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Aforismien aika on mennyttä, eläköön toiminta!

1. Aforismien aika on mennyttä

Aika on lopultakin arvostelun kuningasvesi,
ikuinen ihoon saatu kirjoitus. Olen usein
ylitietoinen siitä, mille nauretaan
ja vartioin nauruani aika tarkkaan:
kun se on saavutettu, nauru kantaa
emotionaalista taakkaa. Ehkä vielä
tulee yksioikoisten aforismien aika.
Ehkä vielä joku lukee aforismeja ja
laittaa aivot narikkaan.
Kenties aforismien aika on sittenkin tullut
eikä suruttomalle saattohoidolle ole tarvetta,
tai runoilija on lakannut piittaamasta omasta kuvastaan.
Pilviin tuijottelu on tarpeen, myös
taivaan putoaminen katsojan päähän.
Koska aika kuluu koko ajan,
kehotan katsomaan syntymäaikaa.
Oman syntymän tuntemisesta on
huomattavasti hyötyä.
Hyviä tokaisuja olen löytänyt kyllä, kiitos vaan.
Aikakauden lapset kaipaavat huumoria,
vasta tämän jälkeen on aika avata sulkumerkit
ja todeta missä menee raja todellisuuden
ja siitä kirjoittamisen välillä.
Maailman olemusta julistetaan
runona tai pamflettina, aikansa
lapset kaipaavat päivittämistä
ja palaamista aforismien aateliin.
Kun on sadonkorjuuaika, on aika

11

nauttia sadon hedelmistä. Ei niistä
mitään hyötyä ole, mutta kansa
jakautuu aina tietokirjojen, runojen,
novellien ja aforismien suhteen.
Vuodet ovat pitkä aika, ei kaikkia
vuoden takaisia asioita voi muistaa:
välillä etsin rajojani jostakin kahvilasta
unohtaen kahvitunnin venymisen kokonaan.
Tony Halme on EVVK,
olen pahoillani jos toistan vain aiemmin sanottua:
ainakin yritän tehdä sen täysin sekavalla tavalla,
kuten tämä aika, nämä vuodet jotka kuluvat
ilman että voimme vaikuttaa niiden kulumiseen
ja makujen muuttumiseen, siihen että
aikakauden lapsista tulee aikuisia ja
että heidän makunsa vaihtuu eivätkä
aforismit ole enää kirjallisuuden eliittiä.
Aika vain kuluu, mutta kirjallisuus elää,
kuten ihmiset, aikakauden lapset, tuo
tökkäsi aika pahasti suoraan hermoon.
Miten voisi todellisuuden paremmin ilmaista?
Miten todellisuuden voisi ylipäätään ilmaista?
Mikä on todellisuutta ja mikä kuvitelmaa?
Onko niin, ettei ole todellisuutta vaan
aikamme suurin ajattelija on herra Matti Nykänen
ja että hänellä on aimo liuta seuraajia?
Minä katson saaneeni arvostukseni aika kovalla työllä.
Mistä aforismin tuntee? Se on
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tyyni ja otollinen tili, naisen ja miehen
luotollinen rakkaus, parantava haava,
josta ei jää lainkaan arpia. Se on
itse asiassa aika kova vastustaja.
Kaikilla tulee elämässä eteen vaihe, jolloin
he haluavat välittää eteenpäin vuosien
aikana kerättyä onnea, unelmia, rakkautta ja surua.
Ironiasta ei ole silloin apua, aforismi
on oiva keino. Mutta aika näyttää totuuden,
kuten päivä paistaa risukasaan.
Yhteenvedon aika ei ole kuitenkaan vielä.
Yhteenvedon aika ei ole pitkään aikaan.
Mitä haluat sanoa muille? Aika näyttää,
uusia, uskomattoman hienoja kännyköitä tulee
useammiltakin valmistajilta, mutta
aforismeja ei valmisteta enää.
Onko aika liian helposti ymmärrettävissä?
Ja aforismi liian monimutkainen?
Miten kuvata sellaista, mikä ei ole kuvattavissa?
Aika. Yhteensä 13 mietelausetta.
Kenties suruttoman saattohoidon aika on
sittenkin tullut ja aforismi on lakannut piittaamasta kuvastaan.
Ehkä valtio on perustanut virallisia aforismien lukutuokioita ja
keskusteluryhmiä. Jos lähetät rakkaallesi
aforismin, tallennamme sinusta seuraavat
tiedot. Hän tunnustautuu aforismien eli
mietelauseiden ystäväksi. Pian alkaa
aika, jolloin luomme ihoamme tuplanopeudella.
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Aika tutunnäköistä hommaa se on, mutta
saahan pian aikaan tappovireen. Luonnossa ollaan
aina luojaa parempia, aika paljon
lupaa tämä kolumnisti, kun lupaa
kirjasen tupakan hyvistä puolista
jonkinnäköisten aforismien muodossa.
Olen usein ylitietoinen siitä, mille
nauretaan. Aika ottaa lusikka kauniiseen käteen,
kuten olen aiemmin todennut, kaikille
tulee elämässä vaihe jolloin he haluavat
välittää jostakin todella. Anna aforismien
mennä ihon alle. Aiheina onni, unelmat,
ilo, suru, rakkaus, ostaminen, rikos.
Onko seksipalveluiden
ostaminen alaikäiseltä rikos?
Entä seksipalveluiden markkinointi paritusta?
Nuorena on vielä epäselvää mikä on osin,
mikä täysin kielletty, eikä seksin
ostamisesta tule helppoa koskaan.
Aforismi on tuolloin määrätty jo saattohoitoon.
Jollekin nakin ostaminen on rikos,
käsi sydämelle, olet asian ytimessä,
rikos on paha uskomus, avautuminen
vallan veikeä piirre, kuin lapselle
viinan ostaminen, täten myös
kiintolevyn ostaminen ja vaihtaminen
on rikos. Minun mielestäni omaan käyttöön
tarkoitettu tavara ei ole rikos, yhteiskunta
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kertoo lainsäädännön rajat. Demareista
seksin ostaminen on rikos, voisiko
auton ostaa ilman että naapuri kyttää?
Onko fonttien luvaton kopiointi rikos?
Entä tekstin? Mihin piirretään rikoksen
rajat? Ministeriöiden kaavailujen mukaan
kehitys tuntuu vähän hullulta.
Onko hiplaus muka rikos? Koska loppuu
toisten koskettaminen? Milloin tilalla
on kone? Se tiedetään, ettei valvonta
toimi ja että halvalla saa, mutta
eihän ideana olekaan miesten ostaminen
vaan se että halvalla saa. Pian tilalla on
tuomari, jonka salainen pahe on Monet´n
taulujen ostaminen ulkomailla.
Häntä täytyy rangaista, hyviä ihmisiä
pitää suojella ja pahoja rangaista,
yksilöä ei saisi koskaan rangaista,
kiduttaa tai kohdella muuten epämääräisesti.
Touhun tarkoitus on karkottaa
tämä mies Saksaan, on reilua
että rikoksesta annetaan sellainen
rangaistus että tuntuu nivusissa.
Miten tekijöitä pitäisi rangaista?
Kuka on tekijä? Riittääkö
tietoisuus siitä, että tarvitsee
rangaistuksen? Perheen mielestä
koko perheen pitäisi maksaa
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rikoksesta, johon he ovat olleet
osallisia. Ihminen tarvitsee jonkun
jota rangaista. Häntä epäillään
rikoksesta jota hän ei ole tehnyt,
ydinvoiman todellisten kustannusten lisäksi
meidän täytyy selvittää, mitä arvostettu Le Monde teki.
Kadotus on ainoa oikeudenmukainen rangaistus
seksin osto- ja myyntitilanteessa.
Ketään ei saa kiduttaa eikä rangaista julmasti
tekemättömästä rikoksesta, maailman
tuhoamisesta, putkaa ja pamputusta ei ole
siitäkään vielä määrätty.
Tarvitaan tapauskohtaista harkintaa ja ajattelua.
Olisi typerä rangaista elinkautisella pilakuvien
julkistamisesta, mutta satoja autoja varastanutta
nuorta täytyy rangaista kovemmin kuin
viruksen valmistajaa ja levittäjää,
virkamiestä virkavelvollisuuksien vastaisesta
toiminnasta, huumeen hallussapidosta,
jonkun kiusaamisesta tai rattijuopumuksesta.
Mutta asiassa eteenpäin, pysähtyminen
voi johtaa aforismiin. Mitä
sitten on vapaus? Onko se postin
luukusta joka viikko työttömälle
kannettu korvaus? Missä oli pyhä
henki kun Kristus teidät vapautti?
Miksi vapaus on nolo sana?
Haluammeko olla mieluummin vankeja?
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Yksilön vapauden sanotaan toteutuvan
markkinoilla, mutta me syömme edelleen
samaa leipää. Missä luuraa työttömien
uusi vapaus? Joka ei työtä tee, olkoon
syömättä, onhan siinä organisoimista.
Juuri hallittu vapaus kiinnostaa, liian
vaikea pala sosialidemokratialle,
johtaa kansan vielä tuuliajolle. Halusin
pysähtyä miettimään, mitä tarkoittaa
ihmisoikeus. Tarkoittaako se masennuksesta
parantumista ja elämänhalun takaisin
saamista, alkoholista, tupakasta ja
valistuksesta luopumista, matkailuneuvontaa,
toimintoja, ostosten tekemistä?
On turha virittää itkuvirsi, fundamentalistit
voivat nousta poteroista ja hyväksyä vihdoin
kansantalouden realiteetit. Kaikille ei ole
samalla tavalla tilaa. Vapaus ei ole
tuonut kaikille onnea, viikoittaista
kuponkia postiluukusta, mahdollisuutta
poliitikon uraan. Joka päivä
tulee uusia tapauksia, pysäkille
jääneitä, nuoria koiria
ja niitä surkeita, joiden
pelastaminen on jo mahdotonta.
Kaikille ei ole tarjolla kaikkia
tuotteita vaikka muutos on kaikille
mahdollinen. Ylihuomenna onnettomia
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on neljä, ensi viikolla kymmenen,
mutta halutessaan he voivat hankkia
vaihtoehtoisia pyöräilyreittejä.
Ei ole tilaa mielelle kuoleman jälkeen,
eikä uusi tilaustyö tuo töitä pariksi vuodeksi
sen jälkeen. Tässä ei ole tilaa pitkälle
selitykselle, kirjeenkokoisille
tuotteille tämän päätelmän takana.
Kaikille tiedoksi, että hirvittävä
rahapula on tulossa taas kerran
eikä juuri nyt ole rahaa hammaslääkäriin.
Meneekö maailma mielestäsi koko ajan kohti hyvää?
Kun ei pysty, kun ei ole tilaa,
kävele siinä sitten paikallasi
ja paina Tilaa-painiketta.
Tietoa ei ole monistettuna
paperimuodossa kaikille, koska
sitä tarvitsevat vain harvat.
Kaikille ei ole selitetty, pitääkö
lisälomakkeita tilatessa poistaa
vanhat ruksit, mikäli kohdassa ei ollut virhettä.
Täällä ei yksinkertaisesti ole tilaa kaikille.
Yhteiskunnassa ei ole varaa edes kohtuulliseen
terveydenhuoltoon, ulkopuolisuutta
on kaikenlaista maallistuneessa maailmassa.
Itse viihdyn asuntolassa erinomaisesti,
vaikka kanojen lisäksi syntyy tietysti
kukkopoikia, joista kaikille ei ole käyttöä.

18

Miten käy yleensä sellaisissa poliittisissa
tilanteissa, joissa osapuolten väliselle
keskustelulle ei ole sijaa? Voidaan kysyä
myös toisinpäin. Miksi kaikille ei annettaisi
samanlaista asuntoa, rakennusta tai
ympäristöä? Sekin on totta ettei
autokauppa ole tilanteen tasalla.
Kaikki voivat kuitenkin lähettää
verokorttitilauksen painamalla Tilaa-painiketta.
Terve ei silti ajattele pelkällä järjellä:
hurmoksessa syntyy hyvää jälkeä,
valittuja paloja, vaikka kahta samanlaista
oppijaa ei ole. Kaikille se ei sovi, kaikki
eivät jaksa pitkää työvuoroa. Pakkotahtisessa
tuotannossa ei ole tilaa ongelmille, kaiken
pitää mennä mutkattomasti, kaikille
kannoille ei ole kuitenkaan tilaa.
Paskaduunia ei ole vain ruumiillinen
työ, vaan myös pakkotahtinen sopeutuminen
pk-seudun riskinhallintaan.
Arkinen tuotanto ja politiikka eivät
tapahdu olohuoneessa, tuotanto asettuu
tasapainotilaan kun eriarvoisuus alkaa
elpyä. Modernille ajalle on ominaista
että työnantaja tiedottaa tuotanto-osastoittain:
työ ja tuotanto ovat muuttaneet ihmisen
dramaattisesti. Tämän huomatakseen ei tarvitse
kävellä pakkotahtisesti säännöllisellä työajalla,
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se sujuu rivakasti ilman työantajan tiedottamistakin.
Vauhtia on tarvittaessa osattava lisätä
työnantajan puhaltaessa pilliin
kone lisää vauhtia.
Amerikkalaisten kanssa kilpaillaan
loppuasiakkaista, minulla ei kone
suostu edes käynnistymään
vaan se seisoo hiljaa paikoillaan.
Minulle on tärkeämpi, että kone
laulaa hyvin välillä, eikä hyydy
kun sitä eniten tarvitsee, niin paljon
vauhtia ettei hiirtä tarvitse painaa.
Ilman kulttuuria olet pelkkä kone,
täydempi kuin tullessa vaikka vapaita
paikkoja ei enää näykään.
Kone vetää ihan hyvin
kunnes tauluun ilmestyy virheitä,
kurveihin saadaan lisää vauhtia
eikä olo tunnu enää läheskään niin huterolta
kuin ajatus joka lähti liikkumaan
ja kovaa vauhtia liikkuikin.
Hyvää matkaa, toivottavasti muutama
hyvä uutinen lisää, hyvin tehty työ
on paras suositus välillä
on jatkettava eteenpäin vaikka hammasta purren.
Myös huonon voi tehdä hyvin mutta
se ei ole kuitenkaan poikkeuksellista:
hyvin tehty työ tuottaa tulosta.
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Ehkäpä juuri siksi olemme onnistuneet niin hyvin?
Oli kyse palkkatyöstä tai omin käsin tehdystä
puukosta, tarkasti tehdystä työstä, aina
se tuottaa palkinnon
ja hyvin tehty työ palkitsee tekijänsä.
Tiimi tuulettakoon aika ajoin tunkkaiseksi
käyvässä työilmapiirissä voittoisaa tulostaan,
tosi aidon näköistä.
Tuo on hyvin ympäripyöreästi kuvailtu.
Hyvin usein työ poikii seuraavan
tilaisuuden, puoliksi suunniteltu
on puoliksi tehty.
Tähän asti on ollut aika antoisaa,
vaan mieltä painaa huoli siitä
miten saada toivotut tulokset aikaan.
Miksi valitsit juuri työn jota teet?
Onko se iloisinta, yllättävintä,
hienointa, järkyttävintä tai
muuten vain mieluisinta?
Yleisen moraalittomuuden vastaisessa
aallossa pakkotyö kannatti tuskin
edes sata vuotta sitten. Tuskin
velka tai sosiaalinen pahuus
vähenevät, pakkotyö ja lapsiprostituutio
Burmassa, mutta syyllisyys on
sovitettu pakolaisten niskaan,
joita yhteiskunta on täynnä.
Pakolaiset ovat pitkällä päättymättömällä
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matkalla, laki kertoo tylysti
että he eivät ole tervetulleita Suomeen.
Muita vanhuksia sairaampia pakolaiset
eivät ole, näön heikkenemistä,
verenpainetta, liikuntaelinten sairauksia hekin sairastavat.
Me olemme kaikki uhreja, lohkotaanko
meille pala maata korvaukseksi
kun palaamme takaisin kotimaahamme?
Pakolaiset ovat kuin kanarialintuja hiilikaivoksessa:
he ovat rakentaneet 60 vuotta
uskonnon, kansallisuuden ja kotimaan
rajaa, mahtavatko he vieläkään käyttää saunaa?
Kotinsa jättäneet ovat kaikkein vaikeimmassa
asemassa, järjestäytyneet
ovat jättäneet kotinsa ja paenneet
maan etelä- ja keskiosiin.
Ne, jotka pystyvät, vievät
lapsensa ulkomaille,
nuoret tanssivat kukat hiuksissaan
keskellä raketti-iskuja, tuhottuja koteja,
sortuneita siltoja ja rakennuksia.
Mitä vuosituhatjulistus merkitsee heille
jotka ovat jättäneet kotinsa, ottaneet
mukaan vain tärkeimmän, mikä
mukaan mahtui ja minkä jaksoi
kantaa? Heidän elämänsä
on pysynyt kotimaan rajojen
sisäpuolella, he ovat jättäneet
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maallisen elämän ja kohdanneet
toisensa taivaan kodissa jonne
uskoivat olevansa matkalla
paremman elintason perässä.
Ketään ei ole asetettu syytteeseen
veriteoista, vaikka useita on
vangittu, pakon edessä he ovat
jättäneet koko elämänsä.
Sodan koettelemukset ovat
jättäneet pitkät, pysyvät jäljet
heidän selkäänsä: minkä olette
jättäneet tekemättä yhdelle näistä
vähimmistä, sen olette jättäneet
tekemästä toimistopapereille
jotka olivat vaillinaisesti täytettyjä
eikä niillä mitään tukea herunut.
Saman pitäjän asukkaat olivat
kuitenkin jättäneet perheensä
alttiiksi hengellisten johtajien
hyökkäyksille, ja he ovat jättäneet
kielikurssit kesken. Hieman
sen jälkeen vahvat perinteet
monissa maissa reagoivat evakon
tiehen ja heillä oli enemmän
mahdollisuuksia kulkea vapaasti
kotinsa ulkopuolella. Alkuperäiset
alueella asujat ovat palanneet takaisin
ja rakentaneet kotinsa uudelleen
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joutuakseen taas jättämään kotinsa
ja elämänsä. Rajojen yli käveleminen
on kiertokulkua, olette niitä jotka ovat
jättäneet kotinsa kauan kauan sitten
lähteäksenne pitkälle matkalle.
Kodin, Kuningaskunnan ja Kaiken mitä on.
Mitä tekisitte jos teitä kohtaisi
onnettomuus? Luultavasti
soittaisitte vanhemmille, tekisitte
testin uudelleen, menisitte
aikakoneella taaksepäin
aikaan jolloin koti oli vielä
paikka, turvallinen pysyvä saareke
kaiken roinan keskellä. Mieltämme
korpeaa, että uutena tulokkaana
joudutte vastakkain vaikeiden
tilanteiden kanssa, kuin pakolaiset
tulokulttuurin kanssa.
Mitä tekisitte, että tämä ongelma
saadaan ratkaistua?
Mitä tekisitte, että elämänlaatu
vain paranisi? Mitä tekisitte
toisin? Mitä tekisitte sellaisille
ihmisille? Voisitteko muuttaa
heidän luontoaan?
Mitä tekisitte itsellenne?
Mitä tekisitte jos joku haukkuisi
äitinne ja sisarenne mielettömästi?
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Seisoisitte vieressä tekemättä
mitään? Mitä tekisitte jos
rantautuisitte autiolle saarelle
neljänkymmenen miehen kanssa?
Mitä tekisitte silloin toisin?
Jos kyllä, mitä tekisitte
tämä hankkeen osalta?
Mitä tekisitte minulle ja
parilleni? Voisin ehkä antautua
parien syleilyyn. Vastaukset
mieluummin pidempiä
kuin yhden lauseen mittaisia.
Mitä tekisitte ostarille
jotta siitä tulisi viihtyisä?
Entä jos mesenaatti antaisi
teille miljoona euroa ilman
sitoumuksia ja vaatimuksia?
Jos olisimme kuolemattomia,
olisi mahdollisuus poistaa se
mahdollisuus, että olemme
hengissä: jotenkin tuo ei
ole kiinnostava kysymys.
Mitä tekisitte puulle, viimeisille
puille? Kaarnasta päätellen se
on ficus retusa. Mitä tekisitte
jos saisitte lotossa seitsemän
oikein? Suorittaisitteko
varusmiespalveluksen? Mitä
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tekisitte, jos olisitte filosofi,
historioitsija, valtionpäämies?
Vastasiko elämä kaiken kaikkiaan
odotuksianne? Antoiko se kaiken
mitä halusitte vai vielä enemmän?
Saitteko olla vapaaehtoisena,
kielikoulussa, saitteko tehdä
mitä halusitte, osallistua kaikkiin
projekteihin mihin halusitte,
saitko kysyä Jeesukselta mitä
halusit, vaikka vastaukset
pyyhittiinkin mielestä heti pois?
Saitko lapsen, perheen, rakkaan,
ja koitko vähintään sen mitä
uskalsit toivoa? Saitko mitä
sait, ainakin ensi suudelman.
Jos et ehkä rakkautta,
ystäviä eri maista, uuden
kulttuurin ja maan, saitko
nauraa, halata, opiskella,
mitä suunnilleen halusit?
Vai tiesitkö koskaan mitä
halusit tehdä isona, teitkö
sitä mitä halusit vai
annoitko yksinäisyyden
lipua ikkunasta sisään ja
johtaa purtea, haitko lohdutusta
lääkkeistä, kirjoista, kavereista
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vai etkö koskaan edes ajatellut
mihin suuntiin kaikki ovet aukeavat?
Saitko selkeitä toimeksiantoja
vai jouduitko kysymään
tarkennusta, kuten kysytään
kättä, lupaa, tarkoitusta,
elämän pieniä pakoviivoja,
jotka kasvattavat purosta
suuren virran. Saitko postiluukusta
sellaista mainontaa jota halusit, tiesitkö
millaista mainontaa halusit
ja kerroitko valmistajalle tietosi?
Kysyikö hän koskaan sinulta mitään,
kysyivätkö ne, jotka tulivat maahasi
vastoin lupaasi, sinulta koskaan mitään
vai olisitko edes halunnut puhua
heidän kanssaan? Ihmisten välinen
kommunikaatio on maailman
vaikeimpia asioita, vaikeampi
kuin lajienvälinen viestintä.
Ihmiset ovat kaikkialla
valmiita auttamaan niitä
jotka ovat heille läheisiä,
mutta kaikki ihmisen mielessä
liikkuva tärkeä jää aina
toisille tuntemattomaksi.
Yhteiskunta atomisoituu,
moderni ihminen ymmärtää
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paremmin konetta kuin toista ihmistä, kielen
käyttäminen jää paitsioon ja kansallinen
identiteetti poistuu keskuudestamme.
Vaikka sanat löytyisivät, puhe
ei aina tule samaan
aikaan, virastossa käynnin
tilalle tulee sähköinen asiointi,
tuottavuudesta saamme elämämme
ydinkäsitteen. Uudet teknologiat
tuovat uudet sovellukset
ihmisten väliseen seksuaaliseen
mielihyvään melko huolettomasti
tehden oppimisympäristöstä kokonaan
uuden. Miten tunnistat muutokset
itsessäsi ja työympäristössäsi?
Ratkaisevatko uudet teknologiat
niukkuuden ongelmat, sen
ettei jokaisella ole mahdollisuutta
saada tietokonetta käyttöönsä?
Korvaavatko sähköiset hakemukset
kaiken ihmisten välisen kommunikaation
ja tuleeko ihmisistä vain välikappale
matkalla kohti toista maailmaa?
Oikein käytettyinä uudet teknologiat
helpottavat elämää, pian
noudatetaan samantyyppistä
tunnistautumista kuin internetissä,
pelisäännöt muuttuvat
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kuten journalismissa,
kieli muuttaa Intian talousalueelle,
kuten bio- ja geenitekniikka,
ihmisen vauhti aiheuttaa
vakavia eettisiä kysymyksiä
matkalla kohti uuden sukupolven verkkoja
- teknologinen kehitys on jatkunut
varsin suoraviivaisena 60-luvulta.
Myös koko maailma on muuttunut.
Ajatusten kehittyminen on muuttanut
kokemusta radikaalisti, kansantaloutemme
on yhä tiukemmin integroitunut
palveluihin, nykyinen leikkaustekniikka
lyhentää mitä vain yhä halvemmalla
eikä mikään ole enää kuin ennen:
niin nopeaa se teknologinen kehitys on.
Kehitys voi olla myös yrityksille uhka:
globalisaatio on vain sivujuonne, päätarina
on teknologinen kehitys, biologisten
aseiden kehitys jatkuu ja jatkuu,
ajatelkaapa, 1903 keksittiin ensimmäinen
lentokone ja 1963 ihminen lähti kuuhun,
kansainvälinen pääoma tunkeutui Aasiaan,
olisiko historiasta kuitenkin opittavissa jotain?
Ihmistyön osuus jää vain sinne,
missä se on välttämätöntä, jotkut
transhumanistiset tutkijat ajattelevat,
että tulemme tulevaisuudessa
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saavuttamaan pisteen jolloin
teknologinen kehitys on niin
nopeaa, että ihmiset eivät pysy
perässä. Vahvuusalueinamme
AIDSin nopea leviäminen,
kunnan ja ihmisen ajankäytön muutokset.
Tietoyhteiskunnan leviämisen prosessi
on paljon enemmän mentaalinen
kuin tekninen, valo on kyllä
nopeaa, mutta myös villiä ja
vapaata, hieman anarkistista,
saattaa painottua puheviestimiin.
Nämä muutokset edellyttävät
nopeaa tiedonsiirtoa ihmisten
välillä, osallistumalla aktiivisesti
rakennemuutos on mahdollinen.
Tällainen kehitys on uhka yhteiskuntarauhalle, maa
jakautuu kahtia alueellisesti ja
sosiaalisesti, lähtökohtanaan
työmarkkinoilla tapahtuva kehitys,
yhteisen historian ja aiheiden tunnistaminen.
Ehkä suurin uhka on se, että
jätämme käyttämättä runsaita
muikkusaaliita, johtamisesta
riippumattomia tekijöitä, kuten
elämän planeetalla. Uhka tulee
aina jostain ulkopuolelta, kuten
ilmansaasteet 80 ikävuoden jälkeen,
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tähänastisen historian huipennus.
Suurin uhka tulee pakastimesta,
ei Aasiasta, totesi sisäasiainministeriön
kuntaosaston päällikkö Cay Sevón.
Vai tuleeko suurin uhka sisältä
päin? Mikä valtio on suurin
uhka maailmanrauhalle?
Ehkä suurin uhka on lumileopardi?
Sen nahat ja luut. Vai onko
suurin uhka tyypin 2 diabetes?
Vai etelän metsien raivaaminen
pelloiksi? Onko suurin
uhka itse sisällössä tai
siinä ettei sitä enää ole
kuten ei ole lumileopardejakaan
pian eikä maailmanrauhaa?
Tässä maailmassa ei puhuta
oikein uskosta ja epäuskosta
eikä siitä, mitä todella
ajatellaan ihmisestä.
Koirankasvatuksen suurin uhka
on tuomaripeli, valtakunnan
ylimystö, 70-lukulainen
mustavalkoinen ajattelu,
nuorison suurin uhka on
nuoriso itse, yrityksen toiminnalle
halpatuonti, tietoturvalle
kotitietokoneet, epäisänmaalliset
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vikisijät, jotka kehtaavat
väittää ettei maapalloa koettele
ilmastonmuutos, eläkepommi
tarjoaa virikeympäristön lapsillemme.
Ilveksen suurin uhka ovat
helposti myönnettävät kaatoluvat, mikä
maa on suurin uhka
maailmanrauhalle, mitä
ajatellaan siitä, että suurin
osa suomalaisista on suljettu
työmarkkinatuen ulkopuolelle
ja että ihminen on selkälokin
pahin vihollinen? Espoossakin
pesinnät häiriintyvät veneilijöiden
ajautuessa jopa suojelluille rannoille.
Kartellin suurin uhka on
kartellin hajoaminen, uudistumattomuus
on suurin uhka kunnan työntekijöille
ja kun puhutaan yrittämisen tulevaisuudesta
Suomessa, mieleen muistuu
aina Kiina ja yltiöpäinen markkinaliberalismi
joka ei koskaan uppoa tavallisen kansalaisen
kalloon, koska heikko aate ei sovi
suurille massoille.
Otsaryppyjä ei vähennä ainakaan se
että puolet eduskuntavaalien
ehdokkaista on demareita,
markkinaliberalismihan lupaa
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kaikkien pääsevän taivaaseen
puoluekannasta huolimatta,
hyvän ja pahan tuolle puolen.
Miten nykyinen markkinaliberalismi
toteuttaa ja pohtii näitä arvoja?
Mitä liikkuu päässä siinä vaiheessa
kun saa potkut kun työpaikka
siirretään Kiinaan?
Yhteiskunnallisissa ilmiöissä ei ole
kyse luonnonlaeista vaan ihmisen
itsensä aiheuttamista muutoksista,
kun kaikki halutaan alistaa kilpailulle,
monikulttuurisuus, kieli,
ihmissuhteet, rakkaus, läheisyys,
toisista välittäminen, kaikki
aakkosjärjestyksessä a:sta ö:hön.
Jos ei käy työn jälkeen missään,
voiko se oikea silti tulla vastaan?
Voiko perheen perustaa keskellä
kiirettä ja väsymystä?
Voimmeko harrastaa seksiä
ilman ihmissuhdetta?
Onpa elämä ihanaa, kun
olet siinä, onpa elämä
ihanaa, kun olet poissa?
Mikä on lopullinen suhteemme
ihmiseen? Ovatko ihmissuhteet
tiedettä, taidetta vai oman
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yhteiskunnallisen aseman parantamista?
Keihin voimme olla suhteissa ja
keihin emme? Ihmissuhteet ovat
kummallisia. Joskus on hyviä
ja joskus huonoja hetkiä.
Huonoihin hetkiin kuuluu
mustasukkaisuus, ne ovat yleensä
käsittämättömän vaikeita,
reviirien rajoja etsitään
jatkuvasti, kummallisia
ahdistuksen tunteita ne
aiheuttavat jatkuvasti.
Syntyy pakonomaisia listoja,
surukokemuksista tulee täysin
kummallisia, monimutkaisia,
ihmiset eivät pysy vuosien saatossa
samana, jäävät vain palstanpitäjät
ja heidän alituinen lööppijahtinsa,
pianoa soittavat miehet, hankalat
elämänvalinnat, kompleksit,
Thaimaan turistikohteet ja lapsikaappaukset,
viime päivät, koulu ja uudet ystävät,
kummalliset tuoksut. Hyvä
työilmapiiri on vain unelma
kun hormonit hyrräävät, oudot
ajatukset valtaavat mielen.
Ihmissuhteet ovat kummallisia
asioita, sitä ajattelee outoja, vaikka
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seksin lopettamista, pienestä
yksityiskohdasta tulee uusperheen
kuviot mieleen, riskipeli. Aina
voi satuttaa tai olla satuttamatta,
kukaan ei ole turvassa, oletko
koskaan hämmästellyt ihmisten
tapoja erottua joukosta?
Suomessa on kummallisia asioita
meneillään, kaikilla on
jotain pakkoliikkeitä, pieni
poika rähisee kerhossa
kaikille, hormonit jyräävät
ja kummallisia asioita tapahtui
hänen pippelilleen. On helppo
juoruilla ja paheksua huonoja
käytöstapoja, olemme me ihmiset
aika kummallisia olentoja.
Verkon välityksellä elävät
tuntuvat mielenkiintoisemmilta
kuin yksinhuoltajat, hänen
lapsensa etenkin ovat kummallisia.
Ihmissuhteet ovat aika vääntämistä,
humen giljotiini, jos niihin ei
sitouduta tunteellisesti,
luonnos kummallisia termejä.
Suurimmat saavutukset elämässä
ovat kuusi lastani, se saa
kummallisia ajatuksia liikkumaan
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päässäni. Ihmiset pelaavat usein
vilunkia johonkin suuntaan,
kynttilänvalolla, illallisella,
karhuntaljalla ja kalliilla viinillä
on osuus yhteisön sisäiseen
valtataisteluun. Koska viimeksi
kosketin ihmistä positiivisella
yllätyksellä? Epäilemättä ihmissuhteet
ovat tärkeitä, muuten
näivettyisin yksinäisyydessä,
Nuoren Wertherin kärsimyksissä,
kuolettavassa rakastumisessa
kirjeromaaniin jota en voi
koskaan saavuttaa. Rakkaus
on kauppatavaraa, ei Hamletkaan
löytänyt sitä, kuten ei
elämän tarkoitusta. Mielenrauha
järkkyy, kirjan voima on
niin valtava, ei tahallisen sekavaa,
vaan akateemista diskurssia,
nuorten miesten itsemurha-aaltoja,
uudelleenrakennettu Korppi ja
kultakuoriainen. Jokaisen nuoren
Wertherin kärsimykset ovat
aidompia kuin yhdenkään
kännykkäkauppiaan, rakkaus
on ihanaa, kun se laittaa
puhumaan koko ajan. Aina
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naurattaa kun joku sanoo
jotain hauskaa, ei ole edes
eroa tuskan ja ihanuuden
välillä: vain kuolemassa
päästän sinut. Honeypai,
minun ihana suloinen tyttöni,
itkeväthän enkelitkin ehkä?
Kokemuksen syvällä äänellä
voin vakuuttaa: rakkaudesta
tehdään lauluja aina. Nuori
rakkaus kestää harvoin, mikään
ei ole niin selvää kuin vauvan
rakkaus äitiin. Kaikki kiva
kuitenkin loppuu aikanaan,
suuntavaisto hukassa, sattuu
en voi sua unhottaa, haluaisin
kopioida rakkauden ja nauttia
sitä aina vaan kuin appelsiinimehua
aamulla purkista, olen tyttö,
ihanaa! Ihana miettiä sitä, jonka
hymy saa minut nauramaan,
Lotte on toisen oma, oikea
rakkaus on siis kitumista ja
pahaa oloa, ihanaa että
olen saanut lukijan poloisille
valituksilleni. Se on dynaaminen,
muuttuva prosessi, kunnon
retostelua ja törkyä, kaikki
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sairaimmatkin perversiot
paljastetaan surutta: ihanaa
että meillä on tällaisia lupaavia
näyttelijöitä. Rakkaus on kärsivällinen,
lempeä, ei pöyhkeile, ei
kadehdi, kersku, mutta onko
sun pakko satuttaa? Jumala
vippaa mulle vitonen,
eläminen maksaa, auta
köyhää, tunto mullakin on,
voin samalla soittaa huuliharppua
ja laittaa maahan hatun jossa
lukee ”vippaa vitonen”.
Tässä on jotain tuttua kuin
koulussa lauletuissa hengellisissä
lauluissa, seinilläkin on
korvat, isä meitä rakasta
kuin omia lapsiasi, saattaisi
tulla vitonen otsaan jos vähän
pelleilisin, mutta kohta onkin
aika lähteä palaveriin. Jokainen
vieras joutuu keskelle moista
ekshibitiota, vippaa vitonen-menetelmällä
pääoma vain karttuu, kyllä
kympinkin saa tuohon panna.
Elämä on kuin naru tuulessa, se
heiluu puolelta toiselle, eikä
koskaan tiedä, minne seuraavaksi
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narun matka vie. Aika synkkää
yksinpuhelua vaikka elämäntavat
ovat reilassa, eläminen maksaa, vippaa
edes vitonen tammikuuhun
saakka tai vedän nielurisasi ulos!
Hän on pukeutunut katupokahengen
mukaisesti, vippaa vaikka viisisataa,
saat kyllä kaiken ajoissa takas,
niinhän ne kaikki sanoo.
Harrastusten kautta tapaa
ihmisiä, joista voisi olla
kiinnostunut, mutta mistä
löytää sen harrastuksen josta
on oikeasti innostunut?
Koko tämä uusi todellisuus
on tulosta puhtaasta sattumasta,
niin sanoo Raamattu ja se on
totta. Kohta EU-diktatuuri vahtii
jokaista, maa täyttyy kauhistuttavista
jumalankuvista, koulussa kaikki sanoo
että homo kiekkoo. Voi jumalauta,
sanoo sit huoran penikaks ja ties miksi,
tänne kaikki, joiden mielestä pettäminen
on ihanaa. Vois kaikki vaivat
jäädä kerralla historiaan jos joku vetää
turpiin, ajattelen että sillä on oikeus
siihen koska se on vanhempi ja
meidän tavoitteemme on piilottaa
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kaikki monimutkaisuus. Ei voi
muuta sanoo, ku et hyvin toimii,
hankkikaa todisteet ja tuokaa
mies oikeuteen, niin tunnistan
jälkeen päin sen. Vaikka
tää on niin helvetin vaikeeta, mutta
aika kultaa muistot, eritoten
kaikki liikettä ja tilaa koskevat.
Täytyy tienata jollakin keinoin
että voi syödä kaurapuuroa
aamulla. Kaikki näkevät, että
minä olen sytyttänyt sen eikä se
sammu. Toiset taas putosivat
uratappuroihin eikä niistä ollut
poispääsyä. Tee kaikki mitä
voimillasi pystyt tekemään sanoi
Raamattu, lujaa ja toimeliasta
kunnioittavat kaikki, kai te
yhden arkin pystytte ylittämään
sanoi Paavali ensimmäisessä
tessalonikalaiskirjeessä. Ei lapset
tee niin, ne vaan uskoo, kulkee ja
ottaa syyt niskoilleen, maailman
kaikkeudet eivät ole uusia, ne
yhä etenevät. Se mikä on maallista, on
taivaallisen kaltaista, luen
kirjasta hermoromahduksen määritelmän
ja toteutan ne kaikki. Jännääkin
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jännempi juttu, että kaikki omat
käsitykset ja odotukset muuttuvat
ja voi tajuta olevansa korviaan
myöten eksyksissä. Totisesti näin
sanoo minulle palvelijani Joseph:
kaikki ongelmasi eivät johdukaan toisesta
ihmisestä, uskoisin niin, että
lisäksi oli pienempiä ongelmia
jotka kaikki johtuivat liian suuresta
määrästä tietoa. Descartes
on sanonut, että vähintään
kerran elämässä on hylättävä
kaikki aiemmin opittu ja aloitettava
uudestaan aivan tyhjästä. Samaa mieltä,
pankaa tekin pois vain viha, kiivaus,
kauhistus, sitten voitte tajuta omat
käsityksenne ja odotuksenne. Sillä
me olimme eksyksissä kuin
lampaat, mutta nyt olemme
löytyneet ja löytäneet lammen,
emmekä kuolleet janoon ja nälkään:
navigoimme asfalttiviidakossa kuin
kotonamme, mutta eksyimme metsään.
Miten hauska ulkomaalaisia on
viirata linssiin, tytöillä meni hieman
yli hilseen, osaisiko joku auttaa
heitä, he ovat eksyksissä eivätkä
löydä takaisin kotiin?
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Eksyksissä oleminen voi olla
suuri onni, entä jos kaikki
ovat eksyksissä ja minä
olen suuri poikkeus?
Kuka sammutti valot? Kompuroin
pimeässä ja yritän löytää tietä,
olen etsinyt viimeiset kymmenen
vuotta. Etsijä on aina jollain
lailla eksyksissä, niin tuttu
tunne tuo, siellähän on
oikeasti hieno meininki.
Eksyksissä olo tarjoaa
harvinaisen kuvakulman
maailmaan, joka on muutenkin
vinossa, eikä suoristu vaikka
päätä kääntää mihin suuntaan.
Huudan siis apua, koska
olen väsynyt kävelemään paikasta
toiseen turvaa etsien, Seth
Mattson ei tiedä, mitä
tehdä elämälleen, nämä kauheat
olot tekevät murheelliseksi.
Lost in Håkansböle kertoo
eksyksissä olosta, että moni
hakunilalainen on kadottanut
otteensa elämään, käsivarsissa
neulanjälkien arpeutumaton
stigma, sydän on väsynyt, verhot
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vedetty eteen, kartturi etsii
nuotteja, lautturi rantaa johon
ajautua. Olitpa kuinka eksyksissä tahansa,
NAVU-laitteiden avulla löydät varmasti
perille, Ilmestyskirjan viikonloppunakin.
Aurinko paistaa näillä leveysasteilla, taitaa
olla harvinainen kuvakulma yleisestä
aiheesta, hyvä ajoitus kuitenkin
haastava valaistus ja puhutteleva
näky: lähitaistelu ja kookkaat
vastustajat, alaviisto ei liene
edullisin kuvakulma minulle.
Paha mennä jälkikäteen peilin eteen.
Kamera on edelleen varsin harvinainen
näky laatuyliopiston parkkipaikalla,
tietokonepeli, jossa kuvakulma on
seikkailevan henkilön, todella huono,
paksu ja sekin kihara, hyvin kaunis ja
vielä harvinainen, sallii sentään
normaalia isommat jalat.
Osta hieno pulttilukko, suhteellisen
harvinainen, uusi neonillan
kuvakulma, olisi tuonut erilaista
spesiaaliarvoa – harvinaisen hyvät
värit, ikään kuin kuvakulma
olisi pitkän hiomisen tulosta.
Sen verran vaikuttava ja harvinainen
näky, vähän kuin pikkuapolloperhonen,
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studioon lavastamaton kulttuurihistoriallinen
niittymaisema poikkeavasta kuvakulmasta –
osta elämä on jokaiselle meistä
varmasti sanottu elämämme
jossain vaiheessa. Ulkomaisista
nettikaupoista saa tavaran nopeasti
perille suoraan kotiin, voit
valita erilaisen lahjan
joka kestää kauan käytössä,
kuten elämä, tai jos haluat
halvinta, sekin onnistuu.
Netin kautta löytyy
myös ekovirtaa, viimeisintä
tietoturvaa edullisesti, palstalla
voit myydä vaikka käytetyn
moottorisahan, mitä tahansa,
milloin tahansa, osta, myy tai
vuokraa asunto. Espoo
on vuoden 2006 Unicef-kaupunki,
keskimäärin kulutamme noin
300 muovikassillista jätettä
vuodessa, eläintä ei
saa ostaa, jos ei aio
pitää sitä, kätyrin osia
saa halvemmalla. Halpaa on
ja vielä halvemmalla menee,
valkoinen hiekka ja komeat
surffit, halpaa on ja toimii,
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ainakin minulla. Viina
on samanlaista kaikissa
maissa, sinistä virtaa vaikka
oikean kahvin makuista
siitä ei saa tekemälläkään.
Join muuten kahvini mustana
monet vuodet ennen kuin
huomasin että maitoakin
voi lisätä. Halpaa matkailua
on ja vielä halvemmalla menee,
on halpaa lopettaa eläin ja
halpaa kuljettaa eläintä,
samoin tieto ei maksa penniäkään
eli jos vaivaa tekemisen puute niin
kirjastoon vain, vois vaikka
muuttaa sinne. Sukupolvisotaa
on lietsottu urakalla, mahdollisimman
halpaa, mahdollisimman halvalla.
Suomessa on ongelma, että
trendikästä ja halpaa löytyy vain
Ikeasta, kiva käydä
lasten kanssa, saa ilmapallot, mehut,
pullat, keksit, halpaa huvia,
kuin lentää Ryanairilla
Janssonin kiusaus päivällispöydässä,
halpaa on, mutta kuinka kauan?
Veikkaan, ettei vuottakaan, avoimilla
markkinoilla on tarjolla halpaa sähköä
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joka voi tehdä ydinsähkön kannattamattomaksi,
mutta toisaalta: bensiinikin voisi
olla kalliimpaa, taloja saa
halvalla ja isoja taloja
ilmaiseksi, kuinka halpaa on
perustaa vastaava yritys? Halpaa
on, mutta laadusta en menisi
sanomaan, soijarouhetta jauhelihan
sijaan – halpaa, hyvää riittoisaa!
Lentolipun hinnan päälle
tulevat aina lentokenttäverot, maksut
ja muut, halpaa ruokaa tai
mitä tahansa halpaa on vaikea arvostaa.
Irtisanominen on liian halpaa kaikilla
mittareilla, työnantaja
voi vain ilmoittaa, ettei sinua
tarvita töihin seuraavana päivänä.
Halpaa hupia, ei maksa mitään,
hevosen selässä pääsee pitkälle,
alkoholi ainakin on halpaa ja
vie perille, hautausmaan
valot häämöttävät ennen pitkää.
Tähän mennessä kiinalaiset
yritykset ovat keskittyneet
tuotannon tehostamiseen,
siihen että tulevaisuudessa on
tosi halpaa rehua, ostokset,
ateriat ja yöpyminen aina
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alle ostohinnan: siinä se on,
ongelman ydin, mitä enemmän
saa, sitä enemmän haluaa,
ja halvemmalla. Kaikki
lähtevät kohta pakoon
Andorraan veroparatiisiin, lehmien
laidunruoho kasvaa korkeammaksi
kuin koskaan, huonon kielitaidon
aiheuttamat väärinkäsitykset
kielletään, kääntäjä ei vastaa
välittömistä eikä välillisistä
vahingoista. Jumala tulee
ensimmäisenä, sitten muut.
Tragikoomisesti tuhannet
ulkomaalaiset värväytyvät
kansainvälisiin prikaateihin,
sama kielellinen väärinkäsitys
tapahtuu EU:n päättävissä
elimissä, rutiinit ovat luovuutta
tukahduttavia tai tukevia.
Halonen kiisti käyttäneensä
jäsenkirjaa mitenkään toimiensa
tukena, yhden yksilön kertoma
juoru voi muuttaa täydellisesti
käsitystä kerrotusta henkilöstä.
Joka tapauksessa väriero on vaikea
korjata, väärinkäsitys voi joskus
olla monumentaalinen, kytkeä
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Afrikan ja Euroopan saamat
tulotuet sen sijaan että turvautuisi
pelaajan sättimiseen. Ajatus
elämänhallinnasta rakentaa
salakavalasti oikean elämisen
mallin, käsityksen uupumuksesta
ja masennuksesta, tiedon
jota kukaan ei voi välttää:
onko yhteysaika ilmaista,
onko siitä jossakin mustaa
valkoisella? Täytyy jatkossa
yrittää kertoa asiat vähän
selkeämmin, että lukijatkin
ymmärtävät. Kovan saneeraajan
maineeni on täysin perätön:
jos se olisi todellista ja pysyvää
itsesi sallimat sähköpostimainokset
eivät olisi spämmiä. Jos viestintä
onnistuu, kyseessä on väärinkäsitys,
postmodernismin virheellinen käsitys
kielestä ja sen käytöstä, Suomen autoveron
erikoisesta laskutavasta, korjaamon
aikatauluista aiheutuvista hankaluuksista.
Kunpa tapahtuisi väärinkäsitys ja muillekin
lähetettäisiin karhukirje, ei pankki
mitään sukuselvitystä lainan antoon
tarvitse: minun on saatava raskaana
olevalle vaimolle jollakin keinoin
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ruokaa. On väärinkäsitys ajatella
että Buddha oli tyhmä eikä osannut
ajatella: naisen väärinkäsitys on suora
seuraus jostakin, jota mies ei tehnyt tai
sanonut, syy väärinkäsitykseen löytyy
tästä artikkelista. Pahanhajuinen hengitys
tulee vatsasta eikä se johdu suun huonosta
kunnosta, se käy kyllä mielenterveyden
päälle ja kun syy löytyy, olo
helpottuu. Vetäytyvätkö ihmiset kauemmaksi
kun menet heidän lähelleen? Sad
kun olis niin kiva pussailla karvakuonoa,
erilaisilla raikasteilla ongelmaa voi
peittää, muttei poistaa. Lemmikin
suu haisee yhä, haluaisin tästäkin
kiusallisesta ongelmasta pian
eroon, se vaivaa ajoittain
nuoriakin ihmisiä. Oireiden
ilmaannuttua ota yhteyttä
hammashoitajaan: pahanhajuista
narttua ei halua lähelleen kukaan.
Kissan pahanhajuinen hengitys
saattaa kertoa jopa B-vitamiinin
puutteesta, kuka tahansa
voi kärsiä mistä tahansa vaivasta,
ne eivät katso sukupuolta tai eläintä.
Hajun kadotessa päänsärky poistuu
tai helpottuu, elämä alkaa, aistit
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terävöityvät, mässyttävät leukaperät
ja limainen kieli häviävät. Tämä
on elämää, ei sen enempää,
joka alkaa kuusikymppisenä tai
ei koskaan, ihan normaalilta tuntuu
ilman tupakkaa. Kuningattaren
elämä alkaa sen päätyessä kehittyneeseen
pesään. Sikiön ollessa kaksitoistaviikkoinen
elämä pyörii pelkästään vaimon vaivojen
ympärillä. Miksei aina voi olla perjantai,
ilta mummolassa, väitöskirja lopussa,
lapset lähteneet kotoa 14 vuoden
hormonihumalan jälkeen. Tänä iltana
todella elämä alkaa voittaa, hoivapeleiltä
karkuun päässeet saavat hoivaa kello 16: elämä
alkaa siitä kun rakastuu, loppuu siihen
kun joku vie rakkaasi, et voi kuin vikistä
hävinneenä, rinta 145 hauis 50.
Kyllä se elämä alkaa taas hymyillä kun
maha täyttyy, mielihalujen toteuttamiseen
alkaa löytyä uusia keinoja. Ihminen
häpeää pahoja tekojaan: miten suloisia
rääpäleitä, pienestä se elämä alkaa.
Sydämeni on kylmennyt, sinä tarjoat
uusia vaihtoehtoja. Talvinen elämä
vedessä ei ole yhtä rajua ja vaihtelevaa
kuin lumen päällä. Ihmisen elämä
alkaa vasta kehäkolmosen
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ulkopuolella: parhaimmillaan
joutuu seisomaan valoissa 5 minuuttia,
se ei ole paha, mutta siinä kyllästyy
jo. Kun elämä alkaa kusta Pariisissa
voin alkaa kaupata maalauksiani ja
kun maalaukset loppuvat siirryn
elävään kauppatavaraan, koska
ei se satu jos ei verta tule.
Elämä alkaa olla raiteilla, kun on perhe ja
auto, tutkinto takataskussa ja työpaikka
taattu. Hiekkatiellä elämä on ystävällisempää
kuin asfalttitiellä, ihan kohta löydän
minua varten suunnitellun elämän,
masennus helpottaa, elämä
alkaa asettua uomiinsa. Vaikka
kaikki kirkastuu, itken silti
joskus itseni uneen: on solmittu
avioliittoja, tehty uraa, hankittu
omaisuutta, mutta silti levy junnaa
paikoillaan. Olen ollut kipeänä perjantaista
lähtien: siipikarjaa on pidetty
sisällä siitä lähtien ettei
tauti tarttuisi ihmisiin, luennot
pidetään japaniksi perjantaista
lähtien että ihmiskunta edistyisi.
Viipurin kaatopaikka on tehnyt
ilmanlaadusta erittäin huonon,
kondomin on voinut tilata perjantaista
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lähtien vaikka suoraan taskuun,
rajan takana savuaa kaatopaikka. Ennakkotieto
kokouksien pituuksista olisi
toivottavaa, ettei pää ala tuntua
vaahtomuovilta, varapresidentti
ei väistykään syrjään. Lämmin ilma
ja sade tekivät tehtävänsä ja kansa
joutui odottamaan sadekatoksen alla.
Terminaalin kautta on kulkenut
perjantaista lähtien tuhat lentomatkustajaa,
pystymme raportoimaan: paikalta
on tulossa laadukkaita kuvia. Olen
kuvannut kuin mielipuoli ja
on syytä varautua viivästyksiin. Aikataulun
mukaiset lennot kuitenkin lennetään, julkinen
esityslista on kunnan ilmoitustaululla
perjantaina. Toimistovirkailija kertoi
puhelimessa, että sotilasalueella on
kytenyt viime perjantaista lähtien, paloa
ei ole saatu sammumaan, pressakin
on ollut tämän takana perjantaista
lähtien. Erilaiset elämänpolut
kulkevat vieretysten kohtaamatta
välttämättä koskaan, näemme
aivan loistavia suorituksia, ahdistus
ja stressi alkavat pikku hiljaa
hellittää. Perjantaista lähtien olen
ollut enemmän tai vähemmän
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menossa, aina pienessä lastissa.
Ei mitenkään kauheasti työntekoa
haittaava asia, mutta halusin
kuitenkin sanoa. Tupakointi
on siitä lähtien kielletty kaduilla,
puistoissa, parvekkeilla, parkkipaikoilla,
terasseilla, sarjalippuja on
saanut ostaa viime perjantaista
lähtien. Tuoppeja on mennyt, kilpailija
joukko on työstänyt tätä kesästä
lähtien. Kävijöille on tarjolla
myös tasaista alamäkeä viime
aikoina. Häntä on yritetty siirtää
sivuun viime perjantaista lähtien
mutta hän on ottanut yhä tukevamman
otteen tuolistaan. Perjantaista
lähtien hän on tykittänyt, törrötin
on pysynyt sitkeästi isona, varmasti
saat lisätietoa johtajalta. Niinhän
se oli vähän puhe, sudenpennut
osallistuivat retkelle ajoissa. Hyvää
uutta vuotta vain kaikille, olen
lomalla perjantaista lähtien eikä
ahdista töihin paluu: suoraan
kysymykseen suora vastaus.
Hei, mä olen hengissä ihan
kokeiluhengessä, työkokeilussa
työpaikalla kolmatta kuukautta
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ja sen perusteella yritän hahmottaa
mitä näiden kahden ja puolen kuukauden
aikana on tapahtunut. Imetystä
ei tarvitse lopettaa töihinpaluun
jälkeen. Rauhallisia tyyniä, hiljaisia
olivat tunnelmat kahvihuoneessa: onneksi
töissäkin on netti. Tapaan huviklubilaisia
päivisinkin, tein paluuta kaunokirjallisuuden
pariin, ensipäivät debytantin
kanssa. Sairausloman jälkeen
paluu töihin on kriittistä, pienestähän
kaikki alkaa. Kaikki kulkee muotien
mukaan, joku lopettaa tupakanpolton,
ketä tahansa ihmistä ahdistaa kun
edessä on niin suuri elämänmuutos
kuin töihinpaluu tai rakkaista
riippuvuuksista luopuminen. Onneksi
aina tulee uusia kesiä ja lomia, paluu
on aina takkuisaa, pelkkä ajatus
kammottaa, menovaihde
edelleen päällä. Ei mitään
ongelmaa, ensi viikolla starttaan
uuden projektin sairausloman
loputtua, varaan ajan
ruokailuille, pistämisille, lääkkeiden
otolle: työrauhan päätyttyä
konttoreissa saattaa olla ylimääräistä
ruuhkaa. Yritän olla hyvä
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vaimo, laitan saunan ja ruuan
valmiiksi ja varaan pari kaljaa
jääkaappiin, valoisaa ja ihanaa
palata kotiin. Miltä tuntuu
puhdistua ryhtymällä normaaliksi, voiko
käydä niin, että minut todetaan
työkykyiseksi ja edessä on
töihinpaluu puolikuntoisena,
jossa odottavat mukavat työkaverit,
haasteelliset työtehtävät tai
varsinainen hullunmylly? Abdominaalisen
toimenpiteen jälkeen lueskelin
kirjoittamaani ja päätin pitää
etätyöpäivän huomenna, jalka
on niin kipeä, että paluu ei
välttämättä ole maanantaina.
Minunlaiseni propeukalo alkaa
kärsiä töihinpaluusta jo lauantaina, no
kyllähän tämä tästä, luultavasti
saan olla vielä kotona, normaalien
työpäivien päälle on kaikenlaista
reissaamista, mitä muita sivuoireita
on luvassa? Kärsin itsekin
olostani, puhumattakaan
miehestä ja lapsista, joille
äidin paha olo taitaa venyä
vähän pidemmäksi. Paljon
muuhun kuin töissäkäyntiin ja
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nukkumiseen ei jäänyt aikaa.
Syksy on tervetullut ja odottelen
talvea kovasti, taitaa nyt venyä tämä
töihinmeno sittenkin. Tuntuu
ihanalta levolta kun tietää siellä
olevan hommia, jotka pitäisi
tehdä mieluusti heti, ei
huomenna. Opiskelemisessa on
kuitenkin se hyvä puoli, että
niistä voi luistaa, kotona odottavat
harrastukset, kutimet valmiiksi
saattamista. Ensimmäinen lakon
jälkeinen päivä on sujunut hyvin, pelkäsin
ihan turhaan, sivuoireita ei tullut,
ei hengenahdistusta, mielenailahtelua. Pian
jo kokeilin kuitenkin toista lääkettä
joka aiheutti häiritseviä sivuoireita. Osa
potilaista valittaa liiallista
lääkitystä, toiset ettei pahoja
sivuoireita tule, monien mahdollisten
lääkkeiden joukosta lääkäri löysi
sen oikean. Palaan siis ainakin
hetkeksi kotiin, hain eilen
paketin Lariamia ja testaan
nyt, saako niistä mitään iloisia
sivuoireita, kuten jalkojen jäykistymistä
joka on pientä verrattuna siihen
mitä illalla piikitettävä copaxone
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aiheuttaa. Eihän mitään ihmepillereitä
oikeasti ole, aluksi aina pelkää, mutta
lopulta sivuoireita ei tulekaan, olo
alkaa hitaasti parantua kuin
hitaan töihinpaluun jälkeen, hiukset
rasvoittuvat ja alkavat lähteä.
Monella on sivuoireita naaman
kanssa, yksi tuttu raapi näppylät itse
pois kädestä kun tuli niin paljon
sekavuutta, liikkeiden
hallintavaikeuksia, pakkoliikkeitä: onhan
noita ikäviä lääkärikokemuksia
ollut. Muistan kauhulla lukeneeni
mihin kaikkiin sivuoireisiin
lääkkeiden syönti vuosien varrella
johtaa ja niihin olisi huvennut puolet
palkastani eli turvauduin
akupunktioon. Nyt ovat hyvät
neuvot tarpeeseen, ahdistus
ja stressi aiheuttavat suuren
osan pienten lasten henkisestä pahoinvoinnista, miten
tunnistaa kuinka pitkällä stressi jo on
ja tarvitaanko lääkärin apua? Samalla
lisääntyvät omatkin ahdistukset ja
pelot, jaksanko huomenna,
entä ensi viikolla? Nyt
on pehmeä lasku, ei täysin työtön
päivä. Välittömästi seksuaalisen
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hyväksikäytön paljastuttua mielen
häiriöt, ahdistus, masennus, hermoromahdukset
ovat kasvussa ja hälytyskellojen
pitäisi alkaa soida, kiinnostus elämään
ja kaikkinaiseen yrittämiseen raukeavat. Psykiatrin
kokemuksella paljastetaan mitä julkisuus
ja stressi yhdessä voivat aiheuttaa: eksyin
tänne ja huomasin muistelevani vanhoja
aikoja ja keskusteluita, myös entisiä
perinteitä, jännityksiä ja
paniikkihäiriöitä. Japanissa on
otettu käyttöön monitoroiva
vesipannu, joka kertoo pystyykö
yksinäinen vanhus juomaan teetä. myös sänky
ja wc voidaan valjastaa mittareilla, sänky
mittaa vanhuksen sydämenlyönnit ja hengityksen, wc
kertoo virtsan sokerimäärän. Terveydenhuollon
teknologia tulee osaksi arkea, hoidosta
ja selviytymisestä tulee niin
yksinkertaista, että kuka tahansa
osaa käyttää sitä. Tietoteknologian
avulla kehitetään terveyspalveluita
joissa potilas otetaan mahdollisimman
hyvin huomioon: sähköiset
ratkaisut ovat suosikkilistan kärjessä. Kuka
tahansa osaa käyttää sitä, jopa
potilas itse, olipa sitten kyse kodista
ja työpaikasta, apu on aina lähellä, hoiva
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kehittyy. Paikalliset ja alueelliset terveydenhuoltojärjestelmät
yhdistyvät suuriin kansainvälisiin kokonaisuuksiin, tietoteknologia
tunkeutuu arkeen, Suomi on
kansainvälisen kehityksen kärjessä. Aina
EU-maissa potilas ja hänen toiveensa
otetaan mahdollisimman hyvin huomioon. Tärkeimmäksi
selviytymiskeinoksi koettiin työyhteisön
tuki: kuinka kauan kestää neljän
tunnin yöunilla ennen kuin
romahtaa? Kohtalainen stressi
aktivoi ja pitää mielen virkeänä, niillä
on myös vaikutuksia yhteiskuntaan. Kun
kaipaamme haasteita, pieni stressi
piristää ja pakko-oireet pitävät
ikävän loitolla. Niillä saattaa
olla myös vakavia vaikutuksia
sairaudelle. Alkoholi kärjistää
tilanteen, yksi asia johtaa
toiseen ja ahdistus stressin
kautta asioiden, kuten työhönmenon
lykkäämiseen, vaativimmissa
tapauksissa alkaa punastelu. Yhden
pienen ihmisen pohdinta elämästä
ja parisuhteista, vähän ironinen,
vähän vihainen, kuuluu luokkiin:
ahdistus, tästä moni kokee tulevansa
hajamieliseksi, tulee väistämättä
vastaan fobia, pakko-oireinen stressi.
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Rääkkäät itseäsi kaupassa, kuntosalilla
vailla laajempaa ymmärrystä
5-HT-neuronien toiminnasta, mielen
stressin yhteydestä lihasjännityksiin ja
kasvojen pakkoliikkeisiin. Siihen
päälle ristiriidat toisten ihmisten kanssa, unilääkkeet
jotka tuovat unen hetkeksi, korvausprosessin
synnyttämä ahdistus. Pienet
lapset, somaattiset sairaudet ja vuorotyö
aiheuttavat toiminnan lamaantumista, aforismin
kuoleman, stressi kutistaa hippokampusta ja
saa mantelitumakkeen siirtymään
paikoiltaan. Herään yöllä supervetisenä, pitkäaikaisen
sairauden aiheuttama emotionaalinen
ahdistus ei ole mitään tähän verrattuna. Aivan
ymmärrettävää ja täysin normaalia, kun
keskittää energiansa itsestään muihin ja
antaa sydämensä avautua, samalla
masennuskin hälvenee. Mistä
silti johtuu että yhä useammat
ihmiset ovat turhautuneita ja väsyneitä?
Stressi, ahdistus ja masennus ovat
synkkiä pilviä aurinkomme yläpuolella, työn
ja ei-tuottavan työn raja on vain kipeä
selkä ja tulevaisuutta koskeva
ahdistus. Rauhoittavien lääkkeiden kanssa
voi elää muutamia tunteja muttei ehdottomasti
sen kauemmin. Näytelmän teemoina
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ovat iloisetkin aiheet, kuten stressi
ahdistus ja väsymys. Prekariaatin
on opittava kestämään yö
valvoen ja puhelinsoittoa
odotellen, jää vain
stressi, kiireettömyys ja ajankäytön
vapaus. Kun se valtaa
pään, alkaa tuottavan elämän
juhla. Ihmistä kohtaan asetetaan
rajattomasti vaatimuksia, hän saa
polkea pois toisten armoilla
elämisestä kohti rukousta. Naisille
joilla on aikaa ja halua
panostaa itseensä, naisille
jotka ovat oppineet sanomaan:
Minä en, 40 + on upea ikä
ja elämänvaihe. Vappumellakan
jälkeen löysin ko. kannanoton
prekariaatti.orgin sivuilta –
ei ihme, jos kaveri on työtön, oli
ollut pitämässä luentoa kuulemma
työväenopistolla ja sanonut: Tossa
tilauksessa voi kestää hetki. 10
minuuttia kauemmin ei voi
hampurilaispaikassa odotella, tai
epäkohta täytyy jo nostaa julkiseen
keskusteluun. Eläinaktivistitytöt ja
vittuuntuneet lähiönuoret bussilakon
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aikana sen tekivät, ilmeisesti
he toivovat yhteiskunnatonta
yhteiskuntaa jossa ei ole minkäänlaista
järjestystä. Makasiinien
tapahtumiin heillä ei kuitenkaan
ollut osuutta. Vaikka ay-liike
tekee voitavansa, se on vailla
yhteiskunnan säännöllistä
turvaverkkoa, onko taas
keksitty vain uusi muotisana
jolla ei ole mitään kosketuskohtia
todellisuuteen? Hellan ja globalisaation
välissä on tekevän mieli, koskaan
ei saada tietää, mikä oli
prekariaatin osuus mystisissä
vappuyön tapahtumissa. Taitaa
tapatyötön puhua? Bussilakko
on ratkennut, mutta pinnan
alla kytee, onko tämä silppu
työvoima täysin vailla sisältöä?
Herätyskello soi sittenkin, olen
hyvin pasifistinen ja kannatan
seuraavaa kiteytystä: Ei kunnon
prekariaatti tee työtä, jonka
tuntipalkka on kahdeksan
euroa tunnilta. Tämä on
yleisin signaali, jota pätkätyö
sukupolvi ulkomaisten esikuvien
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mukaisesti viestittää. Taakse
kätkeytyy laaja prosessi, joka
ei ota huomioon globalisaation
sukupuolivaikutuksia. Kohta
kivet taas lentävät, me
halutaan rahaa niin paljon
ettei me tehdä yhtään mitään! Uusavuttomuus
ei ajoitu vain vappuun, muut
tehkööt työn, riistososialisti hoitaa
hommat erityisesti niiden osalta,
jotka eivät ole voittajia. Muistatteko
miten Berliinin muuri kaatui ja
Itä-Euroopan taloudet romahtivat? Paremmalla
osaamisella kaikki voittavat, eikä
kukaan häviä, valtioiden ja
alueiden keskinäinen riippuvuus
katoaa maapallon pienentyessä
yhteiseksi suureksi kyläksi. Tulevaisuudessa
yhden tehtaan kohtalo voi olla uhka, maapallo
vei kuluttajilta huolettomuuden.
Miesasiakas voi valita entistä useamman
naisen joukosta ja käyttää vielä
halvempia lenkkareita tuodessaan
esille erilaisia maailmallisia kehityskaaria
niin rikkaiden kuin köyhien elämässä. Yhteinen
valuutta, vapaakauppa ja ilmasto ajavat
kolarin, jota edes Bush ei voi estää. Tämä
on ilmiö, joka meidän on hyväksyttävä, halusimme
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tai emme, globalisaatio, mitä
se on, yhteisiä pelisääntöjä vai
täydellistä kaaosta? Maapallo
sentään kuuluu kaikille, niin
nykyisille kuin tuleville asukkaille,
bisnekselle ja ihmiskunnalle. Oma
mielipiteeni on selvä: euro
on talous- ja rahaliiton kolmanteen
vaiheeseen osallistuvien yhteinen
valuutta. Tämä vaatii
selviytyjäkansalta yhteisymmärrystä, pienenkin
painostusryhmän on tiedostettava
oma vastuunsa: tämä on
välttämätön rakennuspuu Euroopan
yhteisessä arkkitehtuurissa Brax
olisi hyvin voinut sanoa. Yhteinen
valuutta on järisyttävä asia, tasaa
eri alueiden eriarvoisuutta: samalla
sovitaan, miltä eurokolikoiden yhteinen
puoli näyttää. Vastaajilta
tiedusteltiin, mitä merkitsee, kun
yhteinen valuutta TODELLA on
otettu käyttöön? Tämä
on prosessin tulos eikä sen
lopputulosta vielä tiedetä, epäsymmetriaan
varauduttiin mm. puskureilla. Vasta
käyttöönotto kertoo mitä kaikki todella
merkitsee, lisääntyykö Suomen
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maine osana Eurooppaa. Kaikki
on syntynyt huomattavasti vähemmällä
nahistelulla, nyt pöydän ympärillä
istui 25 maata. Kulkuyhteydet
olivat hyvät, rajojen ylitys
nopeaa, tätä häslinkiä
helpotti yhteinen valuutta. Suomen
jalka on yhä tiiviimmin NATOn
oven välissä. Kun valtiot
haluavat omia taivaan
itselleen, tästä seuraa
välillisiä ja välittömiä
hyötyjä: pitkän tähtäimen
päämäärä olisi luoda yhteinen
valuutta yhdeksän Matti Linnavuoren
kanssa. Tämä on
tyypillistä politikointia urheiluseuroissa,
homo-opiskelijajärjestöissä, yli viiden
kuukauden reikä blogissani tuskin
on saanut aikaan värähtelyä
maapallolla. Taloudelliset
seikat pakottivat perheemme
etsiytymään pohjoisiin reservaatteihin:
ehkä juuri lapsuudesta johtuu
etten voi sietää kaksinaamaista
politikointia, kylmää koko ajan
lämpenevässä maailmassa, Rooman
klubin juonittelua. Vaikka politikointia
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tulee jatkossakin olemaan, sitä vieroksutaan
erityisesti Internet-käyttäjien keskuudessa.
Minkälaista politikointia vaaditaan että
pääsee levyttämään? Auttaisiko
asiantuntija? Näin vähennetään
ainakin naapurin suosimista. Kun
maareitit alkavat käydä läpitunkemattomiksi,
älä unohda ilmaa, aina on jotakin
uutta puhkottavissa, silmä lävistettävissä. Samasta
syystä lentomatkustajilla ei ole tietoa
sen enempää al-Qaidasta kuin ilmatilastakaan.
Warrior Knightsissä on huomattavasti
enemmän piirityksiä, kaupankäyntiä,
politikointia, mutta se nyt on kivenheiton
politikointia. Niinpä emme
hyväksy minkäänlaista valtapeliä
työväen oikeuksilla: nyt iltamat
pitävät sisällään voimakasta valtapeliä
ja uskonsotia. On se kumma
kun valtiovarainministeri ei hoida
hommiaan. Pidän peleistä jotka
painottavat tunnelmointia, kiroilu
on pidetty ärräpäiden tasolla, eikä
äänissä ole turhia telakuormureita. Tyypillistä
politikointia! Se, kenen joukoissa
seisot, saattaa sinetöidä kohtalosi. Tänään
lähden katsastamaan kuntatason
politikoinnin livekunnon, se on sitä
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politikointia, johon kadunmiehenkin
kannattaisi osallistua: vauhkot
virkahenkilöt soutavat, luovivat ja
huopaavat, toiset harrastavat
politikointia kieliasioissa eikä
tuomari voi pidättyä ottamasta
kantaa turkiseläinten tarhaukseen.
Ei uusia viestejä, nykyistä
politikointia kuvaa parhaiten
nurkkakuntaisuus. Kävin
äänestämässä, mutta aktivointi
vaatii täydellisen toiminnan
tarkistamisen. Se mitä mä teen
noin muuten ei ole politikointia:
en pyri esittämään kaikkia asioita
linjassa, ohjelmani ei ole
linjassa tavoitteideni kanssa, toiminta
ei linjassa tekstin ja tapahtumien
luonteen kanssa, suunnitelma
ei seuran yleissuunnitelman
kanssa, evankelisluterilainen
kirkko ei ole linjassa yhteiskunnan
muiden instituutioiden kanssa, vastustaja
ei ole linjassa suoran piston kanssa,
politiikka ei vastaa kansan
yleistä oikeudenmukaisuuskäsitystä. Onhan
se kivaa olla ylemmän tason mies, valheellisesti
leimata artisteja saatananpalvojiksi. Uskonnonvapauteen

67

kuuluu myös mahdollisuus olla kuuntelematta, vapaus
saarnata ja vapaus jakaa lehtiä, näkymätön
nauha kaikkea pahaa vastaan on oivallinen,
huonoa siinä on vain näkymättömyys.
Vaimennin ei ole linjassa piipun
kanssa, Putinin argumentit sotivat
Eurooppaa vastaan, sijainti etusivulla
ei aina takaa maksimaalista näkyvyyttä, onko
itse vaimennin kiero vai onko vika
piipun pitäjässä? Ulkoinen maailma
ei ole linjassa uuden, värähtelevän
korkeamman sinun kanssa, Espanjan
superpotku muiden joukkueiden
potkujen kanssa: keinot loppuvat
kesken, mutta putket ovat ainakin
suorat, se on varmaa. Oksien tulee
sijaita tasaisesti joka puolella puuta, ahneus
ei ole välttämättä linjassa organisaation
näkemysten kanssa. Toimintaa
kantava ilo on poissa, potilaan
oireet eivät ole linjassa röntgennäytteiden
kanssa, ehkä et ole kuunnellut minua
tarpeeksi, että olisit löytänyt tästä
sen punaisen langan, tai langat. Tässä
linjassa ei kuitenkaan ole mitään
vikaa, maksanhan sen verran paljon
liittymästä. Kun ihmisten ajattelu
ei ole linjassa Raamatun kanssa, se
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saa aikaan tappion heidän elämässään. Tähän
asenteeseen törmää keskustelupalstoilla mutta
meidän tulee nähdä myös köyhän, sielultaan
sairaan, vanhan arvo vaikka se ei
olisikaan linjassa turvallisuudenkaipuumme
kanssa. Hiusten vertaaminen kiveksiin
ei ole linjassa muun tekstin kanssa, koska
paavi käyttää paljon vahvempia vertauksia.
Minun argumenttini on, ettei eläviin alkioihin
kohdistuva tutkimus ole linjassa muiden
arvojen ja valtion laitosten kanssa; tuloksena
on aina sekasortoa. Vielä huomautus:
nämä kaikki huomioni ovat omakohtaisia
ja perustuvat mutu-tuntumaan eivätkä
ole välttämättä linjassa tutkimustulosten
kanssa. Naisen valinta on tieteellisen
vaginavallankumouksen lähde, ekologia
ei ole uskon sisältö, vaan itse
elämä, ei mantrana hoettu opinkappale
jonka tarkoituksena on lopettaa keskustelu
asioista. Ainoa virallinen opinkappale
on veljeys, muuhun ei uskota sokeasti, ei
edes ensimmäiseen opinkappaleeseen, tyhjään
tauluun, aikojen saatossa se
on muuttunut paljon. Edistysusko on
uskonnollinen yhteisö, jonka ainoa
opinkappale on että ihmisellä pitää
olla vähintään yksi luottotietomerkintä. Ihmiset
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huomaavat että heitä seurataan
työpaikoilla, mikä ihmeen opinkappale
on kuudes ydinreaktori. Minulla ei
ole jatkossakaan paineita kulkea
muodin mukana, vain käytännössä
hyväksi havaittu tapa toimii: enemmistö
ihmisistä ei koskaan keksi autoa, keksintöä, ei
mitään. Taisin kirjoitella hieman
epätarkasti, taas se ymmärrettiin
väärin. Lujuudesta ei voi tehdä
opinkappaletta arkkitehtuuriin eikä
elämään, totuus on jatkuvasti
muunneltavissa ja kapitalismikin on
eräänlainen opinkappale. Aivan erityisenä
ansiona pitäisin sitä, että se tulee
jakamaan yhteiskunnan kahteen osaan
joista toinen on yhteiskunnan ylä
puolella. Sen ainut opinkappale on:
Jumaluus heijastuu kaikkialla. Cogito
ergo sum. Mielen taustalla hohtaa
opinkappale, jonka mukaan johdot
vedetään suoriksi kahden pisteen
välille. Ihmisen teoreettisesta
mitätöinnistä on tullut ajattelua
hallitseva opinkappale: pidä se
ehjänä ja yksinkertaisena. Mies
ja nainen rakastavat toisiaan syvästi
ja kasvavat yhteen elämänsä
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aikana kokemiensa vastaiskujen
kautta. Tämä opinkappale ohjaa
aivan liikaa, pitää myös
muistaa yksilön kunnioittaminen.
Kun elokuvan tarkka kuvaus
puuttuu, Raamattuakaan ei voi
pitää totena, siitä tulee kuollut
kuten ihmisen jumalasuhteesta.
Ruumis ylösnousee, valtion lähetys
työn edetessä: kumarra siis
syvään posterisi edessä kun
et paremmasta tiedä. Lentäminen
on modernin vapauden metafora
ja lentäjä on aikamme suurin sankari, sielu
on hurmannut minut ja saa näyttää
parastaan gambamaisella otteellaan.
Malthusilaisen opinkappaleen mukaan
elämän pöytää ei ole katettu kaikille
ja tarpeettomien on vain käytävä pöytään
tai he jäävät osattomiksi. Toisessa päässä
ovat opinkappaleet, joita ei
kyseenalaisteta. Tässä uudessa
asetelmassa Suomen turvallisuus
politiikka on monen tekijän
kokonaisuus. Heittäisin toiveen
kaivoon lantin jos saisin lennättää
sinua välissä taivaan ja maan.
Tuntisin oloni huomattavasti
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turvallisemmaksi kuitenkin
lentokoneessa: paluu tapahtuisi
sitten nykyisten sukkuloiden
tapaan ilman moottoreita. Olisinpa
minäkin perhonen ja voisin
lentää pois, jättää pimeyden
kokonaan taakse. Antaa niiden
vain lentää, myöhemmin käy
selville, mitä niistä kohosi. Lentävä
lautanen lentelee yli saastuneen
maan laulaen vaikeista ja riskialttiista
töistä. Onko lentäminen todella
edullisempaa uudenlaisilla
romanssimarkkinoilla? Auton
osuus hinnasta ei ole kovin suuri, peli
on tehty omaa käyttöä varten. Pikku
ongelma on etteivät kanat osaa
lentää, päivänsäde kultasiipi juuri
aikoi lentää eestä sen kun näki
menninkäisen vastaantulevan,
kotiluolaan nyt sun armaakseni
vien. Entä jos tiputaan maahan?
Tämähän on vain unelmaa, kaikenlaista
voi tapahtua matkan varrella,
kyläkauppa, kahvila, huoltamo,
monipuolinen palveluverkosto
matkasi varrella, kun kävelen
kotikulman talojen ohi eteen
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ilmestyy paljon saksan-, englannin-,
ranskankielisiä kirjoja, noutopiste
matkan varrella. Minä olen
valkopaitainen kuistilla istuva
olento, kotimaan matkailuun
suunniteltu. Matkan varrella
on vielä kaksi siltaa, joista varsinkin
Norrströmmeriltä avautuu mahtava
näkymä. Vettä saa lähteistä mutta
kannattaa silti kantaa sitä mukanaan
sen verran että pärjää. Matkan varrella
ei ole nähty turisteja ja meitä katsotaan
uteliaasti, väsymys rupeaa vaivaamaan
ja pysähdymme. Näemme vaikuttavan
Ristimäen Siauliaissa. Tutustumme
Cernínin palatsiin, teatterimaailman
ruhonjuuritasoon, josta löytyvät
parhaimmat kasvannaiset, saa
käyttää julkisia palveluita, kioskeja,
järviä, soita, joista täydentää juoma
vettä. Iltaohjelmamme on vapaa. Nukumme
unettoman yön veden äärellä ja
nautimme luonnon rauhasta ja
kauneudesta. Sitten joku kaivoi
Suezin kanavan ja olimme jo
siirtyneet käyttämään höyrylaivoja. Itse
asiassa se, mistä lähdin, oli syntymä
kartta dwadeilla syntyneenä ja
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täydentyneenä. Kustaviin tultaessa
löytyi kiinnostavia kohteita, join
neljä tölkkiä Red Bullia ja söin
suklaapatukoita, järviä oli taas
vaikka kuinka, ei niitä voinut
kuin ihailla ja taas harmiteltiin
kun ei ollut kamerassa patteria. Reittiä
ja aikataulua oli suunniteltu vähän
etukäteen, että voimme informoida
matkan varrella olevia tuttuja. Olimme
jo tavanneet monta monituista ihmistä
jotka eivät tienneet, mitä täällä
odottaa, kuulimme tarinoita
suon synnystä ja elämästä ennen
kuin pysähdyimme Orjajoella.
Ohjelma sisälsi janojuoman
matkan varrella, koskien
pauhut jylhässä erämaaluonnossa ja
fiilis oli suurimmaksi osaksi hyvä. Reittikin
oli todella kaunis, pysähdyimme
nauttimaan nuotiokahvit eväsleipien
kera. Sitten matka jatkui kohti
etelää, tarkoituksena oli pysähtyä
Saanalle. Minkäänlaisia yllätyksiä
ei sattunut edes Camachan korin
punontatehtaalla koska olimme
tehneet valintamme mukaiset
kahvi- ja lounasleipätilaukset
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etukäteen. Vastaavasti yritysidea
muuttui matkan varrella, kenenkään
ei tarvinnut jäädä eksyksiin sillä
opintoneuvojat opastivat matkan
varrella. Emme joutuneet kertaakaan
poliisin pysäyttämäksi, mikä on
jo saavutus. Otimme avuksi
tylsän tuntuisen tulevaisuuden, mutta
monimutkaisen matkan varrella pulssit
sykkivät entistä tiheämmin. Ihmisen
synty on ainutlaatuista, aivan
kuten suon. Ne eivät kasva samalla
lailla kuin metsät, vaan kerrostuvat
pikkuhiljaa ja muodostavat itse
oman kasvualustansa. Kasvipeite
vaikuttaa siihen, miten muutos
etenee. ”Etkä silloin suuri ollut, et
ollut suuri etkä pieni.” Suon ja
metsän raja on kuitenkin jyrkkä.
Suo oli pitkään vain eläinten
ruoka-aitta ennen kuin sen
luiden päälle nousi vuonna 1703
komea palatsikaupunki, Pietari.
Turvetta muodostui kun kuollut
kasviaines maatui suon pinnan alla.
Mikäpä sinun on synty, silmä
rimpisuon sumean?
Suon ja metsän reunassa toinen
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muuttuu toiseksi, ihminen eläimeksi,
ihminen ihmiseksi. Tilanteen
synty ja syy on silti meille
itsellemmekin arvoitus, onko
tanssiva väkijoukko suon
konkreettisin ilmentymä? Minä
on maailmankaikkeuden ja kaiken
sen sisällön synty ja samalla
myös hävitys. Viikon seisoin
suon selällä tunnotonna niin
kuin tukki. Suomalaisen elämä
oli pitkään taistelua suon kanssa, suo
käännettiin pelloksi ja mitä
niistä oikein pitäisi sitten ajatella? Kaupunki
on aina kärsinyt suon sairauksista.
Poika synty pohjosessa, mies
pieni Pimentölässä, Uro kylmässä
vedessä. Saarnattiin ihmisen
pojan syntymästä, kirkkoon
rakennettiin seimi, ensimmäinen
laajaa kuuluisuutta saavuttanut
jouluyön kuvaelma. Kun seimi
siirtyi kirkosta kotiin, se muuttui
kansanomaisemmaksi, klikkaa
nähdäksesi suurempana täydellinen
seimi, lasten rakentama vanha
kulunut seimi, joka kuului
jouluperinteisiimme, yksinkertainen

76

ja pelkistetty, aivan toisenlainen
kuin seimi tietokonepelinä, mutta
toimiva. Joulun sanoma välittyy
myös kuva-aiheista, muutama
seimi täydentyy vähitellen, kuolleet
kivet muuttuvat eläviksi, lähettyvillä
lampaat ja paimenet odottavat
aikuista syntyväksi. Seimi ei
hohda ylimaallista valoa vaikka
niin haluaisimme ajatella. Muoviseimi tuo
syvällistä sisältöä joulun
sanomaan ja odotukseen mutta
seimi lapsen makuupaikkana tuskin
on tavallista enää nykyään. Itämäisiä
tietäjiä esittävät Antero Vipunen, Pohjan
Akka ja Väinämöinen. Seimi on
avoinna yleisölle loppiaiseen
saakka ja sen portilta löytyy
foliopaperilla vuorattu satumainen
Jeesus-lapsi. Jos et tiedä, mistä
on kysymys, et tiedä mistä
on kysymys. Seimi toimii
ympärivuotisesti, kaikki
lapset hoidetaan ensi
luokkaisesti, sytytämme joulun
kynttilät ja muistamme pois
menneitä. Seimi oli ratkaisu
säilyttää lapsia hengissä, se
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oli tehty joko savesta tai hakattu
luonnonkivestä. Seimi on
myös hieno joululahja kummilapselle
tai perheelle. Se on löytänyt
tiensä yhä useamman kotiin
ja kertoo: Jumala syntyi ihmiseksi
meidän keskellemme, meitä auttamaan.
Kyseessä lienee kuitenkin seimi
jonka ovet ovat avoimet kaikille
ja jonka tärkeys tunnustetaan hallinto
portaassa asti. Kuinka jumalallinen
lapsi löysi keskuuteemme? Mihin
hän on nyt kadonnut? Koska
haihtui kaikki tuo lumous
pitkä viikonloppu joka vaihtui
hiljaisiin huoneisiin ja suureen
kaipuuseen. Kadonnut maailma
oli yksinkertaisesti upea, jo
V.A. Koskenniemi kirjoitti
aforismeja läpi elämänsä. Kesti
kauan ennen kuin huomasimme
kutistavamme itseämme vaisto
maisesti, näiltä henkilöiltä saattoi
kysyä, olinko minä olemassa?
Sano sie kuski mihin sie näitä
mykkiä oikein kuljetat? Sano
sie onko niillä mitään määränpäätä?
Eli yksinkertaisesti: mihin on
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kadonnut elämä, mihin seimi?
On vaikea seurata, lähtivätkö
oikeat kuvat pois ja eihän ylimääräisiä
kadonnut. Mihin on kadonnut
suhteellisuudentajuni, välineiden,
verkkojen keskelle? Kadonnut
henkilö löytyi maastosta hyväkuntoisena
mutta nälkäisenä. Mihin oikein
tarvitsemme vaikeuksista kertovia
uutisia, mihin ammattiylpeyttä, masennusta,
unettomuutta? Korttipakankin
voi sekoittaa niin että pelin
voi aloittaa mistä tahansa. Maria
on kadonnut yli 200 vuotta sitten
eikä sijaintia ole pystytty paikallistamaan.
Mihin viikonloput menee ja onko
suomalainen rauhakin katoava
luonnonvara? Luottamus näkyy
kaikkialla kaikkia kohtaan, kadonnut
aika herää vain hetkellisesti eloon
kun paikallisella puheenparrella
kuvaillaan tapahtumia niin että
niiden väliin jää kuin aforismin
jättämä aukko. Pakkomielteemme
on löytää kadonnut nainen jonka
vuoksi olemme valmiita millaisiin
tahansa uhrauksiin. Mihin tämä
viestini on pian kadonnut? Joku
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järjestyksenvalvoja on poistanut
sen heidän tuijotellessaan portaikkoa
johon Hermione on viimein kadonnut.
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2. Ihmisapina

Ihmisapina

Mutta mitäpä minä ihmisapina biologinen robotti ja automaatti tiedän
elämästä. Osaavatko mitkään apinat uida? Tai käyttää jotain veneen tapaista vesillä liikkumiseen? Pyydystävätkö ja syövätkö apinat Afrikan
savanneilla muun heimonsa kanssa? Eikö maailmankaikkeudessa tapahtunut mitään ennen kun joku ihmisapina keksi ajatella ajan kuluvan?
Uusi ihmisapina löytyi Kongosta Keski-Afrikasta ja on todennäköisesti
paikallistettu aiemmin. Lähes parimetrinen ihmisapina muistuttaa ulkoisesti gorillaa. Jos ihmisapina, jolla on molemmat kädet vapaina, pystyisi
keräämään enemmän ruokaa, tämä laji saattaisi ehkä kyetä lisääntymään.
Ihmisapina ja hänen esivanhempansa ameeboista lähtien olisivat kuolleet
sukupuuttoon moisella toiveikkuudella. Kuten hyvin tiedämme ihmisapina on hyvinkin taipuvainen seksuaaliseen... Juuri samaan aikaan kuin
ihmisapina on tajuamassa aivoitustensa toimintaa. Suuri Ihmiskunnan
Kulminaatio? Vaikka Pinkerin metaforaa ei ostaisikaan Axel Wonderbergensen kävelee taas – Oviedon ihmisapina – hullu – taikinaperse –
kerppenin suurtaikuri – jännä kisa. Mutta mitäpä minä ihmisapina biologinen robotti ja automaatti tiedän elämästä. Kaikkea lihasta saatavaa ei
pysty korvaamaan... Ihmisapina ei ole koskaan näyttänyt jimi pääkallolta
koska jimi on sentään kaunis.
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Nainen vailla nimeä
Sara on itsenäinen nuori ja
Ellen on kaunis nuori
australialaisen pikkukylän ylpeys
kiima on selkeitä ulkoisia tuntomerkkejä
Tulevaisuus ei ole entisensä
sanoo vierailija Susanna Mälkki
perheellä on iso rooli, kun
hän pohtii sitä, hyväksyykö tarjotun työn
Nainen tuli takaisin 17.35. Nainen oli iskenyt raajansa
taulun pintaan kuin hämähäkki, ja hänen selkänsä taipui kuin
päihdeongelmainen
jonka Karpela nimeää esikuvakseen
Pariskunta ei tunne häntä
Maria Iho kehottaa hankkimaan itselleen mentorin
ylistäkää häntä, kiittäkää hänen nimeään
sillä Mies on Jumalan kuva
Onko tasa-arvoista, että
herkkähipiäinen hiihtelijä on
suomen kirjakauppojen hyllyillä
kaiken takanahan on
halu maksimoida orgasmien määrä
vammaisuus, omaishoitajuus ja kipu
saran luonne raskauden eri vaiheissa
eikä vuokrahuoneiden koko päätä huimaa
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Mies sukkahousuissa
Kiimainen Mies sukkahousuissa
käyttöesineeksi
arjen feministit ovat viemässä
uudestaan satunnaisesta kohdasta
Tuo trikoopukuinen
tuossa ei oikeasti ole hyvä tuttuni
jopa alaston ase-leffoista
löytyy huonoja juttuja
Sinä rohkea nainen joka haluat vähän erilaista
silmäpakoa
parrakasta arkimekkoa ja balleriinamekkoa
Isokokoinen painaa nuorta herkkupeppua
Olen kyllä fantasioinut muutamista
yrityssuhdevastaavista
älä pliis julkaise tätä lehdessä
kokonaisuutta paransi hyvin muodostuneet jalat
HEIPS ...KELPAISKO NAISILLE TUMMA HOIKKA
sairaalloinen ja heikko hetero
joka makaa pöydällä selällään
menee ihan pää pyörälle
Mies menee suhteeseen
hautajaissaaton arkkuvaunua vetää mukava komistus
joka pystyi liikkumaan tanssilattialla
hänkin panosti stay-upeihin
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Kapinen koira
Kapinen koira, niin kipeä syliin verta vuodan koskettaisit vähän raapisit
edes. Lyö vaikka. Tämäpä osui. Koirat eivät puhumalla muutu pahemmiksi, kuten yleensä näissä peleissä tuppaa käymään. Joissakin Aasian
maissa kapinen koira lönköttelee etsien suupalaa lukuisista pienistä
ruokakioskeista, Miksi tuollainen nimimerkki, vuodan, koskettaisit vähän
raapisit edes. Olisi tietysti toivonut, että koirat eivät puhumalla muutu,
kuten yleensä näissä peleissä tuppaa käymään. Miksi tuollainen nimimerkki, vastaa minulle, mikä luulet olevasi? Asiaa haittasi se, että koulutarkastaja mikälie Marlena Mustetta ansaitsi kaikki saamansa potkut, päinvastoin kuin kaikki muut. Ihminen joutuu raapimaan itseään
kaiken aikaa, asuessaan tai viivyttyään asunnossa, kunhan miellyttää
omistajaa. Miksi tuollainen nimimerkki Eino mutisi itsekseen nähdessään sairauden tuhoavan paitsi talirauhaset, myös karvapeitteen. Rakki
kastelee taas, kuolema ei ollut luonnollinen, parin päivän päästä talomme
ohi käveli kettu, takajaloissa ei mitään karvoja, mutta eipä kiinnostanut
se kettukaan. Kapinen rakki häntä koipien välissä: keskellä istuva nainen
ympärillään kolme lasta, kissa, mutta kukaan ei uskaltanut kysyä kun
huonosta karvastakin puhuttiin. Yhteiskunnan vieroksuma parsakaali,
siivelläeläjä, ollaan siis espoossa, vuohi juo aina puron yläpäästä. Tristeza: elät, sinulla on kaksi lasta, vaimo, vuode, kapinen koira, ihmeen hyvässä ja pulskassa kunnossa. Ystävämme todella on täysikäinen susiuros,
radioaktiivinen Pjaska Kasa, tulehduksille altis jalkapalli, kämänen pururata. Minä näin viime yönä suden. Loppukohtaus on uskomaton, kun
yhteiskunta on hylännyt, mutta mamma vain kutsui sampoopesulle ihan
imetysvaiheen lopussa. Tunnen suurta häpeää ja halua vetäytyä piiloon
vammoineni, kun joku lääkäri huomautti minulle lääkityksestäni. Umberto D:n loppukohtaus on aivan uskomaton. Yhteiskunta on hylännyt päähenkilön. Koira on uskollinen loppuun saakka. Minä näin viime yönä
unta, että se kapinen piski oli tullut miehen päälle. Koirat syövät edelleenkin raakaa lihaa, maitotuotteita ja sisäelimiä.
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Lapsi ja aikuinen
Saduttamistilanteessa lapsi ja aikuinen kohtaavat.
Lapsi vie, aikuinen opettelee
Millainen on messu, jossa ihminen, lapsi otetaan
leikkimään luotuna lunastettuna ihmisenä?
Lapsi ja aikuinen lihovat samalla mekanismilla, mutta laihduttamisessa
on eroja.
Leikin avulla aikuinen voi käsitellä maailman asioita
Lajusen Punahilkka osoittaa konkreettisesti, miten erilaisia lapsi
ja aikuinen ovat katsojina.
Leikin avulla lapsi ja aikuinen liikkuvat yhdessä joka neljäs tunti,
huumori on hienovaraisesti vallatonta,
he tutustuvat yhdessä teoksen maailmaan.
Tästä muutoksesta iloitsee moni
seksuaalisen hyväksikäytön kokenut uhri
kyseessähän on kasvatustapahtuma aina kun
noudattaa Nuori Suomi –tavoitteita.
Leikin avulla lapsi
myös polttaa, juo kahvia tai alkoholia enemmän kuin oikeastaan
haluaisikaan.
Kahta samanlaista päivää ei ole,
sen vuoksi on hyvä varata riittävästi aikaa myös keskustelulle.
Seksuaalista hyväksikäyttöä voi tapahtua kotona, koulussa ja
yleensä kaikkialla, liikuntaleikkikoulussa joka neljäs tunti.
Lapsi seuraa juonta eikä osaa nostaa
omalle aikuiselleen oppimiaan kuvia Suomen kansasta.
Tekijät ovat innokkaasti mukana ja
käsi kädessä kulkevat lähinnä pikkutytöt.
Moni lapsi ja aikuinen tarvitsisi useaa lisäravinnetta yhtaikaa:
ADHD:ssa voi olla hyötyä karosiinista, omega-3-rasvahapoista.
Lisäksi saduttamistilanteessa lapsi ja luonnon erilaiset ilmiöt
avautuvat lukijalle varsinkin jos kirjaa lukevat yhdessä lapsi ja aikuinen.
Jo antiikin kirjoittajat jakoivat ihmiselämän erilaisiin ikäkausiin
ja kuurojen video taltioi erilaiset kulttuuriesitykset.
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Kansalainen
Mihin tämä meidän maailmamme on suostuvainen? Edellytyksenä ei ole
alkuperäinen kansalaisuus, tavoitteet, punk, rock, järvenpää, sika. 28
maan kansainvälisessä vertailussa prosentit menevät seuraavasti: Kansalainen halutessaan ansaitsee esikuvansa, päättövaiheessa olevien
nuorten yhteiskunnalliset tiedot. Kahden maan kansalainen on monessa
merkityksessä osuva nimi tälle uudelle laille viranomaisen toiminnan
julkisuudesta. Puhujaksi oli kutsuttu Seppo Kangaspunta, Tapani
Veistolan kalvot. Basistit, kuunnelkaa. Vain joka neljäs isä on Suomen.
Tuuli työntää kulkijaa vaikka olen ehtinyt kuunnella Kansalaisen Demoa.
Miten ihmeessä toiset kuuntelivat tarkasti AL:n yleisönosastossa mitä
teemoja Kunnon Kansalainen –testi sisältää. Kansalaisuuden idea on
saada rahallista tukea sukumme omistamaan valtion kansalaisuuteen.
Haluaisin tiedustella uskooko kansalainen voivansa vaikuttaa asioihin?
Sirpa Meeri Hellevi yhdistää punkin rouheutta ja progen keskustelua
virkakielestä. Mitä tapahtui kun kansalainen yhdistettiin kansakuntaan?
Jotkut lukivat tiedotustaulut yksityiskohtaisesti, Jazzhumppaa ja
runttausta, minne tämä maailmamme on menossa? Klassisen
liberalismin prosentit ovat seuraavat: sisällöntuotanto pitää entistä
tiukemmin kiinni vanhasta, virkistynyt kansalainen palasi melko
tyytyväisenä työelämään. Loikkaa: etikettini paljastui arkaluontoiseksi,
ehkä haluat kurkistaa asioihin? Jos kansalainen uskoo, saattaa tapahtua
ihmeitä. Mitä kansalainen kohtaa luukulla? 2000-luvulla kaupat antavat
luotettavan pohjan ainereaalikokeeseen valmistautumiselle. Haluaisin
tiedustella, uskooko kansalainen voivansa vaikuttaa asioihin? Orkesteri
nimeltä Kansalainen palasi melko virkistyneenä työelämään. Mitä
tapahtuu, kun arkistoa ei enää ole?
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Kaksi koiraa
Kun kaksi koiraa, kaksi ihmistä tai ihminen ja koira menevät liian lähelle
toisiaan Terrierimiehellä tulisi olla vähintään kaksi koiraa mukanaan. Ne
kaksi koiraa voisivat kuvastaa etsimistä, muodostavat hyvän tiimin, ei
mikään helppo homma Humalassa. Olen eläin rakas ihminen! Jos kaksi
koiraa saa saman pistemäärän, toinen koirista näkee ihmisissä hyvää,
kauneutta, toinen voittajaluokassa ja toinen alokasluokassa. Jos tänä
päivänä ostaa saksalaiselta kaksi koiraa, ei erikoiskielenkääntäjän apu
ilmeisesti enää riitä, vaan pantojen väliin laitetaan seisinki. Lapset eivät
kiusaa koiria eivätkä koirat lapsia. Chihuahua on chihuahua ja dobermanni on dobermanni, Tiu ja Tau. Tiu lähti kävelylle – taivalsi jalan
koko 35 kilometrin matkan. Mahtuuko sohvalle kaksi koiraa? Kaksi koiraa tässä vaiheessa taitaisikin olla epäreilu ratkaisu meille kaikille. Kirjassa mummi tuo koiransa Pipan hoitoon. Mummille Pipa on rakas. Jos
juoksee yksin niin ei saa. Kaksi koiraa on parempi, ne kaksi koiraa
voisivat kuvastaa etsimistä. Intiaanipäällikkö kertoi heimolleen: ”Sisälläni
asustaa kaksi koiraa, jotka taistelevat keskenään.” Yhdellä lomakkeella
voi ilmoittaa kaksi koiraa. Nämä koirat eivät ole vaikuttaneet mitenkään
kennelin nykyiseen kantaan.
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Kasvaminen on vaikeaa
Pelkästään suomalaisilla resursseilla yhteen kasvaminen on vaikeaa,
kun puolisot elävät arkeaan maantieteellisesti etäällä toisistaan.
Kuvaan astuu vieraantuminen ja carpe diem. Aikuiseksi kasvaminen on
vaikeaa, naiseksi kasvaminen on vaikeaa, minä lyön itseäni päähän, kun
olen tyhmä ja vihastuttaa. Sen toteaa myös äiti Loviisan sylistä lohtua
etsivä R. Ongelmia löytää:
jos ei ole rahaa tai resursseja, niin vähemmän surua.
Eikä valmista taida tulla koskaan.
Tyttös halus, että huomaat, että pitää suojella isää kavereilta ja kavereita
isältä.
Murrosiässä äidin ja tyttären välit ovat todella kireät
kuvaan astuu vieraantuminen ja väsyminen.
Molemmat toteavat ettei aikuiseksi taida tulla koskaan
mutta aina kun kasvat pääset vähän lähemmäksi Janne Jokelaista.

90

Happamia, sanoi koira
"Pyh! Olivatpa happamia" tuhahti koira. Varmaankin sumerit jo osasivat
tulkita tämän. Pyhä Henki antoi minulle kolme sanaa avaamaan silmäni
tässä asiassa. Pyh, pimperoo se vaa haluaa ja itsetuntoa pitää päästä
nostattamaan. Pyh, Mageko oot? Vai joku priest? Su klo 11 Jumalanpalvelus, osallistumalla parannat mahdollisuuksiasi valintavaiheessa. Se
mies ei edes tiedä, minkälaista on sairastaa kunnon nuha. Tilliäisellä on
suora yhteys ikkunalaudalle, mutta Jumalan ja pyhien välinen yhteys
hoituu KPMG Internationalin avulla. Kirkko ei siis ole jakautunut. Yhden
elämän ja sitä seuraavan elämän välinen ruikutus ei tule loppumaan.
Sekavuudestaan huolimatta sanojen välillä on tilaa. Tiedotusryhmää
ollaan perustamassa: raahaa himaa pönikkä ennenku olet menossa.
Kansainväliset situationistit kerran tunnissa menee vartti poikki. Sielussa
asuu ihmisen henki ja Nora Malinen. Uutisissa on näytetty Irakin
shiioja tekemässä maailmanympärimatkaa ollessani puheenjohtaja. Isän
persoonallisuus ilmaantuu poikkeuksetta tulevaisuudessa. JA JOS NÄIT
MYÖS SEN MITÄ POKE TEKI NIIN OLE HYVÄ JA OTA YHTEYTTÄ POLIISIIN! Langattoman verkon tunniste on sama kuin Pyhän Hengen. Tästä kaupungista löytyy 500 muuta Ksenia Pietarilaista. Nuoren kristinuskon kohtaaminen GPRS-yhteyden kanssa aiheutti ongelmia. Ala Helläpää, ota lääkärisi tai mee lääkäriin. Alko on suomalainen (oikeastaan
myös ruotsalainen) erikoisuus. Pyh, tää onkin se muutaman vuoden takainen sieluton uusintaversio, ei aito asia. En oikein osaa selittää joten
tässä esimerkki.
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Koirankakka ongelmana
Koirankakka - AIKAMME TRAGEDIA. Voisin laittaa koirani jätöksen
pussiin,
mutta olen kurkkuani myöten täynnä mieliharmia.
Myös parvekesauhuttelu on yhä kasvava kiusa.
Haastatellaanpa mummo haikosta.
Entäs jos haluaisinkin heittää sen sinne vihreässä Hauska-pussissa?
Koeta käyttäytyä aikuisesti. Suuret koirat syövät suuria
kivoja kommentteja ja en ole erityisen montaa koirankakka-astiaa
nähnyt
Pohjanmaalla. Poliisi on neuvoton. Koirankakka-keskustelu pääsee aina
hyvään vauhtiin
jopa EU:ssa asti on pohdittu - ensimmäinen
voi ilmestyä näkyviin minä hetkenä hyvänsä.
Haluan ehtiä tänä vuonna keskittyä pelkästään murhiin ja
tappoihin,
sillä onhan keskustelu aivan takuuvarma! Ei sitä kukaan tee
täällä,
kyltit eivät auta, suuret koirat syövät suuria ulosteita. Ei kai
me olla muita
huonompia, lumien väistyessä paljastuu Karvaturrit. Onko
Kirkonmäki-Isokyläalueella koirankakka-astioita? Tuskin itsestäsikään on
mukava
olla työtön. Työttömiä kohdellaan kuin koirankakkaa.
Kun vain jotenkin
saisi ne pois näkyvistä. Poliisi on neuvoton.
Töölössä on se puoli
kadusta, jossa ei asuntoja, otettu koirien käymäläksi!
Työttömällä ei
ole koiranarvoa. Eikä nämä maadu päivässä tai kahdessa, se voi viedä
monia kuukausia.
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Ympäri mennään, yhteen tullaan
Ympäri Mennään, hän soutaa ympäri kaupungin, hän ui halki konttorin,
yli mennään vasta kun annan luvan. Vieno hymy syntyi Rosan kasvoille,
hän kääntyi ympäri ja otti limaisen siittimeni suuhunsa. Olen kuin safarilla, annan vain mennä, samalla kun meloimme ympäri lampea sen laskujokea etsien, pumppasivat muut kaksi venettä yhteen. Ja haarukkakoukkuja oli kiinnitetty ympäri huonetta, mutta uhriliha pantiin pöydille.
Saarijärven vahvuus on ympäristön monimuotoinen kauneus, seinistä,
ikkunoista eikä lattiankaan läpi päässyt ulos. Taju voi mennä, mutta se ei
ole kannabiksen syy. Eniten aikaa taisi mennä pressujen levittelyyn.
Suomalaismies kumartui ruotsalaismiehen puoleen ja kuiskasi: ”Ruotsalainen miljonääri halusi krokotiilinnahkakengät ja hän matkusti Romaniaan.” Jos perille saavutaan aamulla paikallista aikaa, ei kannata mennä
nukkumaan. Mutta totuus on totuus, ja on aikoja, jolloin meidän on
myönnettävä Jumalalle, että joskus on helpompi mennä hissiin. Kävelen
huonetta ympäri ja yhteen tullaan. Kuultuaan huutoni Tekijä ei vastaa
tämän tekstin lukemisen aiheuttamista mahdollisista seuraamuksista.
Mutta totuus on totuus: näihin kohtiin muodostuu huomattavasti muusta
ympäristöstä viileämpiä kohtia. Meil on jatkot, horo, jos vastaat heruu,
niin mennään.
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Kaksin aina kaunihimpi?
Kaksin aina kaunihimpi? Järjestelmään on luotu kuin tyhjästä uusi 61vuotias pienikokoinen nainen.
Kaksin kerroin köysikin vahva on. Maailmassa kaikkea on kaksittain lintuja ja sammakoita ja käärmeitä ja kaikkia luonnon ihmeitä. Lyylin
ollessa noin ½-vuotias aloin puhua toisesta koirasta ja kuinka siitä olisi
seuraa neidille.
Sama sydän sykkii jokaisen ihmisolennon rinnassa, ulkoillen, tanssien
ja koti-iltoja viettäen, musiikkia kuunnellen, ehkä viinilasin kera. Koska
sananlaskunkin mukaan kaksin kaunihimpi, me pidimme yhtä kissaa 1,5
kuukautta. Kaksin ratto riidellessä – kaksin sovussa ihana. Isoisäni realisoi tämän näkemyksen vielä vanhoilla päivillä... ikiomilla tunneilla löydät
viimeistään lattariminäsi! Olet aivan innoissasi. Yksin lähteminen ei arveluta sinua, sillä tiedät tutustuvasi helposti muihin ihmisiin. Kotimainen
tuote, lahjapakkauksessa. Oletpa saanut kehiteltyä runoosi alakuloisen
tunnelman! Tehtiin taas projektia vähän eteenpäin. Hyvin menee, kun
osaa.
Niin, vai osaako?! Pelin musiikki sen sijaan ansaitsee risuja. Nehän on
persaukisiakin, ne leikkivät kukkulan kuningasta lumikasalla. Pelissä alkaa olla mukavaa seikkailun tuntua. Tapulikaupungin sosiaalityöntekijät
esittelivät työskentelyn tuloksia. Siispä todellakin kaksin kaunihimpi!
Kukkahattumummot pois Euroviisujen kimpusta ja EUROVIISUT ROVANIEMELLE! Syvälle sydämeen sattuu, mutta meluamisesta jalosukuinen
konjakki ei pidä. Päivät sen kun vain pitenee. Kohta vappu. Asun 08alueella. Kuva olis kiva yllätys.

94

3. Runoilijan veri

Kasvottomat silmät
Ja Pyhä Henki muistuttaa minua: "Taivaallisen Isäni silmä valvoo
minua.”
Tietenkin, on kaunista katsoa nuorempia kasvoja.
Punainen hohde valaisi hahmon kasvoja jotka oli koristeltu punaisilla
viivoilla
kun samaan aikaan suojeltiin tekijän henkilöllisyyttä ja kasvoja.
Kasvoja kauhistuneita eukko puree ahneissaan
ja harottavat silmät muistuttavat metsän alkuasukasta.
Hänen silmäkulmaansa ilmestyy kyynel.
Haudassani en kaipaa kasvoja, riippuvuutta, en sen vaivoja.
”Minä olen vain käymässä täällä.”
Hän katseli Keskitalon sisään painunutta rintaa, laihoja kasvoja ja
oli varma ettei se edustakaan Suomea.
Oma kantani on, ettei mikään koveta kasvoja yhtä paljon kuin synti ja
huoli!
”Ja hauskat ajat!” vastasi joku iskien merkitsevästi silmää. Toiset
hymyilivät.
Tietenkin, on kaunista katsoa nuorempia kasvoja,
mutta oman kullan silmät kullan kalliit,
noidan kasvot ryysyiset, akan silmämatoiset kuolemaa ennustavat.
Silmien alla oli tummat pussit ja partaa ei ollut varmasti ajeltu.
Harottavat silmät muistuttivat alkuasukasta.
Jostakin pilkisti esiin ällistyneitä kasvoja
ja päivätuntien aamunkoitto kavahti hirteen vedetyn kristityn kuolemaa.
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Samaan aikaan suojellaan murhasta tuomitun tekijän henkilöllisyyttä ja
kasvoja.
Etsikää Herran kasvoja ja teillä on kolmen silminnäkijän todistus.
Silmänurkasta vierii kyynel.
Tietenkin, on kaunista katsoa nuorempia kasvoja. Kaikki niin tekisi
ennemmin.
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Asehullu
Mielenkiinnosta haluaisin tietää mikä on asehullu.
Asehullu. Se on Rambo, ei ole tehnyt merkintöjä
päiväkirjaansa. Tuli mieleen virkaintoinen asehullu
Poliisiopistosta, mies joka nukkuu pistooli ilmatyynyn alla,
natsikaljun omaava isopäinen asehullu, joka leuhkii
älykkyysosamäärällään ja pitää sotaleffoista,
jenkkimuskelipoika joka kantaa vaikka norsun
marssiin, jos sinne rakennetaan silta,
Euroopan huonoin stand up-koomikko,
George W. Bush, maailman paras mies,
kuumakalle joka on luonteeltaan kuin Likainen Harry,
kokaiinikoukussa oleva Peter,
vähän pellepeloton, kaiken maailman virittäjä,
joka tunkeutuisi kotiin viinapäissään tai huumeissaan,
saksalais-japanilainen militaristinen noita, temppelineitokainen,
nuori kaunis mies, skeban soittaja,
pikkupoikamainen piirros upseerista,
söötti pieni asehullu manageri
jolla on ihastuttavat hiukset
ja mielenkiintoinen asenne työtään kohtaan,
hartaasti uskova jenkkimummeli,
yksi tapaamani amerikkalainen,
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androgyyni asehullu jota voisi kaupata
ulkomaiseenkin levitykseen, vähemmän
juopunut ja asehullu turisti,
kunnon kiilusilmä vartiopäällikkö
jonka toilailuille naurettiin ihan kybällä,
musta tai homofoobikko: aivan älyttömiä yhdistelmiä.
Ne ovat täysin virheellisiä käsityksiä.
Paperilla asehullu tuntuu vaarallisemmalta,
mutta ainakin Suomessa statistiikat eivät kuvaa todellisuutta.
Jotkut tykkää katsella autoja, toiset aseita.
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Paholaiset
Paholaiset menivät jatkoon.
Paholaiset latoivat neljässä ottelussa 17 osumaa.
Miten he tietävät missä me olemme?
Ihminen on suojaton, kuin suuressa erämaassa,
ja paholaiset saattavat tulla kun nukumme.
Toisin kuin muut lajit, paholaiset
viihtyvät paremmin ikitalvessa uinuvalla tundralla.
Pelissä paholaiset ahdistuvat ja kuudestilaukeavat ärjyvät.
Nämä ovat mainiot työkalut tarinankerronnalle,
helvetin paholaiset esittämässä kristittyjä symboleita
ja hahmoja. Paholaiset varastavat voimaa ihmisten
ympäriltä, kokoontuvat kuuntelemaan uutisia taivaasta.
Susilauma lähtee liikkeelle, eikä eksy tieltä,
koska tietää paholaisten hallitsevan metsää parin tunnin päästä.
Paholaiset keittiöemännän hahmossa olivat
sokeroineet teen jo valmiiksi.
Siivelliset paholaiset, jättiläismadot, elävät kuolleet ja vampyyrit,
eivät jumalat eivätkä paholaiset tunne sinun ilmentymiäsi,
oi ihminen, joka olet tullut tänne jäädäksesi,
torju kimppuusi hyökänneet kapitalismin raivopäiset paholaiset.
Kaikista virheistä huolimatta humala otettiin laajemmin käyttöön
ja paholaiset kylvivät epäjärjestystä vastustajan riveihin.
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Jumala tuli syöksemään Saatanan ja paholaiset helvetin hirveisiin
tuskiin:
eivät jumalat eivätkä paholaiset tunne sinun ilmentymiäsi, ihminen.
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Helvetti
Konkreettinen suppilomainen rakennelma, jossa on kaikkiaan yhdeksän
sisäänpääsyä. Helvetti onkin sitä, että kaikki toistuu,
eteenpäin ei pääse. Helvetti on jäässä.
Minne kaikki lihavat mässäilijät joutuvat kuoltuaan?
Helvetti on irti, tuiki tavallinen toimintapläjäys,
onnettomista sieluista vuotaneita kristalleja, jotka ottavat toisiaan
käsistä.
Ehkä helvetti onkin kaunis? Helvetti soikoon.
Vuosien saatossa olen tullut johtopäätökseen
ettei tässä maassa ole oikeudenmukaisuutta.
Ovikello soi. Oven takana seisoo kaksi
siististi pukeutunutta mormonia.
Helvetti on jäätynyt maan päälle.
Kommenttiosasto meni rikki samalla.
Helvetti perheessä tai taivaassa, kummassa
aiot viettää iäisyytesi? Olen yrittänyt sietää
itseäni ja ymmärtää, miksi haikailen tavoittamattoman
perään. Todellinen antikapitalistien helvetti
on päässyt valloilleen. Mitä tapahtuu tämän jälkeen?
Me uhrattiin kuusi pullollista, mitään
ei tapahdu ja lähetysaika pitäisi saada täyteen.
Muista että perusmasokistille taivas on helvetti.
Onko helvetti kylmä vai kuuma paikka?
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Jos helvetti on täynnä, joutuu seisomaan
ja odottamaan. Mikä teissä on vikana?
Etkö tiedä? Jos helvetti on jäätynyt,
Suomi on voittanut Euroviisut.
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Runoilijan veri
Runoilijan veri kuivuu tervejärkiseen säkeeseen.
Joku senkin pyyhkii yli,
sano että rakastat ja veri virkoaa,
syöksyy päähän ja saan erilaisen kohtelun.
Te ette saastaisella verellänne voi pestä pois runoilijan verta!
Sydän se vain jaksaa pongahtaa kiveltä
aikoinaan pahennusta herättäneeltä.
Ensimmäiseksi katse kääntyi Kiinaan,
jossa veri pulppusi siirtotyöläisen rinnasta.
Miksei veri kierrä kaikilla päähän asti?
Itsessäni ei valitettavasti ole runoilijan verta
vaikka nytpä onnisti kun oikein ponnistin.
Mihin se kaikki veri menee, kysyi kärpänen itikalta?
Nainen on runoilijan omakuva, suitsutusastia,
status. Veri tippui lattialle musteeksi.
Juntta kidutti runoilijan aisteihin piilotettuja
mielikuvia. Verta virtaa sisään jostakin
välimaailmasta. Runoilijan lakanoihin
piilotettuja aisteja, kuriton jotta veri kiertäisi,
vuotaisi maan reheväksi. Hänessä täyttyi
sanonta: ”Siunattuna käyös!”.
Jos runoilijalla virtaa suonissaan pisaraakaan
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verta, hänet hakataan ja raiskataan
niin että silmät vuotavat verta.
Mikäs se kaiken alla soi: "ilman ruumista/ veri on/ vain lätäkkö”.
Runoilija on kussut verta tähtesi,
vaihtanut kuivat vaipat, kumonnut kurkkuunsa
monen talven lumet. Vapaan runoilijan ase on
tuo neitsyttytön makea veri joka ryöppyää
viiltohaavasta rinnalle. Ei auttanut
pumpuli eikä suurempikaan suoja.
Hän päätti lukea ylioppilaaksi vaikka verta hikoillen.
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Hiroshima, rakastettuni
Ei ole parempaa johdatusta rakkauden merkkioppiin
kuin tuhkan ja kasteen peittämät ruumiit.
Olin hieman epätarkka. Matka Italiassa
teki häneen myös suuren vaikutuksen.
Siniset silmät, musta tukka,
muistetaan myös ihmisoikeusaktivistina.
Ei kuka tahansa mummo, vaan rakkauden ruumiillistuma,
syntyi laajennettuna ja fiktiivisenä tulkintana.
Ei ole ajattomampaa romanssia
joka käsittelee naisen ja miehen välistä kommunikaatiota.
Ensimmäinen versio tästä oli pelkkiä valokuvia,
seuraava maalauksia. Kirjan nimen taustalla piilee yhteys
vai miten tuo kuulostaa niin tutulta?
Ei siis ihme, että Hiroshima rakastettuni
meni levitykseen maaseudulle.
Kyllä kyynelkanavat sielläkin puhdistuvat.
Ihmettelen, miksi rakkaani otti eron eilen?
Eiköhän räjäytetä Hiroshima ilmaan?
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Ihmisvanki
Kirves heilahti ja väkijoukko huudahti.
Ihmisvanki heitti henkensä.
Katse kääntyi jälleen tulevaan.
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4ËMË ON PROSESSIN TULOS EIKË SEN LOPPUTULOSTA VIELË
TIEDETË 9HDEN PIENEN IHMISEN POHDINTA ELËMËSTË JA
PARISUHTEISTA VËHËN IRONINEN KUULUU LUOKKIIN AHDIS
TUS !IHEINA

ONNI UNELMAT ILO
SURU RAKKAUS OSTAMINEN
RIKOS /NKO SUURIN UHKA ITSE SISËLLÚSSË

+EIHIN VOIMME OLLA SUHTEISSA JA KEIHIN EMME
+AIKKI SAIRAIMMATKIN PERVERSIOT PALJASTETAAN ELËMË
ON KUIN
,ISËKSI OLI
PIENEMPIË ONGELMIA JOTKA KAIKKI JOHTUIVAT LIIAN SU
URESTA MËËRËSTË TIETOA MUTTA NYT OLEMME LÚYTYNEET JA
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SUURI KAIKENLAISTA VOI TAPAHTUA MATKAN VARRELLA SUON
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KËVELLË PAKKOTAHTISESTI SËËNNÚLLISELLË TYÚAJALLA EHKËPË
JUURI SIKSI OLEMME ONNISTUNEET NIIN HYVIN -ITEN TEKI
JÚITË PITËISI RANGAISTA -ITË TEKISITTE ITSELLENNE 0UTKET
OVAT AINAKIN SUORAT SE ON VARMAA +IROILU ON PIDETTY
TASOLLA
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