
Suuri   Puhallus  

-   valitut   blogikirjoitukset,   Mervi   Sjöblom 

Alla   on   ensimmäinen   blogikirjoitukseni   viiden   vuoden   takaa,   jolloin   en   mitään 
mistään   ymmärtänyt.   Itsellenikin   se   on   jotenkin   liikuttava   sinisilmäisyydessään. 

Vuosi   2012   oli   todellinen   juhlavuosi. 

Tammikuun   ekasta   alkoi   ns.   uusi   elämä   eli   työt   "illaksi   kotiin"   -työnantajalla 

päättyivät   fyysisesti.   Päätös   oli   osaltani   oikea.   Muistot,   kokemus   ja   ystävät   jäivät.   Ja 

5.12.   juhlin   viiskytvuotispäiviäni.   Se   oli   fantastista.   Koko   vuosi   oli   hulppea,   oikea 

tajunnan   räjäyttävä   ja   se   sai   juhlallisen   päätöksen.   Parhaan   mahdollisen.  

Olen   nauttinut   vuosien   tuomasta   elämästä;   saadusta,   annetusta   ja   kaikesta 

mahdollisesta.   On   ollut   aikaa.   On   ollut   mahdollisuus.   On   ollut   ymmärrys   tehdä   se 

nyt,   eikä   huomenna.... 

On   ihanaa   tuntea   olevansa   rakastettu   niin   mammana,   vaimona,   tyttärenä   kuin 

ystävänä   ja/tai   "vain"   hyväksyttynä   omana   itsenään.   On   terveyttä,   paitsi   vihoitteleva 

olkapää,   on   rohkeutta,   tiettyä   kokemusta,   elämänryppyjä,   optimismia   ja   positiivista 

asennetta. 

Paljon   jo   on,   ihan   riittämiin,   mutta... 

Eletään   tätä   päivää,   hyväksytään,   vaikutetaan,   tehdään   valintoja   ja   välillä   vain 
ollaan. 

Ei   lupauksia,   vain   elämää.  

Tänään,   joulun   ja   uudenvuoden   välissä,   tapaninpäivänä   2012   ajattelin   aloittaa 
blogin. 

Itse   haluan   kirjoittaa   muistiin   tapahtumia,   tunnelmia,   hetkiä,   tekoja,   tunteita   ja 

ajatuksia   tavallisesta   arjesta,   elämästä   yleensä.  

Toivon,   että   sinä,   lukijani   jakaisit   ne   kanssani.   Yhdessä   on   aina   mukavampaa. 

Meku 



   MRrrr   R  

Tammikuun   3.   2013 

Pukki   toi   erikoisen   hienon   lahjan.   Tai   oikeastaan   mies   sai   sen   ennen   joulua   työpöydälleen,   toi 
kotiin   ja   antoi   sen   minulle   saatesanoin   ”Hyvää   joulua!   Voi   laittaa   kiertoon,   jos   et   pidä”. 
 
Arkiromanttista   toimintaa.   Tosijuhlat,   Meku   50v,   ovat   ohi.   Jouluhan   on   joka   vuosi. 
 
Laatikko   oli   hieno.   Musta,   jämerä   ja   magneettilukollinen.   Sisältö   epäilytti,   ihmetytti, 
mutta   miellytti.   Se   oli   vain   käyttöönottoa   vaille.   Otin   varaslähdön,   joten   aattona,   ennen 
virallista   lahjojenjakoa,   saatoin   siitä   jo   hehkuttaa. 
 
Olin   aivan   myyty   ultra-terävään   ja   pitkäikäiseen   keramiikkaveitseen. 
Se   on   kivan   mallinen,   pieni   ja   kätsy.   Sillä   leikkaa   nätisti,   jopa   ilman   roiskeita   pikkaisen 
liian   pehmeätä   tomaattiakin.   Sipuli   sulaa   veitsen   käsittelyssä   ja   lihanleikkuu   ei   koskaan 
ole   ollut   näin   näppärää.  
 
Se   on   kova,   terävä,   hajuton,   kevyt   ja   helppo   pestä.   Ulkonäkö   voi   muistuttaa   heppoista 
lastenkeittiön   varustetta,   mutta   todellisuus   on   toista.   Olen   esitellyt   veitsen 
lähiympäristölleni   erinomaisena   työvälineenä,   mutta   huolimattomasti   käytettynä 
vaarallisena   esineenä.   Useaan   otteeseen. 
 
AAHHHH......   huuto   kajahtaa   ja   mielessä   (ehkä)   jotain   muuta,   mutta   mieheni   ei   juuri 
kiroile.   Sitten   kuuluu   p....a.   On   siis   tosi   kyseessä. 
 
   ”Ei   mitään   hätää”,   ”kaikki   ihan   ok”   ja   ”kiitos,   en   tarvitse   apua”,   ovat   lauseet   mitä   saan   irti. 
Keittiöön   tullessani,   on   jo   vasemman   käden   etusormessa   tarkistusvaihe   päällä;   ensiveri 
on   valunut   ja   yhdessä   todetaan,   että   sormenpää   on   paikoillaan.  
Kyseessä   on   pieni,   mutta   syvä   pistohaava.   Miehen   ego   on   saanut   sitäkin   syvemmän 
viillon.   Hän   oli   ns.   ohimennen   avannut   veitsellä   pizzajauhepussia. 
 
Helpottuneena   suht   pienestä   haaverista,   aloitan   papatuksen.   Kuin   lapselle,   kun 
huomaa,   että   taas   selvittiin,   vaikka   ensin   pelkää   pahinta.   ”En   halua   enää   edes   nähdä 
tuota   veistä   ”,   ”heitä   pois   se”   ,   hän   tuskailee   kuin   varhaisteini,   sillä   haavahan   on   veitsen 
vika.   Sormea   varmaan   jomottaa,   sillä   äksyily   ja   harmittelu   jatkui,   mikä   ei   ole   hänelle 
tyypillistä. 
 
”Kyllä   haavoittunut   karhukin   voi   käyttäytyä   arvaamattomasti”,   tuli   vastaus   ihmetykseeni. 
Mielikuvissamme   karhut   eivät   varmaankaan   vastaa   toisiaan. 
 
Mies   pudotti   veitsen   ö-laatikkoon   ja   meni   yläkertaan.   Minä   otin   sen   esiin   ja   jatkoin 
yläkertaan.   Veitsi   tosin   jäi   toiseen   alakerran   laatikkoon.   Oven   raosta   näin   Nigellan   uudet 
herkut   -ohjelman   ja   sängyllä   pötköttävän   turhautuneen   miehen,   joka   piteli   vasenta 
tassua   ylhäällä,   sydämen   yläpuolella.   Hän   näytti   surkealta. 



 
Huikkasin;   ”   Big   bear,   is   there   any   room   for   Honey??”. 
 
Haavat   paranevat   ja   karavaani   kulkee.   Tästedes   kutsun   blogissani   miestäni   kirjaimella   R. 
 

Rati   riti   rallaa   

Helmikuun   1.2013 

Malediivit,   Marrakech,   Kioto,   Cinque   terre   -vaellus,   Englannin   Agatha   Christie   –kierros, 
Hong   Kong,   The   Turks   &   Caicos,   The   Blue   Lagoon   –matka   minne   päin   maailmaa   vaan, 
sillä   se   nyt   vain   kuulostaa   niin   autuaan   ihanalta.   Sitten   lista   paikoista,   joissa   voisin   elää 
viikkoja/kuukausia   tai   ainakin   viettää   aikaani   usein   ja   paljon.   NYC,   Stockis,   Karibia   ja 
ProvenceAlpes-Côte   d'Azur.   Toteutusta   vaille   olevat   haaveet.   Piste. 
 
Sitten   tuli   matkamessut.   Lisää   kohteita.   Lentoja   halvalla.   Tarjouksia. 
 
Valmistauduiin   hissukseen;   risteily   ja   lehtiä.   The   sunday   times   Travel,   Condé   Nast 
Traveller,   Luxury   Hotels   –   ultimate   city   escapes,      25   Beautiful   Homes   all   over   the 
world………   Siis   mitä   mä   teen!!   Ja   jatkoin;   101   Romantic   Getaways   ja   The   World’s   Heritage 
–   a   complete   guide   to   the   most   extraordinary   places.   Miksi   minun   pitäisi   "paeta"? 
arkeako?   minä   tykkään   siitä!!! 
Tuli   ähky.   Jo   ennen   messukäyntiä.   Valinnan   vaikeus.   Haluun   –   en   haluu   –   ehkä   –mielen 
sarakkeet.   Ilonpilaajana   realismi. 
 
Aloitin   listan,   minne   halusin   ja   minkä   olen   jo   kokenut.   Jatkoin   minne   vielä   todella 
haluaisin;   kuumaa   vai   viileää,   rauhaa   vai   kulttuuria,   perheen   kanssa,   ystävättärien   kera 
vaiko   vain   med   R.   Entä   yksin......ei,   ei.   Nyt   ei   kyllä   ole   tarvetta.   Lista   piteni   ja   leveni.  
 
Muistot   ja   tapahtumat   sekoittuivat.   Hymyilin,   pyöritin   päätäni,   huokasin.      Mitä 
enemmän   ajattelin   ja   muistelin,   sitä   enemmän   kaikki   meni   huller   och   buller.   Osasta   en 
enää   tiennyt   olinko   itse   kokenut   vai   lukenut,   kuullut   tai   nähnyt   artikkelin/dokkarin   tai 
mainosᧀlmin. 
 
Vai   oliko   se   unta,   toivetta   vai   le᧘aa? 
Iän   ja   elämän   tuomaa   armoa,   totesin.   On   ihanasti   kokemuksia,   yhdessä,   erikseen,   eri 
seurueissa   ja   touhuissa.   Olen   ollut   tropiikissa,   alpeilla,   purjehtimassa   ja   safarilla 
autiomaan   hiekkadyyneillä.   Tunnelmoinut,   aistinut   ja   nauttinut.   Ja   mitä   ilmeisemmin 
olen   kuunnellut,   katsellut   ja   imenyt   itseeni   ympäristöni   matkailuaiheiset   kertomukset 
sekä   kokemukset.   Nauratti.  
 
Minullahan   on   aika   arsenaali   elämyksiä;   omia   ja   toisten,   kunhan   omat   matkajutut   ovat 
sitten   omia…   Nautinpa   niistä   kaikista,   tästä   vuodenajasta   ja   hetkestä.  
Ei   matkailu   poissuljettua   ole,   mutta   kaikki   aikanaan.  



Nyt   on   lunta   ja   pakkasta,   siis   hiihtämään.   Lähelle,   puhtaaseen   luontoon   ja   raikkaaseen 
ilmaan. 
Simppeliä   meininkiä,   ilman   UM:n   varoituksia   tai   lääkeᧀrmojen   sloganeita.  
 
Olin   matkamessuilla   pitkäaikaisen   ystävättäreni   kanssa.   Monta   reissua   olemme   yhdessä 
tehneet.   Istuimme   shamppiksella   suurimman   osan   vierailustamme.   Ahvenanmaan   osasto   oli 
kiva. 
 

Approbatur 

Maaliskuun   18.   2013 

Aloitin   kasvatustieteiden   perusopinnot   avoimessa   yliopistossa   syyskuussa. 
 
”   Ja   heti   alkuun   onnittelut   rohkeasta   päätöksestäsi.   On   hienoa,   kun   ihminen   jaksaa 
lähteä   oppimaan   aivan   uusia   juttuja   elämässään.   Tekstisi   on   pohdittua   ja   olet   selkeästi 
perehtynyt   joka   teemaan.   Innovatiivisia   ajatuksia.”.   Tässä   osa   lehtorini   palautteesta 
ensimmäiseltä   jaksoltani. 
Seuraavaksi   oli   vuorossa   tieteellinen   tutkimus;   sen   ymmärtäminen   ja   kirjoittaminen.” 
Hyvä   opiskelija,   en   ole   arvioinut   työtäsi   (pisteet   0)....Tehtävässäsi   on   ollut   sellaisia 
puutteita,   minkä   vuoksi   olen   pyytänyt   sinua   sitä   täydentämään.” 
 
Kun   on   hyvä   mieli,   niin   paha   mieli   ei   jää   kauan   kummittelemaan.   Tässä   pelissä   lehtori   on 
The   Boss.   Hän   vie   ja   minä   vikisen   ja   teen,   tai   vaan   teen.   Essee   on   nyt   täydennetty.  
Kolmannen   osion   tentistä   4.   Nyt      olen      neljännen   osion   (yht.6   osa-aluetta)   ryhmätyön 
kimpussa. 
R   opiskelee   työn   ohessa   toista   vuotta   MBA   tutkintoa;   N,   lukion   ekaluokkalainen, 
pakertaa   pitkää   matikkaa   Hanken   tähtäimenään;   F   on   abi,   siis   yo-todistus   keväällä   (lue; 
lahjat   ja   juhla)   ja   minä,   harrastan   ja   haluan   hum.kandin   paperit.  
Muilla   kiirettä   ja      auvoinen   tulevaisuus   ja   minulla.........hitto,   miksen   opiskellut 
nuorena!!!!!!  
 
Parkuminen   ja   sadattelu   eivät   auta,   joten   teen   minkä   parhaaksi   näen.   Ja   hyvinhän   tässä 
on   käynyt.   On   ollut   hyvät,   kivat   duunit   ja      sitten   tämä   kaikki   muu.   Que   sera   sera,   what 
ever   will   be,   will   be..... 
 
Muutama   viikko   sitten,   oli   lauantaina   lähiopetuspäivä   Helsingin   yliopistolla.   Minulla   oli 
varattu   kimppakyyti.   Se   petti.   Oli   se   aamu,   kun   pakkasta   oli   -28C.  
R:lle   herätyskuiskaus.   Unenlämmin   kuski   ajoi   minut   ja   toisen   kimppakyytiläisen   stadiin.  
Nuori   yliopisto-opiskelija   pölisi   koko   matkan.   Ei   oltu   koskaan   aikaisemmin   jutusteltu   ja 
aamun   jännitys   taisi   laukasta   puhetulvan   mm.   opiskelusta,   töistä,   tulevaisuudesta.  
Iltapäivällä   oltiin   jo   tuttuja. 
 
Opiskelu   on   kivaa.   Eri   alojen,   minulle   lähinnä   humanististen   aineiden.   Saa   teoreettista 
pohjaa   omille   ajatuksilla,   uusia   tuttavuuksia   ja   näkökulmia.  



Opiskelulla   on   hyvä   olla   tavoite.   Minulle   se   on   ymmärtäminen. 
 
”Sulla   on   hyvä   elämä”,   uusi   tuttavani   sanoi.   Niin   on.   Minun   eletyn   elämäni   approbatur. 
Sen   ymmärtää   vielä   paremmin,   kun   on   opiskellut   �loso�an   perusteet . 
 

Hipsuttelua  

Huhtikuun   18.   2013 

Ähtssiu,   sniif,   köh,   röh,   lörps,   huokaus   ja   taas   kaikki   alusta. 
Ohessa   meidän   äänimaailmamme   n.   3   viikon   ajalta.   Meille   tuli   ei-toivottu,   ei-odotettu   ja 
ei-pidetty   vieras.   Kevät᧘unssa.   Ei   kiva.  
 
Tänä   vuonna   se   iski   onneksi   lievemmin,   ilman   suurempia   vaurioita,   kuten 
keuhkoputken-   tai   poskiontelontulehdusta.   Mutta   tauti   iski   kaikkiin   kolmeen   vuorollaan. 
Eri   voimakkuudella,   eri   aikaan,   mutta   samoilla   oireilla.   R   sai   sen   ensimmäisenä. 
 
”Ei   mua   mikään   vaivaa.   No   vähän   viluttaa.   Pientä   kuumotusta.   Mä   menen   vähän 
pitkäkseni”,   siinä   osa   sananvaihtoamme.   R   ei   ole   sairas   edes   sairaana.   Olen   tarkistanut; 
paidan   alta   ei   löydy   Superman-trikoota.   R   on   eri   mieltä.   Tietyt   työhommat   oli   hoidettava, 
mutta   myös   relattava.   Vaimo   painosti   lepäämään.  
Lämmintä   mehua,   villasukat,   imeskelytabletit   ja   huolenpitoa.   Jos   ei   muuta   niin   vilkaisu 
ovenraosta,   kosketus   otsaan   tai   hellä   huulten   painallus   poskelle.   Tuuletusta,   keittoa   ja 
tyynyliinojen   vaihto.  
 
R:n   nenä   vuosi,   yskitti,   mutta   katse   kiitti.   Vaimo   ymmärsi,   oli   lähellä. 
 
   ”Nyt   mä   en   jaksa.   Sorry,   en   voi   puhua.   Hitto   on   kylmä,   mä   en   kestä   tätä   kuumuutta!   Yök, 
ei   enää   yhtään   sitruuna-hunaja   teetä”,   äännähtelin   niin   ääneen   kuin   pystyin   seuraavalla 
viikolla.   R   venytti   aamupäivää   tai   aikaisti   iltapäivää.   Tarkisti   yöpöydän   arsenaalin; 
aloevera   nenäliinat,   freesiä   vettä,   tietty   pastilli   ja   eight   hour   cream.   Yskin,   torkahtelin   ja 
niistin.  
 
Kerran   tunsin   suukon   paljaalla   isovarpaallani   ja   hennon   peiton   siirron.   Hymyilin.   Välillä 
hipaisun   kämmenselälläni. 
Tarkastuskierrot   olivat   ihania.   Leikin   nukkuvaa,   hengitin   tasaisesti   ja   ajattelin;   kaikki   hyvin. 
  
”Mä   en   halua   tätä.   Mä   en   voi   hengittää.   AINA   mulla   on   näin   kamalaa.   Mun   nenä   irtoaa. 
Mä   en   voi   enää   koskaan   puhua   normaalisti.”,   on   ollut   viime   viikon   tunnelma.   N   sai 
kunnon   räkiksen   kesken   kokeiden   palautusten   ja   uuden   periodin   alkua. 
Synttärisuunnittelut   olivat   vaakalaudalla.   Pyyääh,   nyyh   ja   välillä   hiljaiset   kyyneleet.   Sniif. 
Tein   kaiken   mitä   pyydettiin. 
 



Kaakaot   ja   uunileivät   ikk:lla   (ilmakuivattukinkku).   Aluksi   menthol   nenäsuihke, 
myöhemmin   vain   kosteuttava.   Menthol   nipisteli.   Annoin   kolmasti   päivässä   kuumetta 
alentavan   pillerin,   usein   suosikki   mehua   ja   jotain   ravitsevaa. 
En   koskenut,   ei   saanut   kuin   vain   poikkeuksellisesti,   ”kokeile   mun   otsaa”.   Niin   ja   kun 
laitettiin   sitä   menthol   voidetta   rintaan.   Tuttua   lapsuudesta. 
 
Nyt   ollaan   voiton   puolella..   ”Mä   olen   ihan   kalpea   ja   punaläikikäs.   Kato   vaikka.   Mä   otin 
kuvia”,   N   voihkii.   Ollaan   matkalla   normaalia   olotilaa.   Kohta   ollaan   terveitä.   Koko   sakki.   . 
Ei-toivottu   tunkeilija   on   taas   vähäksi   aikaa   kadonnut. 
 
On   se   jännää.   Läheisyys   on   hoidoista   tärkein,   paitsi   teinille.   Tai   on   se   silloinkin,   mutta 
vain   kun   Minä   Itse   Haluan. 
 
Hipsuttelu,   pieni   kosketus,   se   parantaa   parhaiten. 
  

Lahja 

Toukokuun   3.   2013 

   Toivottu   vai   yllätys.   Juhlapäivänä   vai   ex-tempore.   Aineellinen   vai   aineeton.   Kallis, 
ylellinen   vaiko   ajatuksella,   merkityksellä   varustettu   tai   molempia. 
 
Puhun   lahjasta,   joka   on   ihana   saada   ja   kiva   antaa,   en   siis   elämästä   tai 
taidosta/ominaisuudesta   vaan   häneltä   minulle   –suhteen   huomionosoituksesta. 
Pettymys   vai   onnenhetki.   Magic   moment,   jos   se   menee   nappiin,   jos   ei,   sitäkään   ei 
unohda   koskaan.   Toiveen   täyttymys   on   jotain   niin   suurta,   ettei,   ettei....sanotuksi   saa.  
 
Lahja   on   monisärmäinen   juttu. 
Ensimmäisen   timanttini   sain   15   -vuotislahjaksi,   ensimmäiseltä   poikaystävältä.   Toisen, 
vähän   yli   kaksikymppisenä.   Pojalta   sekin.  
Nyt   sormessani   kiiltelevä   on   mieheltäni,   R:ltä,   "jätte"   yllätys,   40-vuotislahja.  
Sain   sen   Kansallisoopperassa   pähkinänsärkijä   –baletin   väliajalla.  
Herkkä   puhe,   pieni   paketti   povitaskusta   ja   kolmen   rakkaan   katseet.  
Shamppis   lämmitti   ja   Kanebo+37   pysyi.   Viulut   tulivat   tauon   jälkeen,   seuraavassa 
näytöksessä. 
 
Suurin   osa   koruistani   on   lahjaksi   saatuja. 
Lempikorvakorut   sain   kerran   ystävänpäivänä   ruusukimpussa.   Viime   vuonna   sain 
arkisemmat   kukkaruukussa.   Hassun,   elefanttijono   –käsikorun   toi   joulupukki. 
Valkokultainen   x-   mallinen   sormus   on   muisto   15v.   hääpäivästä.  
Asteltiin   punaista   mattoa   Tarkiaiselle.   Olin   haltioissani. 
Valitsin   sen   monien   joukosta.   Otin   minulle   parhaan.   Niin   kuin      aikoinaan   R:n......   ;). 
  
Aina   ei   kaikki   lahjat   ole   olleet   onnistuneita.   Myönnetään. 



Sain   kerran   äitienpäivänä   pyörän,   jostain   kehä   III   liikkeestä.   Sen   nimi   muistutti   sitä,   mikä 
minulle   tuli   mieleen,   kuvaannollisesti,   kun   se   tuotiin   yläkerran   makkariimme   –   harakiri. 
Hymyilin   ja   kiitin.   Pyörä   myytiin   huuto   netissä. 
 
Entäs   se   N:n      pappa-tytär   NYC      -matkan   tuliainen.   OMG. 
N   oli   saanut   Ti᧘anylta   hopeakorun   (   F   oli   myös   saanut   omalla   matkallaan)   ja   minulle   oli 
lähetetty   liikkeestä   kuva   kaulakorusta,   ”tykkäätkö   ?   ”.   Joo-o.      Odotusarvot   olivat   korkeat.  
 
Sain   turistikaupan   avaimenperän.   Siinä   oli   R:n   nimi.   Säilytän   sitä   Ti៛�any   –rasiassa, 
kopiolaatikossa   Kiinasta.   Piruuttani. 
 
Toki   olen   saanut   tarpeellista,   hyödyllistä   ja   jotain   muuta   ihanaa.   50-vuotisjuhlani   olivat 
käytännöllisin   lahja   ikinä!   Ikimuistoinen. 
Onneksi   R   ymmärtää   hemmotella   naisiaan.   Meitä   kaikkia   neljää.   Useimmiten   onnistuen. 
Äitienpäivä   lähestyy.   Meillä   R   hoitaa   päivän   paketin.   Yleensä   toivon   ”rauhaa   ja 
rakkautta,”   mutta   nyt   minulla   on   lahjatoive.  
Haluaisin   ulkoisen   kovalevyn   tietokoneelleni.   Tietokoneeni   vetää   viimeisiä,   joten   on 
varauduttava.   Oma   ”kovalevyni”   on   mukavasti   huollettu   ja   se   on   ᧘ow   -tilassa   HyväMieli. 
 
Yksi   syy   siihen   taitaa   olla   se,   että   sain   R:ltä   Kirjan   ja   ruusun   päivänä   kukkakimpun. 
Yllätyksen,   jolla   oli   merkitystä.   Se   oli   täydellinen   lahja. 
 

Ikkunaprinsessa 

Kesäkuun   6.   2013 

Maisema,   se   näky   minkä   ensin   näet   kun   heräät,   on   tärkeä.  
Nyt   en   tarkoita   vieruskumppania,   huoneen   sisustusta   tai   kenties   uutta   klenninkiä,   jonka 
olet   ripustanut   sänkysi   vastalaidalle,   vaan   sitä,   mitä   näet   ikkunasta. 
Edellä   mainitutkin   ovat   hyvin,   hyvin   tärkeitä   ja   virikkeisiä   uuteen   päivään,   mutta   se,   kun 
katsot   ulos,   siis   omasta   maailmastasi   ulos,   on   minusta   tärkein.  
Etenkin   makuuhuoneen   ja   keittiön   näkymät. 
 
Meillä   näkyy   seuraavan   puutalonpääty,   vaaleanpunainen   (vahvempi   kun   meidän   väri), 
taivas   ja   puita.   Sopivan   etäisyyden   päässä.   Minun   katseeni   viivähtää   aina   talonkatolla.  
Se   kertoo   sään,   vuodenajan   ja   sen   yli   siintää   muu   maailma.  
Näin   kesäisin   näen   lokit   ja   jostain   kummasta   ilmestyneet   korpit,   aika   kamalat 
kopistelijat.  
Vai   onkohan   noi   variksia.   Mustaharmaita   kumminkin.   Eivät   maisemaa   haittaa. 
 
Keittiön   ikkuna   on   ykkönen   Se   on   katutasossa   ja   siitä   on   suora   näkymä   toisen   naapurin 
pihakulmaan.  
Kätevää,   sillä   siellä   on   vanha,   hyvin   hoidettu   puutarha.   Nyt      talo   on      hetken   tyhjillään, 
joten   puput   (   meillä   ei   ole   city-kaneja)   ja   kissat   saavat   touhuta   nurmella   mielin   määrin. 
Tietämättä,   että   naapurin   katse   valvoo.... 



Edelliskodista   oli   näkymä   rhododendroneihin   (   olikohan   ne...)   ja   valtavaan   tuomeen.  
Makkarin   ikkuna   oli   usein   vain   vähän   raollaan,   vähemmän   kuin   kissan   mentävä.  
Tuoksuja   ja   siitepölyä. 
Silti   mukavan   hämyisä   olotila.   Viileä,   myös   kesällä.   Vauvoille   unelma   unitila. 
Tämänkin   kodin   keittiöstä   avautui   maailma.   Sieltä   näkyi   meri,   ehkä   noin   kolmen   minun 
heittämäni   kiven   päässä.   Oli   avaruutta   ja   suurten   linjojen   tuntua. 
Vanha   Nesteen   torni   vastarannalla   (kaukana,   kaukana...)   toi   suurkaupungin   meininkiä.  
Fantsu   avaus   aamuun. 
 
EX-työpaikan   aamutaksitkin   tulivat   tosi   ajoissa   paikalle,   varsinkin   kesäisin.   Ihmettelin   ja 
sain   vastaukseksi;   ”   Rauhallinen,   vilpoisa   ja   kaunis   ranta.   Ei   kai   haittaa,   kun   tulin 
levähtämään   ?”. 
Ei,   ei   tietenkään,   nyt   tiedän,   enkä   turhaan   kiirehdi.   Aamurauhaa   puolin   ja   toisin. 
 
Ensimmäinen   yhteinen   koti   R:n   kanssa   oli   toisaalla.   Makkarin   ja   keittiön   ikkunat   olivat 
ostoskeskuksen   roskiksille.   Se   näky   ja   ne   äänet.  
Roska-auto   kävi   siinä   neljän   viiden   tienoilla.   Kuultiin. 
Ja   se   koti,   johon   R   tuli   ekaksi   kylään   ja   sitten   olemaan.   Yksiö.   Autotallien   yläpuolella.  
Muuten   kyllä   hyvin   rakas. 
 
Ollaan   käyty   katselemassa   asuntoja,   tulevaa   kotia   stadista.   Vaikeaa,   hankalaa   ja   osaksi 
vähän   haikeaa.   Pakko   ei   ole   muuttaa,   mutta   R:tä   ja   minua   kutkuttaa   taas   stadi .  
 
Sydän   sykkii   sinne   suuntaan.   Mutta   ne   näkymät,   tunteet   ja   tuoksut,   lisättyinä   tietyillä 
muilla   rajoituksilla.   Ei   kompromissia   vaan   just   eikä   melkein.   On   löydettävä   löytö. 
 
Rauli   Badding   Somerjoki   lauloi   Ikkunaprinsessasta.   Badding   haaveili,   minä   en.   Tässä 
asiassa.   Haluan      vastaisuudessakin   ikkunan,   jonka   heijastus   ja   näkymä   ovat   ihania. 
Aidosti   ja   oikeasti,   päivällä   ja   yöllä.   Haluan   mahdollisen   toteutuvan. 
 
Haaveet   ovat   sitten   toinen   juttu. 
 
Juhannusruusuista   Juhannusta!! 
   
 

Yksi  

Syyskuun   9.   2013 

Yksi   riittää. 
Lause,   jota   lapsuuden   kodissani   viljeltiin   usein,   ainakin   makeisista   puhuttaessa. 
  
Se   alkoi   Irma   –kekseistä.   Marie   –keksejä   sai   kaksi,   suklaakuorrutettuja   vain   yhden. 
Niitä   oli   harvoin. 
Se   yksi   suklaalla   riitti,   se   hipoi   täydellisyyttä,   mutta   että   Irma   –keksejäkin   vain   yksi. 



Ei,   ei   ,   sitä   ei   pieni   tyttö   voinut   ymmärtää.   Kaipuu   jäi. 
Ei   varsinaisesti   Irmoihin,   mutta   siihen,   että   hyvää   tekee   mieli   lisää   ja   oivallus,   että   kuka 
sen   tietää   mikä   määrä   kellekin   riittää. 
  
Yhden   kerran.   Kerta   vain.   Mennään   yhdelle.   No,   kerrankos   sitä. 
Otetaan   vain   yhdet.   Kerta   kiellon   päälle.   Ei   yhdestä   haittaa   ole. 
  
Niin   monta   lausetta   ja   tarinaa   alkaa   määreestä   yksi. 
Siinä   yhdessä   pitäytyminen   onkin   elämää   suurempi   juttu. 
Jos   jokin   maistuu,   miellyttää,   tuntuu   vaan   niin   mahdottoman   hyvältä,   niin   yhteenkö 
pitäisi   tyytyä.   Apua. 
Perään   tulee   heti   valinnanvaikeus. 
Minkä   otan/saan,   jos   vain   yhdestä   on   kysymys. 
  
Kun   yhdestä   tulee   kaksi,   kolme,..... 
voi   seuraukset   olla   arvaamattomat. 
Silloin   tällöin   jopa   siitä   yhdestä,   siitä   kerrasta. 
Joskus   yksi   on   tarpeeksi,   joskus   taas   yksikin   on   liikaa. 
  
On   tässä   kaikilla   meillä   taitelemista.   Voi   elämä. 
  
Tein   kerran   hyvän   valinnan. 
Uskon   sen   olleen   oikean. 
Monasti   ollaan   kohdattu   myötä   –ja   vastoinkäymiset,   yhden   kerran   melkein   luovutettiin. 
Periksi   ei   anneta.   Ei   kertaakaan.   Arvokkaasti   yhdessä   talsitaan. 
11.9.   2013   olemme   olleet   R:n   kanssa   20   vuotta   naimisissa. 
  
Olen   yhden   miehen   vaimo.      Se   on   minulle   riittävästi. 
 
 

Sergei 

Syyskuun   9.   2013 

Mulla   on   depis. 
Todella,   mullakin.   Monella   ehkä   on.   Joskus. 
Sellainen,   että   haluaa   vain   olla,   ei   sellainen,   ettei   haluaisi   olevan. 
Tai   oikeastaan   haluan   vain   nukkua,   maata   ja   torkkua. 
Silti   olen   levoton. 
  
Kesä   oli   ihana,   syksy   fantsu,   mutta   nämä   ensimmäiset   kostean,   koleat   aamut.   Ne   aina 
yllättävät. 
Kylmää   hohkaavat   pihalaatat,   märät   lehdet   ja   tummanpuhuvat   hiekanjyvät. 
Sää   ottaa   ylivallan,   se   määrää   kulkijan   tahdin.   Umpikengät. 
Ja   puhun   nyt   vain   matkasta   ulko-ovelta   postilaatikolle. 



Silti.   Umpikengät.   Vilunväreet   ovat   saapuneet.   Nekin. 
  
Touhua   riittää.   Muilla.   Osalla   jopa   muille   jaettavaksi. 
Nyt   on   tullut   minulle   pikku   pysähdys. 
En   päässyt   opiskelemaan   sitä,   mitä   halusin. 
Uusi   ura   on   loittonemassa,   ainakin   sen   saavuttaminen   pitenee.   Pahus. 
Aloitin   silti   toiset   opinnot,   mutta   kompromissi   on   aina   kompromissi. 
Innostus   puuttuu. 
Onneksi   uusi   mahdollisuus   häämöttää.   Toivoa   on. 
Just   nyt   se   ei   lohduta. 
  
Elän   tällä   hetkellä   odottavan   aikaa.   Muutama   langanpätkä   on   hukassa. 
Odottavan   aika   tuntuu   todellakin   pitkältä.   Uuvuttavalta. 
Niin   pitkältä,   että   hermostuttaa,   kutittaa,   kiukuttaa,   närästää,   raivostuttaa, 
tekonaurattaa,   syöpötyttää,   harmittaa,   laiskottaa,   itkettää,   kolottaa   ja   turhauttaa. 
Niin   vietävästi. 
Etenkin,   kun   ei   oikein   tarkkaan   tiedä   mitä   odottaa.   Vähän   vihiä   kyllä   on. 
  
Huokaus.  
  
Sumuun   on   turha   suin   päin   sukeltaa.   Sen   tietää   jokainen. 
Mutta   moniko   malttaa   jäädä   odottamaan   sen   hälvenemistä. 
Minä   opettelen. 
Rauhallisuutta,   malttia   ja   pitkäjänteisyyttä. 
Sellaista   levollisuutta,   kun   näin   Sergeissä. 
Kotisatamassaan,   usvassa   kelluvassa   luostariveneessä. 
 
Sillä   ei   varmana   ole   koskaan   ollut   depistä.   Epistä. 
 

Suklaarasia  

Joulukuun   26.   2013 

Joulupukki   kävi. 
Kävi   taaskin.   On   se   aika   vuodesta.   Viis   säästä. 
Se   on   käsittämättömän   jännää   odottaa   ja   kuunnella,   josko   meidän   kotioveen 
koputetaan. 
Kop.   Kop.   Ja   kaksi   mammaa   katsoi   keittiön   sohvalla   hölmistyneenä   toisiaan. 
Oli   juuri   välisuklaiden   aika.   Lähipuodista.   Brunbergia. 
Taas   meidät   yllätettiin.   Lapsia   ei.   Ei   tälläkään   kertaa.   Eikä   Lillyä. 
 
Joulu   on   täynnä   traditioita,   näin   on   aina   ollut      -meininkiä   ja   tiettyä   jännitystä. 
Aina   kaikki   onnistuu,   tulee   toki   yllätyksiä,   mutta   ruoka   maistuu   ja   aaton   odotus 
palkitaan. 
Samaa   rataa,   ennakko   oletusten   mukaisesti,   mutta   silti   uudesti. 



 
Meillä   on   lahjoja   hmm…   paljon.   Turha   kainostella.   Niitä   on   todella   paljon. 
Ja   kun   henkilöitä   on   kymmenkunta,   ikä   jaukama   5v-70v.   +   Lilly,   niin   isompikin   huone 
täyttyy. 
Kirjoja,   sukkia,   lautasia,   kuppeja,   robottikoiria,   hiihtotakkia,   kypäräkamera,   tv, 
lahjakortteja   ja   Lush-tuotteita.   Jatkoa   tulee;   runoja,   naurua,   yllätyshuudahduksia, 
ilonkyyneleitä,   paperien   kahinaa   ja   narujen   ilotulitusta. 
Ei   voi   mitään.   Tällaista   meillä   on   ja   tästä   tykätään. 
 
Jos   on   muutosten   aika,   se   tulkoon   luonnostaan.   Kertoo   ihanan   tuoksusarjan   saanut,   uutta 
puhelinta   opiskeleva   tobleronea   syövä,   Sunrise   Avenueta   kuunteleva   kashmirsukkainen 
jouluihminen. 
 
Aattoiltana,   kun   pääni   tyynylle   kellistin,   kävin   mielessäni   läpi   tämän   joulunajan   ihmeitä. 
Yksi   on   ehdottomasti   ylitse   muiden.   Se   on   niin   minua   itseäni.   Tämä   tapahtui   muutama 
päivä   ennen   jouluaattoa.  
Olin   kotona,   keittiössä   arkisesti   tekemässä   ruokaa   ja   R   tuli   töistä.   Kurkkasin 
ruokailuhuoneeseen   ja   R   tuli   vastaan   vielä   ulkovaatteet   päällään   syli   täysi   tavaraa. 
“Kulta,   toin   sulle   lahjoja!”. 
Juustolaatikko,   sellainen   ns.   heinillä   täytetty,   pari   punaviinipulloa   ja   suuri,   litteä 
vanhanajan   Fazerin   suklaarasia. 
 
Olin   hetkessä   P-Haagassa   ja   lapsuudenkodin   olkkarissa.   Isäni   sai   työnsä   puolesta 
joululahjoja.   Usein   samoja   joka   joulu.   Juustolaatikko   haisi,   mutta   laatikosta   sain 
tuuletuksen   jälkeen   barbeille   olohuoneen/makuuhuoneen/kylppärin   seinät.   Laitoin 
ikkunat   ja   verhotkin.   Laatikko   oli   siihen   aikaan   umpinainen,   ei   läpinäkyvä. 
Mutta   se   suklaarasia   (tai   ne   suklaarasiat).   Se   näytti   pienen   tytön   silmin   reilusti 
isommalta   kuin   mylly-lautapeli,   mutta   ehdottomasti   pienemmältä   kuin   corona. 
Vähän   pienemmältä. 
Se   oli   huikea.   Ja   aina   isä   antoi   lahjat   äidille. 
Suklaat   menivät   kyllä   meille   lapsille. 
  
Siinä   minä   olin   vuonna   2013   omassa   kodissani   vaimona/äitinä/pikkutyttönä   ne   joulunajan 
ikiherkut   kädessäni   ja   purskahdin   itkuun   sanoessani   kiitos. 
 
Osa   elämästäni   vilahti   mielessäni   ilman,   että   olin   kuolemassa   (thank   God..)   Olin   vain 
niin,   niin   visusti   kiinni   omassa   elämäntarinassani!! 
Nastaa.   Jatkan   samaan   malliin. 
Nauraen,   vollaten   ja   suklaakonvehdeista   nauttien. 
“Life   is   like   a   box   of   chocolate° 
-Forrest   Gump- 
  
Tervetuloa   Uusi   Vuosi   2014!! 
 
 



Jälkiä   jättäen 

Tammikuun   30.   2014 

Rakkaus.   Opiskelu.   Seikkailuhalu.   Työ. 
NYC,   Stockis   tai   Stadi.   Nykyiset   lempikaupunkini. 
Ekalta   riviltä   viimeinen   ja   toiselta   riviltä   ei   mikään. 
Tai   ehkä   pian   lisään   listaan   Malmö. 
Duuni,   syy   muuttoon,   sinne   minne   ei   tiennyt   edes   halunneensa. 
R   on   jo   aloittanut   kotiutumisen.   Minä   olen   siellä   ja   täällä. 
Meillä   on   nyt   kaksi   kotia. 
  
Viime   viikonloppuna   olin   ensimmäistä   kertaa   R:n   (   hän   puhuu   koko   ajan   meidän) 
Ruotsin   kodissa      kylässä   tai   tarkistus   matkalla   tai   pikku   reissulla   tai   oikeastaan 
(mielestäni)   miehelässä. 
 
R   huseerasi.   Laittoi   aamiaisen,   lounaan   ja   illallisen   sekä   neuvoi   huushollin 
perussäännöt.  
Mihin   ulkovaatteet,   missä   pyyhkeet   ja   jos   tarvitset,   niin   missä   ovat   sakset,   tulitikut, 
villasukat   tai   maljakko.   Huoneisto   on   osaksi   valmiiksi   kalustettu. 
 
Kaikki   oli   niin   ordning   och   redo. 
 
Mutterikahvipannukin   pestiin   ja   kuivattiin   heti,   kun   plöröt   oli   kuppeihin   kaadettu.  
Sillalailla.   Joo-o,   otan   esimerkkiä. 
Se   olen   todella   minä,   se   meidän   perheen   ”mihin   mä   sen   nyt   laitoinkaan”   –ihminen   tai 
vitsien/parisuhdekirjojen   ”jätänsukatmihinsattuu”   –tapaus. 
  
Hassua.   Ollaan   niin   kuin   kotona,   ilman   sen   oikean   kodin   askareita,   mutta   silti   niin   kuin 
lomalla.   Tosin   ilman   hotellisiivoojaa. 
  
Nautin,   nautin   ja   nautin.   Muistelin   omia   menneitä   asumuksiani. 
Olen   ollut   aupairina   eli   asunut   perheessä,   opiskelijasoluissa   ja   pienessä   kommuunissa 
Ruotsissa,   Mantskulla   kaksin   ja   yksikseni   niin   yksiössä   kuin   kaksiossa. 
P-Haagan   yksiö   oli   suosikkini.   No,   oli   se   lapsuudenkotikin. 
 
Oma   perheemme   on   muuttanut   kolmasti.   Kerran   vähän   perusteellisemmin   eli 
kaupunkia   vaihtaen. 
Tosin   vastineeksi   saimme   omakotitalon   ja   Lillyn.   Se   oli   silloin   ehtomme. 
Muutto   kehä   III:sen   ulkopuolelle   ensin   arvelutti,   mutta   kannatti. 
Hyppy   Suomen   ulkopuolelle   tässä   iässä   hämmentää   vielä   vähän. 
Onneksi   ihan   mukavalla   tavalla. 
 
Ei   sitä   todellakaan   voi   tietää,   mitä   tulevaisuudessa   tapahtuu. 
Hyvä   niin.   Ja   onneksi   tapahtuu. 



  
Tuli   maanantai   ja   R   meni   töihin.   Tein   pitkän   kävelyretken   ja   ennen   kuin   lähdin,   laitoin 
kakkoskodin   paikat   kuntoon. 
Melkein   sen   näköiseksi,   kuin   tullessani. 
Jätin   näkyville   aamutakkini   ja   vartalovoiteeni. 
Näkymättömiin   sen,   mikä   on   niiden   välissä. 
  
Illalla   R   soitti,   ”Ihanaa   kun   kävit.   Nyt   tämä   tuntuu   kodilta”. 
Hymähdin   ja   kehräsin   tyytyväisenä.   Ensi   viikonloppuna      nähdään   taas. 
Silloin   ykköskodissa   ja   taas   seuraavana   kakkosessa. 
Pääasia,   että   ollaan   yhdessä,   samassa   kodissa   niin   usein   kuin   se   on   mahdollista . 
  

Vaihdevuodet  

Huhtikuun   3.   2014    

No   niin,   no   niin. 
Keho   kulkee   omaa   polkuaan   ja   mieli   toista.   Samperi. 
 
Olin   kuullut,   huomio,   vain   kuullut   kaikennäköisistä   iän   tuomista   pikkujutuista,   kuten 
unettomuudesta,   hajamielisyydestä,   kuumotuksesta   ja   kuivumisesta. 
Siis   kuivumisesta,   kääk,   tulee   mieleen   kuivattu   liha   tai   kala.  
Mielikuva   taikoo   verkkokalvolle   kuvan,   jossa   ne   roikkuvat   katosta.   Ja   ympärillä   pyörii 
kärpäset.   Raatokärpäset. 
Hyi.....nyt   ajattelen   muuta;   kedon   kukkia,   metsämansikoita   ja   raikasta   merituulta. 
Kuulun   nyt   kuitenkin   virallisesti   uuteen   joukkoon. 
Minua   odottaa   apteekissa   sähköinen   geeliresepti.   Sen   pitäisi   auttaa   vaihdevuosiin. 
  
Apteekki   saa   odottaa.   Puhelin   on   tärkeämpi. 
Järkytys   on   jaettava,   jotta   oma   olo   helpottuu. 
 
Soitin   äidille.   ”Hei,   sun   vauvoista      (mulla   on   kaksoisveli)   toisella   on   vaihdevuodet”. 
Äiti   vastasi   yllättyneenä,   ”ai,   nyt   vasta.   Oletko   muuten   huomannut,   että   veljesi   vain 
komistuu...”.  
Se   oli   tällä   kertaa   lyhyt   puhelu. 
 
Soitin   R:lle.   ”Kulta,   ne   lapset   oli   nyt   sitten   todella   tässä”.   R:n   vuoro,”Ai,   oli   vai...siis   sun   kanssa. 
Äh...   mä   vaan   vähän   skämtaan”.   Ai   kiusoittelet. 
Nyt   on   huumori   kuule   pikkasen   vähissä.   Se   oli   se   puhelu. 
 
Kotona   N:lle   varovasti,      ”Tiedät   sä,   mamma   alkaa   sittenkin   vanhentua”. 
N   vilkaisi   ja   katsoi   mammaansa   takavuosien   ”Daaa”   –ilmeellään. 
”   Hej,   kelle   se   on   uutinen.   Onhan   se   huomattu   jo   aikoja   sitten!”. 
  
Käännyn   hiljaisen   luottoystäväni   puoleen.   Googlaan. 



Erään   sivuston   ensimmäiset   rivit   pitäisi   kai   lohduttaa: 
”   Länsimainen   nainen   elää   nykyisin   yli   kolmasosan   elämästään   vaihdevuosien   jälkeen. 
Vaihdevuosilla   tarkoitetaan   sitä   naisen   elämänvaihetta,   jolloin   munasarjojen   toiminta 
heikkenee   ja   lopulta   sammuu”. 
 
Hmmm…lannistunko   vai   innostunko:   n.2/3   osaa   elämästäni   on   eletty,   erään 
naiseuselimeni   toiminta   heikkenee   ja   lopulta   sammuu.   Huokaus,   ka᧘e   ja 
luontaistuotesivustot. 
 
Vaihdevuodet   tai   menopaussi   tai   miksi   tahansa   tätä   ajanjaksoa   nyt   kutsutaankin,   ovat 
saapuneet   elämääni.   Kulkekoot   kelkassani,   muttei   painona   vaan   kevyenä   nyyttinä.  
Nautin   olostani   ja   elämästäni. 
Nautin,   ilman   vaihdetta   tai   paussia.   Ihan   vaikka   kiusallani. 
 

Suuri   puhallus 

Kesäkuun   13.   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.   Kaikin   puolin.  
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   R: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”. 
”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. 
 

PikkuKaupunki 

Heinäkuun   6.   2014 

   Jalan,   pyörällä   vai   auto. 
Kaikki   on   lähellä,   mutta   Taidetehtaan   kauppoihin   on   matkaa. 
Asiaa   olisi   postiin,   kirjastoon,   ruoka-   ja   kirjakauppaan,   apteekkiin   ja   johonkin   nuorten 
putiikkiin.   Tarvitsen   lahjakortin. 
 



Aina   voisi   käväistä   vanhan   kaupungin   Ska᧘erissa,   niin   ja   ehkä   Runebergin   lähteellä 
hakemassa   mustikkateetä.   Mutta... 
Se   ainoa   oikea   pääkohde   on   kyllä   kävelymatkan   päässä.   En   vain   haluis.... 
Otan   auton.   Se   on   turva.   Varaudun   myös   parkkirahaan. 
Käräjäoikeuden   pihalla   on   ripeät   parkkipirkot. 
  
Oikea,   vasen,   suora,   alamäki   ja   perillä.   Beetle   parkkiin   ja   menox.   Hetkinen..miten 
parkkiin?   Nokka   kohti   seinää   vai   peruutus.   Ehdottomasti   perä   kohti   seinää,   tyyliin 
-valmiina   lähtöön.  
Se   on   sellainen   kuvaannollinen   parkkeeraus;   takapeilistä   näkyy   umpinainen 
parkkiruutu,   mutta   edessä   on   avointa.   Tulevaisuutta.   Huokaus. 
 
Virastossa   on   viraston   tunnelma.   Käytäviä,   lasia   ja   henkilökunnan   ovia. 
Ensin   ekaan   kerrokseen. 
Olen   ainoa   asiakas.   Soittokello,   virkailija,   asia   ja   kiitos. 
”Heiiiiii,   mulla   olisi   vielä   kysymys”,   muistan   ja   kysyn. 
Hetken   jutustelua,   ystävällinen   hymy   ja   neuvo   minne   mennä. 
Neljäs   kerros. 
 
Olen   ainoa   asiakas.   Soittokello,   luukkukeskustelu   ja   pyyntö   huoneeseen. 
Istuudutaan,   rouva   ja   minä,   tarkistan   nessuni   sijainnin   ja   aloitan. 
 
Yllätysero....diipadaapaa....kunnon   mies   ja   kiire   erohakemuksen 
kanssa....plääplää...perhetyttö   ei   halua   tuntea   olevansa   perheenrikkoja....päläpälä....mies 
haaveilee   tulevasta   laskettelukaverista   ja   toisen   tuomasta   onnesta......liirumlaarum...nainen 
vihdoinkin   parisuhteesta,   kaksoisnimestä   (ruotsinkielinen   ”häntä”)   ja   kenties   vauvasta... 
blaablaa...ykkösperheen   muutos   kakkoseksi...tökstöks...kukin   käyttäytyy   kykyjensä   mukaan... 
Klassikko.   Täynnä   kliseitä.   Joo.Tiedetään. 
 
Niin   monasti   kuultu   tarina,   huono   romaani   ja   ennalta   arvattavissa   oleva   le᧘a.  
Kyllä,   minä   olen   osallisena.   Tahtomattani.   Onneksi   roolini   on   olla   äiti   ja   aikuinen   nainen. 
 
Siinä   meni   vartti,   vähän   toistakin. 
Rouvalla   on   aikaa   ilman   ajanvarausta. 
Hän   neuvoo,   opastaa   ja   kummatkin   kiitellään   kunnollisen   velvollisuudentunnetta;   talous 
on   luvattu   hoitaa   tietyin   ehdoin   ja   rajoituksin. 
 
Taas   palataan   itse   elämään. 
Voi   noita   miehiä.   Keski-iässä   kasvamassa. 
Itsenäistyminen   aikuisena   vaatii   uhrinsa. 
Ja   miehillä   usein   uuden   kumppanin. 
Yksin   olisi   liian   itsenäistä. 
 
Nessu   vaihtaa   omistajaa. 
Rouva   puristaa   kädellään   reittään      ja      toinen   käsi   hipaisee   silmäkulmaa. 
 



Tätä   on   kotikunta.   Parhaimmillaan.   Aikaa   ja   inhimillisyyttä. 
Täällä   pärjää   ilman   autoakin.   Turvan   tuo   PikkuKaupunki. 
 
Ja   kaikki   on   niin   lähellä. 
Jopa   tuntemattoman   kyyneleet. 
  

Sudentunti 

Heinäkuun   22.   2014 

Kello   on   04.17.   Lilly   ei   ole   haukkunut.   Heräsin.   Kuitenkin.   N   on   siis   vieläkin   lietsussa. 
On   se   kuukausi,   jolloin      N:n   kolme   ystävätärtä   täyttivät   myös   18   vuotta. 
Täältä   tullaan   -baariviikot   ovat   menossa. 
Mamma   arpoo,   laitanko   tekstarin   vai   en. 
 
Laitoin   ja   vastaus   tuli   pikimmiten:   kaikki   ok,   menen   D:lle   yöksi. 
Kesäyö   on   kesäyö   ja   nuorilla   huoleton   yötön   yö. 
Vaihteeksi   näin.   I   like. 
  
Nukahda,   uinahda,   anna   unen   tulla. 
Jokailtainen   mantrani. 
Jatkan;   anna   unen   jatkua,   en   halua   aamuyöstä   valvoa. 
Pikkaisen   on   viime   aikoina   yöelämäni   muuttunut. 
 
Tyynyt   olen   vaihtanut,   peittoa   keventänyt   ja   valkeisiin   liinavaatteisiin   siirtynyt. 
Ikkuna   on   auki,   hyttysverkko   paikallaan   ja      vieressäni   on   lasi   vettä. 
Melatoonia,   magnesiumia,   b-vitamiinia   ja   lasi   viiniä.   Jälkimmäinen   silloin   tällöin. 
 
Nukun   yksin,   usein   kaksin   (Lilly)   ja      toisinaan   kolmisin.   Silloin   N   on   megessä. 
Puhelin   on   yleisäänellä.   Olen   aina   paikalla.   Tyttäret,   you   know. 
Ehkä   kerran   10:stä,   on   yö   ollut   mieluinen,   tarkoituksenmukainen. 
Muuten,   unetonta   yötunnetta   päivät   perätysten. 
Elän   vauvan   koliikkivaihetta.   Tavallaan. 
  
Kello   on   04.37.   Usein   ei   tähän   aikaan   hymyilytä,   nyt   hymyilyttää. 
Minulla   on   selvä   syy   olla   hereillä.   Äidinvaisto.   Se   oli   se,   mikä   herätti. 
Ei   huoli,   suru   tai   klöntti   kurkussa,   vaan   selvä   selitys. 
  
Kun   aiemmin   uneen   olen   päässyt,   niin   yleensä   olen   herännyt   noin   klo   04. 
Painajaiseen,   epämiellyttävään   olotilaan,   kuuman   ja   nihkeään.   Johonkin. 
Se   on   se   suden   tunti,   vargtimmen. 
Epämääräinen   yö-aamuhetki.   Tosin   vähän   enemmän   kuin   tunti. 
Sanotaan,   että   silloin   olet   heikoimmillasi. 
Kansanomaisesti,   tuohon   aikaan   saattaa   torkahtaa   nuotion   ääreen   ja   suden   on   helppo 
tulla. 



Aaveet,   pelot   ja   mielipahat   seikkailevat,   niin,   ettet   tiedä   valvotko   vai   nukutko. 
Se   on   yön   kylmin   hetki,   jolloin   pahat   unetkin   ovat   todellisimmat. 
  
Mutta   toisaalta..... 
Se   on   myös   se   aika,   jolloin   useimmat   lapset   syntyvät   ja   jos   olet   unessa,   näet   syvintä   ja 
kaikkein   ”ravitsevinta”   unta. 
  
Tuona   aamuna   nukuin   pidempään. 
Nukahdin   uudelleen   ilman   kelloon   vilkaisua. 
Toivon,   että   olen   jo   matkalla.   Painajaisesta   uuden   syntyyn. 
 

Päivitys 

Elokuun   1.   2014 

Mun   puhelinkulut   ovat   todella   suuret. 
Viimeksi   kymppejä   yli   satasen.   Aivan   eri   sfääreissä   kuin   aikaisemmin. 
Katselin   laskua   ja   ihmettelin,   kun   samalla   laskulla   olevan   N:n   maksut   ovat   ihan   eri 
luokkaa. 
Menin   teleoperaattorille.   Kerroin   muuttuneen   tilanteeni   ja   laskujen   huiman   nousun. 
”Rouva   tarvitsee   päivityksen”. 
Se   taitaa   todella   olla   ajankohtaista. 
  
Rolling   Stone.   Jep,   ei   pääse   nykyihminen   sammaloitumaan. 
 
Epävarmuus   on   olotiloista   varmin.   Arki   täyttyy   muutoksista. 
Jotkut   ovat   välttämättömiä,   jotkut   eivät. 
Toisiin   voi   vaikuttaa,   toisiin   ei. 
 
Työpaikat,   rillit,   autot,   ihmissuhteet,   osoitteet,   puhelimet,   laskut,   vakuutukset,   terveys. 
Mikään   ei   ole   ikuista   vaan   aika   ajoin   on   reagoitava.   Nykyään   yhä   useammin. 
Tarkistaa,   muuttaa   tai   kenties   kokonaan   vaihtaa.   
  
Huomenna   on   kulunut   100   päivää   R:n   eroilmoituksesta. 
Sataa   on   menty.   Vauhti   on   ollut   hurjaa. 
 
Meillä   on   menossa   irtiotto.      Se,   mitä   teinit   yleensä   tekevät   vanhemmilleen. 
R:ltä   se   jäi   väliin,   joten   kohde   on   nyt   oma   perhe. 
Mun   nimi   on   jo   unohtunut,   häneltä   ja   lähipiiriltään,   mutta   F   ja   N   muistetaan. 
Velvollisuudesta.   On   kysytty.   Vastaus:   koska   olette   mun   tyttäriä. 
L'Oréal   mainoskin   sanoo   sen   paremmin,   "koska   olette   sen   arvoisia". 
Lillyä   on   kuulemma   ikävä.   Kyynel   silmässä. 
Niin,   kasvejahan   meillä   ei   paljon   ole. 
 
Että   semmosta.   Kukin   päivittää   elämäänsä   tavallaan. 



  
Olen   muuttunut   nainen.   Niin   kuin   tytötkin.   Niin   R:kin,   mutta   aivan   erilailla. 
Eron   tekotapa   merkkaa.   Koko   loppuelämän.   Ainakin   sen   muistaa. 
R   on   kertonut,   jos   on   kertonut,   oman   kesätarinansa. 
"Oikealla"   tavalla.  
Miellyttävästi,   kohteliaasti,   vältellen   ja   hys,   hys   –tekniikalla. 
Kaikkeahan   ei   pidä   kertoa.   Eikä   kukaan   kysele.   Du   vet.... 
 
”Ei   olisi   ikinä   uskonut”,   on   ollut   yleisilmaisu   minulle. 
Rehelliselle   ja   aidosti   surulliselle   puhujalle. 
Niinpä.   Eipä. 
Heti   perään,   "kuinka   tytöt,   entäs   sinä.   Palataan".   Ja   on   palattu.   <3 
  
Mun   piti   olla   huomenna   rapujuhlien   emäntä   ja   B:n   isäntä. 
En   tiedä   onko   juhlat,      ketkä   järjestävät   vai   onko   vain   emäntä   vaihtunut. 
Elämä   on.   Vaihtelevaa.   Ja   aika   pirun   yllättävää. 
  
Kyllä.   Rouva   tarvitsee   päivityksen.   Monessa   mielessä. 
Aloitan   helpoimmasta.   Puhelinnumeroista,   kun   nyt   laskutuskin   on   kunnossa. 
   
 

Sota   ja   rakkaus 

Elokuun   8.   2014 

 
”   Ihana   olo.   Kaunis   ja   ylellinen.   Niin,   ja   turvallinen. 
Kiitos   mamma”. 
  
Byääh...pysyy   nyt      aisoissa,   mutta   muistuttaa   rinnassa   ja   silmälasien   takana. 
Istutaan   Kämpin   Brasseriessa. 
Mun   esikoinen   on   mua   vastapäätä. 
Vietetään   synttäreitä.   20   -vuotispäiviä. 
  
Kun   menin   naimisiin,   oli   ajatus,   että   lapsi   saa   tulla   milloin   vaan. 
Ensimmäisenä   hääpäivänä   olikin   ristiäiset. 
Voi   sitä   onnea,   pusutusta   ja   tuon   ihmeen   katselua. 
F   oli   tosi   helppo   vauva   ja   lapsi. 
Ehkä   vähän   uniäreä,   siis   herätessään,   mutta   muuten. 
Varhaisteini   ja   teini   ja      myöhäisteini   ja   siihen   päällä   ajo-opetus. 
Oh..karmeeta. 
F   oli   kovapäinen,   niin   h----tin   kovapäinen   ja   äreä.   Eikä   vain   herätessään. 
  
Rajat   ja   rakkaus,   uskon   siihen. 
Rajaton   rakkaus,   siis   käytöstä   poistetaan   ei/nej-sana,   uskoo   R. 



  
Rajoja   vetäessä   (   ainakin   teineille   )   ja   niistä   kiinni   pitäessä,   sapelit   kalskaa,   ääni   nousee   ja 
tunteet   jyllää. 
Se   on   kaupankäyntiä,   kieltoja,   poterointia,   kompromisseja,   suojelua   ja   vastuunkantoa. 
Alku   yllättää,   loppua   ei   näy   ja   lopputulos   on   aina   epävarma. 
Halujen   ja   toiveiden   yhteensovittaminen   vaatii   paljon,   niin   rajavartijalta   kuin 
kapinoijalta. 
  
”   Tunne   itsesi,   tunne   vastustajasi,   niin   voittosi   ei   ole   vaarassa;   tunne   taivas   ja   tunne   maa, 
niin   voittosi   on   täydellinen”. 
   -Sunzi:   Sodankäynnin   taito 
 
F:n   teinivuosien   strategiani   on   ollut   oikea.   Onneksi. 
Oivalsin   voimatasapainon   tärkeyden. 
Pidin   pintani   ja   jaksoin.   Kivaakin   oli.   Paljon. 
R   pysyi   yhdessä   ajatuksessaan,   väsyi   ja   luovutti. 
Aina   ei   ollut   kivaa.   Ja   silottelulla   ei   loputtomiin   pärjää. 
Pappa   otti,   lähti   ja   jätti. 
  
"Hyvä   johtaja   kykenee   toimimaan   jatkuvasti   muuttuvissa   tilanteissa   ja   olosuhteissa. 
Sodankäynti   perustuu   harhaanjohtamisen   taitoon". 
   -Sunzi:   Sodankäynnin   taito 
  
F:ssa   on   selvästi   johtaja-ainesta. 
 
"Pappa   betalar"   pätee   tarjoiluumme. 
Mutta   papasta   ei   puhuta,   saatikka   tavata. 
Tänäänkään.   F:n   toivomus. 
  
Kiitos   F,   että   olet   juuri   sellainen   kuin   olet. 
Olet   paljon   minua   opettanut.   Sodassa   ja   rakkaudessa. 
 

Fengshui 

Elokuun   22.   2014    

Loppis.   Kirppis.   Ja   ei   kun   kamat   kiertoon. 
Näin   oli   tarkoitus   asuin   ympäristömme   pihakirppis   tapahtumallakin. 
Mutta   taivas   teki   tepposet. 
Satoi   vähän,   satoi   rankasti   ja   satoi   trooppisen   sademetsän   verran. 
Jumankukkeli. 
 
Siis   toisen   ylijäämä   (tai   roina)      on   toisen   aarre   –sanonta,   jämähti   yhteen   sanaan;   toisen 
ylijäämä   on   todellakin   toisen   ylijäämä. 
Hemmetti.   Käteen   ei   jäänyt   cashia   vaan   pöytä/rekki   kaupalla   kosteaa   kamaa. 



  
Taivas   itki.   Minä   itkin.   Ja   pikku   apulaiseni,   N   ja   ystävätär   D,   olivat   ymmällään. 
Yli   30   päivää   oli   ollut   hellettä   ja   mammakin   on   yleensä   yhtä   aurinkoa. 
Nyt   iski   kosteus.   Syvä   märkyys   ja   synkkyys,   niin   ihmissielun   sisälle   kuin   ulkopuolelle. 
  
Päivystin   rappusilla.   Ajattelin   asioita,   joita   oli   tarkoitus   myydä. 
Häämatkan   BoraBora   –lippis,   Koh   Samuin   feikki   CC-   laukku,   vihreitä   posliinisia   lautasia 
ja   kuppeja,   lastenkirjoja   ja   pelejä,   ratsastus   tamineita,   laskettelukypäriä,   aika   skaala 
kenkiä,   nuorten   neuleita/t-paitoja   ja   housuja.      Ja   paljon   muuta. 
Pöydällä   kastui   myös   savinen,   ryppyotsainen   kolikkopankki.   Säästöpossu. 
Sen   sisuksissa   oli   50   penceä.   Se   oli   aupair-tytön   muisto   80-luvun   Lontoosta. 
Antaja   oli   Tate   Galleryssä   tavattu   ranskalaispoika. 
Oh   yes   girls.   Mammalla   on   ollut   elämää   ennen   lapsia. 
  
Päivän   teema   oli   kuitenkin   Mies.   Kiertoon   ja   rahaksi. 
Tyyliin,   harvoin   tarjolla,   only   for   you   and   special   price.      Vain   tänään. 
 
Vöitä,   skragoja,   paitoja,   siis   tosi   hienoja,   siistejä   merkkipaitoja,   neuleita   ja   puvun 
housuja/farkkuja   sekä   pukuja. 
Ne   suuret   setelit   jäivät   saamatta,   mutta   sää   puhutti.   Tultiin   tutuiksi. 
Jäljelle   jääneet   Mies   –asusteet   ja   tavarat   lahjoitin   Sininauha   säätiölle   ja   tuttuus   tuli 
vastaan   jo   seuraavana   päivänä. 
”Hej   mamma,   tunnetko   sä   tuon   miehen”,   kysyi   N,   kun   oltiin   pysähdytty   kaupunkimme 
pääkadun   punaisiin   valoihin.   Jalankulkijan   ilme   oli   hymyilevä. 
”Hmm...tavallaan.   Hänellä   on   papan   paita   päällään   ja   pari   kaapissaan”,   vastasin   ja 
vinkkasin   uudelle   juttututulle. 
  
Elämäni   tasapaino   on   viime   kuukausina   järkkynyt. 
Tein   taas   askeleen   kohti   harmoniaa.   Hävitin   R:ltä   jääneet   tavarat. 
 
Makkarin   henki   ja   tuntu   ovat   muuttuneet. 
Vai   onkohan   se   vain   tolun   tuoksu   ja   väljemmät   tilat. 
Hällä   väliä. 
Nyt   on   helpompi   hengittää. 
Fengshui.   Ajattelen.   Levollisuus.   Tervetuloa. 
Ja   muut   kamat   menkööt   toiselle   kirppikselle.   Säästöpossukin. 
  

Peace 

Syyskuun   18.   2014 

Ja   sitten   mä   heräsin..... 
Ei   hitto,   minähän   olen   hereillä.   Koko   ajan. 
Aina   ei   uskois,   eikä   aina   haluais   uskoa. 
  



Kesä   on   mennyt   enemmän   ja   vähemmän   puhelimessa. 
Ulkona   patiolla   tai   sisällä   so᧘an   tyynyihin   nojaten.   Kun   vielä   voi. 
Nyyhkyttäen.   Itkien.   Ulvoen.   Ja   lopulta   oksentaen.   No,   ei   tyynyille... 
  
-         Ai,   teidänkään   ero   ei   sitten   ylittänyt   uutiskynnystä..vai   sellainen   on   R:kin... 
-         Uusi   daami   siis   vain   ”ilmestyi”   R:n   ystäväpiiriin/ympäristöön? 
  
-         Oletko   jo   kuullut   olevasi   aggressiivinen??   Niin,   että   R   ihan   pelkää   tyttöjen puolesta? 
Ja   tietysti   manipuloit. 
  
-      Joko   asioita   jätetään   kertomatta   tai   ihan   valehdellaan...   
-         Entä   rakastavaisten   ”meillä   on   oikeus”   –linja...vain   me   kaksi   –vaihe...lisää   tulee... 
   
-         Kohta   R   on   jo   uhri   ja   ”minä   kaikkeni   yritän,   mutta..”   –marttyyri.   Odota   vain. 
-         Syyttely   ja   kieltäminen   kuuluvat   asiaan   ..sry..   Syntipukki-syndrooma..en   minä.... 
  
-         Olet   sitten   tulevaisuudessa   hullu,   ahne,   katkera   ex-vaimo...joo..niin   se   menee...   - 

Varaudu   kaikkeen,   ns.   kiltit   ovat   pahimmat.   Kukaanhan   ei   usko,   sähän   vaan 
liioittelet...   Ota   juristi.   Heti. 
  
-      Niin   ja   sitten   alkaa   toi   eihän   sun   kanssa   voi   puhua/tekstari   –kausi....ja   aina   perätään 
”asiallista   käytöstä",   sillä   vastapuolen   mielestä   ”ei   kiva”   on   epäasiallista... 
  
-      Onko   sulle   jo      todettu   ”kaikkihan   eroaa”   ja   jatkettu   ”mitä   pahaa   mä   olen   tehnyt”   ja 
sitten   se   huipennus;   ”kerrankin   elän   vain   itselleni!”   Jne,   etc. 
  
Nyökyttelen,   huokaan   ja   myöntelen. 
Miten   kaikki   voi   tietää   ! 
Tulee   mieleen   kylmäsota,   Viru   –hotelli   ja   KGB! 
Missäköhän   on   meidän   mikit.   Noissa   tyynyissäkö?! 
  
Tulevaisuudesta   en   tiedä   ja   olettamuksia   epäilen. 
Eihän   ne   voi   pitää   paikkaansa. 
Tosin,   eihän   mulle   (   ja   tytöille)      pitänyt   näin   edes   käydä. 
  
Eron   voi   siis   tehdä   hyvin   tai   huonosti   tai   hyvin   huonosti. 
On   olemassa   jonkinlainen   vakio   kaava. 
Mutta   jälkiseuraukset. 
Ne   ovat   jokaisen   perheen   oma   tragedia. 
  
Muutaman   päivän   päästä,   sunnuntaina,   on   kulunut   150   päivää   eroilmoituksesta. 
 
Ainakin   150   eri   ajatusta   on   tänä   aikana   mielessäni   pyörinyt. 
Ikävästä   tappoon,   rakkaudesta   vihaan,   ystävästä   viholliseen. 
Pettymyksestä   pettymykseen.   Suru   on   edelleen   eniten   läsnä . 
 



Menipä   hääpäiväkin.   21v. 
Vielä   virallinen.   Mielessäni   mitätön. 
Käytännössä   R:n   vieressä   oli   toinen   nainen. 
  
Tähän   loppuu   laskeminen. 
Sataviiskyt.   Piste. 
  
Nyt   vain   eletään.   Rauhassa. 
Päivä   kerrallaan.   Peace. 
  
  

Näyttämö 

Lokakuun   13.   2014 

Siinä   se   on.   Väsähtäneen   autotallin   leveä   ja   rispaantunut   kaksoisovi.   Esirippu. 
Sen   takana   oli   R:n   miniatyyrimaa.   Pienoisnäyttämö.   On   jo   korkea   aika   tehdä   tuttavuutta.   
Minä   ja   Hän.   Ei   kun   Sen.   Ja   jotenkin   kanssa   hän. 
Pakosta   ja   pakonomaisesta   halusta   sekä   tarpeesta. 
  
R   oli   kotioloissa   aika-ajoin   varsinainen   duracell   pupu. 
Minne   käänsitkin   pään,   siellä   patterirobotti   liikehti. 
R   oli   pyörimässä   ja   touhuamassa.   Mitä…heaven   knows…jotain. 
 
Hitto,   joskus   minusta   tuntui,   etten   osaa   mitään,   en   saanut   tehdä   mitään,   en   ollut   mitään. 
Kaiken   piti   hoitua   R:n   kautta;   hallinta,   kontrolli   ja   toiminta   sekä   logistiikka. 
 
Oli   pidettävä   puolensa   ja   herätellä,   "haloo,   minäkin   olen   olemassa!",   jos   mielit   olla 
mukana   perheen   tohinoissa   silloinkin,   kun   R   oli   paikalla. 
Niinpä   minusta   tuli   alisuorittaja,   joka   teki   lähinnä   viikkosiivouksen.   Erikoisalaani   olivat 
toiletit.   
Ja   R:n   ihka   oma   reviiri   oli   autotalli.   Perheemme   varasto. 
  
Autotallissamme   ei   ole   koskaan   ollut   autoa. 
Siellä   on   hyllyjä   täynnä   laatikoita,   purnukoita   ja   kasseja. 
Suksia,   suksipusseja,   kelkka,   muovisia   liukureita,   työkaluja,   ᧀllareita,   skoottereita,   talon 
ovia,   lautoja,   ämpäreitä   ja   autonrenkaita. 
Tai   luulin,   että   vain   niitä. 
 
Monesti   olin   R:n   nähnyt   järjästelevän   ex-   valtakuntaansa.   Tavarat   ulos,   tavarat   sisään.   
Usein   ihmettelin,   ettei   mitään   näyttänyt   vähentyneen.   En   enää. 
  
Näennäis   toimintaa,   keski   näyttämö   siistiksi,   mutta   nurkkiin   oli   pakattu   yhä   enenevissä 
määriin   "asioita". 
Tiukkaan   insinöörimäiseen   järjestykseen,   joihin   ei   sitten   vuosiin   oltu   edes   koskettu.   



Hyllyiltä   löytyi   muun   muassa   pussukoita   yli   kymmenen   vuoden   takaa.  
Muutto   muistoja   Lauttasaaresta. 
Lastenhuoneen   verhot,   lamppu   ja   naulakko.   Kasa   dagis   -piirroksia   ja   vajaita   palapelejä.   
Minun   vanhat   ja   kuivuneet   keramiikka   tarvikkeeni.   Rikkinäisiä   osia   L-saaren   Ikea 
kirjahyllystä. 
Jämä   ovien   väliin   tungettuja   pahveja,   valkoisia   kovia   pakkaustarvikkeita   ja   vanhoja   (2) 
Lillyn   pissimiä   mattoja. 
  
Tätäkö   tämä   elämämme   on   sitten   R:n   puolelta   ollut. 
Näennäisesti   siistiä   ja   puhdasta.   Voi   Kiesus. 
Ikävät   tai   tarpeettomat   jutskat   järjestelmällisesti   hyllytettyinä.   
Piilossa,   mutta   tarkasti   omilla   paikoillaan.   R:n   valitsimilla. 
 
R   on   näytellyt   ja   minä   olen   kannustanut   ja   taputtanut.  
Kuvitellut,   että   näyttämö   on   moitteeton   joka   esityksen   jälkeen. 
 
Luotin,   en   epäillyt,   uskoin,   en   tarkistanut.   
 
Kuvittelin,   että   kukin   hoitaa   kunnolla   oman   osansa,   jos   kerran   niin   sanoo.   
Itse   kerroin,   mikäli   wc   paperi   oli   loppunut.   Toilettivastaavan   hommia.  
Tiedottaminen.   Negatiivinenkin. 
  
Hyllyt,   nurkat   ja   osan   pöydästä   olen   tänä   syksynä   putsannut. 
Olen   tehnyt   tilannekartoituksen,   tutustunut   tuntemattomaan   ja   antanut   tunteiden   tulla. 
Roskiin,   jätelavalle   ja   kiertoon.   Osa   kamoista   on   jäänyt   talliin,   ei   uumeniin,   vaan 
näkyville. 
Tavaraa   on   huvennut   jo   huomattava   määrä.   Tunteita   myös. 
  
Nyt   tilaa   hallitsen   minä.   Autotalli   on   kontrollissa. 
Väljässä   ja   joustavassa,   mutta   varmassa. 
  
Niin   kuin   on   oma   näyttämöni. 
Se   elämän   kokoinen.   
Täytän   ja   käytän   sitä   harkiten.   
Itseäni   kannustaen   ja   itselleni   taputtaen. 
  

Luottoluokitus 

Lokakuun   26.   2014 

Istun   infrapunasaunassa. 
Luen   Kauppalehden   Optio   -lehteä. 
Nimityksiä   ja   henkilökuvia.   Yritysten   luottohenkilöitä. 
Jokaisen   nimen   jälkeen   on   luku.   Ikä. 
Ja   kuka   -osiossa   kohta   perhe,   jos   on   mistä   kirjoittaa. 



  
Mietin   mitä   näiden   juttujen   takaa   löytyy. 
Kuka   on   ketä   sparrannut,   ken   on   toiselle   vapauden   luonut   vai   yksinkö   olet   urasi   tehnyt. 
Oletko   saanut   tilaa,   luottamusta   ja   aikaa. 
Osaatko   sitä   arvostaa;   silloin,   nyt   tai   jälkikäteen. 
  
Pläräilen   sivuja. 
”Tehtävä   ylimmässä   johdossa   ja   perhe   ovat   yhä   vaikea   yhtälö,   myös   miehille”. 
hmm….   huomattu   on. 
Tosin   ehkä   toiselta   näkökannalta   kuin   kirjoituksessa   oli   tarkoitus. 
 
Ensin   elimme   perheenä   R:n   alku-ura-aikaa,   sitten   R:n   keskijohto   aikaa,   mutta 
ylemmässä   johdossa   yhtälö   ei   enää   toiminutkaan.  
Pysähdyn   myös   Laura   Kolben   haastatteluun   kirjoittamastaan   kirjasta   Yläluokka. 
”Muutama   vanha   yläluokan   hyve   voisi   olla   käyttökelpoinen:   velvollisuudentunto, 
ahkeruus,   lojaalisuus   sekä   rohkeus   ja   ritarillisuus”.   
No,   eipä   ole   tavat   tavalliselle   kansalle   levinnyt,   ainakaan   kriisitilanteissa.   Olisin   kyllä 
toivonut…. 
  
Maailma   muuttuu,   mutta   luultavasti   yksi   ei   milloinkaan. 
”Toinen   toisiamme   tukien”   tarkoittaa   käytännössä   ”toinen   toista   tukien”. 
 
Suomen   luottoluokituksen   putoaminen   on   peanuts,   kun   Oy   Perhe   Ab:n   luottamus 
murenee. 
Siinä   menee   kaikki;   niin   talous   kuin   henkinen   pääoma. 
 
Meillä   se   putosi   (omasta   mielestäni)   ylimmästä   AAA+++   suoraan   B   luokkaan. 
Tai   kaipa   se   oli   siellä   aina   omalla   tavallaan   ollutkin. 
  
Istun   edelleen   infrapunasaunassamme.  
Se   on   mukavaa.   Lehteä   lukemattakin. 
Saamme   asua   talossamme,   F,   N,   Lilly   ja   minä,   vielä   vuodenkin   kuluttua.   Ihanaa. 
Syy   siihen   löytyy   elämän   ironiasta;   siksi   kun   en   enää   toisen   sanoihin   luottanut. 
  
Nyt   luotan   vain   itseeni.   Ja   tytöt   ja   Lilly   minuun.  
Kaikessa   hiljaisuudessaan   luottaa   minuun   R:kin. 
R   tekee   edelleen   uraa   (itselleen   ja   uudelle   elämälleen,   tietenkin)   ja   minä   hoidan   tämän 
perheen.  
Talonmiehen   hommat   mukaan   lukien. 
Minä   valvon.   Minä   olen   paikalla.   Aina.  
  
  
Voit(te)   luottaa   minuun.  
Se   on   kaunis   ja   arvokas   lause. 
 



Hej,   mentäiskö   le៛�aan? 

Marraskuun   4.   2014 

   Pätkä   puolenvuoden   takaisesta   vuoropuhelustani   (kts.   Suuri   Puhallus)   ja 
ajatusmaailmastani   juolahti   mieleeni,   kun   luin   iltapäivälehden   viikkoliitettä   otsikolla 
”Yllättäen   yksin”. 
Sain   siitä   pari   tekstiviestiä,   jotta   jutun   lukisin.  
Erilaisia   kertomuksia,   mutta   tunneskaala   melko   sama.  
Loukkis,   down   ja   arvoton. 
 
”Hylkäämisen   aiheuttama   psyykkinen   kipu   vastaa   pahinta   fyysistä   kipua”,   analysoi 
artikkelissa   psykologi. 
 
”Salamaero   on   henkistä   väkivaltaa”,   hän   jatkaa.   Ja   ylläri   eronhan   määrittää   jokainen   itse.  
Se   on   jokaiselle   omanlaisensa. 
  
Silti,   legendaariset   tarinat;   vien   vain   roskat/   käyn   ärrällä   /   tekstari/   lappu   pöydällä   tai 
eroilmoitus   by   mail      -erot,      tuntuvat   miltei   inhimillisiltä   kuin   se,   mitä   itse   sain   kokea. 
  
                                                                                                      ##################### 
  
  
”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   sileä,   Lewikset   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!   ”  
kertoo   perheellinen,   48v.   R   auliisti,   haloo…   vaimolleen! 
 
”Ai,   purjehtiiko?”,   jatkan   typertyneenä,   kuullakseni   lisää   samisten,   me   kuulutaan   yhteen 
–   stooria. 
”Tietenkin.   Laskettelee,   golfaa,   patikoi,   suutelee,   jne.   …”,   R:n   suu   käy,   mutta   minun 
päässäni   humisee.  
Sain   kuulla   nimen,   arvo-osoitteen   (talonkuvaus,   sisustus   ja   ikkunamaisema),   R:lle 
sopivat   piirit   ja   muut   mittarit;   kuppikoon   ja   lanteen   leveyden. 
Ajattelin,   että   vihdoinkin   R   on   löytänyt   lapsuuden      perheensä   ja   R:n   ihannoiman 
”oikeanlaisen   tytön”. 
 
Ajaton   look.   Kuin   elokuvassa   Stepfordin   naiset,   mutta   skandinaavisesti   työelämässä.   



Nyt   myös   puhututtaa,   mutta   muuten   ei   R   tunteistaan   ole   puhunut   kuin   vuorosanoin.  
Vasta   sen   tajusin.   Voi   luoja! 
 
Koko   kroppani   huusi   happea   ja   havahduin,   kun   R   kysyi   lopuksi,   ohimennen:  
”Hej,   mentäiskö   le᧘aan?”. 
  
                                                                                                   ##################### 
  
  
No,   hengissä   ollaan   ja   katse   on   pallossa.   Omassa   ja   tyttöjen   ja   tyttöjen   omissaan. 
  
Luen   erojuttua   jo   vähän   ulkopuolisena.   Jotenkin   en   enää   samaistu   vaan   lähinnä 
voimistun. 
Mennyt   on   mennyttä   ja   se   mikä   tuleman   pitää,   tulee. 
 
En   edes   yritä   mennä   eteenpäin,   vaan   menen.   Luonnostaan. 
 
Muistoista   ei   pääse   unohtamalla,   mutta   muistaa   voi   hyvänolon   ja   unohtaa   sen   pahan. 
Se   kannattaa. 
Ja   toden   totta,   jopa   minä   olen   sen   oppinut;   aina   ei   kannata   olla   äänessä   vaan   välillä   voi 
kuunnella.   Viime   aikoina   lähinnä   tyttäriä. 
Oman   keissini   överit   ovat   välillä   jopa   mykistäneet… 
  
  
Ja   lähdinkö   tuona   iltana   le᧘aan? 
Lähdin,   mutta   lähdin   kesken   pois.   R   kannoillani. 
Se   mitä   silloin   näin   silmieni   edessä   oli   oma   elämäni,   eikä   sitä   näytetty   valkokankaalla. 
Nyt   on   toisin.      Voin   keskittyä   molempiin.   Faktaan   ja   ᧀktioon. 
Vai   onkohan   kaikki   faktaᧀktiota.   Elämä   versus   le᧘a. 
Eiköhän   se   ole   suht   samaa   kamaa. 
Niin   hyvässä   kuin   pahassa. 
  
   

Ymmärryksen   lahja 

Marraskuun   21.   2014  

    ”Sinulla   on   ymmärryksen   lahja”. 
Mitä,   mullako. 
Noin   ajattelin,   kun   kuulin   laihan,   tupakalta   tuoksuvan   naisen   niin   minulle   sanovan. 
 
Olin   tullut   pyhimpään,   tulevaisuutta   valaisevaan   paikkaan.   Olin   kädestäennustajan 
eteisessä. 
Oikeasti   huoneisto   oli   pieni,   arjen   sotkema   ja   Mechelininkadun   äänten   sumentama 
vanhan   naisen   koti. 



Näin   hän   kuitenkin   minua   tervehti,   silloin,   vajaat   20   vuotta   sitten. 
Edelleenkin   ajattelen   ja   sanon;   ”   mä   en   ymmärrä..”. 
  
”Kyllä   sinä   olet   voimakas”,   sanovat   ihmiset   joskus   minulle.  
Ja   minä   ajattelen   kaikkea   mitä   on   tapahtunut 
         -      ehkä   minä   olen   voimakas.   Niin   kai   se   sitten   on,   minä   kai   sitten   olen   voimakas. 
Voimakkaat   eivät   taivu.   He   katkeavat   ja   murtuvat”. 

-Tikkanen,   M.   Vuosisadan   rakkaustarina,   1978,   TAMMI 
  
Lukeminen   auttaa.   Siis   jos   vain   mielenmyllerryksiltään   kykenee. 
 
Etunaapuri   suositteli   Bruce   Fisherin   teosta   (Rebuilding   –when   your   relationship   ends)   – 
Jälleenrakennus. 
Sain   sen   lainaksi   FB   kaverilta.   Teatterilippujen   kera. 
Takanaapuri   kertoi   Don   Miguel   Ruizin   (The   Four   Agreements)   viisaista   sanoista,   Neljä 
tietä   vapauteen. 
Isoveli   sanoi   sen   olevan   kirjakaupan   tilauskamaa.   Tilasin   sen   pikkukaupunkiimme. 
Kaverinkaverin   kautta   minulle   tuli   lounasvieraita.  
Kuulin   Marianna   Stolbowin   kirjasta   Erosta   eteenpäin. 
Lapsuuskaveri   kertoi   saaneensa   lahjakirjan,   joka   oli   tuo   samainen.   Sain   sen   stadissa 
kahvin   ääressä. 
Itse   tutustuin   taas   Tove   Janssoniin,   pokkarina   ilmestyneeseen,   Näkymätön   lapsi   ja   muita 
tarinoita. 
Hassua,   että   se   löytyy   Akateemisen   lastenosastolta.   Tosi   hassua.   Selvää   matskua 
aikuisille. 
Tosin   meidän   N:kin   muisti   Hattivattien   salaisuuden.  
Näin   aikuisena   sen   jujun   vasta   hi᧘aakin. 
Mutta   eniten   taidan   olla   innostunut   Anna-Liisa   Härkösestä,   Kauhun   tasapaino   ja   muita 
kirjoituksia. 
Sen   näin   onnibussissa,   kanssamatkustajalla.   Täysin   tuntemattomalla. 
  
”Maailmasta   löytyy   sekin   ihmisryhmä,   joka   ei   ”alennu   riitelemään”   ollenkaan.   Se,   ettei   suostu 
riitelemään,   on   pahin   hylkäämisen   muoto.   Kun   toinen   vain   kääntää   selkänsä   ja   lähtee,   ei 
mitään   toivoa   enää   ole.   Toivotan   siis   voimia   teille,   kaikki   riitelemättömät,   jotka   tönötätte 
mykkinä   norsunluutorneissanne. 
Siellä   voi   tulla   ajan   mittaan   hyvinkin   yksinäiset   oltavat. 
Meille   rehellisille   rettelöitsijöille   on   sitä   vastoin   koko   maailma   avoinna. 
Aina   löytyy   tilaa   sille,   joka   kykenee   saamaan   aikaan   kunnon   tappelun”. 
                        -   Härkönen,   A-L,   Kauhun   tasapaino   ja   muita   kirjoituksia,   Riitelemisen   aakkosia, 
2011,   Otava 
  
Jälkeen   järkytyksen,   menin   rikki.   Helt   o   hållet. 
Sain   ympäristöltäni   silti   kuulla   olevani   vahva. 
Mitä,   minäkö   ja   pas..t,   ajattelin.   Taisi   Märttakin.(   vrt.runo) 
 



Tapailin   tuttuja,   juttelin,   itkin,   kävelin,   ikävöin,   nukuin,   valvoin,   vatvoin,   valitin,   syytin, 
surin,   luin,   kuuntelin.   Kävin   läpi   tunteitani,   tahdoin   tai   en. 
Ja   nauroin   ja   nauran.   Olen   taas   löytänyt   ilon.   Ja   huumorin. 
  
Tajuan   myös,   etteivät   toisen   sanat/teot,   toisen   päätökset,   toisen   tunteet   ja   toisen   mieli   ole 
minun   tai   minua   vaan   ainoastaan   hänen .  
 
Vaikka   hän   olisi   ollut   minulle   läheinen   ja   rakas. 
Oletettu   sielunkumppani.   Minun   oli   oletus,   mutta   se   oli   vain   minun   tunteeni.  
  
Ehkä   minulla   onkin   se   kauan   sitten   sanottu   ymmärryksen   lahja.  
Mutta   nyt   sen   vasta   ymmärsin. 
  

Taitolaji 

Joulukuun   26.   2014 

Tasan   kaksi   vuotta   sitten,   26.12.2012   tapaninpäivänä,   aloitin   kirjoittamaan   blogiani. 
Tilanteeni   oli   hivenen   erilainen   kuin   nykyisin.   Kaikin   puolin.   (kts.   minä,   Meku50v) 
  
Nyt   istun   taas   samalla   tuolilla,   saman   pöydän   ääressä,   samassa   huoneessa,   mutta   eri 
tietsikka   edessäni. 
Ja   todellakin,   olen   aivan   eri   moodissa   kuin   silloin   tai   oikeastaan,   tavallaan   samanlaisena. 
Rauhallisena. 
Katselen   paikaltani   joulukorttejamme.  
 
Ne   on   teipattu   tapamme   mukaan   ruokailuhuoneen   ja   keittiöön   menevän      oviaukon 
ovenkarmeihin.   Kaikkien   nähtäväksi   ja   ihailtavaksi.  
Tänä   vuonna   en   lähettänyt   itse   yhtään.   En   vain   jaksanut. 
R   lähetti.   Yhden   myös   meille.  
Allekirjoituksena   oma   nimi   ja   pappa,   God   Jul   och   Gott   Nytt   År-toivotuksen   kera.  
  
Istun   ja   katselen.   Katselen   ja   istun.   Pyörittelen   päätäni   itsekseni   hymyillen. 
Ja   tiedän,   että   turhaan   kortin   tarkoitusperää   ihmettelen,   sillä   viimeisen   hivenen   yli 
puolenvuoden   aikana,   on   monenlaisia   tapahtumia   juolahtanut   mieleeni.  
Toisten   kysyminä   ja   muuten   vain   pupsahdellut. 
 
”Hyvä,   kun   tavattiin,   sillä   olen   aivan   valmis   seurustelemaan   ja   perustamaan   perheen.   Jos   en 
olisi   sinua      tavannut,   niin   sitten   se   olisi   ollut   joku   muu”,    sanoi   R   minulle   yli   kaksikymmentä 
vuotta   sitten,      muutama   kuukausi   tapaamisestamme.  
 
Kuvittelin   silloin   sen   oleva   vain   kielikäännöskukkanen,   enkä   käsittänyt   sitä   sisällölliseksi 
lausahdukseksi. 
 
Viime   toukokuussa   koin   deja   vun: 



”Jos   minulla   ei   olisi   tätä   Perhetyttöä   (siis   uuden   naisystävän   nimi   mainittiin),   niin   minulla   olisi 
joku      toinen”,    ilmoitti   R   meille   mahtipontisesti.  
 
Jep,   jep.   R:n   elämänkaari   kulkee   siis   projektista   projektiin. 
Saavutus,   suoritus,   saavutus,   suoritus.   Että   sillälailla. 
  
Tahdikkuus   on   taitolaji.  
Menneinä   kuukausina   se   on   todistettu.   Monesti. 
Jos   ei   tunne   tunnetta,   empatia   pitää   googlata,   ja   syy-seuraus   -ajatus   sekä   ymmärrys   ovat 
täysin   vieraat,   on   melko   mahdotonta   elää   myötätuntoista   elämää. 
 
Huomattu   on.   Monesti. 
Tahdittomuus   ei   paljon   taitoa   tarvitse.  
  
Joulukortit   ovat   nättejä.   Niissä   on   ajatusta   ja   hyvää   tahtoa.  
Muutama   ”kun   kuuluu   lähettää”   -kortti   on   joukossa,   mutta   olkoon. 
  
Ei   sitä   kaksi   vuotta   sitten   olisi   uskonut,   että   vielä   virallisesti   vaimona   ollessaan,   saa 
mieheltään   joulutervehdyksen   postitse.   Tai   eipä   sitä   onneksi   tiennyt   mitään   muutakaan. 
Huokaus. 
  
Kääk.   Nyt   hetkeksi   muualle.   Naapuriin. 
Paikkaan,   jossa   talon   rouva   sanoo; 
Ei   mitään   hyvää,   ei   mitään   pahaa,   sillä   tulevaisuudesta   emme   tiedä. 
Mitä   ilmeisemmin,   se   on   hyvä   niin. 
      
Ja   jos   ja   kun   muutan,   niin   heidät   lisään   postituslistaani.   Taidan   käydäkin,   niin   kuin 
edellisilläkin,   sillä   he   ovat   olleet      kerran   tärkeitä,   läheisiä   ja   rakkaita. 
Käynnin   ja   halauksen   arvoisia.   Pysyviä   ihmissuhteita.  
 
Ja   se   on   aikamoinen   taito   sekin;   saada   ja   säilyttää   pitkiä   ystävyyssuhteita<3. 
 
Antoisaa   Uutta   Vuotta   2015! 
  

Meku   52v 

Tammikuun   7.   2015         

   Olen   näitä   60-luvun   tyttöjä,   joita   ei   kehuttu   tai   kannustettu,   jottei   vain   ylpisty   tai   luule 
itsestään   liikoja. 
Meitä   on   paljon.   Sama   meininki   oli   niin   kotona   kuin   koulussa. 
Jos   ilmaisit   itseäsi,   halusit   olla   vain   esillä,   jos   et,   niin   et   kai   mitään   saa,   kun   et   edes   yritä. 
Se   oli   sitä   aikaa.   Se   oli   sen   ajan   ilmapiiriä   se. 
  
Pari   vuotta   sitten   uskalsin   vähän   yrittää.   Tein   sen   mitä   halusin. 



Kirjoitin   julkisesti.   Blogini   oli   syntynyt.   Ja   osa   minusta   alkoi   elämään. 
Vuodenvaihteessa   2012-13      esittelin   itseni   (kts.   Meku50v): 
”   On   ihanaa   tuntea   olevansa   rakastettu   niin   mammana,   vaimona,   tyttärenä   kuin 
ystävänä   ja/tai   ”vain” 
hyväksyttynä   omana   itsenään.   On   terveyttä,   paitsi   vihoitteleva   olkapää,   on   rohkeutta, 
tiettyä   kokemusta,   elämänryppyjä,   optimismia   ja   positiivista   asennetta”. 
  
No   niin,   no   niin.   Eletäänpä   tätä   päivä   ja   tehdään   pienet   oikaisut. 
  
OMG,   että   olin   tuolloin   naiivi,   sinisilmäinen,   tietämätön   ja   niin   he..tin   dami. 
 
Mutta   myös   rakastunut   ja   onnellinen.   Seesteinen   ja   suht   tasapainoinen. 
Viime   keväänä   rakkauden   kohteeni   paljastui   aidoksi   ”manchildiksi”.   Painajaiseksi. 
Oma   perusluottamukseni   räjäytettiin   atomeiksi.   Julmasti.   Kylmästi. 
Hetkellä,   kun   en   ollut   omillani   vaan   luulin   olevani   osa   tärkeää   tiimiä.   Erehdyin.   Pahasti. 
 
Olo   on   ollut   kuin   juustokakun   digestive   –keksi   pohjan.   Sen   tekovaiheessa. 
Jos   et   murenna   sitä   monitoimikoneessa,   niin   kaulit,   survot   ja   vasaroit   keksipussia   pöytää 
vasten. 
Bang,   pang.   Vielä   löytyy   muserrettavaa. 
Sellainen   on   viime   kuukausien   ᧀilis   ollut. 
 
Nyt   on   jo   voisulaa   tulossa   ja   pikku   hiljaa   alkaa   kakkupohjan   väsääminen. 
Muutama   muru   on   vielä   rikkomatta,   mutta   eiköhän   tuo   järjestyne;   suuntaan   tai   toiseen. 
  
”Ehjimmät   meistä   on   sirpaleista   tehty”   –Tommy   Taberman   
  
Tunnen   edelleen   olevani   rakastettu,   niin   mammana,   tyttärenä   kuin   ystävänä   ja/tai   ”vain” 
hyväksyttynä   omana   itsenäni.   Kiitos   itse   luomani   ympäristön.  
Sitä   saa,   mitä   antaa. 
Ja   ylläolevan   Meku   50v.sitaatin   viimeinen   virkekin   on   pysynyt   samana.   Lucky   me. 
  
Tänään   olen   Meku   52v. 
Lähipäivinä   virallisesti   eronnut   nainen. 
   I´m      the   boss   of   my   own   life. 
Tai   ainakin   lähestyn   sitä…. 
  


