työlle, 
ei niinkään ainoastaan vain minun tekemille 
tutkimuksille.

Mitä harrastat? 

Nykyään harrastan jokapäiväistä liikuntaa. 
Teen kävely- ja pyöräretkiä. Kesäaikaan 

tykkään kovasti pelata golfia ja 
viettää aikaa mökilläni. Tal-
vella hiihtelen tasamaalla. 
Näiden lisäksi luen jonkin 
verran, käyn konserteissa 
ja teatterissa harvaksel-
taan.

Mikä on lempikirjasi? 

Onpas vaikea kysy-
mys, mietin tätä pit-

kään. Varmaan siksi, että 
hyviä kirjoja on niin paljon. 
Vakavammalla puolella pidän 
Fjodor Dostojevkin romaaneista, ehkä 
eniten Kirjoituksia kellarista on jäänyt mie-
leen. Luen myös kevyempää, jota voisi luokitel-
la vaikka rikoskirjallisuudeksi. Viime vuosina 
olen lukenut paljon englantilaisen Peter Mayn 
älykkäitä rikosjuttuja, joissa on paljon historial-
lista syvyyttä. Suomalaisista pidän hyvän ystä-
väni Tom Erik Arnkilin historiallisesta Kunin-
kaan korva -kirjasarjasta. Ja listaa voisi jatkaa 
vaikka kuinka pitkälle. 

Millaista tutkimusta olet tehnyt?

Olen tutkinut paljon psykoosien ja muiden 
vaikeiden mielenterveydenongelmien 

hoitoa ja siihen kehitettyä avoimen dialogin 
hoitomallia. Olen tutkinut sekä hoidon tulok-
sellisuutta, että perhekeskustelujen dialogisia 
prosesseja. Viimeisin tutkimushanke on kes-
kittynyt siihen, kuinka osallistumme dialogiin 
koko ruumiillamme pariterapiassa. Ja sitä myö-
ten tietysti koko elämässä.

Miksi kiinnostuit psykoterapiasta ja erityisesti 
perheterapiasta?

Ylioppilaskirjoitusten jälkeen valitsin opiske-
lualan poissulkumenetelmällä Ja jäljelle ei 

jäänyt paljon muuta kuin psykologia. Psykologian 
opintojen lopussa taas aloin kiinnostua psykooseis-
ta ja vaikeista ongelmista ja siihen olen keskittynyt 
nyt 40 vuotta. Hyvin antoisaa. Perheiden kanssa 
työskentelystä pidän siksi, että minun mielessäni 
elämä tapahtuu suhteissa ja niissä löytyy korvaa-
maton voimavara ihmisille. 

Mitä aiot tehdä eläkkeellä?

Aion hellittää vähän tahtia ja ottaa aikaa enem-
män harrastuksille. Ja erityisesti lastenlapsille. 

Mutta aion myös jatkaa erityisesti avoimen dialo-
gin koulutusta, koska sille on aika valtava tar-

ve maailmalla tällä hetkellä.

 Mistä unelmoit? 

Unelmoin suvaitsevaisuudes-
ta ja hädässä olevien ihmis-

ten tarpeiden huomioimisesta. 
Esimerkiksi Suomeen voitaisiin 
ottaa moninkertainen määrä nyt 
avun tarpeessa olevia ihmisiä, 

jotka vaeltavat joukoittain Euroop-
paan. 

 Mitä tulet kaipaamaan eniten yliopisto-
maailmasta? Mitä vähiten?

Olen ollut hyvin onnekas työssäni Psykan lai-
toksella. Innostava ilmapiiri, joka koko ajan 

on rohkaissut uuden etsintään. Toivottavasti voin 
ottaa palan siitä mukaani, vaikken enää olekaan jo-
kapäiväisesti mukana. 

Elämänohje meille uran alussa oleville? Millaiset 
terveiset haluat jättää opiskelijoille? 

En osaa oikein antaa elämänohjetta, osaatte 
itse paljon paremmin arvioida, mitä ovat tei-

dän elämänne tarpeet. Psykologian työssä toivon 
nuorten rohkeasti lähtevään mukaan vaikeimpien 
psyykkisten ongelmien hoitoon, koska tässä työssä 
tarvitaan nimenomaan psykologista kohtaamista 
paljon enemmän kuin lääkitystä. Sitä myötä ke-
hittyy myös ihmiskäsitys, joka luottaa ihmisten 
omiin voimavaroihin, jota me psykologit tuemme. 
 
 
Stimulus toivottaa Jaakolle iloisia eläkepäiviä! 
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Nocturne

Ruislinnun laulu korvissani, 
tähkäpäiden päällä täysi kuu; 

kesä-yön on onni omanani, 
kaskisavuun laaksot verhouu. 

En ma iloitse, en sure, huokaa; 
mutta metsän tummuus mulle tuokaa, 
puunto pilven, johon päivä hukkuu, 
siinto vaaran tuulisen, mi nukkuu, 
tuoksut vanamon ja varjot veen; 

niistä sydämeni laulun teen.

Sulle laulan neiti, kesäheinä, 
sydämeni suuri hiljaisuus, 
uskontoni, soipa säveleinä, 

tammenlehvä-seppel vehryt, uus. 
En ma enää aja virvatulta, 

onpa kädessäni onnen kulta; 
pienentyy mun ympär’ elon piiri; 

aika seisoo, nukkuu tuuliviiri; 
edessäni hämäräinen tie 

tuntemattomahan tupaan vie.
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Ruisrääkän laulusta ja kypsyvien vil-
jantähkien yllä loimottavasta täysi-

kuusta alkava Nocturne (kokoelmassa 
Talviyö, 1905) on kuuluisimpia suoma-
laisia runoja. Eino Leino kirjoitti sen jo 
vuonna 1903, mutta Nocturnen suosio 
jatkuu yhä: Vesa-Matti Loiri levytti oman 
tulkintansa siitä vuoden 1978 Eino Leino 
-albumilleen. Iltalehti on valinnut useana 
vuotena Neiti Kesäheinän, ikonisen suo-
malaisen naisen. Intiaanikesä-yhtyeellä 
on myös sen niminen kappale. Noctur-
ne elää suomalaisessa kulttuurissa ja on 
syystä tunnettu: se on lyyrisesti kaunis ja 
monitulkintainen runo, josta voi löytää 
luonnon ylistystä, rakkaudentunnustuk-
sen, eletyn elämän hyväksymistä, van-
henemiseen liittyvää pohdintaa ja paljon 
muuta. Tässä esseessä tutkin Nocturnea 
Erik H. Eriksonin kehitysteorian minän 
eheyden käsitteen näkökulmasta. Erik-
sonin vuonna 1959 muotoilema minän 
eheys antaa uuden tulkintamahdollisuu-
den, joka mielestäni tavoittaa Nocturnen 
ytimen. Vaikka Leinon ja Eriksonin vä-
liin jää yli viisi vuosikymmentä, he soin-
tuvat kauniisti yhteen.

Minän eheys on Eriksonin kehitys-
teorian vaikeimpia käsitteitä. Akateemis-
ta tutkimusta minän eheydestä on tehty 
vähän: ”ego integrity” -hakumäärite ei 
tuota PsycINFO:ssa tai Google Schola-
rissa paljon hakutuloksia. Erikson kä-
sittelee minän eheyttä teoksessa Identity 
and the Life Cycle (1959) vain puolitoista 
sivua. Niillä sivuilla hän paljastaa, ettei 
itsekään ole varma, miten minän eheys 
pitäisi määritellä. Selkeän määritelmän 
puuttuessa Erikson hahmottelee minän 
eheyttä sen mukaan, mitä asioita siihen 
kuuluu: oman elämän hyväksyminen; 
uudenlainen rakkaus merkityksellisiä 
ihmisiä kohtaan ja heidän hyväksymi-
nen sellaisina kuin he ovat; toveruuden 
ja yhteyden tuntemus menneisiin suku-
polviin; oman elämän arvon puolustami-
nen kaikkia taloudellisia ja fyysisiä uhkia 

vastaan. Minän eheyden saavuttaminen 
tuo mukanaan viisauden hyveen. Sen 
puuttuminen sen sijaan tuo epätoivon 
ja alitajuisen kuolemanpelon tunteen. 
Tämä epätoivo ilmenee kokemuksena, 
että aika kuluu liian nopeasti ja että sitä 
on liian vähän uuden, minän eheyttä ra-
kentavan elämän aloittamiseen.

Minän eheyden etsiminen Noctur-
nesta vaatii runon lukemista rivi rivil-
tä ja kokonaisuutena. Nocturnessa on 
elementtejä, erityisesti runon puhujan 
suhde ympäröivään luontoon, joihin 
Erikson ei ota kantaa. Ne ovat kuiten-
kin olennaisia runon teeman ymmärtä-
miseksi, koska jokainen sana rakentaa 
sitä kokemusta, jonka Nocturnen 
puhuja runon tapahtumahetkellä 
kokee. On siis luettava tarkasti ja 
päästävä pinnan alle kohti säkeiden 
ja säkeistöjen merkityksiä.

Nocturne alkaa ympäröivän 
luonnon ja runon puhujan sisäisten 
tuntojen välisestä vuoropuhelusta, 
joka jatkuu runon loppuun asti. Ru-
non ensimmäinen, pisteeseen päät-
tyvä jakso käsittää neljä säettä, joista 
ensimmäinen, toinen ja neljäs ku-
vaavat luontoa. Jo kolmannessa sä-
keessä puhuja on valmis avaamaan 
tunnemaailmaansa: runon tapah-
tumahetkellä hänellä on omanaan 
kesäyön onni. Leinon mestarillisuus 
tulee esille siinä, että hän tarvitsee 
vain nämä neljä säettä runon asetel-
man kuvaamiseen. Viidennessä sä-
keessä puhuja kuvailee tarkemmin 
tuntojaan: ”En ma iloitse, en sure, 
huokaa”. Hänen kokemansa vaikeas-
ti määriteltävä tunne on jotain muu-
ta kuin ilo tai suru. Vaikuttaa siltä, 
että yleiset tunteita kuvaavat sanat 
jäävät vajaaksi. Sen vuoksi puhuja 
pohjustaa tunnekokemustaan hä-
nelle arvokkaiden asioiden kautta: 
tumma metsä, pilvi auringon edes-
sä, kaukana siintävä vaara, vanamo-

jen tuoksu ja valon leikki vedessä. Nämä 
ovat ne, joita puhuja rakastaa. Niistä ra-
kentuu hänelle kesäyön onni.

Toisen säkeistön alussa on omistus-
kirjoitus Leinon rakastetulle ja tulevalle 
vaimolle Freya Shoultzille. Hän on se 
Neiti Kesäheinä, jolle runoilija laulaa. 
Nocturne on kuitenkin rakkausrunoksi 
epätyypillinen, koska siitä puuttuvat Lei-
non monille rakkausrunoille ominaiset 
rakkauden ihmeen kuvat. Nocturne ei 
laula ihmisten välisestä lemmestä, vaikka 
runo onkin omistettu lemmitylle. Puhu-
jan rinnan täyttävä rakkaus ei myöskään 
ole kuohuva tunteiden meri, vaan ”sy-
dämeni suuri hiljaisuus”. Leino oli usein 

Minän eheys Nocturnessa
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hyvin ahdistunut ihminen (esim. runo 
Mua pelottaa, Hiihtäjän virsiä, 1900), 
jolle hiljaisuus oli täyttymyksen symboli. 
Nocturnessa hän kuvaa menneitä tais-
telujaan ja saavuttamattomien asioiden 
metsästystä, jotka ovat kuitenkin jo taka-
napäin: runoilija on virvatulensa ajanut, 
kypsynyt mies, joka on voittanut tam-
menlehväseppeleensä. Hänen voittonsa 
on ennen kaikkea hiljaisuuden ja tyynen 
sydämen, ehyen minän voitto.

Minä eheyden kokemus kehit-
tyy ja kasvaa kohti Nocturnen loppua. 
Säkeessä ”pienentyy mun ympär’ elon 
piiri” puhuja tuntee, kuinka elämä ympä-
rillä sulkeutuu kohti itseään. Mitä Leino 
tässä tarkoitti? Ehkä sitä, että puhuja on 
kuin leirinuotiolla pimenevässä illassa 
istuva ihminen, jonka ympäriltä maise-
ma katoaa päivän mennessä mailleen. 
Sellaisena hetkenä jäävät jäljelle vain 
oma elämä ja ihmisen suhde siihen. 
Poissa ovat arjen käytännölliset ongelmat 
ja niihin liittyvä työ. Aika tuntuu pysäh-
tyneen, koska tuuliviirikin nukkuu. Ky-
symys siitä, onko aikaa paljon vai vähän, 
kadottaa hetkellisesti merkityksensä.

Nocturnen viimeisissä säkeissä ru-
non puhuja katsoo sekä menneisyyteen 
että tulevaisuuteen. Hän ymmärtää sen, 
mikä on ollut ja ottaa tyynesti vastaan 
tulevan. Eletty elämä näyttäytyy puhu-
jalle selkeänä ja hän hyväksyy siihen 
kuuluvat asiat – niin häviöt kuin voitot-
kin. Tappioihin päättyneet taistelut ovat 
nekin olleet merkityksellisiä. Runoili-
ja-puhuja hyväksyy elämänsä niin kuin 
minän eheyden kokeva ihminen sen hy-
väksyy: tämä on minun ainoa elämäni, 
polku, joka ei olisi voinut mennä toisin. 
Hyväksymisen palkintona hänellä on 
kädessään kesäyön kultainen onni. Edes-
sä oleva tulevaisuus näyttäytyy hämä-
ränä tienä, joka vie hänet lopulta kohti 
kuolemaa, tuntematonta tupaa. Puhuja 
ei kuitenkaan pelkää. Matkan tulevat 
vaiheet ja myös matkan väistämätön 
päättyminen liittyvät osaksi ehyttä tari-
naa, jonka nimi on yhden ihmisen elämä 
tässä maailmassa.

Nocturne on viisas runo ja on häm-
mästyttävää, että Leino kirjoitti sen vain 
25-vuotiaana. Tosin hän oli silloin elä-
nyt jo yli puolet elämästään. Hän kuvaa 
polkuaan runossa Rauhattoman rukous 
(Hiihtäjän virsiä, 1900): ”Minä lapsena 

vanhaks vanhenin./En nuor’ ole koskaan 
ollut.” Leinon elämä ei kulkenut Erikso-
nin kehitysteorian ideaalin mukaisesti, 
kehityskriisien ratkaisujen kautta per-
soonan hyveitä rakentaen. Nocturnessa 
esiintyvä varhainen minän eheyden ko-
kemus jäi hetkelliseksi. Paljon oli vielä 
karikoita edessä ennen kuin Eino Leino 
kuoli Tuusulassa 10.1.1926 47-vuotiaa-
na. Leinon tuotantoon tutustuessa sel-
viää, että hän menetti kokemansa minän 
eheyden ja ehkä saavutti sen väliaikaises-
ti taas, mutta missään muussa lukemas-
sani runossa se ei kaiu niin kirkkaana 
kuin Nocturnessa. Ehyt minä on todella-
kin olemassa ja mahdollista kokea. Olen 
tuntenut siitä häivähdyksiä joskus.

Mikko Heikkinen
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Roolipelin taikaa

keammalta tasanteelta ei voinut helposti 
nähdä alas edessä olevien tynnyreiden ja 
muun romun takia. Ainoastaan Maeg-
lin kykeni vilkaisemaan alas ja raportoi 
näkemästään kahdelle kumppanilleen. 
Gundir oli valmis jättämään rähinän 
muiden hoidettavaksi: “Kaupungissa sat-
tuu ja tapahtuu, antaa vartijoiden hoitaa 
tällaiset asiat.” Kylmä olut oli kääpiön 
mielessä kirkkaampana kuin sankarin 
leikkiminen. “Ehkäpä yksi katkennut 
raaja saa sinut tottelemaan paremmin”, 
sanoi pamppua heilutteleva mies hup-
puunsa piiloutuneelle hahmolle.

Minto ja Maeglin eivät kuitenkaan 
voineet sallia epäoikeudenmukaisuu-
den toteutua toimimatta. Minto kaivoi 
taskustaan kiven ja asetteli sen tutisevin 
käsin linkoonsa. Kivi sinkosi vauhdilla 
kauimmaista miestä kohti vahingoittaen 
hänen oikeaa kättä. Miehet havaitsivat 
ylhäällä piilottelevat kaverukset ja val-

mistautuivat taistoon. Gundir murahti 
ja veti selässään lepäävän suuren tais-
telukirveen. Hän päätti hypätä alas ros-
vojen sekaan, sillä lähitaistelu oli hänen 
erikoisosaamistaan. Loikka oli kuitenkin 
liian vaativa ei niin ketterälle kääpiölle 
ja hän päätyikin tekemään kuperkeikan 
tahtomattaan. Taistelu alkoi olla täydessä 
tohinassa. Tikari lensi Maeglinia koh-
ti, raapaisten hänen reittään. Gundirin 
kirves osui tylpällä päällä lähintä miestä 
kasvoihin tainnuttaen hänet. Kaksi muu-
ta päättivät jättää leikin sikseen tässä vai-
heessa ja ryntäsivät Gundirin ohitse pois 
kujalta. Pölyn laskeuduttua salaperäises-
tä huputetusta hahmosta näkyi vain kaa-
vun helma.

Joukkio majoittui Merethin maja-
talossa. Majatalo oli nimetty emäntänsä 
mukaan, vaikka paikalliset tunsivat-
kin majatalon “Katkenneena kauhana”. 
Lempinimen merkitys ei ollut selvinnyt 

1620 Kolmatta Aikaa, Etelä-Gondor

Lond Ernilin vanhassa rannikko-
kaupungissa kolme toverusta olivat 

suuntaamassa kohti majapaikkaansa. 
Kosmopoliittisen kaupungin väestö oli 
kirjavaa ja kotoisin useista eri kolkista, 
mutta sankariemme ulkomuoto oli siitä 
huolimatta vähintäänkin silmiinpistävä. 
Kääpiösoturi Gundir, sinda-haltia Maeg-
lin ja hobitti Minto olivat poikkeuksel-
linen joukkio. He olivat viettäneet kuu-
kauden päivät kaupungissa töitä etsien; 
rahapussien keveys alkoi tuntua yllättä-
vän painavalta.

Kuukauden kestänyt hiljaiselo lop-
pui kuin seinään. Oikaistessaan ahtaan 
kujan kautta toverimme kuulivat epäilyt-
täviä ääniä alemmalta tasolta. Umpikujaa 
vasten seisoi mustaan hupulliseen kaa-
puun kietoutunut hahmo, jonka edessä 
oli kolme uhkaavan näköistä miestä. 
“Anna rahapussi tänne, niin sinun ei käy 
kuinkaan”, sanoi yksi ryöstäjistä. Kor-
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porukalle. Mereth oli tiskin takana ku-
ten tavallista. Gundir ja Minto tilasivat 
molemmat tuopilliset paikallista olutta, 
samalla kun Maeglin jäi keskustelemaan 
majatalon emännän kanssa aiemmin ta-
pahtuneesta. Jonkin ajan kuluttua ma-
jataloon asteli sisään pitkään mustaan 
kaapuun pukeutunut henkilö, jonka to-
verimme tunnistivat. Salaperäinen hen-
kilö viittoi ystävykset luokseen istumaan. 
Hän riisui hupun kasvojaan peittämästä, 
paljastaen pitkähiuksisen naisen.

“Kiitän saamastani avusta tänään 
aiemmin”, sanoi tummahiuksinen nai-
nen, “olette selvästi kyvykkäitä pitämään 
huolta itsestänne kiperissä tilanteissa. 
Minulla olisi käyttöä teidänlaisille seik-
kailijoille, tietysti palkkiota vastaan.” Ys-
tävykset olivat silminnähden kiinnostu-
neita uudesta työtarjouksesta, olivathan 
he norkoilleet jo riittämiin, ja rahaakin 
pitäisi saada.

Seuraavana päivänä Gundir, Maeg-
lin ja Minto tapasivat Lominzilin, uuden 
työnantajansa, hienossa kartanossa päi-
vällisen merkeissä. Työn yksityiskohdat 
alkoivat selvitä: Lominzililta oli viety 
jotain, jonka hän haluaisi mieluusti ta-
kaisin. Arkku oli ollut matkalla Lond 
Erniliin, mutta matkalla rosvot olivat 
kaapanneet arkun itselleen. He olivat 
lähettäneet kiristyskirjeen Lominzilil-
le, vaatien 50 kultakolikkoa vastineek-
si arkusta kymmenen päivän kuluessa, 
muutoin arkku tulisi makaamaan järven 
pohjassa. Päiviä oli enää seitsemän jäljel-
lä. Lominzil oli ehdottoman tarkka siitä, 
että koko arkun sisältö tulisi palauttaa 
hänelle, arkulla itsellään ei ollut merki-
tystä. Vastineeksi arkun sisällön palaut-
tamisesta lailliselle omistajalleen kääpiö, 
hobitti ja haltia saisivat kukin muhkean 
summan kultaa palkkioksi vaivannäös-
tään. Mikäli he onnistuisivat saamaan 
arkun sisällön takaisin maksamatta lun-
naita, Lominzil maksaisi vielä ruhtinaal-
lisemmin kolmelle seikkailijalle. Yhden 
kultakolikon suuruisen ennakkomaksun 
ja lunnasrahojen vaihdettua omistajaa, 
kolmikko lähti varustautumaan tulevaa 
matkaa varten.

Seuraavana aamuna alkoi matka 
kohti Ered Tarthonionin ylänköjä. Lun-
nasvaatimuksen yhteyteen oli merkitty 
tarkka tapaamispaikka erään järven ran-
nalla. Vaihtokaupan merkiksi ystävysten 

tulisi sytyttää kolme merkkitulta. Järvelle 
oli kuitenkin monen mailin matka Lond 
Ernilistä, joten matka oli parasta aloittaa 
vankkurikyydillä. Kolmikon mukana 
vankkureiden määränpäähän asti kulki-
si Lominzilin palkollinen, Hirgon: har-
maantunut tuimakatseinen mies, jonka 
selässä roikkui koristeellinen puujousi 
täynnä kaiverruksia. Hirgon ei mat-
kustanut vankkureilla niin kuin muut 
joukosta, vaan ratsasti omalla ruunikol-
laan. Seikkailijamme eivät pitäneet tästä 
miehestä, sillä hänen läsnäolonsa herätti 
epämiellyttäviä tuntemuksia. Hirgonin 
tehtävänä oli saattaa ystävykset kylään, 
joka sijaitsi lähimpänä rosvojen määrit-
tämää tapaamispaikkaa. Hän myös ot-
taisi vastaan arkun sisällön Lominzilin 
puolesta ja maksaisi kolmikolle heidän 
palkkionsa.

Minto kulutti aikaansa vankkureissa 
puolituisten piippukessua nautiskellen, 
eikä suostunut tarjoamaan siitä tovereil-
leen. Maeglin tutkaili alueen karttaa ja 
Gundir veteli hirsiä. Vankkurit saapui-
vat kylään illan jo pimettyä. Toveruksia 
odottanut majatalo ei ollut yhtä viihtyisä 
kuin vastineensa taakse jääneessä Lond 
Ernilissä, mutta se sai kelvata. Ennen 
nukkumaanmenoa Gundir haasteli hie-
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man paikan omistajan kanssa. Lähistöllä 
ei ollut näkynyt rosvoja viime aikoina, 
mutta vuorikissoista oli kuulemma tehty 
havaintoja.

Seuraavana aamuna kolmikko jatkoi 
kulkuaan jalan. Hirgon jäi kylään odot-
tamaan seikkalijoiden paluuta, eikä se 
muuta seuruetta haitannut. Tapaamis-
paikkaan oli kahden päivän matka jalan. 
Ensimmäisenä yösijana tulisi olemaan 
hylätty kalastajien luola, jonka Hirgon oli 
maininnut. Kalastuskausi oli lopuillaan 
syksyn korvalla, joten luola olisi luulta-
vasti vapaa muista oleskelijoista. Hobit-
ti, haltia ja kääpiö kulkivat reippaaseen 
tahtiin kohti luolaa yön hiljalleen laskeu-
tuessa heidän ylleen.

Luolan suu oli laudattu umpeen rik-
konaisista veneistä tehdyillä laudoilla. 
Sulussa oli miehen mentävä reikä, mut-
ta muuten se oli tiivis ja toimisi hyvänä 
suojana. Toverukset astuivat pimeään 
luolaan sisään valmiina syömään ja le-
päämään pitkän vaelluksen jäljiltä. Min-
to tarkasteli uutta väliaikaista kotiaan ja 
kulki etummaisena syvemmälle luolaan. 
Yllättäen Minto kiljaisi: suuri kissa oli 
kaapia silmät hänen päästään. Minto 
asteli taaksepäin, mutta horjahti. Kissa 
sivalsi kynsillään Mintoa rinnasta, ja ho-
bitti kaatui tajuttomana maahan. Kaikki 
tapahtui niin nopeasti, että Gundir ja 
Maeglin ehtivät hädin tuskin havahtua 
tapahtuneeseen. Maeglin lausui hiljaa 
mutisten uniloitsua toiveenaan saada 
kissapeto unten maille ilman ylimääräis-
tä verenvuodatusta. Gundir oli kuitenkin 
jo lähietäisyydellä ja huitaisi kissaa kir-
veellään osumatta. Kissan vikkelät liik-
keet eivät olleet kuitenkaan riittävän no-
peita, sillä seuraava lyönti osui suoraan 
sen kalloon. Kissa lyyhistyi kuolleena 
maahan ja taistelu oli ohitse.

Maeglinin ensiaputaitojen ansiosta 
Minto heräsi seuraavana päivänä – elos-
sa, mutta yhä heikkona. Se päivä kului 
Minton levätessä ja toipuessa. Gundir 
kantoi vuorikissan ruumiin ulos luolasta 
luonnon kiertokulkua jatkamaan. Kää-
piö halusi kuitenkin ottaa kissan pitkän 
kulmahampaan metsästysmuistoksi. 
Vuorikissojen tappaminen oli kiellettyä, 
joten kulmahammasta esitellessä kan-
nattaisi olla varuillaan.

Minto toipui hyvin kohtaamisesta 
villipedon kanssa; jäljelle jäivät ainos-

taan komeat arvet hänen rintaansa koris-
tamaan. Aikaa ei ollut enää hukattavaksi, 
vaan järvelle oli päästävä vielä tämän il-
lan aikana sytyttämään merkkitulet.

Kolmikko saapui Ylevien mäntyjen 
vuoristossa sijaitsevalle järvelle illan-
suussa. Paikalla ei näkynyt muita. Ai-
noastaan joitakin talviteloille laitettuja 
veneitä lojui rannalla. Ennen merkkitu-
lien sytyttämistä toverit miettivät kiris-
täjien kohtaamista, voisivatko he selvitä 
verta vuodattamatta? Maeglin paljasti 
tällöin osaavansa taikuutta. Tästä taidos-
ta toiset eivät olleet olleet tietoisia. Gun-
dir pyysi epäuskoisena Maeglinia näyt-
tämään taitonsa. Haltia täytti kattilan 
järven vedellä ja mutisi jotain taikasano-
ja. Hetken kuluttua vesi alkoi kuplia vim-
matusti, vaikka tulta ei näkynyt missään. 
Minto säikähti taikuutta, sillä hän ei ollut 
nähnyt sellaista aiemmin. Minton suh-
tautuminen taikuuteen oli hyvin epäile-
vä, kuten hobiteilla yleensäkin. Muutoin 
hän oli hyvin epätyypillinen hobitti, jos 
piippukessun nautiskelua ei lasketa lu-
kuun. Maeglin sai puheellaan Minton 
rauhoitettua, vaikka Minto hetken ajat-
teli seurueen hylkäämistä. Keski-Maas-
sa taikuus oli harvinainen taito, jolla oli 
omat riskinsä.

Maeglin ehdotti, että hän ja Minto 
piiloutuisivat veneiden alle odottamaan 
ryöväreitä, kun merkkitulet olisivat sy-
tytettyinä. Gundir jäisi ottamaan 
kiristäjät vastaan. Maeglin aikoi 
nukuttaa tulijat piilopaikastaan 
ilman, että he huomaisivat mi-
tään. Tämä suunnitelma oli kaik-
kien mielestä toimivin.

Merkkitulet sytytettiin, ja 
Gundir jäi odottamaan rosvoja. 
Aikaa kului ja yön pimeys kietoi 
maan jälleen vaippaansa. Lopulta 
kolme hahmoa ilmestyi näkyviin 
edessä siintävän metsän reunalta. 
Kolme miestä käveli kohti Gun-
diria, mutta Minton ja Maeglinin 
hämmästykseksi heillä ei näyt-
tänyt olevan arkkua mukanaan. 
Miehet saapuivat Gundirin luok-
se. Heidän asunsa olivat kulunei-
ta ja kaksi heistä kantoi miekkaa 
mukanaan. Miehet esittelivät 
itsensä: edellä kulkeneet miehet 
olivat veljekset Tarach ja Marach, 
takana kävellyt nuorempi mies – 

tai paremminkin poika – oli nimeltään 
Utnos. “Yllättävää, lähettivät kääpiön ha-
kemaan arkkua”, tokaisi Tarach. “Onko 
kääpiöissä jotain vikaa”, tokaisi Gundir. 
Hiljaisuus tuntui kestävän ikuisuuden, 
mutta lopulta Tarach sanoi: “Ei mitään 
vikaa, ihmettelin vain… No, onko sinulla 
rahat mukanasi?” Kääpiö nyökkäsi vas-
taukseksi: “Missä arkku?”. Miehet paljas-
tivat, että arkku oli heidän leirissään, ja 
he pyysivät Gundiria seuraamaan heitä 
sinne. Muutakaan vaihtoehtoa ei näyttä-
nyt olevan, joten kääpiö ja ihmiset lähti-
vät matkaamaan joen vartta pitkin kohti 
metsää.

Hämärässä metsässä jonkin matkaa 
kuljettuaan he saapuivat aukiolle, johon 
vuorimiesten leiri oli pystytetty. Leirissä 
oli useita telttoja ja koillispuolella mui-
naisen rakennuksen – kenties entisen 
vartiotornin – rauniot. Gundir vietiin 
joukkion johtajan puheille. Häntä kut-
suttiin nimellä Curun, ja hän vaikutti 
huomattavasti muita leiriläisiä iäkkääm-
mältä. Curun oli alusta pitäen tutta-
vallinen ja kertoi avoimesti syyn arkun 
kaappaamiselle. Näiden ihmisten oli olo-
suhteiden pakosta turvauduttava ryös-
telyyn, sillä heidät oli ajettu pois omilta 
kotikonnuiltaan . Gundirille tarjottiin 
Deran, leirin ainoan naisen, valmista-
maa illallista. Samalla esiteltiin arkun 
sisältö: kirje, kolme pulloa viiniä Dorwi-
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nionista, kaksi pussia parantavia yrttejä, 
kaksitoista hopealusikkaa sekä luuttu. 
Kaikki tavarat olivat Gundirin iloksi 
tallella. Utnosta pyydettiin soittamaan 
huilua, ja hän soittikin sitä niin kauniisti, 
että jopa musiikin suhteen sivistymätön 
Gundir liikuttui. Curun pyysi Gundiria 
jäämään yöksi, sillä yö oli jo laskeutunut 
heidän ylleen ja paluumatka olisi raskas 
yksin kaikkia tavaroita kantaen. Gundir 
suostui tähän, sillä ei hänellä muitakaan 
vaihtoehtoja tainnut olla. Kääpiö esitteli 
Curunille myös tappamansa vuorikissan 
kulmahammasta. Utnos kertoi olevansa 
harmissaan siitä, että niin hieno eläin oli 
tapettu. 

Leiriläiset eivät tienneet, että heitä 
oli vaivihkaa seurattu. Maeglin ja Minto 
seurasivat sananvaihtoa metsän reunalta. 
Erityisesti Maeglin kykeni haltiasilmil-
lään näkemään kauas. Minto oli taita-
va hiiviskelijä, ja hän päätti tarkastella 
leiriin pystytettyjä telttoja lähemmin. 
Minto kävi läpi kolme telttaa, mutta löysi 
ainoastaan parantavia rohtoja ja joitakin 
vihanneksia sekä limppua ja juustoa, joi-
ta hän otti mukaansa.

Minton palattua Maeglinin luokse 
oli Gundir jo kadonnut leirin keskellä 
olevan nuotion ääreltä. Maeglin oli kuul-
lut, että Gundirille oli tarjottu yöpaik-
kaa teltassa. Ajatus lämpimästä teltasta 

kutkutti Minton mieltä, mutta leiriin ei 
kuitenkaan ollut menemistä paljastu-
matta; Samhain-niminen mies piti var-
tiota muiden nukkuessa. Hobitti ja hal-
tia päättivät odottaa metsässä aamuun 
saakka. Parin tunnin kuluttua Maeglin 
herätti Minton, sillä metsästä parinkym-
menen metrin päästä saapui tuntematon 
hahmo. Molemmat koettivat piiloutua 
pikaisesti puskan taakse. Askeleet lä-
hestyivät ja lopulta saavuttivat heidät. 
Molempien yllätykseksi kulkija oli Hir-
gon, Lominzilin apuri, joka paljasti seu-
ranneensa kolmikkoa varmistaakseen 
tehtävän toteutumisen. Maeglin kertoi 
Hirgonille kaiken, mitä he olivat näh-
neet ja kuulleet rosvojen määrästä, mo-
tiiveista sekä Gundirin tilanteesta. Toisin 
kuin toveruksia, Hirgonia ei kiinnosta-
nut suorittaa tehtävää ilman ruumiita. 
Hän tarttui jouseensa ja alkoi lähestyä 
leirin puoleista metsänreunaa. Maeglin 
koetti estää Hirgonia tappamasta nukku-
via miehiä suorittamalla unetusloitsun, 
mutta tällä kertaa loitsu meni pahasti 
pieleen. Vaikka mitään näkyvää ei ta-
pahtunut, tunsi Maeglin herättäneensä 
jonkin pahan huomion. Minto ei jäänyt 
toimettomaksi, vaan valmistautui lin-
koamaan kiven leirin keskellä palavaan 
nuotioon saadakseen vartiomiehen huo-
mion. Kivi sinkoutui nuotioon lennät-

täen ilmaan kipinöiviä puunkappaleita. 
Samhain valpastui ja huudahti nukkuvil-
le tovereilleen.

Tuolloin Hirgon asetti nuolen jou-
senjänteelle ja vapautti sen. Nuoli lensi 
noin neljäkymmentä metriä, kunnes sen 
kaari pysähtyi vartiomiehen rintaan. Cu-
run oli jo astunut ulos teltasta ja huomasi 
nuolen lävistävän Samhainin. Ja jälleen 
metsästä lensi toinen nuoli, joka osui 
Samhainiin. Hän kaatui maahan elotto-
mana. Curun juoksi poikansa luokse. Lo-
put vuorimiehistä valmistautuivat väijy-
tykseen juoksemalla raunioiden suojaan.
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Gundir ajatteli sekasorron johtuvan 
tovereidensa tekemästä hyökkäykses-
tä tai harhautuksesta ja päätti toimia. 
Arkun sisältö oli jo aiemmin tuotu hä-
nen telttaansa, joten hänen ei tarvinnut 
muuta kuin lastata kaikki tavarat rinkan 
uumeniin. Luuttua oli mahdoton saada 
rinkkaan, joten hänen täytyi kantaa sitä 
toisessa kädessään. Ulkoa kuuluvat huu-
dot eivät osoittaneet hiipumisen merk-
kejä, joten kääpiö poistui teltan takaosas-
ta ja lähti juoksemaan kohti metsää.

Hirgon asetteli jälleen uutta nuolta 
ampumavalmiiksi. Maeglin oli taas saa-
nut itsensä toimintakykyiseksi epäonnis-
tuneen loitsintayrityksen jäljiltä ja osoitti 
omalla jousellaan Hirgonia. Taikuuteen 
luottaminen ei ollut toiminut aiemmin, 
joten oli aika kokeilla jotain muuta. 
Jänne värähti, ja nuoli läpäisi Hirgonin 
pään. Gundir saapui paikalle kuultuaan 
jousen äänen. Hirgonin ruumiin näke-
minen yllätti hänet pahanpäiväisesti, 
mutta Maeglin ja Minto selittivät tilan-
teen nopeasti. Kolmikko päätti häipyä 
paikalta nopeasti, sillä leirin ihmisten 
ymmärtäväisyyteen luottaminen tuntui 
erittäin huonolta idealta. Ennen pois-
tumista Maeglin päätti vaihtaa oman 
jousensa Hirgonin vastaavaan, joka vai-
kutti olevan vankempaa tekoa. Hirgonin 
taskuista löytyi myös kolmikolle varattu 
palkkio: yhteensä 12 kultakolikkoa.

Kolmikon päästyä ulos metsästä 
Hirgonin tamma oli kuin odottamassa 
heitä. Minto oli jo useaan otteeseen haa-
veillut ponista kantamuksia jakamaan, 
joten ruunikosta tuli toivottu matka-
kumppani. Hevosen jalat olivat verillä, 
ilmeisesti Hirgon oli juoksuttanut hevos-
taan kivikossa hyvin kovasti ja pitkään. 
Minto kääri hevosen jalkojen ympärille 
varastamiaan lääkeyrttejä tukahdutta-
maan verenvuotoa. Yrtit vaikuttivat no-
peasti, ja hevonen kykeni pian ontumaan 
seurueen perässä takaisin kohti Lond 
Erniliä.

Lond Ernilissä toverukset suuntasi-
vat heti Katkenneeseen kauhaan. Läm-
min ateria ja pehmeät sängyt kuulostivat 
varsin otolliselta ajatukselta. Mereth otti 
heidät vastaan iloiten ja istuutui heidän 
kanssaan jopa samaan pöytään. Kun 
kuulumiset oli vaihdettu, Mereth muis-
ti saamansa kirjeen, joka oli osoitettu 
Maeglinille. Kirje oli saapunut Edhel-

londista: Maeglinin taakseen jättämästä 
satamakaupungista, josta hänen veljen-
sä oli kadonnut. Kuulemma Guilinin, 
Maeglinin veljen, olinpaikasta oli kan-
tautunut uutta tietoa Edhellondiin. Onko 
kolmikon kohtalona lähteä selvittämään 
Guilinin viimeisintä olinpaikkaa? Se jää-
köön nähtäväksi.  

Tämä reilusti tiivistetty seikkailu Keski-Maas-
sa syntyi kolmella pelikerralla Keski-Maa-roolipe-
lin parissa. Pelissä luodaan omat fantasiahahmot, 
jotka seikkailevat pelinjohtajan luomassa tarinassa. 
Tarinan seuraaminen voi muuttua arvaamatto-
masti riippuen pelaajien omista valinnoista – sekä 
nopista. Pelissä heitetään 10-sivuista noppaa, jolla 
määritetään onnistuminen erilaisissa skenaariois-
sa; mitä paremmat taitopisteet hahmoilla on, sitä 
parempi todennäköisyys on onnistua “noppaa vas-
taan”. Pelaajina olivat Mikko Heikkinen, Antti Päi-
vinen, Aino Pirkkala ja Veera Nieminen. 
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Nyt on rakkautta ilmassa! Täytä tämä rakkauden Bucket List syksyyn mennessä, jokaista täyttämätöntä kohtaa 
kohden joudut halaamaan jotakuta. 

�	 Hymyile tuntemattomalle
�	 Yllätä ystäväsi
�	 Kerro jollekulle kuinka paljon hän sinulle merkitsee
�	 Kirjoita rakkausruno 
�	 Anna (tai lausu) kirjoittamasi runo 
�	 Jos sinulla (tai ystävälläsi) jää parkkilipukkeeseen aikaa, anna se tuntemattomalle
�	 Ilahduta perheenjäsentäsi
�	 Kuuntele rakkauslauluja
�	 Leivo jotain sydänaiheista 
�	 Anna ylävitonen reilulle tyypille
�	 Ole rohkea
�	 Kehu vilpittömästi
�	 Sano mitä tunnet, vaikka jännittää
�	 Ota omaa aikaa
�	 Tee jotain, mitä olet jo kauan halunnut tehdä

Rakkauden 
Bucket List
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�	 Taiteile maahan sydän
�	 Tutustu uuteen ihmiseen
�	 Innostu
�	 Auta pulassa olevaa
�	 Lähde retkelle ystävän kanssa
�	 Lähetä (salainen) kirje 
�	 Ala jonkun kirjekaveriksi
�	 Tanssi hitaita keskiyöllä
�	 Katsele auringonnousua jonkun kanssa
�	 Vaihda ystäväsi kanssa vaatteita päiväksi
�	 Lähde seikkailulle
�	 Ui alasti
�	 Ilahduta saippuakuplilla
�	 Rohkaise sitä tarvitsevaa
�	 Tapaa vanhaa ystävää
�	 Nautiskele kevätauringosta
�	 Yllätä itsesi
�	 Tutustuta kaksi ihmistä toisiinsa
�	 Ihastu

Veera Nieminen
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Kuvia Stimpan talvesta
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Kuvia Stimpan talvesta
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Ärsyttää
Ihastuttaa

Kevät, kasvu ja vesilätäköt!
Tämä ala alkaa viimein tuntua omalta! 
Töiden kautta oppii :)

Minua ihastuttaa ajatella sitä hetkeä kun 
ensi kesänä kesäyön kostea sumu valtaa 
pellot, lupiinit rehottavat tienposkilla, 
ja omituinen hiljaisuus on laskeutunut 
hämärään. Kaiken tämän keskellä minä 
kiidän pyörällä kalaan.

itsevarmuus!

Ystävien kanssa yhdessä oleminen ja 
mahtavien hetkien jakaminen :)

Mun uudet kumpparit

Ihastuttaa pian saapuvat uudet, pienet ja 
viattomat fuksipalleroiset 

Terveys ja kauneus, totuus ja ymmärrys 

Kaunis keväinen luonto ja ihanat uu-
det ja vanhat ystävät!

Se, kuinka kaikki elämän pala-
set loksahtelee jälleen pikkuhiljaa 
paikalleen.

Rentukka

Aurinkoiset kevätpäivät ja kuiva asfaltti

Kevätaurinko, matkailu, uus vintagetak-
ki, Jyväskylä

Ihastuttaa, että Ärsyke kysyy ihastutuk-
sia eikä vain ärsytyksiä <3

Hymyilevät ihmiset

Kostajaiset tulee ja saa ottaa kaameet 
kännit

I <3 Kortepohja *

* Toim. huom. Myös Kekkola on ok
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Ihanaa kesän 
odotusta
toivottaa 
Ärsyketiimi!






