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Alussa 

Lapsuuden   perheessäni   asioista   puhuttiin,   mutta   vallalla   oli   vanhat 

valtarakenteet.  

Pojat   ensin   ja   minulle   “älä   nyt   vaan   itseäsi   tuo   liikaa   esille”   -asenne.  

Sellaista   1960   -luvun   kasvatus   periaatetta.   Vaatimattomuus   kaunistaa   ajatusta. 

Ei   ehkä   tahallisesti,   mutta   tahattomasti   ja   useaan   otteeseen   mainittuna.  

 

Tunsin   itseni   arvottomaksi,   äänettömäksi   ja   ylimääräiseksi, 

vaikka   olin   elänyt   turvallisin   lapsuuden   empatian   ja   halailun   maailmassa.  

Ja   kaksoisveljen   kanssa   tiiviissä,   läheisessä   symbioosissa. 

En   sopinut   vanhempieni   asettamaan   muottiin.  

Pojat   olivat   helppoja.   Itse   asiassa   me   kaikki   olimme   kunnollisen   kilttejä. 

Tiedettiin   rajat,   uskottiin,   kun   sanottiin.   Oli   kuria   ja   vapautta. 

Arkipäivän   kohteliaisuus   ja   vastuu   omista   tekemisistä   ymmärrettiin. 

Minulla      oli   omat   mielipiteeni   ja   omat   näkökulmani.  

Ne   vain   olivat   erilaiset   kuin   mihin   vanhempani   uskoivat. 

Sillälailla   ulos   boxista   ajattelua.   Ei   lapsesta   asti,   vaan   nuoruudesta. 

 

Elämäni   oli   tasaista.   Pääkaupungin   kivan   lähiön   arkea.  

Lähitarhat,   koulut   ja   harrastuspaikat.   Partiota   ja   tanssia.  

Paljon   kavereita   ja   tarpeeksi   poikahuomiota. 
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Lähdin   mahdollisimman   aikaisin   pois   kotoa.   Halusin   todistaa   itselleni,   että 

pärjään. 

Mutta   sisälläni   kaipasin   kuulluksi   tulemista.   Heiltä,   jotka   olivat   läheisiäni.  

Sain   sitä   muualta,   mutta   kaipasin   sitä   sieltä,   mistä   en   sitä   saanut.  

Äidiltä,   isältä   ja   veljiltä. 

 

Kun   tapasin   R:n,   vähän   ennen   kolmeakymppä,   koin,   että   minua   kuunnellaan. 

Arvostetaan. 

Mielipiteeni   ovat   merkittäviä,   ajatukseni   tärkeitä   ja   tavoitteeni   ihailtavia.  

 

Ajateltiin   samalla   lailla,   haluttiin   samoja   asioita.  

Katsottiin   taulua   samalla   tavalla.   Samalla   taajuudella.  

Se   tuntui   unelta.   Toivemaailmalta.  

Aivan   mahdottoman   ihanalta. 

Rakastuminen 

Sokkotreffit.   Naamiaiskamppeet   niskassa.   Oli   cowboy   bileet.   Meidät   oli   sinne 

kutsuttu.   Ystävättäreni   ja   minut.  

Oikeastaan   treffit   olivat   hänen,   minä   vain   seurana.  

Autokyyti   haki,   mukana   länkkäripojat   keltaruusut   kädessään.   Tyyliin   sopivaa. 

Illan   aikana   osat   vaihtuivat.   Se   olinkin   minä,   joka   treffattiin.  

Ystävättären   myöntymyksellä.   Kysyin   ja   sain   vastauksen; 

“   Mene   vain   tanssimaan.   Teillä   taitaa   synkata   paremmin.” 
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R   oli   unelma.   Söötti,   kohtelias,   vähän   pullea.   Mulle   sopiva.  

Epätäydellisyys   vain   lisäsi   charmia.  

Inhimillisyyttä.   Ihmisyyttä.   Minuun   uppoavaa   miehisyyttä. 

Mr   Perfect   olisi   mälsä.   Se   oli   mielipiteeni. 

Ekana   iltana   saattoi   kotiin.   Taksilla.   Eikä   elettäkään   yökylään. 

Vain   kevyt   suudelma   kerrostaloni   alaovella   ja   hyvää   yötä.  

Oi   mikä   gentleman,   ajattelin.  

 

Muutaman   päivän   kuluttua   oli   oikeat   treffit.  

Paikkana   Stadikka,   Paavo   Nurmen   patsas.  

Olin   aerobicissä.   Saleja   on   monta.   Ympäri   stadikkaa.  

Siksi   patsas.   Neutraali   tapaamispaikka.      Keskellä   parkkista. 

Mutta   miestä   ei   näkynyt.   Ei   vaikka   hetken   odotin.   Vain   hetken,   sillä   harmitti. 

Ystävättäret   olivat   vitsailleet,    “   jos   tekee   oharit,   tule   päätyyn” 

Siis   Helsingin   Mannerheimintien   lähipubiin. 

Teki   oharit,   mutta   menin   kotiin.   Harmitti. 

 

Ehdin   kotiin,   ennen   kuin   puhelin   soi.   Se   oli   aikaa   ennen   kännyköitä.  

R   kysyi,   miksen   ollut   tullut.   Ja   minä,   mikset   sinä.  

Hän   oli   ollut   stadikan   toisella   puolelle   odottamassa.  

Ballerina   puolella.   Oma   salini   oli   kamppailulajien   vieressä,   eri   kaarteessa. 

Siksi   patsas   oli   ehdotukseni.   Ettei   vain   sattuisi   sekaannusta. 

Sillä   vasen   ja   oikea   voi   mennä   päinvastoin   tai   ylä-   ja   alapuoli,   kun   jännittää. 
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Vähän   ihmettelin,   miksi   ei   kuunnellut,   mutta   mitä   tuosta.   Pikkujuttu.  

Ehkä   olen   liian   pilkuntarkka.   Päättelin. 

 

No,   nyt   oltiin   puhelimessa   ja   lupasin   suunnata   Viiskulman   Primulan   Old 

Skipperiin.  

Pikapikaa.   Lähiöbussit   avittivat.      Tulivat   nappiin      ja   siitä   se   sitten   lähti.  

Vauhdilla.   Intensiivisesti.   Ihanasti.  

Kuin   leffasta.   Oi,   voi,   kuin   leffasta. 

Briljantisti   myyvän   kässärin   mukaisesti.  

 

Syyskuun   lopussa   tapasimme   ja   joulukuussa   jo   tiesimme,   että   haluamme 

perheen.   Olin   niin   haltioissani   kohtaamisesta,   että   ajauduin   ihmeelliseen 

yhtenäiseen   maailmaamme   ilman   suitsia.   Suin   päin.  

Vailla   suojamekanismeja   tai   muita   varatoimia.   R:n   ja   hänen   ympäristönsä 

suhteen. 

Olin,   elin   ja   nautin.  

Rakastuin   ja   rakastin.   Koko   sydämestäni. 

Pujahdin   ja   piilouduin   vaaleanpunaiseen   kuplaan.  

Nix,nax,   näppärästi.   Aivan   luontevasti. 

Annoin   ja   sain.  

Ja   aika   usein   sain   juuri   sitä,   mistä   olin   maininnut   ja   mitä   olin   toivonut. 

 

Osa   ihmisen   piirteistä   tulee   geeneissä   ja   osa   ympäristöstä.  

Lapsuus   vaikuttaa.   Ja   perityt   toimintamallit. 



6 

Nämä   tiedetään. 

Itse   sain   pienenä   arkista   turvaa   ja   rakkautta,   mutta   särönsä   siinäkin. 

Epätäydellisen   täydellistä. 

Isän   “sivistynyt”   tuurijuoppous   ei   ollut   salaisuus. 

Ei   olutta   kotona   tai   lähiöbaarissa   vaan   whiskyä   keskikaupungilla. 

Taksilla   kotiin   ja   aamulla   töihin.  

Minusta   rohkeutta   on   asioiden   myöntäminen   eikä   salaaminen.  

Oma   isäni   heikkoutensa   myönsi.   Viikkoja   ennen   häitäni.  

Tuli   “tilanne”.  

R:n   ja   minun   vanhempiemme   tapaaminen   piti   peruuttaa,   kun   kankkusen   näki   ja 

haisti.   Kyllä   mua   suututti.   Ja   hävetti. 

Syy   oli   ensin   flunssa.   Vai   oliko   vatsatauti.      Tai   sittenkin   yllättävä   päänsärky. 

Treffit   siirrettiin   ja   isäni   aloitti   seuraavien   alussa; 

“   Olen   pahoillani,   että   päivämäärää   jouduttiin   siirtämään.   Pyydän   anteeksi 

käytöstäni   ja   otan   täyden   vastuun   tapahtuneesta.   En   yksinkertaisesti   pystynyt 

osallistumaan,   kun   olin   kankkusessa.”   

Se   oli   kova   juttu.   Myöntäminen   ja   anteeksi   pyytäminen. 

Hän   halusi   olla   tulevalle   miehelleni   ja   miehen   perheelle   rehellinen,   vaikka 

itselleen   ja   omalle   perheelleen   ei   aina   ollutkaan.  

Olin   tosi   ylpeä. 

 

Päivät   alkoivat   sanalla   Kulta.   Molemmin   puolin.  

Häämatkalta   tulimme   päivämääränä,   jolloin   olimme   tavanneet   kaksi   vuotta 

aikaisemmin.  
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Kaikki   oli   romanttista   ja   ainutlaatuista.   Suloista   söpöilyä.   Yhdessä   myhäilyä. 

Seurusteluaika.   Polttarit.   Kirkkohäät.   Ystävien   ja   sukulaisten   huudahdukset. 

“   Te   näytätte   ihan   toisiltanne.   Tähdissä   kirjoitettu   pari.”   

Me   olimme   autuaan   onnellisia.   Toisillemme   tarkoitetut. 

 

Häämatka   kohteemme   oli   Bora   Bora,   Tahiti.  

Turkoosia   vettä.   Valkoista   hiekkaa.   Sileitä   simpukoita   ja   täydellistä   hempeilyä. 

Lempeää   tuulta.   Tyynenmeren   aaltoja.   Delux   laiffia. 

Melontaa,   snorklausta   ja   vain   olemista.   Kuhertelua. 

Hummeria,   kuplivaa   ja   auringon   valloittavia   säteitä. 

Tärkeimpänä   tehtävänämme   oli   keskittyä   toisiimme.  

Lähemmin.   Ja   vielä   vähän   lähemmin.  

Niin   tiiviisti,   ettei   meitä   erottanut   hiekanjyväkään. 

 

Häämatka   alkoi   lento-onnettomuudella.  

Lentokone   jyrisi   pitkin   nurmikkoa   me   matkustajat   kyydissä.  

Kone   pysähtyi   vedenrajassa,   pimeyden   vallitessa.  

Ulos   pääsimme   koneen   hätäliukumäkeä   liukuen. 

Suoraan   tyyneen   valtamereen.   Kastuttiin.   Ei   muuta.  

Jännää,   eksoottista   vaan   ei   hirveän   pelottavaa.   Oltiinhan   yhdessä.  

Selvisimme   tilanteesta   vailla   naarmun   naarmua.  

Ei   vahinkoa   ihollamme   eikä   sydämessämme.   Niinpä.   

Olimmehan   yhdessä.   Me   kaksi.   Vain   me.   Me   kaksi. 
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Air   France   Boieng   747-328   F-GITA   Tahiti,   Papetee.   Faaa   Airport,   Sunday   12.09.1993 

Ensimmäisenä   hääpäivänämme   vietimme   esikoisemme,   F:n   ,   ristiäisiä.  

Hän   oli   ihana,   toivottu,   haluttu   ja   rakastettu   tyttölapsi.  

Hyvä   että   maltoin   päiväunille   sylistäni   sänkyyn   panna.  

Sain   olla   kotona.   Rauhassa   ja   turvattuna.  

R   teki   uraa,   rauhassa   ja   perheellisenä.  

Matkustaen   ilman   rajoituksia   tai   velvoitteita. 

Malli   CV:n   mukaisesti.   Uratie   oli   apposen   auki   ja   vaimo   tuki. 

 

Minä   tein   omaani.   Oli   ihanaa   olla   kotiäiti.   Ässäkeksien   tuoksuinen. 

Toinen   tyttö   tuli   sopivasti   vajaan   kahden   vuoden   kuluttua.  

Suloinen,   toivottu,   haluttu   ja   rakastettu   N.   Itse   aurinko   jo   syntyessään.  

Olin   pakahtua   onnesta.   Minulla   oli   kaikki.   Ihan   kaikki   mitä   voin   vain   kuvitella.  



9 

 

 

Ässät.   Meidän   perheen   pikkuherkut. 

Asuttiin   Larussa,   Helsingin   Lauttasaaressa.   Vuokralla,   ison   talon   päädyssä.  

Asunto   oli      sopiva.   Kolmio,   pieni   piha   ja   meri   vieressä.  

Nautittiin   asumismuodosta   ja   sen   tuomista   mahdollisuuksista.  

Vieressä   fantastiset   vuokraisännät,   ihanat   naapurit   ja   muu   väki. 

Pienet   lapset   pihalla,   laiturilta   pääsi   veneilemään   ja   talvella   hiihtämään.  

Piha   soi   myös   pihajuhlat.   Pitkät   pöydät   ja   paella      -   padan.  

Helsinki   City   Maraton   juostiin   ohitsemme.   Olimme   mukana.  

Hurraamassa,   heijaamassa   ja   syömässä.   Pihallamme.   Paikoillamme. 
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Suurin   joukoin.   Eri   kokoonpanoilla.   Se   oli   mukavaa   yhdessäoloa. 

 

F:n   viisivuotissynttäreillä   oli   poniratsastusta.   Meidän   pihalla.  

Ihan   oikealla   ponilla.   Sillä,   joka   on   yleensä   Seurasaaressa.  

Pikkuvieraat   ratsastivat   ja   olivat   länkkäri-   tai   inkkaritunnelmissa.  

Synttärisankari   empi,   jännitti   ja   jätti   väliin.   Sellaista   se   on.   Oikeissa   lastenjuhlissa. 

Mamma   taisi   tykätä   enemmän.   Ja   vieraat. 

N:n   viisivuotissynttärit   vietettiin   taas   kotona.  

R:n   kanssa   pyöritettiin   sisällä   hyppynarua   ennen   päivän   H-hetkeä.  

Meidän   aikuisten   makuuhuoneen   ovi   oli   koristeltu      paketiksi.  

N   leikkasi   nauhat   ja   sai   mennä   ensimmäisenä   huoneeseen. 

Sen   katto   oli   täysi   folioilmapalloja   pikku   painoineen.  

Jokainen   vieras   sai   valita   omansa. 

Voi   sitä   riemua.   Lasten   ja   sitten   aikuisten.   Vappu   oli   jo   lähellä. 

 

Minä   sain   ideoida   ja   R   järjesti.   Konkreettisesti,   ohjeiden   mukaisesti.   

Monta   muutakin   asiaa   kuin   lastensynttärit.  

Päivärutiinit.   Viikonloput.   Juhlapyhät.   Lomat.  

Ehdotin   R:n   ystävien   kesken   vappulounaat.   Ehdotin   juhannuksen   vietot.  

Meiltä   aloitettiin.   Ehdotin   sitä,   tätä   ja   tota.   Useimmat   toteutettiin.  

Ja   yhtä   useat   ovat   muuttuneet   jo   perinteiksi. 

 

Oltiin   paljon   yhdessä.   Perheenä   ja   aikuisena   parina.  

Kotona,   mökillä   ja   matkoilla.  
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Lumisissa   maisemissa   sekä   rantahiekalla   että      saariston   laiturilla.  

Yksi   Italian   loma   Riva   del   Solessa,   lähellä   Grosseton   kaupunkia,   oli   ikimuistoinen.  

Päiväunet   viileässä   talossamme   ja   illalla   ihanat   illalliset.  

Lapset   mukana   vaunuissa.   N   ei   vielä   edes   kävellyt.  

Voi   kuinka   onnellinen   olin. 

Mun   perhe   ja   minä.   Se   oli   parasta. 

 

R   ja   minä   saimme   myös   kahdenkeskistä   aikaa.  

Lastenhoito   järjestyi   useimmiten   fafalta   ja   famolta.   He   pyysivät.   Usein. 

Toki   meillä   oli   Almakin.   Melkein   naapurissa   asuva   lukiolainen.   Onneksi. 

Leffailtoja   ja   hyviä   ravintoloita.   Meidän   juttuja. 

Mentiin,   kun   oli   mahdollisuus.   Mentiin,   kun   tykättiin   toistemme   seurasta. 

Argentiinan   matkakin   oli   kiva,   mutta   ilman   lapsia   liian   pitkä. 

Siellä   tuli   nyyhkittyä.   Niin   kaipasin.   Laumaani. 

 

Meillä,   R:llä   ja   minulla,   oli   toisemme. 

Myös   tuolloin.   Elämän   ruuhkavuosina. 

Ja   edelleen   aamut   alkoivat   sanalla   Kulta.  

Nyt   enimmäkseen   minulta   ja   kolmella   eri   tavalla.  

Pikku   Kulta,   Kulta   ja   iso   Kulta.   Kukin   tiesi   nimensä. 

Kyllä   mulla   on   ihmeellinen   mies   ja   tasapainoinen   perhe.  

Huokailin.   Itselleni.   En   vain   lakannut   huokailemasta.   Itsekseni. 

 

Oli   ihanaa   olla   ylpeä.   Arvostaa   ja   kunnioittaa.   Miestään.  
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Rakastaa.   Helliä   ja   halia.   Koko   pesuetta. 

Rakastaa   R:n   huomaavaisuutta,   niin   minulle   kuin   ympäristölle.  

Sain   kukkia,   koruja,   oven   avauksia,   takin   ottamista   ja   hipaisu   kosketuksia. 

Tuliaisia.   Pieniä.   Lehtiä   tai   hotellin   iltasuklaan.   Isojakin.   Vaatteita.   Ihania. 

 

Rakastin   rakastaa   hänen   ihoaan,   niskavilloja,   arpea   pikkusormessa   ja   hymyä. 

Ihailla   moninaisia   taitoja.   Oi,joi,   miehet   nauttivat   siitä.  

Ja   R   sai   huomioni.   100%.   Ihan   tuosta   vaan.   Katsein.   Kosketuksin.   Sanoin. 

Kalanperkausta,   lautapelin   pelaamista   tai   viinin   valikoimista.  

Mun   mies   osaa.   Vau. 

Mun   lempijuttu   oli   unohtuneet   tomaatit.   Harvoin,   mutta   joskus.  

Se   oli   se   kävely.   Mua   kohti.   Muiden   joukossa,   kohti   minua. 

Se   on   se   tilanne,   kun   olet   kassalla   ja   huomaat,   että   jokin   vihannes   tai   hedelmä 

on   jäänyt   punnitsematta.  

Mitä   tekee   mun   mies.  

Kysymättä,   syyttämättä,   äksyilemättä   lähtee   niitä   punnitsemaan.  

Hymyä,   hyväntahtoisuutta   ja   kohteliaisuutta.  

Anteeksi   -sana   ei   koskaan   muille   jonottajille   unohtunut.  

Olin   haljeta.   “Mun   mies”   luki   näkymättömästi   otsassani. 

 

R   oli   erinomainen   pappa   ja   huolehtiva   sekä   kunnioittava   aviomies.  

Olin   kiitollinen.   Todella   kiitollinen.   Perheestäni.   Miehestäni.   Elämästäni. 

Unelmaa,   ajattelin.   Unelmaa,   ajatteli   moni   muukin. 
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Jotain   oli   ollut   kyllä   ilmassa.   Ennen   lapsiakin.   Harvemmin   pikkulapsi   rytmissä. 

Sitä   sellaista   näkymätöntä,   mutta   ei   vaarallista.   Tunnetta.   Intuitiota.   Jotain. 

Ei   meillä   kahdella,   vaan   aina   jotenkin   suhteessa   kolmanteen.   Johonkin. 

Niin   kuin   se   vaaleansininen   takkikin.  

Ihan   mitätön   juttu,   mutta   kuitenkin.   On   se   jäänyt   mieleen. 

 

Oltiin   poikkeuksellisesti   menossa   saaristoon,   R:n   lapsuuden   mökille, 

appivanhempien   kanssa.   Eri   autoilla.  

Pysähdyttiin   Itikseen   kauppoihin.   Pikakierros   alessa   ja   ruokakaupat.  

Autosta   lähtiessäni   kysyin   R:ltä,    “onhan   sulla   lompakko?” 

”   On” ,   oli   vastaus.  

Elettiin   jo   yhteisen   talouden   aikaa.   Odotin   F:ää.  

Näin   Stockalla   ihanan   vaaleansinisen   villakangastakin.  

Just   sopivan   tuleville   lastenvaunukävelyille   ja   äiti-lapsi   -tapaamisille.  

Kokeilin.   Ihastuin.   R   lupasi   sen   ostaa.   Alekamaa. 

R   meni   kuitenkin   ensin   mamman   luokse.   Miksi,   mietin   ja   kysyin   sitä   ääneen.  

“No,   mitä   sinä   siitä.   Kysyin   vain,   onko   hänellä   lainata   rahaa”  

vastasi   R   rennosti   hymyillen. 

“Mitä,   sinähän   sanoit,   että   sulla   on   lompakko   mukana”  

vastasin. 

“Joo,   mutta   et   kysynyt   onko   siellä   rahaa”  

R   heittäytyi   vitsikkääksi   ja   katsahti   mammaansa. 
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Olin   vähän   tuohduksissani,   kun   taas   anoppi   nakattiin   meidän   keskinäiseen 

juttuun   mukaan.   Tästä   oli   puhuttu   monasti   aikaisemmin   ja   hyvin   monessa   eri 

yhteydessä.  

“Aha,   no   sitten   voidaan   takki   unohtaa.   En   sitä   niin   kipeästi   kaipaa”  

jatkoin   riisuessa   takkia. 

“Älä   nyt   suutu.   Tietysti   sä   saat   takin” 

kiiruhti   R   sanomaan.  

Mamma   seurasi   tilannetta   ja   kipitti   R:n   perässä   rahapussi   ojossa. 

“Kiitos,   mutta   en   välitä.   Annetaan   sen   olla” 

   ja   menin   jo   toiselle   osastolle. 

Mamma   ja   R   ostivat   takin.  

Seuraavana   päivänä   anoppi   sanoi, 

“Kuule   Meku,   kyllä   sinun   pitää   ymmärtää,   että   kaikkea   ei   voi   saada.   R:llä   on   niin   pieni 

palkkakin.” 

Ymmärrys   pojan   ja   appivanhempien   välillä   oli   saumaton. 

Ei   minun   ja   aviomieheni.  

Käytin   takkia   ehkä   kaksi   kertaa.  

 

Kerran   se   tapahtui   illallisilla.   R:n   puolen   ystävien.  

Oltiin   syöty   ja   lähdössä   kotiin.   Olin   se   ainoa   odottava   äiti.   F   masussa. 

Pojat   suunnittelivat   baarikierrosta. 
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“Mene   ihmeessä.   Voin   hyvin   mennä   yksin   kotiin.   Mulla   on   kaikki   hienosti”. 

“En,   en   tietenkään   mene.   Siis   ei   mun   tarvitse   mennä”,  

R   vastaa   ihan   kauhuissaan,   että   hänkö   tällaista   tekisi   esikoista   odottavalle 

vaimolleen.  

Ja   minä   mietin,   mikä   on   ongelma! 

Sitten.  

Tekstiä,   jonka   vahingossa   kuulin. 

Kasvot,   jotka   yllättäen   näin,   olivat   erilaiset.   Ei   minun   R:n.  

Ilmeilyä   kahden   kaverin   kanssa   ja   selittelyä,   että   hän   vie   ensin   minut   kotiin, 

sitten   vasta   sanoo,   että   olisi   kiva   lähteä   ja   diipadaapadiipadaapa. 

Salailua   ja   vilppimäistä   käytöstä.   Filunkia   toimintaa.   

Ihmettelin.   Siis   mitä   ihmettä. 

“Hei,   mikä   on   se   ongelma.   Minähän   sanoin,   että   ole   hyvä,   mene.   Mulla   on   kaikki 

hyvin.” 

“No,   hmmm..   älä   nyt   suutu...tottakai   mä   tulen   kotiin….”  

jatkoi   R   ja   katsoi   alistuneesti   ystäviinsä,   kun   toi   Meku   on   niin   vaikea      -   katseella. 

Ja   taas   kaikki   ymmärsivät.   Paitsi   minä. 

 

Silloin   mielessä   käväisi,   että   olen   tekemisissä   ihmisen   kanssa,   joka   tekee   juuri 

päinvastoin   kuin   sanot.   R:n   päähän   se   on   koodattu;   ei   ihminen   oikeasti   tarkoita 

sitä,   mitä   sanoo.   Tai   sitten   ei   vain   kuunnella   ja   tehdään   niin   kuin   itse   olettaa. 

Se   tuli   esille   mitä   omituisimmissa   paikoissa.   Sellaisissa   vähäpätöisissä,   sinänsä 

merkityksettömissä   jutuissa,      kuten   kotityöt. 
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“   Tamppaisitko   matot,   kun   en   jaksa   nostaa   niitä   telineelle?” 

“   joo,   tietenkin” 

Ikkunasta   näin,   kun   mytyssä   olevia   mattoja   vähän   heilutetaan   ja   sitten   ne 

tuodaan   sisälle. 

“Tamppasitko   ?” 

“Joo-o..”  

ja   jatkoi,   kun   tajusi   jääneensä   kiinni,  

“   siis   tamppasin   sillai   ravistamalla.   Minusta   ihan   riittävästi,   mitä   sä   nyt   taas…” 

“   Minusta   ei,   joten   pyysin   ja   sanoit   tekeväsi   niin,   mitä   pyysin,   kun   kysyit,   voinko 

auttaa,   mutta   et   tehnytkään,   niin   ihmettelen   vaan...”. 

“   Sun   kanssa   ei   voi   tehdä   mitään   yhdessä.   Tamppauksestakin   tulee   sanomista”. 

 

Jatkossa   mies   itse   ehdotti,   että   voisi   siivotessa   hoitaa   sen   homman.  

Muutaman   kerran   vuodessa.   Omasta   aloitteesta.  

Hän   ottaa   kiitokset,   ei   toisen   pyynnöt. 

Kun   mainitsin   muille,   että   siivottiin   yhdessä,   oli   R   aivan   kunkku. 

“Kyllä   sulla   on   ihana   mies.”  

 

Tietokone.   En   osannut   edes   avata   sitä   saatikka   käyttää.  

Siis   1990-   luvun   alkupuolella,   äitiyslomalla. 

Olin   kertonut   sen   R:lle,   pyytänyt   apua   kymmeniä   kertoja.  

Kuvittelin   saavani   ystävällistä   vierihoitoa,   niin   ainoa   mitä   R   sanoo: 

“Siis   sä   et   todellakaan   osaa   käyttää   tietokonetta??”  

ja   aloittaa   opetuksen   keskeltä.  
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Yleensä   jouduin   kysymään   uudelleen   ja   uudelleen   tai   jätin   koko   homma. 

   “Joo,   annetaan   olla.”  

Sama   aiheessa   kuin   aiheessa.   Kuten   hänen   lajissaan,   laskettelussa. 

“   Siis   sä   et   todellakaan   osaa   lasketella   !!!!   “  

“Juu   en,   mutta   haluan   oppia   eli   mennääx” 

“   Mutta   sä   et   siis   todellakaan   osaa…” 

 

En   välittänyt.   Useimmiten.   Ja   onhan   sitä   mäkeä   alas   tultu. 

Sama   ruotsin   kielessä   tai   autolla   ajossa.   Tai   jossain   muussa   taidossa. 

Mutta   mitäpä   noista.  

Ajattelin,   että   olen   pikkumainen,   kun   en   kuitenkaan   ole   natiivi   ruotsinkielinen   ja 

en   ehkä   paras   ajaja.  

Toistoa   kuulin   vuosia.   Eri   asioista.  

Useimmiten   ilman   sanoja.   Ilmeellä.   Pää   vinossa   hymyillen. 

Jopa   kaupassa   voipakettia   valitessa.   Silloin   tällöin.   Ei   läheskään   aina. 

Hymy   ja   paketin   nosto   kärrystä   takaisin   hyllylle   ja   vaihto   seuraavaan.  

Sama   merkki,   maku   ja   koko.   Mutta   toinen   paketti.   Ehjä,   niin   kuin   edellinenkin. 

Ihmeellinen   käytös   saattoi   jatkua   kassalla. 

Jep.   Samalla   näyttämöllä   kuin   extra   onnenhetket. 

R   tyhjensi   kärryn   hihnalle,   kiiruhti   pakkaamaan   ja   takas   kassalle   maksamaan. 

Hymyili   vain   minulle,   joka   seisoin   vieressä   kuin   lobotomipotilas. 

“   Ei,   ei...anna   olla...mä   hoidan...älä   koske…” 

R   sanoi   rauhallisen   päättäväisesti,   kun   tein   “käydään   yhdessä   kaupassa”-liikkeen.  

Ojensin   käden   tai   avasin   muovipussin. 
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Oli   aikakausi,   kun   kävimme   erikseen   kaupassa. 

 

Kyllä   se   sitten   aikaa   myöten   alkaa   vaikuttamaan,   vaikka   aikansa   vastustelee.  

Olen   siis   huono.   Niin   silloin   olen   huono.   Helppoa   päättelykykyä.   Ja   itsetuhoista. 

 

Kommunikaatio   ongelmia.   Oli   niitäkin.  

Kun   ei   ollut   kommunikaatiota.   Jos   kyselin,   niin: 

“Ai,   eiks   mä   ole   muka   kertonut.”  

Joo,   et   ole. 

“Kaikkiko   mun   pitää   sulle   kertoa”. 

Joo,   pitää,   sillä   yleensä   relevantti,   se   kaikista   oleellisin   jäi   kertomatta. 

 

Näitä   oli   paljon   ja   eri   tilanteissa.   Pieniä.   Isoja.  

Yleensä   fakta   pohjaisia,   mutta   vain   raapaisu,   muu   osa   oman   edun   tulkintaa. 

Eilen   juttu   meni   näin,   tänään   toisin   päin.  

Ilman   sidossanoja.   Anteeksi.   Tai   taisin   unohtaa.  

Ymmärsin   ja   hoidin.   Venyin   ja   järjestin. 

Valmistelut,   itse   tilanteen   ja   jälkihoidot.  

Ja   R   antoi   ymmärtää.   Hän   hoitaa.   Kaiken. 

Hänellä   ei   ollut   koskaan   ongelmia.   Jotenkin   ne   aina   olivat   muilla. 

  

Toisaalta   oli   niin   paljon   hyvää.  

Arki   toimi,   hommat   hoituivat   ja   R   oli   erittäin   auttavainen   ja   huolehtivainen.  

Niin   lapsille   kuin   lapsista   ja   samat   minulle.  
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Kun   aloin   ihmetellä   epämääräisyyksiä,   tilanne   palautui   ja   jotain   kivaa   ilmaantui. 

Perhekoti-ilta.   R:n   tekemä   ateria.   Ekstra   kukat.   Auton   pesu.   Korvikset. 

Naistenlehtiä. 

Jumpasta   haku.   Lempiviini.   Lentokentän   tuliaiset.   Konserttiliput. 

Matkasuunnittelu.   Juhlat.   Stadi   haahuilua.   Shopping   keikka.   Hajuveteen   body 

lotion.   Lätkämatsi. 

Viikonloppuaamiainen   oli   jo   tapa.   Tytöille   ja   minulle.  

Myöhemmin,   Porvoossa,   R   vei   Lilly   koiramme   aamulenkille   ja   luki   hesarin.  

Kattasi   ja   touhusi.   Huushollasi   alakerrassa. 

Kahvin   valuessa   sain   aamusuukon   tai   vain   kutsun   valmiiseen   pöytään. 

Rakastin   sitä   kahvin   tuoksua.   Rakastin   sitä   huomiota   ja   passaamista. 

 

R   oli   hurmaava   mies   ja   lämmin   pappa.   

Oli   vastavuoroisuutta,   arkista   touhua   ja   vain   läsnä   olemista.  

Sellaista   mistä   ainakin   minä   nautin.  

Silloin   oltiin   yleensä   vain   perheen   kesken   tai   kaksistaan.   Vain   me.   Meidän   perhe. 
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Ystävänpäivä   suklaat.   Tällä   kertaa   tällainen   paketti. 

Kaikki   se   epäluulo   “näkymättömästä”      ja   harmitus   hävisi.  

Soimasin   itseäni   itsekkyydestä,   vanhoista   traumoista,   kuten   lapsuuden   kotoa 

tulleesta   arvottomuuden   tunteesta   sekä   äkkipikaisesta   luonteestani.  

“   Olet   niin   aggressiivinen,   siis   ääneltäsi   ja   sanoiltasi,   että   sinua   on   vaikea   kestää.”  

   Lapsuudenkodin   sanoma. 

   “Olet   niin   vaativa   ja   erilainen   kuin   pojat”.  

Toinen   juttu. 

Olin   omaksunut   nämä   minulle   kerrotut   händikäppini   ja   jaoin   ne   R:n   kanssa.  

Kerjäsin   hyväksyntää,   sen   jo   tiedostin.   Pöpöttämällä   peikkoni. 
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R:n   huomionosoitukset   olivat   mielestäni   juuri   sitä.  

Arvostusta.   Kunnioitusta.   Rakkautta.   Pyyteetöntä   rakkautta.   Yhteistä   hyvää. 

 

Varjoinen   puolikin   kuuluu   elämään.   Eihän   se   niin   pahaa   ollut. 

Ei   huutamista,   kiroilua,   nimittelyä,   alkoholia,   holtitonta   rahankäyttöä   tai   muuta 

ikävää. 

Päinvastoin.   Kaikki   toimi.   Siis   arkitoimet.   Päivärutiinit   ja   suoritteet. 

Vähän   liiankin   hyvin.   Jo   ennen   kuin      ehdin   niitä   itse   ajatella. 

Keittiön   pöytäpintojen   siivous.   Mökki   tavaroiden   pakkaaminen.  

Pihakalusteiden   putsaus.   Autojen   pesu   tai   tiskikoneen   täyttö. 

 

Etsin   syyn   aina   itsestäni.   Siihen   epämääräiseen   epätyytyväisyyteen.Tietysti.  

Näin   aina   päättelin.   Minähän   olen   niin   vaikea. 

Tottahan   olin   ailahtelevainen,   epätäydellinen   ja   vajaa,   mutta   onneksi,   voi 

onneksi,   mua   rakastettiin.  

Minut   hyväksyttiin   ja   koetin,   oikein   kovasti   muuttamaan   tapojani.  

Tein   parhaani.   Sillä   minähän   olen   se   tämän(kin)   perheen   ja   liiton   pahis. 

Se   rooli   oli   harteilleni   heitetty.  

En   vain   oikein   tiennyt   miksi   ja   miten   siihen   olin   päätynyt. 

 

Tosin,   olin   kyllä   aika   monessa   ympäristössä   helppo   ja   joustava.  

Mutta   pyyhkäisin   ne   ajatukset   mielestäni. 

Jospa   en   ollutkaan   siellä   oma   itseni.  

Jospa   muualla   vain   näyttelin   ja   teeskentelin   mukavaa. 
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Niinhän   minulle   on   aina   sanottu.   Lapsuudenkodissani.   Olin   senkin   kertonut   R:lle. 

Sen,   mistä   minua   lapsuudenkodissani   syytettiin.  

Haluan   vain   olla   esillä,   leikin   kivaa   ja   avointa.  

Olin   kyllä   toista   mieltä.   Mielessäni   ja   julki   lausutuissa   sanoissani.  

Vastaan   sain   hymyilyä, 

   “no,   niin,   sä   nyt   olet   tuollainen..”  

Kai   ansaitusti. 

Kyllähän   lähimmät   tuntevat,   etenkin   R.   Järkeilin. 

 

R   mainitsi   aina   sopivin   väliajoin: 

“   Onhan   sulla   ollut   hankaluuksia   aina   ihmisten   kanssa.   Etenkin   äitisi   ja   perheesi 

kanssa.   Niin   ja   joidenkin   ystäviesi.   Onhan   minullakin   kanssasi   vaikeaa,   mutta      koetan 

ymmärtää   ja   jaksaa.” 

Ja   toden   totta.   Aloin   oireilemaan.  

Olla   vihainen,   pahantuulinen,   ärsyyntynyt   ja   negatiivinen. 

R:n   ympäristössä.  

R   aina   muuttui,   kun   oli   omassa   porukassaan.  

Jotenkin   etääntyi   ja   alkoi   lipeväksi.   Nuolijaksi.   Saman   mieliseksi. 

Pinnalliseksi   pikku   isottelijaksi   ja   tyhjän   naurajaksi.   Se   kyllä   ärsytti.   Minua. 

Mammalle   pikkupojaksi.   Miellyttäjäksi.   Yök.   Siitä   tuli   välillemme   sanomista. 

 

Lasten   tullessa   teini-ikään   minusta   tuli   vihaisempi.   Yhä   useammin.  

Etenkin   vanhimmalle   tyttärelle,   F:lle.   Otettiin   koko   ajan   yhteen.   Kaikesta   ja 

kaikkialla.   Sanat   ja   eleet   kovenivat,   etenkin   tyttäreltä   mammalle.  
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Tyttären   mielestä   mammalta   tyttärelle.   Piti   varmaan   paikkansa.  

Sitä   muuttuu   itse   murkuksi.   Ikävä   kyllä.   Tai   ainakin   minä   sen   itsessäni   tunnistin. 

R   komppasi   tytärtä.   Oli   aina   tyttären   kanssa   samaa   mieltä   ja   kauhisteli   minua.  

Ensin   ymmärsin,   sitten   en   ja   vain   taistelin.  

Ihan   olemassaolostani.  

“Teinivuodet”,   lohduttelin. 

   “Ohimenevää”,   ajattelin. 

 

Mutta   se   vain   jatkui   ja   jatkui. 

Nyt   arjessani   vastassa   olivat   anoppi,   tytär   ja   R.  

Mitään   en   saanut   pyytää   tai   vaatia,   olisi   pitänyt   olla   vain   hiljaa   ja   tehdä   asiat 

heidän   mielensä   mukaan,   jotta   rauha   säilyisi.  

Nuorimmainen,   N,   sopeutui.   Se   oli   helpointa.  

R   yleensä   ei   ottanut      mitään   kantaa,   kun   oltiin   kaikki   yhdessä   ja   luulin   pitkään, 

että   se   oli   ainoa   kannanotto.  

Ei   ollut.  

Minun   selkäni   takana   oli   ollut   toinen   todellisuus. 

“Siivotaan   nyt   eteisen   kengät,   ettei   mamma   suutu”  

kuiskaili   R.  

Monen   moneen   lauseen   perään   liitettiin,   ettei   mamma   suutu   tai   raivoa   tai 

huuda.  

R   kun   ei   mitään   tytöiltä   vaatinut,   niin   samalla   ylensi   itsensä.  

En   minä,   mutta   mamma   -mutinoilla.  
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Kannoin   syyllisyyttä   käytöksestäni,   stressasin,   jos   taas   suutun   ja   tein   kaikkeni, 

etten   menettäisi   malttia.   Stressasin   jo   stressaamisesta.  

Mielessäni   halusin   niin   tulla   nähdyksi   ja   kuulluksi,   mutta   se   oli   mahdotonta.  

Minut   oli   leimattu   mahdottomaksi.   Kotona.   Anoppilassa.   R:n   ympäristössä.  

 

R   alkoi   yhä   enemmän   harrastamaan   julkista   nöyryyttämistä.  

Sellaista,   että   sen   näki   vain   minä.   Muut   eivät   sitä   huomanneet.   

R:n   käytös   muuttui   olemuksessa   ja   sanoissa   siitä,   mitä   oltiin   kaksin.   

Tietyssä   seurassa.   Heidän,   R:n   nuoruuden   ystävien   parissa. 

Kovis   ja   jees   jees   -mies   siellä   ja   kotona,  

“   En   millään   viitsisi   lähteä.   Oltais   vain   kotona.” 

Ja   kun   mainitsin   hänelle   asiasta   tai   julkisesti   sanoin   napakasti,   tilanne   oli   valmis.  

Minä   olin   sekopää   ja   voi,voi,   mitä   kaikkea   R   joutuu   kestämään. 

R   osasi   sen   katseen.   Huokaisun.   Ja   alistuneen   olemuksen.   Sen   kehonkielen. 

 

Olin   ymmälläni.   Muualla   oli   toisin.  

Vain   tässä   ympäristössä   kimpaannuin.   Vain   näiden   ihmisten   seurassa.  

Siellä   missä   oli   R. 

Mamman   poika 
 

Meidän   perheen   ikuisuusongelma   oli   anoppi.   Tai   famo,   joksi   häntä   kutsuimme.  

Hän   vaikutti   joka   paikassa   ja   miltei   kaiken   aikaa.   Koetin   puhua   siitä   ystävilleni. 
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“Eihän   anoppi   kuulu   teidän   perheeseen.   Eihän   sillä   ole   merkitystä.” 

“Älä   välitä,   anna   vaan   olla.” 

 

Mutta   tuntui   se   ja   kuului.   Sohvalle.   Keittöön.   Makuuhuoneeseen.   Ja 

lastenhuoneisiin. 

Kun   siitä   mainitsin,   niin   R:n   ratkaisu   oli, 

“   Enhän   mä   edes   paljon   näe   mun   mammaa.” 

R:   n   lapsuudenperhe   on   ruotsinkielinen,   siksi   mamma.  

 

Aiheesta   ei   puhuttu.   Eipä   tietenkään. 

Se   oli   tabu,   se   kuuluisa   virtahepo   olohuoneessa.  

 

Se   alkaa   hymystä.   Koko   ajan   pitää   hymyillä.  

Seuraavaksi   äänestä.   Tasaista   ja   rauhallista. 

Sovinnaisuudesta.   Vallasta.   Kontrollista. 

Oma   väki,   valitut,   ovat   tärkeitä.   

Mutta   vain   yksi   voi   saada   huomiota   kerrallaan. 

 

“   Anna   nyt      baby-born   siskollesi   leikittäväksi,   ettei   hänelle   tule   paha   mieli”  

sanoo   hymyilevä   famo   syntymäpäiväsankarille. 

Pienelle   iloiselle      5-vuotiaalle   sankarille.      Hän   oli   juuri   saanut   vaivalla   kuorittua 

paketista   hartaasti   toivomansa   lahjan.  

Sisko   on   vieressä   katsellut   touhua.   Ihan   hiljaa.  

Ja   pappa   toistaa   famon   sanat,   jatkaen  
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“   Täytyy   osata   jakaa.” 

 

“   Hui,   voi   helkkari,   onneksi   ehdin...huh,   onko   kaikki   hyvin?”  

huudahdin   karmean   kimeän   korskealla   pelästysäänellä.   Sylki   roiskuen. 

Se   oli   kerran,   kun   Tivolin   laitejonossa   yksi   pikkuinen   astui   rappusilla   harhaan.  

Sain   just   ja   just   kiinni,   välttäen   suuremman   vahingon. 

Siinä   nökötin   polvet   maassa,   kaikki   aistit   pelissä   ja   pikkupoika   sylissäni. 

Pojan   äiti   jo   vieressäni. 

 

R   olisi   ollut   paljon   lähempänä.   Seisoi   vain   ja   hymyili.   Kysyin,   miksi   et   liikkunut. 

“No,   enhän   mä   edes   tuntenut   lasta.” 

sain   rauhallisen   vastauksen. 

 

R:n   lapsuudenkoti   oli   kuin   museo.   1970   luvulta. 

Liian   siistiä.   Olohuoneen   sohvilla   päälliset,   ei   kirjoja   tai   lehtiä,   ei   koriste-esineitä 

tai   edes   vasta   käytettyä   lasia.   

Ei   kotona   Granissa,   Kauniaisissa,      eikä   mökillä   itämeren   saaristossa.  

Ei      rönsyilevää   keskustelua   tai   välitöntä   naurua   ja   iloa.  

Ei   ystäviä,   ei   juhlia.   Ei   elämää.   

 

Meillä   oli   R:n   mielestä   aina   sekaista.   Siivouksen   jälkeenkin. 

Sanattomasti.   Jotain   siirtäen   tai   nostaen.   Hymyillen. 
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“Nämä   tuolit/lautaset/matot/taulut/   maat   ja   mannut   menevät   perintönä   pojille.” 

“Aha”,  

ajattelin.   Vähän   ihmettelin   miten   ne   jo   tuotiin   esille. 

“Meillä   on   tapana   tarjota   meidän   aikuisten   syntymäpäivillä   Ellen   Svinhufvudin   tårta, 

R:n   juhlissa   banaanikakkua   ja   nuorimman   pojan   juhlissa   mansikkakakkua.” 

Ehkä   kaksi   vuotta   mentiin   tällä   kaavalla,   mutta   muina   kahtenakymmenenä 

vuotena   ei   kakkuja   näkynyt. 

  

Pikkuveli   nai   piireistä.   Oli   vuoden   naimisissa.   Vaimo   lähti.  

Anopin   mukaan   vaimo   oli   hullu.  

Viimeinen   sana   sanotaan   sillai   suusupussa   ja   silmät   ympyräisenä.  

 

Famolla   meni   aivan   sekaisin   lapset.   Omat   ja   lapsenlapset.  

Kun   oli   selvää,   että   lapsilukumme   jää   kahteen,   muutuin   statistiikaksi.  

Pakolliseksi,   mutta   turhaksi   ja   vähäpätöiseksi. 

“   Kyllä   sinun   täytyy   olla   tarkempi   Dagiksen   juhlien   suhteen.   Kyllä   meidänkin   kuuluu 

saada   tieto   Lucia-juhlista”  

valisti   famo,   kun   en   ollut   tytön   juhlista   maininnut. 

Hän   olisi   mielellään   tullut   myös   tarhan   äitienpäiväkahville.   Joka   vuosi. 

R:stä   se   oli   aivan   luonnollista.  

 

Olin   lasten   kanssa   kotona,   kunnes   nuorin   täytti   3   vuotta.  
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Paljon   matkustava   mies   ja   kolmivuorotyötä   tekevä   nainen,   ei   ole   helppo 

yhdistelmä   pikkulapsiperheessä.   Se   oli   perheemme   yhteinen   päätös   arkea 

helpottamassa. 

“   Meku,   kyllä   muutkin   mammat   käyvät   töissä.   Minä   en   ymmärrä,   että   sinä   vain   olet 

kotona   ja   tapaat   ystävättäriä.   En   minä   vain   ollut...   ”  

 

Melkein   joka   ilta   Famo   soitti   R:lle   ja   kysyi   päivästä.   Tiesi   R:n   viikko-ohjelmat. 

R   kertoi   mitä   kertoi   ja   lopuksi, 

   “   Täytyy   lopettaa,   kun   kylvetän   lapset   ja   luen   iltasadun.” 

Tehtiin   niin   vuoro   iltoina,   jos   R   oli   kotona. 

Sanoin   R:lle,   miksi   aina   lopetat   samalla   tavalla,   vaikka   usein   se   saatan   olla   minä, 

joka   jo   touhuan   ilta-askareita. 

“Ei,   enhän   minä...mitä   sä   nyt   noin...kunhan   vain   lopettelen   puhelua...ai   kun   olet 

tosikko.” 

 

Oman   väen   (meidän   perhe,   R:n   veljen   perhe   ja   fafa)   ollessa   paikalla,   minulle   ei 

puhuttu   tai   puhuttiin   päälle,   jätettiin   tervehtimättä,   keskeytettiin,   vaihdettiin 

lennossa   puheenaihetta   tai   muuten   vain   sivuutettiin. 

“Hej”   ja   halaus.      Famon   yleinen   tapa,   etenkin   maalla. 

Siihen   päälle   katseet   ja   sanat.   Vain   R:lle.  

Seisoin      vieressä.   Huomaamattomana. 

Siihen   ei   puututtu,   ei   huomattu.   Se   oli   jo   normi.  

 

R   arvioi   minut   vainoharhaiseksi,   kun   asian   otin   puheeksi. 
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Etenkin   ne   pari   kertaa,   kun   R   ei   ollut   paikalla.  

Kerran   mainitsin,   että   lapset   ovat   meidän   eikä   hänen. 

“   Minä   odotan,   koska   R   tulee   järkiinsä   ja   eroaa   sinusta   ja   nai   omasta   piiristään. 

Minä   kyllä   hoidan   tytöt”  

anoppi   ilmoitti. 

Muistutti      myös   isäni   “tilanteesta”   ennen   häitämme.   Vain   minulle. 

 

Kun   muutto   Lauttasaaresta   isompaan   asuntoon   tuli   ajankohtaiseksi,   vastustin 

jyrkästi   muutoa   Kauniaisiin.   Famon   naapuriin.   Tässä   meni   minun   rajani. 

 

Erään   kerran   sain   Famolta   läpsäyksen   kädelleni.   Kunnon   huitasun.  

“   Kuule   Meku,   kyllä   meilläkin   on   oikeus   tyttöihin”  

ja   läps. 

Oli   kyse   siitä,   että   me   emme   tarvinneet   joka   viikkoista   hoitoa   tytöille,   vaan 

halusimme   olla   yhdessä   myös   vain   perheenä. 

Aihe   oli   arka.   Famo   halusi   enemmän.  

Silloin   tuli   purkaus.   Harvinainen   tunnereaktio.   Vihanpurkaus.   Fyysisesti.  

Tytöt   näkivät   tilanteen   ja   kysyivät:  

“   Löikö   famo   sua?” 

“   Äh,   famo   vain   selitti   jotain   ja   samalla   vahingossa   huitaisi   kädellään”  

vastasin. 

R   uskoi   minua   silloin.   Myöhemmin   unohti.  

Nykyään   on   sitä   mieltä,   ettei   sellaista   ole   tapahtunut. 

Asiasta   ei   koskaan   yleisesti   asianomaisten   kanssa   puhuttu.  
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Huono   käytös   minua   kohtaan   oli   muuttunut   hyväksytyksi. 

Jopa   omissa   silmissäni.   Ainakin   osaksi. 

 

Yhtenä   kesänä   olin   poikkeuksellisesti   kaksi   viikonloppua   pois   mökiltä.  

Fafan   ja   famon   omistamalta,   mutta   poikien   käytössä   olevalta. 

“   Kiva,   että   pääsit   osallistumaan   F:n   juhliin”  

sanoi   famo   juhlapöydässä. 

Vietimme   tytön   elokuisia   syntymäpäiväjuhlia   terassilla.  

“   Niin,   kiva   kun   sulla   on   aikaa   olla   paikalla”  

säesti   R   iloisesti. 

Istuttiin   minun   perheeni   terassilla.   Kotonamme. 

Ja   mitä   sä   taas   leikistä   suutut      -   aita   kiilautui   R:n   ja      minun   välille.  

 

   “Ai,   sinulla   ei   ole   vielä   ajokorttia,   no   tietäähän   sen,   kun   mamma   on   niin   huono 

opettaja.”  

famon   sanat   samalle   tytölle   vuosia   myöhemmin. 

“   Kyllä   pappa   olisi   paljon   parempi   opettaja.” 

Ja   pappa   oli   mammalleen   maininnut  

“   Kyllähän   minä   opettaisin,   mutta   ne   kiireet…” 

Tyttö   ei   halunnut   ajaa,   mutta   halusi   kortin. 

Ei   minun   kanssani   tai   autokoulun   opettajan   kanssa.   Saatikka   pappansa.  

Mutta   sai   ajokortin.   Vaikka   minä   opetin. 
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R   eli   kieltojen   ja   salaisuuksien   maailmassa.  

Ei   saanut   näyttää   ikäviä   tunteita.   Ja   jos   niitä   olisi,   ne   tulisi   piilottaa. 

Elämän   suorittaminen   on   heidän   mielestään   sitä   ainoaa   ja   oikeaa.  

Taloudellinen   turva   on   elämän   keskipiste.   Raha   ja   sen   tuoma   valta.  

 

Samankaltaisuus   tuo   turvaa.  

Erilaisuus   eristää   ja   pelottaa.   Heidän   mielestään.  

R   ja   R:n   perhe   tarvitsevat   ohjeet,   säännöt   ja   valmiit   mallit.  

Muutokset   ovat   kauhistus.   Ne   suuret.   Perustavaa   laatua   olevat. 

Kameleonttimainen   käytös   on   ihanne.   Mukautuminen   toisten   odotuksiin   tavoite. 

Puhetyyli,   huumori,   harrastukset,   mielipiteet   ja   ulkoasu. 

Seuran   mukaan.   Taustat   ja   statukset   huomioiden.  

Niin,   ettei   vain   itse   joukosta   erotu. 

Persoonattomuus   monessa   polvessa   on   tavoite. 

 

R   imaisi   minut   tyhjiin.   Rakkaudettomuuttaan.   Minun   rakkauteni   kautta. 

Sain   takaisin   antamani   elinvoiman   ja   aidon   tunteiden   kirjon.  

Omat   tunteeni   kierrätettynä. 

Tunteita,   joita   R:llä   ei   ollut.  

Ei   ollut   koskaan   saanut,   niin   ei   ollut   mitään   mistä   antaa. 

Minulla   oli   sitä   yllin   kyllin   ja   R   otti   ja   antoi   saamastaan   osan   takaisin.   

Hän   peilasi,   eli   tunne-elämäänsä   minun   kauttani.  

Ja   kun   uuvuin,   olin   hyödytön. 
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Itselläni   oli   oma   vamma.   Sokeus.   Lähelle.   Siis   ihan   likelle. 

Näin   vikaa   vain   famossa.   En   R.ssä. 

Tarjosin   tarjottimella   omat   virheeni 

Teiniys   toi   ulkonäkökeskeisyyden   myös   meidän   perheeseen. 

Kaiken   muun   lisäksi.   Meillä   ne   olivat   tosi   hurjia   vuosia.  

Minusta   epätavallisen   hurjia,   mutta   en   oikein   tiennyt   miksi.  

Mamma,   eli   minä,   olin   kuin   paininukke,   jota   rusikoitiin.  

Sanallisesti,   hiljaisuudella   ja   muutaman   kerran   ihan   lähietäisyydellä   .  

Pistin   hanttiin   ja   uuvuin.  

R   pysyi   sivussa.   “Teidän   juttuja”,   saattoi   mainita.  

Joutui   joskus   mukaan,   mutta   ei   osallistunut   tai   jos   osallistui,   niin   puoli   oli   selvä. 

Tyttären.   Tapauskohtaisesti   jommankumman.  

Minua   sai   pöllyttää   mennen   tullen.  

Luvalla.   R:n   luvalla.   Sillä   hiljaisella   puuttumattomuudella.   Yleensä. 

Anoppi   peesasi.   Silloin   kuin   hän   sai   kuulla   jotain. 

Ja   jotenkin   vajosin.   Itkin   ja   nousin   ja   taas   vajosin.  

Syytin   itseäni   huonoksi   mammaksi.   Muiden   elämän   pilaajaksi. 

 

Oli   taas   paljon   hyvääkin.  

Yhdessäoloa,   halimista   ja   pusimista.   Perheenä   ja   aikuisina. 

Arkena,   viikonloppuja   vain   kahdestaan   ja   muuta   kivaa.   R:ltä   tuli   jo   omia 

ehdotuksia. 
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Vei   pikku   tripeille,   tuulettumaan   ja   huomioi.  

Olin   megessä   työmatkoilla.   Brunssi   stadissa.   Kehui   ihoni   sileyttä. 

 

Ajattelin,   että   osani   arkiaikuisena   on   se,   arki.   

Tavallista,   turvallista   ja   vaihtelevaa   arkea.  

Rutiinit   ja   velvoitteet.   Aamukiireet   ja   iltapuuhat. 

Makaroonilaatikkoa   ja   pannaria.   Koulua   ja   harrastuksia.  

R   toi   ylellisyyttä.   Poikkeuksia.   Olihan   hän   perheen   elättäjä. 

. 

Meille   jäi   yhä   enemmän   aikaa   lapsiarjen   väistyttyä.  

Oltiin   paljon   kolmistaan.   R,   Lilly   ja   minä. 

Aikaa   jäi   myös   itsensä   tutkiskeluun.   Kehon   ja   sielun. 

Olin   niitäkin   kaltoin   kohdellut.   Huomaamattani.  

Koin,   että   olin   aina   pitänyt   oman   tilani,   mutta 

todellisuudessa   se   olikin   harhaa.   Itsepetosta,   tiedostamattani.  

Niin   se   vain   menee,   jos   ei   pidä   varansa. 

 

Kilojen   kanssa   olen   ollut   aina   pulassa,   mutta   osasin   yleensä   jossain   vaiheessa 

ryhdistäytyä.   Viime   vuosina   paremmin.  

Oli   aika,   kun   tein   kaikkeni,   mutta   mitään   ei   tapahtunut.   Keho   oli   tukossa   ja 

lukossa.   Muistan   sen   Istanbulin   tyttökaverireissun.   Taisi   olla   vuosi   2010.  

Mikään   kehossani   ei   liikkunut.   Paisuin   vain.  

Hamamista   huolimatta.   Kroppa   oli   kriisissä.   Nesteissä   ja   turvoksissa. 
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Myöhemmin   sain   vatsakramppeja   ja   hirveän   pitkän 

poskiontelotulehduskierteen.  

Vuosien   varrella   kroppa   oli   niin   kenkkuillut,   etten   kauheasti   siihen   kiinnittänyt 

huomiota.  

Se   nyt   on   semmoinen.   Hajoaa   helposti,   mutta   korjaantuu   ajan   kanssa. 

 

R   tykkäsi.  

“Sähän   olet   tuollainen.” 

Oletin,   että   tykkäsi.   Leperteli,   viestitteli   ja   kosketteli.  

Intiimijutuissa.   Minä   olin   aloitteellinen   ja   kekseliäs.   Se   vain   oli   niin. 

Aloin   kiinnittämään   huomiota   myös   oman   kehoni   muutoksiin   ja   vähän   kaikkeen. 

Vihdoinkin.  

Vanhetessa   sitä   todella   muuttuu.   Hitto,   se   on   mälsää.  

 

Kerroin   kohta   kohdalta   kaikki   epäkohtani   R:lle.   Päästä   varpaisiin.  

Mukaan   aistit.   Näön,   kuulon   ja   hormonit.  

Sitä   ajattelee,   että   toinen   ymmärtää,   kun   itse   katselin   miestäni   edelleen   ihaillen.  

Suukotin   ja   halin   rakkauttani.   Päivittäin.   Se   oli   minun   tapani.   Rakastaa. 

 

Olin   aina   sanonut,   että   paranee   vanhetessaan.  

Ja   leikillisesti   kerran   kysäisin: 

“No,   joko   on   bensiksellä   katseltu?”  

 

Elo   ja   ilo   asui   minussa.   Toisen   saa   mukaan,   kun   on   pilkettä.  
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Lapsetkin   tulivat   heti.   Onneksi,   sillä   se   oli   juttu,   minkä   tiesin.  

R   oli   aina   halunnut   lapsia,   enkä   olisi   lyönyt   vetoa   sen   puolesta,   että   suhteemme 

olisi   edes   olemassa   ilman   tyttöjä.  

Siis   R:n   puolelta.   Ja   anopin.   R   halusi   lapsia,   kun   anoppi   halusi   famoksi.  

Senkin   vain   tiesin.   Mutta   enpä   sitä   sen   enempää   ajatellut.  

Tunsin   olevani   rakastettu.   Hänhän   näytti   sen   muilla   tavoin.  

Se   oli   oma   tulkintani. 

Tavaroin,   elämyksin   ja   sillai.   Minulla   oli   turvallinen   ja   luottamuksellinen   olo.  

Ja   tytöillä.   Se   riitti. 

Siksi   kai   vikanikin   sanoitin.   R:lle.  

Ehkä   toivoen,   että   sanoisi,   että   rakastaa,   vaikka   olen   ryppyinen,   kenkku   ja 

ajoittain   avuton. 

 

linkki   kirjoitukseeni   "Eläintarha"   marraskuu   2013 

 

Hellyys   on   ollut   vahvuuteeni.   Läheisyys   lähteeni.   R   ja   tyttäret   kohteeni. 

Se   tuntui   riittävän.   Meille   kaikille.  

Halusin   sen   riittävän.   Päätin,   että   se   riittää.   Niin   päätin.  

Jossain   alitajuntani   kerroksissa. 

Olihan   minulla   perhe.   Kallisarvoinen   ja   korvaamaton   perhe.  

Se   oli   minulle   tärkein.   Kaikista   tärkein.  

Ja   silti   voin   koko   ajan   huonommin   ja   huonommin.  

En   vain   tiennyt   miksi. 

 

http://www.nainenyliviiskyt.fi/2013/11/11/elaintarha/
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Tuho 

Sitten   tuli   se   vuoden   2014      huhtikuinen   perjantai.  

Päivä   jolloin   en   tajunnut   mistään   mitään   tai   toisaalta   kaikki   valkeni.  

Edessäni   oli   ihminen,   jota   en   ollut   koskaan   tavannut.  

Tai   ei   ihminen   vaan   robotti.  

Siksi   lyhennys   R. 

Se   sellainen   krominen,   jolla   on   vain   ihmisen   nahka.  

Kylmä,   julma   ja   tunteeton   ihmisen   valepukuun   pukeutunut   joku   eloton.  

Kiusaaja,   jonka   täytyy   empatia   ja   myötätunto   sanatkin   googlata. 
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Blogikirjoitus   Suuri   Puhallus   13.6.2014 

”Onnea   Kulta!”. 

Sain   R:ltä   Malmössä   onnittelut,   ruusukimpun   ja   lasin   vövveä   (veuve   clicquot 

shamppis)      päivä   sen   jälkeen,   kun      F   ja   N   olivat   läpäisseet   inssin. 

Olin   ollut   opettaja.   Haastava   jobi. 

”   Haluan   eron”,   oli   seuraava   lause   ja   toinen   skoolaus.   ###   KNOCKOUT## 

”   Anteeksi..????”,   sain   änkytettyä,   nielaisin   ja   kysyin,   ”siis   onko   sulla   joku   toinen?”. 

”Yyymmm...”,   sanoi   vastapäinen,   autuaasti   hymyilevä   tuntematon   henkilö,   joka   hetki 

sitten   oli   ollut   mun      rakas,   perheenisä,   luotettava,   huolehtiva   R.   Mun   ja   meidän   iso 

Kulta. 

Hän,   joka   alkuviikosta   tekstaili,   "Hej   min   skatt,   jag   älskar   dig,   puss".   Tällä   viikolla 

ruotsiksi. 

Iltaisin,   siis   edellisenäkin   iltana,   toivotti   hyvää   yötä   ja   suukkoja. 

Mun   ja   tyttöjen   perusturva.   Kaikinpuolin.  

Ja   nyt....Ne   sanat,   siis   uskomattomat   sanat,   lauseet   ja   kommentit,   se   ilme, 

omahyväisyys   ja   itseensä   oleva   tyytyväisyys,   oli   Hän. 

Alien.   ET   (tosin   ET   on   symppis).   A   little   green   man.   Vai   aito,   oikea      R. 

 

On   kulunut      tasan   50   päivää   tuosta   illasta.   Viime   viikolla   X:llä   oli   49v.   synttärit. 

5-kymppinen   on   päivän   sana.   Keski-ikää,   muutosta,   vielä   jotain   muuta   –ajatusta. 

Miten   voi      himpun   vajaa   23v.   vain   hävitä.   Kadota.   Käsittämätöntä. 

Nyt   jo   ymmärrän,   etten   elä   painajaista   vaan   tämä   on   totta. 

Niin   totta,   että   sattuu.   Sattuu   ja   ei.   On   kylmä   ja   kuuma. 

Peite   painaa   tai   sitä   ei   tunne.   Ihoa   kihelmöi   tai   olo   on   tunnoton. 

Oksettaa,   yököttää   ja   janottaa.   Päässä   jyskyttää.   Valvottaa. 

Ekat   viikot   olin   shokissa   ja   kunnon   itku   tuli   vasta   kolmannella. 

Nyt   kyynelistä   ei   ole   tulla   loppua. 

 

”Sä      olet   vain   vanha   tottumus,   jota   ei   ole   ikävä”. 

”   En   mä   lapsista   eroa,   vaan   susta.   Sinustahan   mä   haluan   eroon”. 
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”Ai   sanonnat   ja   kosketukset...mitä   niistä...nehän   oli   meidän   elämää...ei   ne   mitään   ole 

tarkoittaneet   enää   pitkään   aikaan...”. 

”Sinä   et   enää   riitä   mulle,   mä   haluan   jotain   muuta”. 

”Haluan   tasavertaisen   kumppanin...”   ja   säälivä,   kylmä   katse   kohdistuu   minuun. 

Autsch.   Please.   Mercy. 

 

Siis   mitä??   Milloin   kaikki   oli   loppunut?? 

Tuhat   muuta   kysymystä   on   mielessäni,   joista   vain   osan   olen   osannut   tai   kyennyt 

kysyä. 

Ei   vastauksia.   Tai   joo,   mutta   erilaisia,   väistelyä   ja   sanojen/tarkoitusten   vastuunpakoa, 

en   mä   noin   ole   sanonut/tarkoittanut   –tyyliin.   Hymähtelyä   ja   vähättelyä.   Ihmeellistä 

isottelua. 

Lopuksi,   väkisin   puserrettu,   olen   kaikesta   pahoillani,   kuin   "nyt   sen   sitten 

sanoin"-tapasanonta. 

”Ikävää,   että   otat   asiat   noin”,   höysteellä.   ”Sä   olet   niin   teatraalinen”,   pisteenä. 

 

R   suoritti   perheen   ja   avioliiton.      Loppuun.   Tytöt   ovat   yli   18v.   Minä....hmm....tarpeeton. 

Minä   rakastin,   elin   perhe-elämää   ja   avioliittoa.      Jopa   anopin   ja   appiukon   varjossa. 

Olin   onnellinen.   Luulin   hänenkin   olleen. 

Nyt   R   on   ”jännän”,   uuden   elämän,   sen   mielettömän   kolmannen   vaiheen   hurmiossa. 

Sen,   johon   vakaasti   luulin   kuuluvani. 

Olinkin   vankila,   josta   oli   paettava.   Kahle,   joka   kiristi   ja   se   piti   rikkoa.   Tuusan 

nuuskaksi. 

Jätetyn,   hylätyn   ja   petetyn   osa   ei   ole   auvoinen. 

 

Olo   on   likainen.   Huijattu.   Niin   minun   kuin   F:n   ja   N:n.   Ehkä   jonkun   muunkin. 

R   teki   kusetuksen.   Suuren   Puhalluksen.   Ja   onnistui   siinä   täydellisesti. 

 

PS. 

Kirjoitin,   koska   se   helpottaa.   Julkistin,   sillä   surultani   nyt   on   vaikea   kohdata   ja 

puhua.... 

 

Sen   illan   jälkeen   en   R:ssä   ole   ihmisyyttä   enää   nähnyt.   En   jälkeäkään.  
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Anteeksi.   Näin   kerran. 

Pankissa.   Joulukuussa   2015.   Omaisuuden   jaossa.   Hän   oli   kalpea   ja   hikinen. 

Lopun   alku  

Olimme   perheenä   uuden   alussa.   R   oli   hyväksynyt   muutama   kuukausi 

tammikuussa   2014   alkavan   kolmen   vuoden   työkomennuksen   Malmöhön. 

Lopullinen   päätös   tehtiin   yhteistuumin.  

Minä   olin   pääasiallisesti   Porvoossa,   sillä   N   oli   vielä   lukiolainen.  

En   nähnyt   siinä   mitään   ongelmaa.   That’s   life.   Lentokoneet   lentää.  

Ja   R   saisi   CV:hen   sen   toivotun   ulkomaankomennuksen. 

 

Olin   mennyt   sovitusti   viikonlopuksi   Malmöseen.  

Lensin   poikkeuksellisesti   bisneksessä.   Näin   tuttuja.   Oli   kiva   lentomatka. 

Kuljin   omin   päin,   omilla   avaimilla,   omalla   juna-   ja   bussikortilla.  

Malmööseen   ja   Malmössä.   Tuttu   mesta.   Toinen   koti. 

Tavallista   perjantaita.   Sain   R:ltä   onnittelut   tyttöjen   inssistä      ja   käytiin 

vuoropuhelu,   jota   ei   voi   unohtaa.   Milloinkaan.  

Blogi   Suuri   puhallus   kertoi   osan,   mutta   vain   osan. 

 

Menin   kerta   slaagista   shokkiin.   Sen   keväisen   illan   aikana.  

Irtaannuin   itsestäni.   Tuntui,   kuin   olisin   ollut   se   kärpänen   katossa.  

Muutuin   rauhalliseksi   ja   kuuntelin.   Tarkkailin   ja   vain   hengitin. 
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”Tuota,   onko   hän   kauniskin?”  

ja   otin   taas   siemauksen   shamppista. 

”Klassisella   tavalla.   Hänellä   on   sensuelli,   pitkä   kaula.   Kaunis   hymy,   ymmärräthän, 

sillä   hänen   äitinsä   on   hammaslääkäri.   Iho   on   sileä,   Levikset   istuvat   hyvin   ja   vatsa   on 

ihan   littana.   Varmaan   silloinkin,   jos   olisi   jo   saanut   lapsia. 

Hän   on   kouluttautunut,   ruotsinkielisissä   korkeakouluissa,   hänellä   on   hyvä   ja 

arvostettu   työ,   perhesuhteet   kunnossa,   joissa   en   voisi   kuvitellakaan   olevan   jotain 

kismaa. 

Ajattele,   meillä   on   myös   samat   lapsuusmaisemat.   Mökit   (vanhempien)   ovat   samalla 

paikkakunnalla.   Minä   siis   tunnen   samat   vesistöt   ja   maisemat!   ” 

 

Olin   kauhuissani.   R   puhui   kuin   hurmoksessa.  

Tajuamatta   missä   on   ja   kenelle   puhuu.   Tai   niin   toivoin. 

Nauroi   ja   hymyili   koko   ajan.   Ontosti.   Iloisesti.   Äänekkäästi.  

 

Mainitsi   naisen   nimen,   olkoon   se   Marianne,      arvo-osoitteen   ja   ikkunan 

maisemat.   Huoneiston   koon   ja   sisustuksen.   Lakanoita   myöten. 

Nyt   tuli   ilmi   valehtelut   edellis   viikkojen   lennoista   ja   luokkakokouksesta.  

Hilpeästi   rupatellen.   Siinä   hymähtelyjen   lomassa.   R   otti   estradin. 

 

Sain   myös   ne   vähemmän   mairittelevat   ulkonäköpiirteet   nenälleni,   mistä   olin 

hänelle   itsestäni   maininnut.  

Toisen   kautta,   minulle   isketyt.  

Kierosti   kierrätetty.   Kuin   Cayman   saarien   kautta. 
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Lyhyen   kaulan,   pömppävatsan   ja   raskaan   ylähuulen,   ominaisuuksia,   joita   olin 

aina   harmitellut.  

Siinä   tuli   työttömyyteni,   se,   etten   puhunut   äidinkielenäni   ruotsia   enkä   ollut 

korkeakoulutettu.   Myös   se,   etten   ollut      meidän   perheeseen   mitään   tuonut.  

En   vaurautta   tai   jotain   vapaa-ajan   taitoa   tai   asemaa. 

Olin   ollut   ottaja,   suorastaan   loinen   vailla   mitään   hyvää   ominaisuutta.  

Tässä,   jos   missään,   olin   taas   tilanteessa; 

“Enhän   minä   sinua   hauku,   puhun   vain   Mariannesta.” 

Mietin   miten   tytöt,   miten   tästä   eteenpäin.   Ja   hengitin. 

 

R   jatkoi,   kun   alkuun   oli   päässyt.   Oli   niin   onnellinen,   että   nyt   kaikki   on   ohi.  

Ja   minä   tiesin,   että   nyt   kaikki   vasta   alkaa.  

Härreguud,   kuinka   voi   samasta   asiasta   ajatella   niin   erilailla. 

Siis   kenen   kanssa   olen   ollut   naimisissa? 

 

Marianne   purjehtii,   laskettelee,   golfaa   ja   patikoi.  

Hän   on   ihmeellinen.   Niin   samanlainen   kuin   minä. 

R   oikein   painotti,   kuinka   heillä   on   samat   arvot.  

Siis   harrastukset,   soi   omassa   päässäni. 

Sain   kuulla   R:lle   sopivat   piirit   ja   muut   mittarit,   kuppikoon   ja   lanteen   leveyden. 

Siinä   R   kertoi   Mariannen   markkina-arvoa,   kun   oli   itsensä   listannut   top   of   the 

topille. 

Koko   kroppani   huusi   happea   ja   havahduin,   kun   R   kysyi   lopuksi,   ohimennen:  
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”Hej,   mentäiskö   le߬aan?”  

Mentiin.   Olin   tilassa,   jossa   olisin   mennyt   minne   vain.  

Giljotiiniin.   Temptation   Islandille.   Syväjäädytykseen. 

Ja   lähdettiin   kesken   pois.   Ei   oikein   elokuva   uponnut. 

 

Seuraavana   aamuna   kahvin   jälkeen   R   naputteli   s-postia. 

“Siis   kirjoitatko   nyt   meiliä   Mariannellesi,   että   sanottu   on,   olen   vapaa   tai   jotain..” 

“Joo,   musta   Mariannen   täytyy   heti   tietää,   missä   mennään.” 

“Nyt   R   menit   rajan   yli” 

totesin   jäätävän   rauhallisesti   ja   menin   suihkuun.  

Hyvä,   että   Marianne   tietää.   Jep.   Sehän   se   tärkeintä   on.  

 

Olin   ollut   tuon   miehen   kanssa   yli   kaksikymmentä   vuotta   ja   minä   en   saanut 

minkäänlaista   ennakko   viestiä   vasta   kuin   täyslaidallisen   eilen   illalla.  

  

Tiesin   minäkin   missä   mennään.   Heti.   Ei   ainakaan   koskaan   enää   yhtä   matkaa. 

Aikataulu   vain   oli   kysymysmerkki   ja   kaikki   muut   käytännön   asiat.  

Etenkin   tyttöjen   osalta.  

Hitto.   Minut   oli   listattu.   Ei   Pörssissä   vaan   vaakakupilla.  

Ei   painossa,   tai   siinäkin,   mutta   etenkin   arvossa.  

Se   oli   R:n   screenillä   miinuksella.   Below   zero. 

 

Naarasleijona   nousi   pintaan,   vaimon   rooli   jäi   välittömästi. 

Ja   ihme   ja   kumma,   naiseus   alkoi   näyttämään   elonmerkkejään.   
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Tsemppasin   viikon,   etten   kertonut   kenellekään.   Tai   yhdelle.   Puolitutulle.  

Tytöt   olivat   menossa   kahdestaan   vapuksi   Malmöseen.  

R   tulossa   vapuksi   Suomeen. 

En   voinut   pilata   tyttöjen   matkaa,   enkä   helpottaa   R:n   tietä.  

Sanokoon   sanottavansa   itse   ja   ottakoon   vastuunsa   seurauksista.  

Sekin   asia   kirkastui.   Olin   ollut   vuosia   R:n   tien   lakaisija.   En   ole   enää. 

Tajusin,   kuinka   paljon   olin   tässä   liitossa   ottanut   vastuuta.   Aineetonta   vastuuta.  

 

Mutta   se   tunne,   kun   tiesin,   mitä   oli   edessä,   kun   tytöt   palaisivat   reissultaan.  

Olin   aivan   zombie.  

Tein   sillä   viikolla   yhden   tentin   ja   kirjoitin   kaksi   loppu   esseetä.  

Opiskelin   avoimessa   yliopistossa   ympäristöestetiikkaa,   kirjallisuutta   ja   viestintää. 

Tentistä   sain   4,   toinen   essee   ok,   mutta   toisesta   sain   kurssin   huonoimmat   pisteet. 

Tutor   sitä   ihmetteli.  

Kerroin   syyn.   Ei   ihmetellyt   enää.  

 

Kun   R   kertoi   vapun   vieton   jälkeen   tytöille   erosta,   oli   hän   jo   viettänyt   edellisen 

yön   uuden   naisystävänsä   luona.  

Olin   hakenut   tytöt   lentokentältä.   Molemmat   tykästyivät   Malmöseen.  

R   oli   paistanut   kotona   Porvoossa   pihvit   ja   istuttiin   ruokapöydässä.  

Minulle   ei   pihvi   maistunut,   mistä   toinen   tytöistä   mainitsi.  

“   Ei   oikein   maistu,   kun   vatsassa   kiertää.”  

vastasin   vaisusti. 
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R   huokasi,   ja   sanoi,   että   hänellä   on   kerrottavaa.  

“   Me   eroamme.” 

Tytöt   nauroivat,   ja   sanoivat,   että   joo,   joo,   vitsi,   vitsi   vai…. 

“   Papalla   on   toinen   nainen   ja   pappa   haluaa   erota.” 

jatkoin. 

“   Niin,   me   eroamme.”  

R   toisti.  

Hän   jauhoi   ME   eroamme   pitkään.   Oli   kuulema   armollisempaa   minulle.  

Taas   oma   teko   kierosti   esitettynä.  

Hänen   oli   vaikea   sanoa   oikea   totuus.   Bad   guy   -rooli   ei   pitänyt   olla   hänen. 

 

N   alkoi   yökkäillä,   juoksi   suoraan   ulos   pois   pöydästä.   F   katsoi   pappa: 

“   Mä   voisin   tappaa   sut”  

ja   kiersi   luokseni 

   “Oletko   ok,   voinko   mennä   N:n   perään?” 

N:n   isosisko   F.  

Hän   näytti   katastrofaalisessa   tilanteessa   voimansa   ja   rakkautensa.  

Sisko   on   number   1. 

Nyökkäsin.   Olin   vain   turta.  

“Mun   tytöt,   mun   rakkaat,   mitä   mä   voin   tehdä” 

takoi   päässäni. 

 

R   haukkui   minut.   Tasaisella   äänellään.  

Käyttäytymiseni   oli   ollut   anteeksiantamatonta. 
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Ei   huutamista.   Ei   aggressiivisuutta.   Hänhän   osaa   käyttäytyä. 

Oli   täysin   anteeksiantamatonta   kuinka   voin   sotkea   Mariannen   tähän.  

Hän   täsmensi. 

R   oli   ajatellut,   että   olisi   erosta   maininnut   tytöille   jälkkäriä   syödessä   ja   sitten   hän 

olisi   heidän   kanssa   katsonut   videon,   niin   kuin   aina   ennenkin.  

Siis   hän   ja   tytöt.   Minut   oli      jo   poistettu   R:n   elämästä.   Samalla   perheestä.  

Hups.   Tosta   noin   vaan.  

 

Päivittäiset   tekstarit   ja   muu   viestintä   olikin   jo   viikko   sitten   loppunut.  

Kuin   seinään. 

Nyt   olin   pilannut   kaiken.   R:n   mielestä.  

Olin   niin   marttyyri,   uhri,   teatraalinen   ja   itsekäs.   Hänen   mielestään. 

 

Taas   vastuu   vieritettiin   minulle.   Hänen   toimistaan.   Tyypillistä.  

Hänhän   on   sankari.   Jollain   ihmeellisellä   vääristyneellä   ajattelutavalla.  

 

“Tuleeko   todellisuus   olemaan   tätä”,   ajattelin   vapisten.   

Kuin   huumehörhön   kanssa   jutustelisi.   Ei   vastakaikua.   Ei   ymmärrystä. 

Olin   tekemisessä   täysin   tunteettoman   henkilön   kanssa.  

Vaarallisen,   julman   ja   pelottavan   hirviön   seurassa.  

Yritin   vain   hengittää   ja   selvitä.   Ja   hapuilla   ratkaisuja   lähitunneille. 

 

Lähdin   etsimään   tyttöjä   autolla.   Löysin   heidät   ja   koetettiin   F:n   kanssa   rauhoittaa 

tärisevää   N:ä   .   Olin   ottanut   takkia   ja   peittoa   matkaan   mukaan.   Ja   vettä.  
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Toimin   järkevästi,   kun   on   kriisipaikka. 

F      halusi   mennä   kotiin   keskustelemaan   papan   kanssa.  

Tajuaako   mitä   on   tekemässä.  

Vastasin,   että   tajuaa.   Ikävä   kyllä,   mutta   tajuaa.   

“Minä   tiedän   mitä   minä   teen   ja   sanon.”  

oli   R   minulle   toistellut.      Se   oli   pelottavaa. 

F   oli   kotimatkalla   soittanut   Mariannelle.  

Fiksuna   selvitti   numeron   numerotiedustelusta.  

Nainen   oli   ollut   peloissaan   ja   hätääntynyt.   Vaihtanut   ruotsin   kielen   suomeen.  

Pärjäsi   sillä   kuulemma   paremmin.   Pappa   oli   kertonut   toisin. 

Tämä   ero   on   myös   kielikysymys.   Vaikka   elämme   vuotta   2014.   Suomessa. 

Ruotsia   sen   olla   pitää.   Vet   du. 

 

   Myöhemmin   illalla   R   käytti   soittoa   tytärtään   vastaan: 

“   F,   Marianne   ei   ole   tottunut   tuollaiseen   kielenkäyttöön.   Minä   voisin   tehdä   sinusta 

poliisi   ilmoituksen,   niin   kuin   Mariannekin.   Olen   niin   pettynyt   sinuun”.  

 

Me,   N   ja   minä   halattiin,   oikein   lämpimästi   rutistettiin   F:ää   ja   sanottiin,   että   hyvin 

teit.  

Sillä   temperamentilla   olisi   voinut   tehdä   ja   käydä   paljon   hassummin.  

  

Pappa   oli   aina   kertonut   tyttärilleen,   kuinka   he   ovat   tärkeimmät,   rakkaimmat   ja 

arvokkaimmat   papan   elämässä.   Vuosia.  

Etenkin   iloisena   vappupäivänä.   Perhejuhlapäivänä. 
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Nyt   uhattiin   poliisilla.   Toukokuun   kolmantena. 

Marianne,   R:n   kertomuksen   mukaan   viiden   viikon   tuttavuus,   olikin   kaikkein 

tärkein.   Poliisilla   uhattiin   vielä   uudelleenkin   kesän   aikan.  

Siis   pappa   tytärtään.  

Mariannen   tunteet   olivat   ykköset.   Mariannea   ei   saa   loukata. 

 

Joskus   olin   ollut   minäkin.   Se   tärkein.   En   enää.  

Olin   eroiltana   Malmössä   saanut   myös   kuulla; 

“   Olit   ihan   hyvä   mamma,   mutta   nyt   tytöt   ovat   aikuisia.  

Siis,   mitä   lisäarvoa   sä   enää   mulle   tuot?” 

Avioero 

R   ei   aikaillut.   Sain   eropaperit   ennen   juhannusta. 

“   Piilota   ne   ja   anna   vasta   maanantaina   mammalle.”  

oli   R:n   ohjeistus   N:lle.  

R   oli   piipahtanut   kotiimme   hakemaan   juhannustamineita.  

Sen   jälkeen   oli   suureen   ääneen   ilmoittanut   sohvalla,   Lilly   sylissään   istuvalle 

kesälomalaiselle 

“   Minä   en   kaipaa   yhtään   tätä   taloa   tai   mitään   muutakaan   täältä.” 

Ja   minulle   R   oli   usein   toistanut 

“   Tyttöjä   ei   tähän   asiaan   sotketa.” 

Oli   kai   kuullut   sanonnan,   mutta   ei   sisältöä   oikein   itse   ymmärtänyt.  

Jep.   Ne   tunteet.   Se   suuri   ero.   Ihmisen   ja   robotin. 
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Olimme   perheenä   olleet   juhannuksena   samalla   mökillä   20   vuotta.  

Nyt   oli   N   kutsuttu,   mutta   ei   F:ää.  

Pappa   oli   pyytänyt   yhden   tytön   ja   jättänyt   toisen   pyytämättä. 

Isäntäperheestä   ei   kuulunut   sanaakaan.   Ei   silloin,   eikä   milloinkaan. 

Papan   mielestä   hankalaa   F:ää   piti   boikotoida   ja   herkkää   N:ää   mielistellä. 

“   Tule   nyt,   ethän   sä   voi   olla   tulematta,   muuten   pappa   tulee   surulliseksi.” 

R   oli   koko   ajan   niin   iloinen   ja   ihmetteli,   kun   tytöt   eivät   hänen   onnestaan 

iloinneet. 

“   Kyllä   minä   ainakin   olisin   iloinen   teidän   onnestanne.” 

 

Allekirjoitin   avioeropaperit   välittömästi   ja   vein   maistraattiin   heti,   kun   se   oli 

mahdollista.  

 

Kesä   oli   kamala.   Niin   kuin   koko   vuosi.   Yritin   pitää   tyttöjä   koossa.   He   minua.  

Kaikki   oireilimme,   kukin   tavallamme.  

Itkin,   itkin   ja   itkin.   Hajosin   palasiksi.  

Menin   sirpaleiksi,   lopuksi   sementtipölyksi.  

“Miten   pärjäisin,   en   mitenkään” 

ajattelin.  

Olin   kerran   ajanut   nurmikon,   mutta   en   edes   lamppua   vaihtanut.  

Olin   työtön,   juuri   tippumassa   ansiosidonnaiselta   peruspäivärahalle. 

R:n   entiset   sanat,   “   kyllä   me   pärjätään,   minä   huolehdin”,  

olivat   jo   muuttuneet,   “se   on   sinun   ongelmasi”. 
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Ystävät,   kaverit,   tuttavat   ja   naapurit.   He   olivat   pelastukseni.  

Tyttöjen   ja   minun   yllätykseksi   heitä   oli   monta.  

Auttajaa,   kuuntelijaa   ja   vieressä   kulkijaa.   Ikiomasta   piiristäni. 

Tosin   tuli   sekin   vaihe,   että   osa   peilasi   omaa   eroaan   tähän   ja   jutut   menivät 

muihin   sfääreihin.  

Ja   R   sai   osansa 

“Onkohan   ollut   koulukiusattu?   Nousikohan   menestyspissi   päähän?   Ai,   R   valitsi   sitten 

tuon   kliseisen   keski-ikäisen   tien…” 

Kaiken   epäuskon   seassa. 

 

Itse   tiesin,   ettei   kyse   ole   tavallisesta   erosta,   vaan   jostain   ihan   muusta.  

Tekotavasta   ja   tunnelmasta.  

Raukkamaisuudesta   ja   raakuudesta. 

  

Rakkaus   voi   aina   loppua.   Toiseen   voi   rakastua.   Se   on   selvä.  

Mutta   nyt   se   ei   ollut   se   isoin   juttu. 

Ei   se   ero,   sen   olisi   voinut   hallita   ja   järjestää,   mutta   se   R:n   asenne   ja   olemus.   

Se   oli   kamala.   Se   oli   niin   valtava   muutos   entiseen.  

Sen   ymmärtäminen,   kaiken   ymmärtäminen   tässä   ristiaallokossa   oli   kovaa.  

Ja   se   tyttöjen   manipulointi.   Heille   ja   he   toisiaan   vastaan.   Ja   minua.  

 

Minä   en   voinut   tehdä   mitään.  

En   mitään   muuta   kuin   vain   olla.  

Se   oli   hirveää.   Avutonta   ja   lohdutonta.  
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Aina   tuli   jotain   uutta,   omituista. 

 

 

N   ja   minä   oltiin   matkailubloggareille   paikallinen   emäntäperhe.   Illallinen   ja 

salmiakkikossu.   Keväällä   2014.   R   ei   asiaa   edes   huomioinut.   Mitä   turhia.   Ei   kiinnostanut. 

Silloin   vähän   ihmettelin.   En   enää.   Perhe   oli   jo   mennyttä.  

R   petti   kaikessa.   R:ää   ei   saanut   kiinni.   Karhukirjeitä   tuli.  

R:ää   ei   kiinnostanut   vanha   perhe   lainkaan.   Etenkään   minä.  

Ei   edes   normaalilla   “välitän   kanssaihmisestä”   -tasolla. 

Sattumalta,   ystävän   kautta,   tapasin   lakimiehen.  

Menin   tapaamiseen,   vaikka   epäröin.  

Tunsin   tekeväni   petoksen.   Osoittavan   luottamuspulan.   R:lle.  

Edellisiltana   oksensin.   Niin   koski.   Voi,   että   se   koski. 
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Lakimiehen   palkkaaminen   oli   silti   yksi   järkevimmistä   teoistani.  

Vaikka   loppupeleissä   jäinkin   toiseksi.   Taloudellisesti. 

Mutta   sain   pidettyä   kodin   N:n   abivuoden   ja   vähän   päälle.  

R   oli   ilkeä   ja   julma.  

Otti   kaiken   minkä   voi   ja   talutti   mukaansa   työpaikan   lakimiesten   neuvot.  

Uhkasi   välittömästi   pesänjaolla,   jos   en   sopimukseen   suostu. 

   Armollisesti   korosti   itseään, 

“   Minä   voisin   vaatia   ja   ottaa   talosta   70%,   mutta   en   viitsi…”   

Elämä   arvotetaan   rahassa,   ei   ajassa   tai   siinä,   että   toinen   on   surutta   voinut   luoda 

taloudellista   turvaa   tuomaa   omaa   uraa.  

Meidän   kun   piti   olla   tiimi.   Kovat   ja   pehmeät   arvot.   Lisäksi   perhearvo.   Perhe. 

 

Hänen   tulonsa   vain   kasvoivat.   Perussyy   Malmön   sopimukselle.  

Erosopimus   tehtiin   aikaisempien   Suomen   tulojen   mukaan.   En   muuta   voinut. 

Kannustin   MBA:n   opiskeluun.   Etenemiseen.   Ulkomaan   komennukseen.   

Satsaushan   piti   olla   yhteinen.   Perheen   hyväksi. 

Kaikki   vuodet   olimme   yhteistuumin,   kyllä,   minä   hyvässä   uskossa,   rakentaneet 

hänen   uraansa.  

Kannustin.   Innostin.   Yllytin.   Perustelin.   Tuin.   Tein   R:n   tien   helpoksi. 

Se   klassinen   juttu.   Kaiken   takana   on   nainen   ja   taakse   myös   jää.  

Se   ensimmäinen. 

“   Koeta   pärjätä   Meku,   yritä   edes   mennä   eteenpäin”  

olivat   R:n   neuvot.  
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Tosin,   en   olisi   vaihtanut   mun   kolmea   likkaani,   F,   N   ja   Lillyä,   mihinkään.  

Oma   elämäni   joutikin   hetkeksi   katkolle. 

 

Todellisuus   oli   aivan   muuta,   kuin   mitä   hän   antoi   ympäristölleen   ymmärtää.  

Olimme   toukokuussa   2014   Malmössä   minun   ehdotuksestani   tehneet 

esisopimuksen,   joka   takasi   yli   18   vuotiaan   abin   arjen.   Kodin   ja   rauhan.  

Onneksi.   Ja   onneksi   otin   sen   paperille   allekirjoituksineen. 

“   S-posti   on   ihan   ok.   Voi   kun   olet   vanhanaikainen.” 

oli   R:n   mielipide. 

En   uskonut.   Onneksi.   Paperi   takasi   edes   jotain.   Ja   lakimies. 

Mutta   loppupeleissä   jouduin   maksamaan   takautuvasti   tyttöjen   ja   minun 

asumiskustannukset,   lahja-autoni   loppulainan   ja   sinne   meni   myös   50   000 

perintö   rahani.  

Olin   tallettanut   ne   yhteiselle   tilillemme,   hyvässä   uskossa,   taas.   Och   det   var   det.  

Ei   ollut   näyttöä   mihin   ne   olivat   menneet,   muuta   kuin   perheen   yhteisiin 

menoihin.  

 

Sanon   kaikille;   älkää   tehkö   niinkuin   minä   olen   tehnyt. 

Naiset,   olkaa   omillanne,   älkää   luottako   siihen,   että   mies   hoitaa.  

Se   koskee   kaikkea,   ei   vain   taloutta.   Älkää   luopuko   itsestänne,   omista   jutuistanne.  

Se   ei   ole   itsekästä,   vaan   yksinkertaisesti   järkevää.  

Omat   rahat,   työ,   osa   harrastuksista,   menoista   ja   ystävistä.  

Kasvakaa   yhdessä,   mutta   älkää   yhdeksi. 

Eläkää   yhdessä,   mutta   ei   yhtenä.   Eläkää   rinnakkain. 
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Luulin,   että   elin   niin,   mutta   olin   väärässä.  

Niin   väärässä   siinä   asiassa   kuin   monessa   muussakin. 

Ymmärrys   kasvoi,   kun   aikaa   kului,   mihin   jamaan   olin   itseni   todellakin   ajanut.  

Paha   oloni   ei   johtunut   työstä,   ei   ympäristöstä   vaan   R:n   käytöksestä.  

Tanssimme   tangoa.   R   vei   ja   minä   tanssin.  

En   edes   vikissyt.   Mistä   olisin,   kun   sitä   en   tiennyt.   En   tajunnut. 

Olin   vapaaehtoisesti   suostunut   vastapariksi.   Kääk.  

 

Minä   myötäilin,   venyin   ja   ymmärsin.   Järkeilin   ja   analysoin   eri   tapahtumia.  

Koetin   väkisin   löytää   jonkin   syyn   tai   selityksen,   jos   jokin   mieltäni   askarrutti   tai 

epäilytti. 

 

F   oli   selvästi   ollut   perheemme   indikaattori.  

Aivan   sekaisin   mihin   uskoa.  

Vääristynyt   totuus   ja   selittelyt   tulevat   papalta,   mutta   toisaalta   siellä   on   raha, 

valta   ja   mammona.   Tämän   ajan   arvostukset.  

Pappa   osaa   olla   kivakin.   Todella   mukava.   Ja   hommat   hoituu.   Käytännön   asiat. 

Mammalta   tulevat   rajat,   empatia,   myötätunto   ja   aito   rakkaus,   mutta   toisaalta 

myös   niukkuus.  

Tosin   tälläkin   tytöllä   on   tunteet   ja   herkkyys. 

“Voi   miksen   voisi   olla   kuin   pappa.   Elää   ilman   tunteita!” 

hän   kerran   huudahti. 

Iän   karttuessa   ne   ovat   siunaus.   On   ne   aina.   Joka   ikinen   hetki.   Minusta. 
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Mutta   R:n   ja   famon   sekä   fafan   läheisyydessä   sairastuu.   Se   on   varma.  

 

Alkoi   sellainen   rumba,   jossa   ei   olisi   halunnut   olla   mukana,   mutta   pakosta   joutui 

olemaan. 

Ja   kun   tyttöihin   sattui,   sattui   minuun   tuhannesti   enemmän.  

 

Murha   oli   monasti   mielessä.   Kohde   R.   Tekotapa   selvä.  

Lähietäisyys   ja   veitsi. 

Minulla,   rauhaa   rakastavalla   ja   fyysistä   väkivaltaa   kaihtavalla   ihmisellä. 

 

R   ei   kertonut   mitään   erosta.   Ei   ystävilleen   eikä   työpaikallaan.  

Tunsin   suurimman   osan   henkilökohtaisesti.  

Tapahtuma   ei   kai   ylittänyt   uutiskynnystä.  

Ei   R:n   eikä   muiden.   Peräämme   ei   soiteltu. 

Tytöt   ja   minä   saimme   vastailla   muiden   kysymyksiin.  

Jos   sattumalta   jonkun   näimme.   

Kuultiin   mitä   karmeimpia   kliseitä,   fraaseja   ja   onttoja   tokaisuja. 

Ensin   niitä   oli   suoltanut   R,   nyt   toiselta   kantilta   lähipiiri. 

“Kyllä   pappa   teitä   rakastaa” 

oli   yhdenkin   ikimuistoinen   lausahdus.  

Ai   mistä   sen   näkee,   miettivät   tytöt.  

 

Tytöt   jäivät,   Lilly   jäi,   perhe   jäi.  
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R   vietti   kesän   samojen   vuosien   saatossa   syntyneiden   suunnitelmien   mukaisesti, 

vain   seuralainen   vaihtui.  

Vei   Mariannen   mökille,   missä   olimme   perheenä   viettäneet   kesät,   vei   kesäjuhliin, 

vei   Italiaan   paikkaan,   joka   oli   perheellemme   tuttu.  

Ei   häpeää,   ei   nöyryyttä,   ei   edes   pientä   empatiaa   tai   häveliäisyyttä   vielä   naimisissa 

olevalta   mieheltä.   

Marianne   myötäili.   Janosi   kait   onnea. 

 

Kesällä   olin   soittanut   muutamalle   yhteiselle   tutulle   R:n   lähdöstä,   mutta   sain 

vastaani   epäuskoa   ja   en   välitä   sotkeutua   -asennetta.  

Meidät   jätettiin.   Toistamiseen.   Tytöt   ja   minut. 

Fafa   ja   famo   hokivat, 

“   Kaikki   eroavat.   Ei   tässä   mitään   kummallista   ole.   Kaikki   eroavat.” 

He   eivät   kolmeen   viikkoon   olleet   missään   tekemisissä   tyttöjen   kanssa,   kun   saivat 

tietää,   eivätkä   silloinkaan   kysyneet   “   Kuinka   voitte?”.  

 

Fafalla   ja   famolla   on   kaikki   hyvin.   Poika   voi   hyvin.   R   on   onnellinen.  

Ja   odotettavissa   on   toiveiden   mukainen   miniäehdokas.  

Ystäväpiiriin   uusi,   ei   hankala   tulokas. 

Kaikki   on   vain   niin   valtavan   hyvin. 

N:ää   isovanhemmat   lohduttivat   nimipäivänään   heinäkuussa; 

“Eikös   ole   hyvä,   ettei   Mariannelle   ole   lapsia.   Jos   pappa   saa   lapsen,   niin   te   voitte 

tutustua   Mariannen   kanssa   paremmin.” 
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N,   abi   luokkaansa   aloitteleva   nuori,   oli   lukossa   kolme   päivää.  

Myöhemmin   fafaa   ja   famoa      kovasti   harmitti,   kun   tilanne   ei   heidän 

mieleisekseen   muuttunut. 

“   Kunpa   te   osaisitte   käyttäytyä,   niin   teilläkin   olisi   kaikki   hyvin.” 

 

Jep.   Tulee   mieleen   kauhukirjallisuuteen   kuuluvan      E.T:A   Hoffmanin   teos 

“Nukkumatti”   (The   Sandman). 

Se   kertoo   nuken   tekijästä   ja   kauniista,   hyvin   käyttäytyvästä   nukesta.  

Ja   tunteista.   Loppu   on   kurja,   mutta   samalla   toiveikas.  

Nukke   hajoaa   ja   siihen   uskova   ihminen   tuhoutuu,   mutta   inhimilliset   ihmiset 

jäävät   jäljelle. 

 

Kultainen   käytöskirja   ei   tähän   tilanteeseen   antanut   vastausta.  

Se   kirja   sisältää   vain   teoriaa   ja   tekniikkaa. 

Mutta   tunteet   tekevät   tepposet.   Ellei   omat,   niin   toisten.  

Minulla   on   oikeus      -   asenne   oli   R:lle   sisäänrakennettu   ja   nyt   se   pumpsahti   esiin.  

Kriisitilanteissa   sitä   yleensä   paljastuu.   Näin   kävi   nytkin. 

 

Jouluun   mennessä   oli   “salaisuuksia”   paljastunut   useampiakin.  

Yksi   oli   kesäinen   Italian   matka.  

Se,   mikä   meidän,   R:n,   minun   ja   Lillyn,   piti   toteuttaa,   paikkaan   joka   oli   koko 

perheelle   tuttu.      Hyvinkin   tuttujen   ihmisten   kanssa.   He   olivat   nytkin   paikalla.  

Juttu   tuli   esille   vahingossa   niin   sanotun   sisäringin   jäsenen   sivulauseessa.  

Soitin   R:lle   ja   tarkistin.   Piti   paikkansa. 
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“   Mitä   sä   nyt   vanhoja   muistelet.   Se   oli   jo   kesällä.   Aina   sä   kaivelet   vanhoja...Kuka 

kertoi.   Kuka   haluaa   pilata   joulumme?” 

N   oli   maininnut      samasta   asiasta   famolle.  

Kyllä   tytöt   matkakohteesta   ja   -seurasta   mielensä   pahoittivat.  

Reaktio   oli   sama. 

“Kuka   kertoi?   Kuka   haluaa   pilata   joulumme?” 

 

Tytöt   ja   minä   saimme   näiltä   Italian   matkakavereilta   joulukortit. 

Hyvää   joulua   ja   onnellista   uutta   vuotta   2015. 

Samanlaiset   tulivat   niin   famolta   kuin   fafalta   sekä   papalta.   Ruotsiksi. 

Oltiin   vielä   R:n   kanssa   naimisissa.   R   lähetti   kortin   tyttärilleen.   Perheosoitteeseen. 

Tytöt   ja   R 

linkki   blogikirjoitukseeni   "Näkymätön   lapsi"   lokakuu   2014  

Muutaman   kerran   älähdin.   R:lle.      Kerran   N:n   hyvinvoinnista.  

Kirjoitin   R:lle   tekstarin.  

Sain   vastauksen,   että   todella,   asialle   täytyy   tehdä   jotain. 

”   N   voi   huonosti   vain   sinun   luonasi,   ei   minun.”  

Sekä   toiveen,   että   asioitaisiin   vain   s-postitse. 

Minulle   N   näytti   tunteensa,   R:lle   ei. 

“Miksi,   eihän   pappa   tajua.   Jos   kerron   mitä   tunnen,   niin   pappa   käyttää   samoja   sanoja 

seuraavan   kerran   kuin   mitä   itse   olen   käyttänyt,   mutta   kertoo   ne   ominaan.” 

oli   vastaus,   kun   kysyin   miksi   vain   minulle   purkaudutaan. 

http://www.nainenyliviiskyt.fi/2014/10/02/nakymaton-lapsi/
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R   yritti   saada   N:lle,   abille,   omaa   vuokrakaksiota.  

Pois   talostamme   Lillyn   ja   minun   luota.  

N:n   ja   minun   selän   takana,   mutta   F:lle   kertoi. 

Sain   kuulla   sen   F:ltä,   kun   kysyin   alakuloisen   tuntuiselta   tytöltä,   “onko   kaikki   ok”. 

Vahingossa. 

“   Pappa   suuttuu      taas   jos   kerron.” 

oli   itkuinen   vastaus.  

Näin   oli   aiemminkin   tapahtunut.   R   syytti   jo   tyttöjä: 

“   Enhän   mä   voi   teille   mitään   kertoa   tai   puhua,   kun   kerrotte   mammalle.” 

 

Ei   saa   kertoa,   on   R:n   slogan,   aivan   kuten   famon,   kun   lapset   olivat   pieniä.  

Kuulin   sen   vasta   teineiltä.  

Aina   piti   sanoa,   että   kaikki   meni   hyvin,   ei   edes   hiiskua   pienistä   nahisteluista.  

Nyt   taas   niitä   salaisuuksia.  

Salaisuuksien   salaisuuksia.   Niin   saakelin   sekavaa. 

“Miksi   meidät   sotketaan   teidän   juttuihin?”  

F   jatkoi   nikotellen. 

 

N   ei   muuttanut   abivuonna   itsekseen.   Omasta   tahdostaan.  

Ja   minä   ajattelin   helpottuneena,   “onneksi   tytöt   ovat   täysi-ikäisiä”. 

 

Aloin   hahmottamaan   R:n   strategiaa.   Ja   toimia.   Hiljaisesti.  

Oli   opittava   pelaamaan   tämän   perheen   pelejä.  
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Supinaa   ja   suhmurointia.   Du   vet-vet   du   -vedätystä.  

En   tiedä   tiesikö   kukaan   oikeastaan   mistä   oli   edes   kysymys.   Hämärää   touhua. 

 

Mutta   näiden   henkilöiden   kanssa   oli   muututtava   kylmäksi,   kovaksi   ja 

juonittelijaksi.  

Ja   mahdollisimman   hiljaiseksi.   Salakavalaksi.  

 

Pystyin   aika   hyvin,   kunnes   tuli   N:n   ylioppilasjuhlat.  

N   ei   halunnut   R:ä   juhliinsa. 

Syy   oli   R:n   mielestä   minun.   Tietenkin.  

Nyt   oli   alkanut   jo   valjeta,   että   R   ei   todellakaan   ymmärtänyt,   että   N   ja   F   ovat 

hänestä   erilliset   henkilöt   ja   keskenään   toisistaan   erottuvat   persoonat.  

Sekä   ennen   kaikkea   itsellisesti   itse   ajattelevia   nuoria.   

Mutta   toisaalta   lapsia.  

Turvaa,   luottamusta,   arvoa   ja   kunnioitusta   kaipaavia   lapsia. 

Eikä   sitä,   että   myös   hänen   piirteensä,   R:n,   olivat   tulleet   näkyvämmäksi. 

Se   hieno   ja   mukava   mies   oli   kadonnut   ja   tilalle   oli   astunut   itsekeskeinen   kerskuri 

ja   ylimielinen   vähättelijä.  

 

Keväällä   2015,   hyvissä   ajoin,   valmistauduin   juhliin.  

Pihan   siivoamista,   terassin   maalausta   ja   sisätilojen   siistimistä.  

Toukokuussa   äitini   joutui   sairaalaan.   Sydänvaivoja.  

Joten   niin   kuin   yleensä,   tuli   monta   huolta   samaan   aikaan.  

N   pääsi   ylioppilaaksi   ja   muutamaa   päivää   ennen   juhlia,   oli   todella   hektistä.  
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Meillä   kaikilla   tytöillä   oli   tunteet   pinnalla   ja   R   painoi   päälle: 

“   Voi   kun   pappa   on   surullinen.   Ymmärrän,   ettei   mamma   halua…   Tuon   kuitenkin 

aamulla   torilta   kalat   ja   perunat,   niin   kuin   meillä   on   aina   tapana…”  

 

Pappa   soittoja   tulvi      N:lle.   Hoidin   ostokset   kaikki   itse.   Hoituvat   hyvin   niinkin. 

Sitten   räjähti.   F.llä   ja   minulla.   Oli   kyse   ulko   ikkunoiden   pesusta   ja   tikapuista.  

Ainahan   se   jostain   turhanpäiväisestä   alkaa.  

F   soitti   R:lle   Ruotsiin   ja   kysyi   missä   tikkaat   ovat.  

Minulla   oli   tärkeä   puhelu   kesken   sairaalaan.  

Ei   voinut   F   odottaa   puheluni   loppumista,   vaikka   tiesi,   kuinka   tärkeää   se   oli 

minulle,   että   itse   järkkäsin   ja   itse   tiesin   mikä   missäkin   talossa   nykyisin   on.  

Tai   luulin,   että   tiesi. 

Olin   itse   talon   metkut   opetellut   ja   olin   siitä   ylpeä.   Suutuin   ja   purskahdin   itkuun. 

Sain   tytöltä   kaiken   mahdollisen      niskaani. 

Kuole,   loukkaannu,   häviä,   onneksi   susta   erottiin,   olet   turha,   mitätön,   työtön, 

tarpeeton,   just   name   it. 

 

Soitin   R:lle.   Kerroin   kaiken.   Kerroin   millainen   vuosi   on   ollut   ja   etkö   sinä 

ymmärrä?!! 

Ja   lopuksi   pyysin: 
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“Vaikka   lauantaina   on   myös   kummityttösi   yo   juhlat,   niin   please,   älä   mene   sinne 

Mariannen   kanssa   vaan   kunniota   sitä,   että   samaan   aikaan   on   tyttäresi   yo   juhlat, 

joihin   et   pääse   osallistumaan.   Anna   tyttärellesi   tunne,   että   se   sattuu.   Please,   ole 

nöyrä   edes   tämän   yhden   kerran   ja   näytä   se.” 

Yo   juhlat   onnistuivat.   N   oli   onnellinen   ja   tyytyväinen.  

R   oli   Mariannen   kanssa   R:n   kummitytön   (tavallaan   myös   minun,   perhetuttujen 

tytär)   luona   koko   päivän. 

“   Me   olimme   juhlissa   alusta   loppuun,   vaikka   muut   vain   käväisivät.”  

hän   kertoi   N:lle   seuraavana   päivänä.   Kehui   ne   juhlat.  

 

Minulle   ei   sanaakaan   N:n   juhlista,   vaikka   kysyin,   kun   sattumalta   aidan   vieressä 

seuraavana   päivänä   tavattiin.   Oli   hakemassa   N:ää   syömään. 

“Juhlat   olivat   onnistuneet” 

sanoin   ja   jatkoin 

“   Onko   sinun   mahdotonta   kiittää   minua   järjestelyistä?” 

“   Ei   “  

oli   R:n   vastaus.   Eikä   mitään   muuta.   Tai   no   hymyilyä. 

 

Viikon   kuluttua   F   kertoi,   että   R   oli   soittanut   juhlia   edeltäneen   puheluni   jälkeen 

F:lle.  

“   Olen   niin   pahoillani,   että   joudutte   asumaan   mamman   kanssa.   Mammanhan   pitäisi 

mennä   hoitoon   ja   käydä   edelleen   terapiassa,   kun   ei   pärjää   teidän   kanssanne.   Olen 

niiiin   pahoillani.” 
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“Siis   oikeasti   ?” 

“   Mitä   muuta   odotit” 

F   jatkoi 

”   ainahan   pappa   on   meidän   puolella   oli   asia   mikä   tahansa.   Ei   pappaa   kiinnosta 

sisältö   vaan   syyllinen.   Sehän   olet   aina   sinä.   Etenkin   nykyään.”  

F   aidosti   ihmetteli,   etten   ollut   sitä   tajunnut.  

En   ollut   en. 

Me   pyydettiin   toisiltamme   anteeksi   ja   todettiin,   että   vaikka   ollaan   erilaisia,   ollaan 

rakkaita   ja   tärkeitä.  

Aina   ja   ikuisesti.   Me   kolme.   Eiku   neljä.   Lilly   mukana. 

 

Juhannuksen   aikoihin,   yli   vuosi   tapahtuneesta,   törmäsin   netissä   erilaisiin 

Gaslighting   -sivustoihin.   Ilmiönä,   se   on   saanut   nimensä   samannimisestä 

elokuvasta   Gaslight/Kaasuvalo   (1944). 

 

Oikein   ahmin   niitä   ja   kaikkea   aiheeseen   liittyvää.  

Se   muistutti   niin   paljon   omaa   elämääni.   Sivusi   läheltä.  

Jotenkin,   niinkuin,   tunnistettavasti. 

#gaslighting 

- toisen   ihmisen   vaivihkaista   hämäämistä   tai   johdattelua   siten,   että   tämä   uskoo 

olevansa   väärässä   tai   erehtyneensä. 

Äärimmillään   sitä,   että   alkaa   uskomaan   olevansa   mielenvikainen. 
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Se   on   hienovaraista   henkistä   väkivaltaa. 

 

 

 

Tämä   oli   minun   juttuni.  

Tämä   oli   sitä,   mitä   olin   etsinyt.  

Tässä   on   se   juttu,   mitä   olin   tavoitellut. 
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Sitä   jotain,   mikä   oli   ilmassa,   mutta   jota   ei   oikein   huomannut   tai   vain   sivuutti,   ei 

osannut   sanallistaa   tai   tarttua   kiinni   vaan   yksinkertaisesti   vain   syyllisti   itsensä 

pikkumaisuudesta   ja   herkkähipiäisyydestä. 

  

Mutta   tässä   se   nyt   oli,   juuri   sellaisia   juttuja,   mitä   olin   itse   mielessäni   pyöritellyt.  

Kaikki,   elämä,   tuntuu   luonnollisen   arkiselta   ja   toden   kaltaiselta.  

Tapahtumat   ja   asiat   perustuvat   tavallaan   faktoihin.  

Tosin   muunneltuihin   totuuksiin,   mutta   taidokkaasti   käytettyihin. 

 

Näkymätön   todellisuus.   Vääristynyt   totuus.  

Kieroutunut   mieli   ja   toisen   alentaminen. 

 

Ja   kuvailtu   kuvio.   Siinä   on   aina   mukana   myös   kolmas,   mahdollistaja.  

Mahdollistaja   on   se   henkilö   tai   ryhmä,   joka   ei   välitä,   kääntää   katseensa   tai 

selittelee   ja   vahvistaa   manipuloijan   tekemisiä   tai   tekemättä   jättämistä.  

Joko   kylmyyttään   tai   ymmärtämättömyyttään.  

Näin   sitä   kohde   jää   yksin   oman   epäilynsä   kanssa.  

Se   onkin   pahinta.   Olet   yksin. 

 

Vuoden   aikana   oli   niin   paljon   tapahtunut,   että   osa   näkymättömästä   oli   tullut 

näkyväksi.  

R   teki   toiminnallaan,   teoilla   ja   tekemättä   jättämisillään   asiat   helpommaksi 

hahmottaa.   Ja   se   taas   helpotti   minua   ymmärtämään   erinäisiä   tapahtumia. 
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Tämä   ei   ollut   tavallinen   ero.   Ehei…   ilmassa   oli   ollut   jotain   aivan   muuta.  

Jotain   aivan   muuta. 

Sitten   alkoi   tulla   muistikuvia,   hetkiä   ja   tilanteita.  

Ja   ne   tulivat   syvemmältä   kuin   meistä.   R:stä   ja   minusta.  

Ne   tulivat   lapsuuden   perheistämme   ja   ehkä   vielä   kauempaakin.   Tosi   syvältä. 

Geeniperimästä.   Jostain   aikojen   saatossa   kehittyneestä.  

Täydellisestä   tunnekylmyydestä.   Oikein   puistatti.  

 

Mutta   siihen   ei   kannata   jämähtää   vaan   jatkaa   eteenpäin 

Menneisyys   auttaa   ymmärtämään   ja   vauhdittaa   tulevaa.  

Ammenna   oppi,   sure   surut,   anna   aikaa   ja   ala   rakentaminen. 

Oman   näköisen   elämän   pääpilarit.  

Nappaa   siihen   mukaan   mitä   tarvitset,mutta   vain   se.  

Karsi   turha,   jätä   se   taaksesi.  

Se   kannattaa.  

Rakentaminen   on   silloin   helpompaa.  
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Talomme   terassi   keskiyöllä   ennen   N:n   Yo   juhlia. 

Oman   perhetaustani   olin   jo   itselleni   hahmottanut.  

Lisäjuonteita   oli   vuosien   aikana   syntynyt.  

Kimuranttejakin,   mutta   irtipäästämisen   jälkeen   alkoi   uudelleen   rakennus.  

Nyt   olemme   siinä   vaiheessa,   että   mennyt   on   mennyttä.   Hyvällä   tavalla. 

Olemme   kaikki   kasvaneet.   Hyväksyneet   toisemme   ja   vain   elämme.   Rinnakkain. 

 

R:llä   oli   rakkaudeton   perhe   ja   sisällään   rakkaudettomuuden   traumat.  

Ei   empatiaa,   tai   toisen   osaan   asettumista.   Ei   läheisyyttä   tai   pyyteetöntä   yhteyttä.  

Kaikki   perustui   vaihtokauppaan.   Ja   hyvään   julkisivuun.   Lapsuudesta   alkaen. 

Jos   olet   kiltti,   niin   minäkin   olen   kiltti.  
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Mistään   ei   puhuttu.   Ei   puhuta   edelleen. 

Salaisuuksia,   joista   tuli   vaieta.   Vaietaan   edelleen.  

Oli   elämää,   joka   kiellettiin.   Kielletään   edelleen. 

Tiukat   säännöt,   rutiinit   ja   kiellot   kellottivat   elämän.  

Mutta   toisaalta   myös   täydellinen   rajattomuus. 

Pappa   edusti   ankaruutta   ja   mamma   ylisuojelevaa   poispilaajaa.  

Selviytymis   keinoksi   lapsi,   R,   valitsee   kiltteyden,   huomaamattomuuden   ja 

myötäilyn.  

Sillä   pärjäsi.   Kotona.   Ja   sieltä   ei   ollut   kiire   pois. 

Huonot   muistikuvat   piilotettiin   ja   lojaalisuutta   lujitettiin.   Vanhempiin. 

R   pysyi   aina   ensisijaisesti   mamman   poikana.   Ja   vähän   papan. 

 

Paul   Reiser   kirjoittaa   kirjassaan   Parisuhteellista   näin: 

“Mielenkiintoinen      juttu:   kysy   miehiltä,   miksi   he   menivät   naimisiin   juuri 

valitsemansa   naisen   kanssa   ja   suurin   osa   heistä   vastaa:   Hän   oli   ensimmäinen, 

joka   näki   hämäykseni   lävitse”. 

R   voisi   vastata 

   “Hän,   siis   Meku,   oli   ensimmäinen,   joka   EI   nähnyt   hämäykseni   lävitse.” 

Granissa   ja   nuoruus   ympyröissä   ei   oikein   flaksi   käynyt.  

Olin   yli   26-vuotiaan,   kotona   asuvan   R:n   ensimmäinen   tyttöystävä. 

R   oli   “Chubby   boy”.   Jos   olisi   asunut   maalla,   niin   se   peräkammarin   poika. 

 

Hämäys   alkoi   pettämään.  

R   tajusi   sen   ennemmin   kuin   minä.  
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Oma   kokemukseni 

Henkinen   pahoinpitely   -   emotional   abuse. 

Näkymättömyys   on   avainsana.   Siksi   sitä   on   niin   vaikea   huomata. 

 

Valehtelu,   sivuuttaminen,   ilman   huomiota   jättäminen,   ignoroida,   vaatiminen, 

kieltäminen,   selittely. 

Yllä   osa   niin   sanotusta   hiljaisesta   käyttäytymisestä.   Vähättelyn   lisäksi.  

Manipulointi   ja   kontrollointi,   tavalla   jos   toisella,   kuuluu   asiaan. 

Myös   äänekkäästi   voi   toisen   ohittaa. 

Nauramalla.   Vitseillä.   Tahdittomuudella   tai   liian   suoralla,   “rehellisellä”   tavalla 

puhua.  

Ja   ne   arkiset   lausahdukset.  

 

Kun   luin   näitä   juttuja,   olisin   voinut   antaa   esimerkit   omasta   elämästäni.   Ja 

annankin. 

Niin   tutuilta   ne   tuntuivat.   Pitkän   ajanjakson   ajalta.  

Niin   paljon   kuin   oli   hyvääkin,   oli   tätä   pahaa,   näkymätöntä.   Sitä   jotain. 

“   Sä   epäilet   kaikkea,   ei   sellaista   ole   edes   tapahtunut   tai   en   ole   sanonut,   kuvittelet 

vain”  

kun   kyseenalaistin   R:n   juttuja   tutussa   rapujuhla   seurassa. 

“   Olet   niin   herkkähipiäinen,   hmm,   suutut   taas   ihan   pikkuasioista”  

jos   mainitsin,   että   taas   sivuutit   minut   anoppilassa. 
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“      Mistä   sä   keksitkin   näitä   juttuja?”  

jos   kerroin   esimerkkejä   asioista,   mistä   R   ei   ollut   minulle   maininnut. 

“   Aina   sä   jauhat   näitä   samoja   asioita,   vaihda   jo   aihetta.”  

yleisin   aihe   anoppilasta   tultaessa.   Kyse   oli   famon   käytöksestä. 

 

Muistiasi   kyseenalaistetaan.  

Puheenaihetta   vaihdetaan   tai   vain   vaietaan   ja   lähdetään   pois.   

Rajojasi   ei   kunnioiteta.   Ne   mitätöidään   tai   vain   unohdetaan. 

 

Mutta   olin   rakastunut.      Romanttisesti   rakastunut.   Ruusunpunat   silmillä. 

Se   mikä   näyttää   liian   hyvältä,   ei   ole   totta.   Unohdin   sen. 

Romanttinen   rakkaus   houkuttaa.   Se   koukuttaa   ja   siihen   vajoaa. 

 

Noidankehä   on   valmis,   sillä   yhtäkkiä   alat   etsiä   syitä   itsestäsi.  

Jep.   Ne   ristiriitaiset   tunteet. 

Alat   kyseenalaistamaan   jatkuvasti   omia   johtopäätöksiä   ja   mietit   vakavissa,   oletko 

liian   herkkä. 

Olet   yhä   useammin   ymmälläsi,   pyydät   anteeksi,   vaikka   et   ihan   tiedä   miksi. 

Tunnet   olevasi   arvoton,   kun   et   mitään   tee   oikein   ja   otat   henkisen   vastuun 

kaikesta. 

Yksinkertaisesti   alat   selitellä   itsellesi,   että   tällaista   tämä   elämä   nyt   on,   kaikillahan 

on   jotain   epätäydellistä      edes   tajuamatta   mitä   oikein   teet.  

 

Näin   voit   huonommin   ja   huonommin   tietämättä   miksi.  
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Vaikka   kaikenhan   pitäisi   olla   hyvin. 

 

Tähän   päälle   sekavaa   kommunikointia.   Ristiriitaista   viestintää. 

Valhe,   ja   samaan   syssyyn   sen   vääristäminen   ja   kieltäminen. 

“   Olen   maksanut   laskun   “ 

“      Operaattori   kertoi,   että   et   ole   “ 

“   Ai,   no   maksan   sen   sitten   uudelleen   “ 

“   What,   miten   niin   uudelleen.   Sitähän   ei   oltu   edes   kertaalleen   maksettu   “ 

“   Aina   sä   raivoat.   Siis   kukaan   muu   ei   sua   kyllä   kestäis…” 

 

Nostetaan   toinen   jalustalle   tiettyjen   positiivisten   ominaisuuksien   perusteella.  

“Ihanaa   kun   et   ole   nipo   ja   olet   aina   niin   joustava.” 

Myöhemmin   käytetään   samoja   ominaisuuksia   osoituksena   heikkoudesta   ja 

viallisuudesta. 

“   Olet   niin   leväperäinen   ja   hutilo   ja   sinulla   ei   ole   tavoitetta   tai   intohimon   kohdetta.” 

Tai. 

Syyllistetään   toista   omista   teoista   tai   tekemättä   jättämisestä.  

Kun   toinen   kummastelee   ja   vastustelee,   tehdään   vastahyökkäys.  

“Ai,   sinä   olet   täydellinen,   joka   ei   koskaan   tee   mitään   virheitä.” 

Näin   R   käyttäytyi   minua   kohtaan   vuosien   saatossa. 

 

Kun   tilanne   tai   asia   keskustelun   aikana   koko   ajan      muuttuu   tai   fokusoiminen 

kohdistetaan   johonkin   aivan   muuhun   kuin   itse   asiaan,   on   tilanne   aivan 

hallitsematon. 
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Sellaisesta   on   silkka   mahdottomuus   selvitä   .  

Se   sairastuttaa.   Niin   lapsen   kuin   aikuisen.  

Itse   tekijä   voi   koko   ajan   hyvin. 

Kun   ei   ole   tunteita,   ei   ole   omaatuntoa,   ei   empatiaa,   eikä   itsensä 

kyseenalaistamista. 

 

Elinkin   näennäisesti   ihanaa,   auvoista   elämää.  

Siinä   olikin   toinen,   näkymätön   puoli.  

Sen   aisti,   mutta   ei   tajunnut. 

En   koko   yli   22   vuotisen   parisuhteeni   aikana   ymmärtänyt   olevani   aivan 

vinoutuneessa   suhteessa.  

Ihmettelin   välillä,   “Onkohan   tämä   nyt   ihan   normaalia”,   mutta   mikä   on 

oikeastaaan   normaali,   päättelin   lopuksi.  

Niin   epänormaali   vinksahti   normaaliksi.   Famon   ja   R:n   kanssa. 

 

Taistelin   kyllä   anoppia   vastaan,   mutta   en   nähnyt   ihan   lähelle.   Viereeni.  

R   kertoi   minulle      yhdet   jutut   ja   anopille   tai   kavereilleen   toiset.  

Samasta   asiasta,   mutta   eri   kantilta.  

Tämä   valkeni   minulle   vasta   yli   kahdenkymmenen   vuoden   jälkeen. 

 

“Kulta,   muistathan,   että   tämä   joulu   vietetään   minun   vanhempieni   luona?” 

“Tietenkin,   joka   toinen   vuosi,   niin   kuin   ollaan   sovittu.” 

Sama   keskustelu   R:n   ja   mamman   välillä. 
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“Tulettehan   taas   jouluksi   meille?” 

“Siis   niin   mielellään,   mutta   tiedäthän,   Meku   on   niin   vaikea….” 

 

Jummi.   Joskus   toivoisi,   että   elämää   voisi   elää   ja   seurata   kuin   The   Affair   sarjassa. 

Näkisi   heti   saman   tien   tilanteen   eri   näkökulmat.  

Ne   todelliset   ja   tulkitut,   toisille   eteenpäin   välitetyt. 

 

Hän,   R   oli   aivan   liian   hyvää   ollakseen   totta.  

Se   onkin   sääntö   numero   yksi. 

Liian   hyvä   on   huono.  

Sillä   hyvällä,   käytöksellä   ja   maneereilla,   peitetään   jotain. 

Se   on   kuori.   Naamio,   joka   peittää   todellisuuden. 

Minuuden,   jota   tässä   tapauksessa   ei   ole   edes   olemassa. 

Ymmärtäminen 

Luin   ja   juttelin.  

Marianna   Stolbowin   kirja   Erosta   eteenpäin   sanoitti   tunteet. 

Vihan,   surun,   häpeän   ja   katkeruuden   sekä   selvitti   joitain   ajatuksia.  

Antti   S.   Mattilan   pokkari   Näkökulman   vaihtamisen   taito   voi   olla   kevyissä 

kansissa,   mutta   asia   on   järeää.   Oivaltavaa   ja   kasvattavaa.  

Anthony   De   Mellon   teos   Havahtuminen   juurruttaa   elämän   perusajatuksiin, 

kuten   Don   Miguel   Ruizin   Neljä   tietä   vapauteen.  
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Sen   neljää   kohtaa   yritän   pitää   mielessäni   ja   elää   niiden   mukaan;   käytä   sanojasi 

puhtaasti,   älä   ota   mitään   henkilökohtaisesti,   äläkä   oleta   mitään   ja   tee   aina 

parhaasi.  

Tarvitsin   muiden   sanoja,   jotta   osaisin   ymmärtää.  

 

Hyvänä   lisänä   toimi   myös   Hercule   Poirot.   Mentorini.  

Ne   harmaat   aivosolut.   Ja   huumori. 

Miten   usein   murhan   takana   onkaan   salaisuus.  

Usein   aihe,   joka   ei   toiselle   ole   ollenkaan   salaisuuden   arvoinen,   mutta   toiselle   niin 

suuri,   että   sen   paljastumisen   pelossa   pitää   jopa   murhata.  

Pointti   on   menneisyys.   Sieltä   löytyy   vastaus.  

Toimimattomasta   vanhasta   käytös-   tai   ajatusmallista.  

Tai   lähinnä   siitä,   ettei   niitä   osata   muuttaa.  

Ratkaisu   on   useinkin   hyvinkin   simppeli.   Sitä   ei   vain   tule   ajatelleeksi. 

 

Löysin   yhtäläisyyksiä   omaan   elämääni.  

Vertaistukea.   Poirotista.  

Se   auttoi. 
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Olohuoneemme   Porvoossa.Lämmin   arkikolo. 

Alkoi   ymmärryksen   aika.   Yhtäkkiä   oivalsin,   ettei   vika   ole   ainoastaan   minussa.  

Eikä   R:ssä.   Me   yhdessä   olimme   oman   miinakenttämme   rakentaneet.  

 

Elin   peilikuva   persoonan   kanssa.   Tietämättäni.  

Ideat   ja   näkökulmat   tuplaantuivat.  

Luulin,   että      ajatellaan   saman   lailla,   halutaan   samoja   asioita.  

Väärin.   Kyse   ei   ollut   arvostuksesta   tai   me   -hengestä,   vaan   imitoinnista, 

matkimisesta   ja   miellyttämisestä.  

R   olikin   olento   jonka   oli   ensin   mamma   ohjelmoinut,   ja   sitten   minä.   Vahingossa.  

Ristiriita   syntyi,   kun   kyseenalaistin   vanhoja   koodeja.  

Kerran   koodattu   on   kerran   koodattu.   Sekin   oli   ohjelmoitu. 
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Siihen   meni   kauan,   ennen   kuin   tajusin   mistä   oli   kyse.   

 

Arvostusta   en   saanut   famolta.  

Halusin   sitä   kovasti,   samanlailla   kuin   aikoinaan   kotona. 

Kätevä   emäntä.   Seurallinen.   Kelpo   vaimo.  

Hyvä   sukulainen.   Huolehtiva   mamma. 

Tein   mitä   vain,   niin   se   ei   riittänyt.  

Lopuksi   se   tarttui   R:nkin.  

Tai   kaipa   se   oli   koko   ajan   hänessä   asunut,   mutta   nyt   se   tuli   paremmin   esille.  

Minä   en   vain   antanut   periksi,   hyväksynyt   sitä. 

 

Olin   taas   umpikujassa. 

Nyt   en   voinut   lähteä.   En   edes   uskaltanut   sitä   ajatella.  

Liian   paljon   olisi   ollut   menetettävää   ja   toisia   olisi   sattunut.  

Pelkäsin,   että   menetän   lapseni.   Sillä   oli   jo   kerran   uhattu.  

Tein   mitä   vain,   että   sain   pitää   lapseni.   Nyt   sen   ymmärrän.  

Se   on   ollut   tärkein   kriteerini   alistumiseen.  

Senkin,   alistuneisuuden,   nyt   ymmärrän. 

  

R   lähti.   Ajattelematta   hiukkaakaan   muita   tai   kokonaisuutta.  

Ajattelemalla   vain   itseään   ja   oman   lapsuuden   perheen   arvoja.  

Tavallaan   senkin   ymmärrän.   R   ei   enää   pärjännyt   miellyttämisellä. 

Me   halusimme   ja   odotimme   jotain   muuta.   Ihmistä.   Elämän   makuista   elämää. 

Loppupeleissä   niin   tytöt   kuin   minä   olimme   olleet   välineitä.  
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Saavutuksia,   jotka   oli   jo   saavutettu. 

“   Olimmehan   me   20   vuotta   naimisissa.   Se   on   nykyään   aikamoinen   saavutus.” 

eromainingeissa   tämäkin   tuli   suoraan   R:n   suusta.   

Bucket   listalla   oli   seuraavana   “Trophy   wife”. 

 

Marianne   I   jätti   R:n   toisen   miehen   takia.  

Nyt   on   menossa   Marianne   II.  

Ja   aina   kun   on   joku   Marianne   menossa,   papan   käytös   tyttöjä   kohtaan   muuttuu. 

He   jäävät   toiseksi   ja   kolmanneksi   ja   suuret   salaisuudet   alkavat.   Ihan   mistä   vaan. 

 

Silloin   kun   R   ja   minä   tapasimme,   saimme   toisiltamme   mitä   tarvitsimme. 

Minä   sain   huomiota   ja   R   sai   miellyttää. 

Kumpikin   meistä   halusi   perheen. 

R   oli   minulle   uusi   tuttavuus,   mutta   toisaalta   anoppi   vanhan   kopio.  

Mamma   tai   äiti,   joka   ihaili   poikaansa.  

 

“Se   oli   sitten   kuperkeikkamme!”  

totesimme,   kun   vuosien   kuluessa   ajattelimme   R:n   kanssa   hääkakkumme 

hääparin   kellahdusta.   Hääpäivämme   oli   11.9.1993. 

 

Niin   se   olikin.   Monta   vuotta.   Ainoa   kunnon   kupru   elämässämme.   Näkyvä   töyssy. 

Päivämäärä,   nine   one   one,   tuli   tosin   myöhemmin   tunnetuksi   maailmanlaajuisesti 

jostain   aivan   muusta. 

New   Yorkin   WTC   tornien   romahduksesta   vuonna   2001. 
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Päivämäärä   11.9.   on   saanut   minullekin   toisen   merkityksen. 

Se   on   nykyään   myös   Lillyn   kuolinpäivä.  

Kaikki   järjestyy 
 

Mietin   usein: 

“   Voi   minua,   multa   vietiin   kaikki,   miten   jaksan   enää   mitään…” 

Porvoossa   naapurin   rouva   aidan   takaa   sanoi   lempeästi, 

“   Ai   tänään   taas   tuo   What   about   me   -   vaihe.” 

Hän   oli   hienovaraisesti   ohjaillut   ja   vienyt   minut   sellaisille   poluille,   että   ensin   itkin 

ja   valitin   ja   seuraavalla   kerralla   olin   taas   piirun   verran   jossain   asiassa   edennyt.  

Kunnes   tuli   seuraava   töyssäys.   Ja   niitähän   tuli.  

“Muista”    hän   muistutti    “act,   not   react” 

Sillä   menin.   Lillyn   ja   mun   yhteys   oli   mielenrauhani   perusta   ja   avoin   yliopisto 

mielen   myllerrysten   apu.  

Informaatikon   opintoja,   kirjallisuutta   ja   journalistiikan   sekä   viestintää.  

Suoritettuna   oli   jo   kasvatustieteen   ja   filosofian   perusopinnot.  

Oli   rentouttavaa   syventyä   aiheisiin,   jotka   eivät   kuuluneet   arkeen.  

Sain   takapakkia,   mutta   silti   jatkoin.   

Aineopintojen   ovet   eivät   enää   niin   vain   aukea   sinne,   minne   haluaisi.  

Kirjastovirkailijan   ura   se   vain   loittoni   ja   loittoni. 

Yritin   yliopistoon   lukemaan   kirjallisuutta,   mutta   en   päässyt.  

Vähän   aikaa   aina   vähän   tökkäs,   mutta   taas   tartuin   kirjoihin.  
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Ne   ovat   olleet   minun   terapiani. 

 

Niin   ja   ystävät,   tutut   ja   tuntemattomat.   Mulle   on   sattunut   ihmeellisiä 

kohtaamisia.  

Sattumia   tai   ei,   niin   ainakin   mieleenpainuvia   tapaamisia.   Eheyttäviä   ja 

tervehdyttäviä. 

 

Kesä   2015   oli   käänteentekävä   kaikin   puolin.  

Se   ymmärrys.   Se   astui   kuvaan.   Ja   aloin   luottamaan. 

Blogikirjoitus   "Arkkienkeli"   kesäkuu   2015  

 

Enkeli   vai   Fenix   lintu? 

Kohtaaminen   I 

 

http://www.nainenyliviiskyt.fi/2015/06/24/arkkienkeli/
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“Hei,   me   taidetaan   tuntea”  

kuului   mäyräkoiran   hihnan   päästä.  

“Niin,   ollaan   varmaan   tavattu.   Tämähän   on   Lilly   ja   tuohan   on…”  

esitin   hallitun   kysymyksen.  

“Tarkoitin   kyllä   meitä”  

ja   puhuja   osoitti   itseään   ja   minua.  

Nostin   katseeni   koirista   ja   muistin, 

“   me   tavattiin   siellä   vanhempain   koutsissa,   siellä,   missä   puhuttiin   perheen 

keskinäisestä   synergiasta.   Siitä   taitaa   olla   jokunen   vuosi.”   

Käveltiin   nelistään   vajaa   tunti.  

Juteltiin,   vaihdettiin   ajatuksia   ja   pohdittiin   sitä,   mitä   kuultiin.   

Kerroin   omat   muistoni   terapiakäynneistä.  

Opeista   vastuulliseen   vanhemmuuteen. 

Kun   erottiin,   koirat   nuuhkivat   ja   nainen   sanoi: 

“   Taisin   osua   oikein,   jos   silloin   sanoin,   ettei   ongelmat   ole   teinissä   vaan   jossain   ihan 

muualla.      Kaikki   järjestyy.   Usko   vaan.”  

 

Porvoon   13   vuoden   aikana   tapasimme   vain   tämän   ainoan   kerran.  

Tällai   privaatisti. 

 

Kohtaaminen   II  
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“   Oletko   sukuun   naitu,   vai   onko   sukunimesi   omasi?” 

“Naitu   ja   erottu.”  

vastasin. 

   “   Olet   suomenkielinen,   miten   sut   on   edes   naitu?”  

kysyjä   hämmästeli. 

Jää   oli   sulatettu   ja   naurusta   ei   meinannut   tulla   loppua.  

Hänellä   oli   R:n   suvusta   oma   kokemus. 

Oli   seurustellut   fafan   sedän   tyttären   kanssa. 

“   Annetaan   nyt   nuorten   seurustella,   mutta   minusta   veren   ei   pitäisi   sekoittua.” 

Oli   setä   lohkaissut   vieraani   isälle,   kun   olivat   seurustelun   aikana   tavanneet. 

Haloo,      2000   -luvulla   ja   kukaan   R:n   suvusta      ei   ole   kuninkaallinen.  

Tai   HIV   -positiivinen.   Tietääksemme. 

Lähtiessään   vieraani   sanoi 

“   Kaikki   järjestyy   ja   hyvä,   pysy   kovana,   jonkun   on   pysäytettävä      joissain   suvussa 

kulkevat   vääristyneet   perinteet.   Loistavaa,   että   se   olet   sinä.   Onneksi   tyttärillä   on 

sinut.   Tsemppiä.”  

Kun   ovi   sulkeutui,   vollasin.   Ihan   pirusti.  

Eka   tsemppi.  

Sellainen   yksityinen,   eikä   yleisluonteinen,   vaan   spesifioitu   tähän   perheeseen. 

 

Samasta   asiasta   oli   puhunut   myös   terapeuttini.   Kesällä   ja   syksyllä   2014. 

Kävin   siellä   kymmenkunta   kertaa.  

Hän   painotti   kolmea   asiaa  
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”   R   olisi   lähtenyt   joka   tapauksessa   oli   paikallasi   sitten   ollut   kuka   tahansa.   Hänen   oma 

kapasiteettinsa   täyttyi,   eikä   hänellä   ole   kykyä   uusiutua   tai   oppia,   vaan   ainoastaan 

vaihtaa   ja   tavallaan   alkaa   alusta.” 

Toiseksi  

“   Tunnelukot,   ne   on   itse   avattava.   R      joko   kohtaa   ne   tai   sitten   ei.      Onneksi   itse 

rohkenet   ja   jaksat   pitää   tyttöjen   ja   itsesi   puolta   ja   aloitit   avoimuuden   perheessänne.”  

Kolmanneksi  

“   Sinua   ei   enää   ole   R:n   elämässä.   Hyötysi   on   käytetty.   Se   on   joku   toinen   henkilö,   joka 

saattaa   R:n   mieltä   liikuttaa,   jos   jokin   asia   menee   pieleen.   Sinua   ei   yksinkertaisesti 

enää   ole.”   

 

Teen   paljastuksen.   Kävin   myös   astrologilla.  

“   Olen   odottanut   sinua.   Kuvitellut   mielessäni   millainen   olet” 

“   Ymm..vai   niin..”  

ainoa   mitä   pääsi   suustani. 

“   Sinulla   on   huima   kartta.   On   jo   tarpeeksi   raskasta   olla   yhden   sukulinjan   stoppari, 

mutta   sinä   olet   useamman.   Istu   ja   aloitetaan.” 

Oli   se   huikee   kokemus.  

Se   mitä   olin   aavistanut   sai   varmuutta.   Täälläkin. 

 

Kohtaaminen   III 
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“   Olin   vähän   arvellut,   että   jotain   on   tapahtunut,   mutta   ajattelin,   että   kerrot   itse,   kun 

haluat.” 

Lähestyin   yhtä   naapuria   yli   vuosi   sen   jälkeen,   kun   R   oli   lähtenyt.  

Pidemmän   tarinan   kautta. 

“   En   ylläty,   onhan   R   sitä   sukua.”   “   Siis   mitä   sukua?”  

kysyin   uteliaasti. 

“   He,   ja   me   muut.   Ei   perustu   mihinkään,   muuta   kuin   sen   suvun   omiin   kuvitelmiin. 

Olitko   muuten   jostain   R:n   naapurista   tai   koulusta   vai   miten   tapasitte,   niin   ja   minkä 

ikäisinä?” 

“   Sokkotre߬t   ja   eri   ikäluokkaa   ja   eri   piireistä”  

vastasin,   tosin   vähän   pidemmin. 

“   Aivan,   tyypillistä.   Sen   suvun   miehet   eivät   läheltä   vaimoa   löydä.” 

Ja   kerroin   aikeistani   muuttaa   Lauttasaareen.  

Jouduin   rakkaan   talon   jättämään. 

Hän   oli   pahoillaan. 

 

Lähellä   muuttoani,   kuulin   ovikellon   soivan. 

“   Ole   hyvä.   Vaikka   muutatte   tyttöjen   kanssa,   niin   täältä   ette   lähde”  

naapuri   sanoi   taputtaessaan   kädellään   sydäntään.  

Vanhan   miehen   silmäkulmasta   valui   noro,   jonka   käteeni   tallensin.   

Lahjakynttilä   on   erikoisen   arvokas. 
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Entinen   kotitaloni   ja      Lilly.   Ihanat   muistot.   Rakkaat   ajatukset.   Kuva   kesältä   2016. 
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R:n   käytös 

Se   muuttuu   syklittäin.   Mielimantrani   vain   toisti   itseään: 

“   Tämä   ei   voi   olla   totta.   Tämä   ei   ole   todellista.   Mä   en   voi   uskoa.” 

Toisaalta   R   teki   irti   päästämisen   helpommaksi.  

Kun   ei   voinut   enää   luottaa,   niin   arvostus   ja   kunnioitus   katosivat.  

Samassa   myös   rakkaus. 

 

R   ylitti   itsensä   kerta   toisensa   jälkeen   tai   alitti.   Kuinka   vaan.  

Enää   ei   tarvinnut   arvailla,   epäillä   tai   kuvitella   tarkoitusperiä.  

Ne   olivat   syvältä.   Tosi   syvältä.   Eikä   niitä   ollut.   Tarkoitusperiä. 

Kun   ei   ole   tunteita,   ei   ole   mitään.   Pelkkää   päämäärätöntä   toimintaa.  

Epäloogisen   loogista   helminauhaa. 

Sekin   ihmisyyden   ja   robotin   yksi   ratkaisevista   eroista. 

 

Blogikirjoitus   “Irtaimisto”   kesäkuu   2016 

 

Ja   sitten   alkoi   myrkyttäminen.   R   on   jo   uhri   ja   marttyyri.  

Kaikesta.   Omaisuudestaan   ja   käytökseltään.  

R   tekee   sen   hyvin,   hyvin   hienotunteisesti.  

Ei   haukkuen,   vaan   uhrimaisesti   toteamalla. 

Sillai   ääni   väristen…”   ymmärrättehän..”.   Ja   ymmärtäjiä   tuntuu   riittävän.   Vielä. 

Hän   on   pelottavan   uskottava   ulkomaailmalle.  

http://www.nainenyliviiskyt.fi/2016/06/02/irtaimisto/
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Mutta   senkin   teho   heikkenee.  

Tai   sitten   ei.  

Vaihtoehtoinen   todellisuus   tai   muunneltu   totuus   ovat   nyt   in.   Thanks   Trump.  

Valeuutiset.   Trollaajat.   Huijaus   media.   Vastuuton   uutisointi.   Propaganda. 

Vielä   ei   ole   R   todellista   ylilyöntiään   tehnyt,   mutta   famolta   alkaa   jo   ote   lipsumaan. 

Se   alkoi   N:n   ylioppilaskuvasta. 

 

Famo   teki   minulle   palveluksen.   Hän   yliarvioi   valtansa.  

Teki   tökeryytensä   näkyväksi.  

Tosin   tyttöjen   kustannuksella.  

Ja   eniten   N:n,   joka   ei   ole   peluri,   vaan   oman   tiensä   kulkija. 

 

Murhaa.   Mietin   sitäkin.   Taas.   Nyt   famon   kohdalla.  

Kun   tytär   itkee   eikä   ymmärrä   famon   käytöstä.  

Murha.   Ajattelen. 

Nyt   kaukaa   ja   myrkyttäen.   Mantelin   tuoksuisella   syanidilla.  

 

Ne   on   tehty.   Murhat.   Mielessä.   R   ja   famo.   Jees.  

Tervehtyminen   on   hyvässä   mallissa. 

 

Tämä   perhe   ei   arvosta   pehmeitä   arvoja   ja   sitä   hiljaista   humaania   käytöstä. 

Sen   sain   erossa   tutaa.   Tietenkin.  

Valitettavasti   myös   tyttäret   ja   jopa   Lilly. 

Mutta   kuka   tätä   uskoo,   harva.  
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En   ensin   minäkään.   On   se   niin   pelottavaa. 

 

Blogikirjoitus   “Valokuva”   lokakuu   2015 

  

“Kulta,   sä   unohdit   sun   ylppärikuvat   mun   ruokapöydälle”, 

aloitin,   kun   nuorimmainen   hyppäsi   auton   kyytiin. 

Oli   käynyt   fafan   ja   famun   mökillä.   Pitkästä   aikaa.   Siskon   pyynnöstä. 

“Niillä   on   jo   kuva   musta”,   vastasi   mun   pikku   kulta   ja   veti   suunsa   viivaksi. 

“Siis,   miten   niin   voi   olla…   joku   itse   ottama   vai”,   jatkoin   ihmeissäni. 

“Ei   kun   virallinen   yo-kuva,   sellainen   mitä   en   ole   edes   valinnut”,   tuli   tiukka   vastaus. 

“Anteeksi   mitä,   eihän   se   voi   olla   mahdollista..”,   jatkoin   epäuskoisena. 

Toinen   oli   ilmeetön.   Selvästi   ihan   rikki,   aivan   lukossa.   Simpukkana. 

“Mitä   välii”,   irtosi   kireesti. 

Ja   minä   tiesin,   että   on   paljonkin.   Tosi   paljon   välii. 

  

Yo-juhlat   olivat   olleet   tunteita   täynnä. 

Ensin   saako   lakkia,   sitten   pidetäänkö   juhlat   ja   hirveä   haloo   yo-kuvasta. 

Onneksi   sisko   avitti.   Viikko   juhlien   jälkeen   oli   kuvaukset. 

 

Tytär   tykkäsi   juhlistaan.   Oli   onnellinen.   Saavutus.   Päätös.   Keskipiste. 

Mamma   eli   kuin   sumussa.   Ilman   shamppista.   Hyvä,   että   päivästä   selvisin. 

“Kiitos   juhlista.   Kaikkea   hyvää   jatkossa”,   oli   famun   viimeiset   sanat. 

   Minulle,   mutta   käytännössä   myös   lapsenlapsille. 
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Kuvarumba   alkoi   elokuussa. 

“Ei   tuota.   Kauhea.   Ei   koko   kuvaa.   Vain   kaula   ja   pää   saavat   näkyä”. 

Selvittiin.   Kaksi   kuvaa   tuore   ylioppilas   valitsi.   Eri   kokoisina   ja   kiitos-kortteina. 

Syyskuussa   läheteltiin.   Isovanhemmille   useampi. 

Fafalle   ja   famolle   piti   viedä.   Face   to   face.  

Niin   harvoin   he   enää   tapasivat.  

Omaa   poikaansa   ja   Mariannea   useamminkin. 

  

Lähetin   unohtuneet   kuvat.   Heti.  

Mietin   ja   kiehuin.   Maltoin   ja   rauhoituin. 

Suuntasin   valokuvaamoon.   Parin   päivän   viiveellä.   Virhe   myönnettiin. 

Kuva   oli   väärin   perustein   annettu   kolmannelle   henkilölle. 

“Kesäheikki”,   näin   vastattiin.   Jätin   asian   siihen,   sillä   näin   tytär   oli   toivonut. 

Ei   kuvan   takaisin   pyyntöä,   ei   tietoa   famolle,   sillä   kaikki   kostetaan.  

Tytölle.   Kokemusta   on. 

Syyttelyä.   Vähättelyä.   Ilkkumista. 

Näin   oli   jo   toimittu,   kun   tyttö   kuvasta   oli   maininnut.   Pappakin   kompannut. 

  

Meni   vartti   ja   sain   soiton.   Valokuvaamolta.   Tilanteeseen   oli   tullut   muutos. 

Famo   oli   soittanut   ja   tilannut   useamman   kuvan   oma   valinnaisesta   kuvastaan. 

  

Menin   paikan   päälle   ja   tehtiin   strategia.   Omistaja   ehdotti. 

Näyteltiin   läpi   mahdollinen   kohtaaminen   valokuvaamossa   ja   tehtiin   brii߬   tulevasta: 
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ollaan   pahoillaan   virheestä,   kerrotaan   oikeudellinen   tausta   eikä   teetetä   uusia   kuvia 

famon   valitsemasta   kuvasta.   Annoin   luvan   toisiin,   niihin,   jotka   N   oli   valinnut.   Tyttären 

suostumuksella. 

Odotin   jännityksellä   seuraavat   päivät. 

 

Odotus   palkittiin.   Yllättävästi.   Famo   oli   tullut,   kuunnellut   ja   poistunut. 

Oli   ollut   aivan   kauhuissaan,   kun   hänet   oli   tällaisiin   laittomuuksiin   sotkettu. 

Paheksui   kovasti,   että   valokuvaamolla   on   vielä   oikeus   toimia   ammatinharjoittajana. 

  

Sanaakaan   ei   ole   tytölle   kuvasta   sanonut.  

Ei   pyytänyt   anteeksi,   ei   ollut   pahoillaan   eikä   maininnut   millään   tavoin   koko   asiaa. 

   Ei   tätä   eikä   mitään   muutakaan.   Ja   aiheita   olisi   paljon. 

 

Tyttö   tietää   papan   ja   papan   perheen   tavat.  

He   eivät   tee   virheitä,   ovat   aina   oikeassa   ja   syy   on   muissa. 

Ne   on   ollut   pakko   oppia,   jos   meinaa   pärjätä. 

Ja   myös   sen,   että   on   toisenlaisiakin   tapoja.   Paljon,   paljon   parempia. 
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Nalle   hyökkäys   N:n   valituista   yo   kuvista.   Mamma   huumoria.   :) 

Muutama   viikko   sitten   toi   kosmos   taas   uuden   kohtaamisen. 

Olin   pastakonsulenttina      suuressa   marketissa.   Minusta   aivan   ihastuttava   pesti. 

Edessäni   kaupan   käytävällä   näin   fafan   ja   famon.  

Oltiin   viimeksi   tavattu   N:n   yo   juhlissa. 

Silloin   kesällä   2015.   Nyt   elettiin   maaliskuuta   2017. 

Mietin   ja   toimin.   Menin   kymmenkunta   metriä   vastaan. 
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“Hei,   mitäs   nuoripari.   Viikonloppu   ostoksilla?”  

aloitin   aidon   iloisesti. 

Fafa   oli   lähellä   paniikkia   ja   jos   olisi   voinut,   niin   olisi   juossut.   Ilman   ostoskärryjä. 

Famo   vain   hymyili   ja   tervehti   ja   esitti      diipadaapa   kysymyksen,   aivan   hallittuna. 

Kylmänä.   Kuivana.   Hymyilevänä. 

Pakko   mainita.   Respect.   Harva   tuohon   pystyy. 

 

Kävivät   esittelypisteessä,   kun   oli   pakko   ohi   mennä.  

Jutustelin   ja   vähän   fafaa   kiusottelin.   Kyynärpäällä   hihaa   hipaisin. 

Tuli   pieni   hymy,   mutta   äkkiä   katse   taas   kenkien   kautta   kaukaisuuteen. 

Lähtivät.   Eivät   sanoneet   sanaakaan.  

Kiersivät   takaani,   tupsahtivat   taas   käytävälle. 

Ei   vilkaisuakaan,   ei   kädenheilautusta,   ei   mitään   liikettä   suuntaani.  

Minua   ei   ollut   ollutkaan. 

 

En   yllättynyt,   en   pahoittanut   mieltäni,   ei   edes   vatsanpohjassa   tuntunut.  

Tiesin   jo   missä   mennään.  

 

Olin   ollut   aikoinani   tämän   perheen   pelastus.  

Statuksen   tuoja   .Normaaliuden   luoja. 

Esikoispoika   sai   vihdoin   tyttöystävän.  

Pääsi   naimisiin.   Tuli   papaksi.  

Ja   mikä   parasta,   famosta   tuli   famo   jo   alle   50-kymppisenä.  

Se   oli   ollut   famon   hartain   toive.  
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Minä   olin   perustehtäväni   suorittanut.   Hyvin   ja   hyvissä   ajoin. 

Muuten   olin   jo   vuosia   ollut      turhake.   Tälle   perheelle. 

 

Siinä      lämpimän   tuorepastan   äärellä   tunsin   itseni   tärkeäksi.  

Merkitykselliseksi.   Vapaaksi.   Ja   itsenäiseksi.  

 

Omat   vinkkini 

Kun   alat   uskoa   itseesi,   kaikki   se   mitä   luulit   kuvitelleesi,   se   mitä   et   voinut   uskoa   ja 

se,   että   syytät   aina   itseäsi   kääntyvät   häränpyllyä.  

Siitä   se   alkaa.   Tervehtyminen. 

 

Älä   edes   yritä   enää   ymmärtää   toista,   äläkä   aina   epäile   itseäsi.  

Ja   sitten   kun   vielä   ilmestyy   se   ensimmäinen   ulkopuolinen,   joka   uskoo,   ei 

kauhistele,   vaan   reilusti   uskoo   sinua,   olet   jo   voiton   puolella.  

Raja   uskomattoman   ja   jees,   kyllä   se   on   totta   -uskon   välillä   on   lopullisesti   ylitetty. 

 

Minusta   kurjinta   oli,   ettei   minua   kuunneltu   tai   minua   vähäteltiin.  

Siis   R:n   lisäksi,   muut,   joille   kerroin   R:n   toimista.   Se   oli   kurjinta.  

Sitä   meinasi   mennä   ihan   sekaisin.  

Minä   valitsin   apatian.   Tai   se   valitsi   minut.  

Piilotetun,   alitajuntaisen   kiukun   ja   vihan,   joka   kumpusi   voimattomuudesta.  

Nyt   sen   tajuan.  
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Ja   sen,   että   nykyisyydessä   keskityn   ensisijaisesti   itseeni.  

En   siihen   millainen   toinen   on   tai   oli. 

Ainoastaan   itseeni.   Toista   ei   voi   muuttaa.  

 

Sitä   voi   muuttaa   itseään,   mutta   se   ei   lupaa   mitään.  

Ei   parisuhteen   tai   jonkun   muun   vuorovaikutussuhteen   muuttumista.  

Ei,   ei   todellakaan.  

Tai   ei   ainakaan   siihen   suuntaan,   mihin   itse   toivoisi   tai   tähtäisi.  

Ei,   unohda   se.  

Unohda   samalla   myös   liika   empatia,   toisen   ymmärtäminen,   venyminen   ja 

myötäeläminen.  

Tunne   rajasi.  

 

On   paljon   ihmisiä,   jotka   vain   ottavat.  

He   antavat,   jos   itse   jotain   saavat   tai   hyötyvät.   Se   on   totta.   Realiteetti.  

Eivätkä   nämä   ihmiset   nuku   öitään   huonosti   tai   mietti   menneitä.  

He   mennä   porskuttavat   vailla   minkäänlaista   omaatuntoa   tai   mitä   se   nyt   onkaan.  

Jos   mieleen   häivähdys   tulee,   jostain,   se   on   vain   ja   ainoastaaan   itsekkäistä   syistä. 

 

Miksi   Minulle   kävi   näin?   Ei   niin,   että   miksi   meille   kävi   näin. 

Miksi   Minua   syytetään?   Se   siitä   rakentavasta   keskustelusta. 

Miksi   teet   tämän   Minulle?   Jos   vaikka   tytär   ottaa   omasta   tahdostaan   tatuoinnin. 

Joka   hetkessä   on   kyse   Minusta.   Me.   myself   and   I.  
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Saatan   itsekin   siihen   sortua.   Tähän   minä,   minä      -mantraan,   mutta. 

Käväise   siellä,   uhriutumisessa   ja   marttyyrimaailmassa,      mutta   jatka   ajatustasi. 

Miksei?   Vastaus   löytyy   yleensä   ihmeen   nopeasti.  

Jätä   Minä   narikkaan   ja   kuuntele   muita.  

Elä   niin,   ettet   aina   kierrätä   sitä   Minän   kautta.   

 

Itse   uskoin,   että   kaikissa   on   hyvää   tai   kaikilla   on   omatunto.   Hölynpölyä. 

No,   uskon   siihen   silti   vielä   vähän.   Mutta   vain   vähän. 

Naivismi   ja   yltiöromanttisuus   ei   ole   realistista   vaan   utopiaa.   Keijupölyä. 

 

Ajattele   eteenpäin.  

Unohda   mielestäsi   joidenkin   ihmisten   kohdalla   nämäkin   lauseet: 

Ei   voi   olla   totta   tai   Mä   en   voi   ymmärtää   tai   Eikö   muut   näe   tai   Eiks   toi   tajuu.  

Kaikki   on   totta.   Sinä   et   voi   koskaan   ymmärtää.   Muut   eivät   näe.   Hän   ei   koskaan 

tajua. 

 

Anna   tukea   läheisille,   heille,   jotka   joutuvat   olemaan   tällaisten   henkilöiden 

läheisyydessä.  

Muuten,   jos   voit:   päästä   irti,   luovu,   häivy   tai   vaikka   pakene. 

Mutta   pidä   aina   varasi   ja   rajasi.  

Älä   provosoidu,   äläkä   milloinkaan   luota.   Se   on   turhaa.  

Kerran   petetty,   eli   tälle   ihmistyypille,   kun   toinen   on   turhaksi   todettu,   sinut 

voidaan   aina   pettää   uudelleen.  
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Äiti,   isä,   isovanhempi,   sisar,   lapsi,   aviopuoliso,   alainen,   naapuri   tai   kuka   tahansa. 

Lähisuhteet   ovat   pahimmat.  

Ne   ovat   niin   sidoksissa   kontekstiin,   sosiaalisiin   tilanteisiin   sekä   yhteiskunnan 

normeihin.   Aiheet   ovat   tabuja.  

 

Mikään   ei   ole   itsestään   selvää. 

Kunnioitus   tulisi   ansaita,   eikä   langeta. 

 

Yleiskielessä   viljellään   usein   sanontoja   “Älä   välitä”,   “Yritä”   ja   “Ymmärrä”. 

Itse   muuttaisin   ne   muotoon;   Välitä,   Älä   yritä   ja   Älä   ymmärrä.   Hieman   selitellen. 

Välitä   ensin,   mitä   muut   sanovat,   toimivat   tai   tekevät.  

Tai   mitä   jättävät   sanomatta,   toimimatta   tai   tekemättä. 

Älä   yritä,   vaan   päätä   joko   teet   niin   tai   et   tee.  

Äläkä   koko   ajan   vain   ymmärrä. 

  

Kenelläkään   ei   ole   oikeus   huonoon   käytökseen,   törky   kieleen   tai   toista 

alentavaan   toimintaan,   vaikka   kuinka   olisi   itsellään   huono   olo   tai   on   sitä   joskus 

joutunut   itse   sietämään.  

Sitä   ei   tarvitse   ymmärtää.  

Oma   olotilan   on   asianomaisen   itsensä   selvitettävä   itselleen,   ei   muita 

kiusaamalla. 

Muuta   itse   välillä   näkökulmaa,   edes   millin   verran,   niin   huomaat   asiat   erilailla. 

 

Ja   pahoja   ihmisiä   on   olemassa.   Lähellä   ja   kaukana.   Se   on   hyväksyttävä.  



95 

Osa   tahallaan,   osa   tahattomasti.   Välillä,   toiset   jatkuvasti. 

Mutta   se,   miten   siihen   asennoidut,   on   oma   asiasi. 

 

Jummi.Toipuminen   on   ollut   kivuliasta.  

Hidasta,   mutta   eteenpäin   vievää.  

Elämä   kantaa,   kun   sen   sallii. 

Keskity   ratkaisuihin,   äläkä   ongelmiin.   Sillä   pääset   jo   pitkälle. 

 

Kintsugi 

 

Olen   tavannut   ihania   tuttuja   ja   tuntemattomia.  

Saanut   sanallisia   ja   sanattomia   tsemppejä. 

Kun   oma   sisin   on   niin   rikki,   että   hengityskin   sattuu,   on   ulkopuolisten   antama 

signaali      tärkeää. 

Varmistamista.   Vahvistusta.   Oman   sisäisen   äänen   uskomista.   Luottamista. 

“Voi   luoja,   tuo   sun   juttu   kuulostaa   ihan   Kintsugilta.   Tiedätkö,   sen   japanilaisen   jutun?” 

sanoi   yksi   ystäväni. 

No   en   tiennyt.   Googlasin.   Sen   verran   kiinnosti.  

Ja   olihan   se   kiinnostavaa.   Ohessa   kintsugi   omin   sanoin   selitettynä: 

 

Kintsugi     on   1500-luvulta   peräisin   oleva   japanilainen   keramiikan   korjaustekniikka 

ja   taidemuoto.  
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Särkynyt   esine   korjataan   taas   takaisin   hyötykäyttöön. 

Yhdistävänä   aineena   käytetään   kultapölylakkaa.  

Kultainen   sauma   tekee   korjauksesta   näkyvän   ja   itse   esineestä   kauniimman. 

Halkeamia   ei   siis   ole   tarkoitus   häivyttää,   vaan   nimenomaan   kultauksella 

korostaa.  

Epätäydellisyys   ja   virheet   antavat   itämaisessa   kulttuurissa   esineelle   arvokkuutta. 

Korjaus   saa   näkyä.  

Kultainen   sidos   voi   tehdä   arkisesta   esineestä   ainutlaatuisen   taideteoksen. 

Se   tuo   esineeseen   syvyyttä   ja   eloa.  

Esine   saa   oman,   uuden   tarinan.  

 

Kintsugissa   tuodaan   esille   esineen   piilotettu   kauneus   ja   voimaannuttava 

merkitys.   Rikkinäisyys   kertoo   menneisyydestä,   mutta   eheys   nykytilasta.  

Ja   usein   se   on      korjattuna   kokonaisuudessaan   kauniimpi   ja   vahvempi. 

Eheämpi,   uusi   taideteos. 
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Kuva:   www.ritual-cuisine.com 

Tuon   saman   ajatuksen   voi   tuoda   itse   elämään.  

Ja   ne   eri   tunteet,   ne   ovat   sallittuja.   Niiden   on   lupa   tulla.  

Mutta   niiden   läpi   on   itse   elettävä. 

Olen   ikuisesti   kiitollinen   kutsuista,   seurasta   ja   yhteydenotoista.  

Ne   olivat   tärkeitä.   Silloin   ja   nyt.   Kiitos.   Yhteisöllisyys   eheyttää. 

 

Näillä   eväillä   alkoi   matkani   siihen,   että   aloin   pitämään   itsestäni   enemmän. 

Muruset   alkoivat   muuttumaan   paloiksi   ja   palat   suuremmiksi   kokonaisuuksiksi. 

Hissukseen,   kun   sain   olla   rauhassa   ja   turvassa   ympäristössä,   jossa   olin   ehdoitta 

ja   ilman   vaihtokauppaa   hyväksytty. 

Ai,   se   teki   hyvää.   Ja   tekee   edelleen.  

 

Edelleen   välillä   epäilen   omia   tunteitani.  

Syyllistän   itseäni   ja   kuvittelen,   että   vain   kuvittelen. 

Pelkään.   Tyttöjen   puolesta.  

Ymmärtävätkö,   että   lähellä   voi   olla   epänormaaliutta.  

Mutta   näkymätön   on   alkanut   tulla   näkyväksi.  

Ja   pelko   väistyä.   Kaikesta.  

Tyttärillä   on   oma   reittinsä   ja   minulla   omani. 

 

Nykyään   katselen   R:ää   eri   silmin.   Sinisilmäni   ovat   vaihtuneet      multicoloriksi. 

Nyt   olen   varma,   enimmäkseen,   että   olen   oikealla   tiellä.   Omallani.  
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Ja   sen   pohja   on   Rock.   Terveellä   tavalla. 

 

R:ää   mietin   enää   harvoin.   Ei   ole   syytä. 

Ei   tule   mitään   tärkeää   mieleen.   Tai   tulee   sittenkin.  

Äänettömyys   ja   näkymättömyys.  

Ja   näin   se   saa   ollakin.   Nyt   vain   todellisesti. 

 

Ajatus   karkaa   edelliskesään.  

Kahta   ystävääni   lainaten. 

“   Ihanaa,   me   ollaan   saatu   Meku   takaisin   .” 

Toinen   lohkaisi 

“   Niin,   ikälisällä.” 

Me   kaikki   tiedettiin,   että   lausahdus   oli   komplimentti.   

Ikälisä,   se   oli   se   näkyvä,   loistava   kultainen   korjauksen   jälki.  

 

Nyt   ja   eteenpäin. 

Sillä   mennään   ja   hyvältä   tuntuu. 

Juu,   on   ollut   romantiikkaa.  

Sen   verran,   kuin   olen   tarvinnut.   Enemmänkin,   jos   olisin   halunnut. 

 

Töitä.   Ok,   jonkin   verran.   Erilaisia   juttuja.   Olen   tykännyt. 

Rientoja   ja   menoja.   Ihanasti.  

Mökkeilyä,   Skånen   pyöräretki   ja   Adele   konsertti. 

Paljon   asioita,   joita   luulin,   että   ohi   on. 
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Ei   ole.   Ne   mistä   tykkään,   niin   mukana   kulkevat   ja   uutta   on   ilmestynyt. 

 

Ihmisiä.   Tuttuja.   Ystäviä.   Asioita.   Paikkoja.  

Ja   extempore   toimintaa.   Ihanaa. 

 

Tyttäret.   Nuo   elämäni   tähdet.   Mukana   ovat. 

Vieressä,   sylissä   ja   puhelimen   päässä. 

Lähellä,   mutta   kaukana.   Mielessä   ja   mielen   takana.  

Arjessa   ja   juhlassa.   Visusta   ja   väljästi   elämässäni.   Rakkaina. 

Yhtä   suurta   kokemusta   rikkaampana.   Kyllä.   Rikkaampana. 

Ja   eletään   elämäämme.   Nyt   ja   huomenna. 

 

Äiti   ja   lähisukuni.   Lähennytty.   Ollaan   enemmän   toisistamme   tietoisia. 

Tarvitsemme   ja   tuemme.   Sillai   kivasti,   ei   takertuvasti. 

Olemme   iloisia,   että   olemme   olemassa.   Itsellemme   ja   toisillemme. 

 

Ystävät.   Ihanat.   Tärkeitä   ja   turvallisia.   Erilaisia   ja   samanlaisia. 

Miehiä   ja   naisia.   Eri   ikäisiä   ja   kokoisia.  

Eikä   ainuttakaan   ylimääräistä;   virasta,   pakosta   tai   velvollisuudesta. 

Ei,   ei.   Tämä   pöytä   on   katettu   hyvästä   tahdosta   ja   vilpittömyydestä. 

 

Vastoinkäymiset   ja   ei   niin   kivat   tapahtumat   ovat   elämän   säröjä   tai   rikkonaisia 

palasia.  

Mutta   mitään   ei   ole   menetetty.  
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Palaset   voi   koota   uudelleen. 

Baby   steps,   kaksi   eteen,   yksi   taakse,   tai   miten   vaan.  

Kunhan   suunta   on   eteenpäin. 

Ja   tärkeintä   on,   että   tietää   mistä   on   kyse,   uskoo   siihen   minkä   tuntee   ja   luottaa. 

Itseensä. 

On   löydettävä   oma   minuutensa,   jotta   voi   jatkaa   matkaa. 

 

”Ehjimmät   meistä   on   sirpaleista   tehty”  

Tommy   Tabermann   

Tuntuu,   kuin   olisin   uudelleensyntynyt.      Se   on   ihana   tunne. 

Olen   saanut   uuden   mahdollisuuden.   Olla   ja   elää.  

Olla   minä.   Nainen   ja   mamma.   Ja   kaikkea   siltä   väliltä. 
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