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Ensisijaisena kohderyhmänä miehet, jotka myös 

ovat kohdanneet lapsensa kuoleman. 

Päiväkirja ”Pantterin matkassa” 

Ruska-aikaan sienessä vaimon kanssa Kutturan 

tiellä 

Johdanto 

On syyskuun ensimmäinen päivä ja tänään on 

syntymäpäiväni, mitä en erityisemmin juhlista.  

Olisikohan nyt aika koota kuuden vuoden aikana 

kirjoitetut tekstit ja otetut valokuvat. Miksi minun 

pitäisi päiväkirja kirjoittaa puhtaaksi käsin 

kirjoitetusta ruutuvihosta, koska sen keskeiset 

tapahtumat ovat mielessäni päivittäin, joten en 

varmasti unohda niitä koskaan. Kriisin keskellä 

päivän tuntemusten kirjoittaminen oli 

välttämätön keino purkaa vellovaa kaaosmaista 

tuskaa sisältäni. Tunnen, että päiväkirjan 

viimeisteleminen voisi olla hyvä välietappi 

ajatusteni jäsentämiseksi. Kirjoittaessa joutuu 

punnitsemaan tarkkaan, mikä on merkityksellistä 

ja miten sen ilmaisee.  

Aloitin kirjoittamisen myöhään syyskuisena 

lauantai-iltana, jolloin satoi todella rankasti. 

Peltikatolla ropisi ja ikkunasta näkyvä kävelykatu 

lainehti. Sadevesiviemärit, puiston metsikkö ja 

nurmikot eivät kyenneet imemään kaikkea 

tulvivaa vettä. Sunnuntain säätiedotteessa 

raportoitiin, että vettä oli satanut yhtä paljon kuin 

keskimäärin sataa koko syyskuun aikana.  

Sanotaan, että sää on vain pukeutumiskysymys ja 

muutos ovat vain asennekysymys? Toivottavasti 

kukaan ei keksi henkilökohtaisia ”viisauksia” 

lapsensa menettämisestä. 

Pantterin matkassa on päiväkirja selviytymisestä 

tai ainakin sinnikkäästä yrityksestä selviytyä. 

Päiväkirja on henkilökohtainen tarina Pantterin 

matkassa. Pantteri on auto, joka hankittiin 

käytettynä elämäntilanteessa, jolloin perheemme 

asiat oli saatu yhdessä hyvälle mallille.  

Myimme uudenkarhean farmariauton ja ostimme 

kimpassa tilalle pienen sinisen auton 

vanhimmalle pojalle työmatkoja varten ja 

käytetyn tila-auton harrastusreissuja ja vanhusten 

kuljettamista varten. Partner merkkinen auto 

nimettiin poikien toimesta välittömästi 

Pantteriksi, vaikka auton logossa on leijona. Ja 

minä kutsuin sitä aluksi Skipartneriksi, koska tein 

sillä omineni laskettelureissuja pohjoisen lumille.  

Tilanne johti siihen, että vanhin poikani valmistui 

ammattiin ja alkoi käyttää Pantteria 

työmatkoihinsa. Hänen avopuolisonsa puolestaan 

tarvitsi sinistä autoa omiin työmatkoihinsa. 

Vaimoni ajeli työsuhdeautollaan. Minulla ei ollut 

mitään hätää autottomana, koska kuljin 

työmatkat metrolla ja samalla sain hyvää 

hyötyliikuntaa. Iltaisin kuskasin Pantterilla 

nuorempaa poikaa ja hänen kavereitaan 

pesäpalloharjoituksiin ja peleihin, milloin mihin. 

Nyt hän oli suorittamassa asepalvelusta ja alkanut 

seurustella. Viikonloppuina Pantterin kyydissä 

olivat iäkkäät vanhempani ja heidän rollaattorit. 

Kotimaan lomilla vaimon kanssa kuljetimme 

autossa polkupyöriä tai hiihtovälineitä. Mahtavaa 

aikaa – elämä hymyili meille, yhdessä ja erikseen!  

Kaikki muuttui kerrasta ja lopullisesti! 

Työpäivän jälkeen poikani oli mennyt Pantterilla 

kuntosalille, missä hän sai sairauskohtauksen. 

Sairaalakäynnin jälkeen menin kuntosalille 

hakemaan hänen tavaroitaan ja ajoin 

järkyttyneenä poissa tolaltani auton 

parkkipaikalle kotipihaan. 
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Miksi Pantterin matkassa? Poikamme 

sairauskohtaus kuntosalilla johti neljän päivän 

kuluttua kuolemaan. Auto sai tämän jälkeen 

minulle merkityksen, sillä tunnen läheisyyttä 

häneen ajaessani autolla. Kuntosaleille en 

edelleenkään pysty menemään. 

 

Katkelmia ruutuvihkoon kirjoittamastani 

päiväkirjasta. 

Päiväkirjaan kirjoittamisesta tuli kriisin keskellä 

pakkomielle. Päivittäiset kävelyretket olivat 

päämäärättömiä ja lohduttomia.  Menneen 

elämän kuvat pyörivät päässäni taukoamatta, 

vieden lähes kaikki voimani. 

Päiväkirjan muistelmat ovat otoksia ruutuvihkoon 

kirjoittamistani muistiinpanoista. Tunnoista ja 

selviytymiskeinoista olen pyrkinyt kirjoittamaan 

avoimesti oman tarinani. Kuvat ovat paikoista ja 

tilanteita, jotka ovat olleet minulle tärkeitä 

kuuden vuoden aikana. 

Esikoispoikani oli laboratorioinsinööri, joka hankki 

valmistuttuaan vakituisen työpaikan ja ryhtyi 

myöhemmin opintovapaalla suorittamaan 

maisteritutkintoa toisella paikkakunnalla. Nyt hän 

oli kesätöissä työnantajallaan ja asui 

väliaikaisesti meidän luonamme. 

 

On toukokuun lopun torstain alkuilta, istun 

kotona lukemassa sähköpostejani. Vaimo tulee 

töistä ja kysyy missä Matti on – eihän vaan ole 

sattunut mitään? Tokaisen, että älä nyt sellaisia 

kuvittele. Matilla oli töissä projektikehittämisen 

päivä, minkä jälkeen on varmaan mennyt 

kuntoilemaan. Vaimo lähti kauppaan. Vastaan 

sähköpostiin ja avaan television, on uutisten aika. 

Olen hyvällä tuulella, koska näyttelykuvion 

varmistuminen on hyvä homman. Ovikello soi 

raivokkaasti katkonaista pärinää.  

Hyppään sohvalta avaamaan… vaimo huudahtaa 

kauhistuneena - Matti on sairaalassa, sillä on se 

teidän suvun aivoverenvuoto!  
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Sairaalasta oli soitettu vaimolle.   

Pyörin eteisessä paniikissa, kengät, lompakko, 

avaimet ja tokaisu - minä ajan. Vaimo survoo 

samaan aikaan kauppakasseista ruokia 

jääkaappiin. Hermostuneena ja vaitonaisina 

ajamme kohti sairaalaa, sydän tykyttää ja tuskan 

hiki nousee pintaan. Parkkipaikan etsimiseen 

menee tovi aikaa. Onneksi puiston reunasta 

löytyy riittävän iso parkkiruutu, tässä 

mielentilassa taskuparkki ei onnistuisi. 

Haeskelemme hetken ovea sisäänpääsyyn. 

Tupakalla oleva potilas opastaa meitä. Käytävällä 

kohtaamme henkilökuntaa ja saamme rauhallisen 

selostuksen. Matti on ollut kuntosalilla ja tuotu 

hetki sitten tajuttomana ambulanssilla. Nyt 

valmistellaan leikkausta, mitä on tekemässä 

kokenut kirurgi. Selostukseen tulee tauko. 

Järkyttyneenä tokaisen, toivoa on vaikka en tiedä 

onko sitä. Vaimo muistelee kuulleensa kirurgin 

nimen aikaisemmin. Katselemme toisiamme ja 

henkilökunta kehottaa istumaan ja antavat 

esitteen sekä puhelinnumeron suoraan Matin 

päivystävälle hoitajalle. Kyselemme leikkauksen 

kestosta, eivät osaa sanoa aikaa, mutta heti 

soitetaan. Mennään puistoon kävelemään. 

Tunnen paikan, koska olen itse ollut kahdesti 

kuvauttamassa pääkoppani ja tuloksia odotellessa 

olen kuljeskellut levottomana puistossa, mutta se 

ei ollut mitään tähän verrattuna. 

Kahdeksan vuotta sitten kolmen kuukauden 

aikana kuolivat sisareni ja serkkuni 

aivoverenvuotoon, 52 vuoden ikäisinä. Puolen 

vuoden odotuksen jälkeen sain lähetteen 

ensimmäiseen kuvaukseen ja kolme vuotta sitten 

olin jälkimmäisessä kontrollikuvauksessa. Minulla 

ei todettu pullistumaa. Kirurgi totesi, että 

suvussanne on perinnöllinen sairaus, mikä 

keskimäärin realisoituu noin 15 prosentilla. 

Pullistuman ja siihen syntyvän kudoksen 

rappeutuman aiheuttavaa syytä ja aikaa ei 

tiedetä, mutta suvussanne riski-ikä on 

viidenkymmenen vuoden tienoilla. 

Keskimääräistä enemmän sairautta tavataan 

japanilaisilla ja itäkarjalaisilla. Äitini suku on 

Viipurin läheltä. 

Puiston poikki kävellessä vaimo totesi, että 

mennään kotiin odottamaan soittoa.  

Sanattomina lähdimme ajamaan kotiin. Hain 

kotoa Pantterin kakkosavaimet ja vaimo vei minut 

kuntosalin pihaan. Hän totesi, että soitetaan 

avopuolison vanhemmille, että Matti on 

kriittisessä tilassa sairaalassa. Avasin auton oven 

ja takapenkillä oli Matin olkalaukku. Kuntosalilta 

näkyi valoa, vaikka kello oli muutamaa minuuttia 

vaille kymmenen illalla. Ovi oli auki ja kävelin 

toiseen kerrokseen. Vahtimestarilta kysyin, että 

olisikohan täällä iltapäivällä sattuneen 

sairaskohtauksen jäljiltä poikani tavaroita. 

Vahtimestari kysyi mikä on tilanne – sanoin 

kriittinen. Roteva vahtimestari alkoi rukoilla, 

jolloin purskahdin tuskaiseen itkuun, miltä ei 

meinannut tulla loppua. Kävelimme hallin toiseen 

päähän, missä vahtimestari kysyi kollegaltaan 

Matin tavaroista. Tavarat on pistetty ambulanssin 

matkaan. Itku kurkussa kiitin tiedosta ja kävelin 

autolle. Purskahdin itkuun ja ahdistuneena ja 

pelokkaana ajatukseni harhailivat toivon ja 

kuoleman välillä. Toisaalta pohdin, mitä nyt pitää 

tehdä… Matin lompakko, avaimet. Istuin 

apaattisena autossa ja itkin. 

Jonkin ajan kuluttua sain ajatuksiani kasaan ja 

voimia lähteäkseni ajamaan työpaikalleni. Minulla 

oli tunne, että minusta ei ole vähään aikaan 
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hyötyä työmaalla, sillä Matin kriittinen tila voi 

kestää. Pikaisesti keräsin tavaroita pöydältä 

kaappiin, pistin työpapereita salkkuun ja laitoin 

poissaoloviestin sähköpostiin. Leimasin itseni ulos 

ja lähdin ajamaan kotiin. Ajaessa pohdin, että 

kerrotaan varusmiehellemme tapahtuneesta 

vasta huomenna illalla, kun hän tulee 

viikonloppulomalle kotiin.  

Kotona olin aivan uupunut ja apaattinen, mutta 

uni ei tullut. Sairaalasta soitettiin, leikkauksella 

tehty, mitä voitu ja huomenna tiedetään 

tilanteesta enemmän. Yöllä pojan avopuoliso 

soittaa, että hänet oli haettu Turusta 

vanhempiensa luokse. Sovittiin, että soitetaan 

aamulla sairaalaan menemisestä. Uupuneena 

pyörin sängyssä, sydän hakkasi ahdistuneena ja 

tunteet velloivat päässä…  

Matti tuskin palaa entiselleen? Mielessäni 

kannustin Matti – älä anna periksi! 

 

Raskainta oli ja on kantaa syyllisyyden tunnetta. 

Taannoisissa tutkimuksissa minulla ei todettu 

oireita alkavasta aivovaltimon rappeutumisesta. 

Kysyin tällöin useamman kerran kirurgilta, että 

missä vaiheessa poikani pitää tutkituttaa. Minulle 

kerrottiin, että asialla ei ole kiire, koska pojat ovat 

reilusti alle 30-vuotiaita. Ei olisi pitänyt luottaa, 

vaan toimia. Esikoispoikani ollessa kriittisessä 

tilassa sairaalassa, niin kerroin taustoistani 

poikani leikanneelle kirurgille, joka pyrki 

lohduttamaan kertomalla tuntemiaan tosiasioita. 

Kyseinen sairaus on erittäin salakavala täysin 

oireettomana. Hänellä on ollut potilaita, joilla alle 

vuoden sisällä kuvauksista potilas on menehtynyt. 

Sairauden syntymekanismia ei vielä tunneta.  

”Älä ota omalletunnolle sellaisesta, mitä me 

emme tiedä, emmekä pysty ratkaisemaan, 

vaikka olemme maailman johtavia tällä 

alueella”. 

Aivojen tarkistuskuvaukset tehdään riskiryhmään 

kuuluville henkilöille viiden vuoden välien! 

Nuoremmalle pojalle tehtiin tarkistuskuvaus ja 

merkkejä sairaudesta ei havaittu. Vuosi sitten hän 

oli uusintakuvauksissa ja tulos oli onneksi sama. 

Tietoisuus riskiryhmään kuulumisesta on aika 

ajoin todella piinallista – elämää päivä kerrallaan, 

toivoen parasta ja peläten avuttomana pahinta. 

Raivoa, pelkoa, syyllisyyttä, vihaa, epätoivoa ja 

toivoa kaikki samassa tunteessa samalla kertaa. 

Tuntemusten myllerrys oli fyysisesti ja henkisesti 

kuluttavaa. 

Aluksi ilmeisesti kirjoitin päiväkirjaa toiveikkaana, 

jotta halutessaan Matti voisi lukea, mitä olemme 

kokeneet hänen ollessaan sairaalassa. Viidentenä 

päivänä en tiedä miksi jatkan kirjoittamista, 

mutta minun oli kirjoitettava. Yli kuusi vuotta on 

kulunut, mutta vieläkään en pysty kirjoittamaan 

kaikkea ruutuvihkoon tuhertamiani 

mielenpurkauksia.  

Ensimmäisten päivien ja öiden aikana useaan 

kertaan tuskani ilmeni vertauskuvallisesti 

nyrkkeilyotteluna täysin ylivoimaista kasvotonta, 

joka suunnasta takovaa vastustajaa vastaan. 

Viimeisillä voimilla nousi toistuvasti kanveesista – 

ainoana ajatuksena tyrmätyksi ei saa tulla. Ottelu 

tuntui jatkuvan ja jatkuva, toistaen samaa 

altavastaajan olemista. Neliöstä ei päässyt 

pakoon ja pyyhettä ei ollut heittää kehään. 

Herätessäni painajainen loppui. 

Nuorempi poikamme tuli lomalle armeijasta ja 

kerroimme tapahtuneesta hänelle – hän 

kauhistui sanattomaksi.  

Äiti meni hänen sänkynsä viereen ja me kaikki 

olimme tunnekuohujemme vallassa ja yritimme 

pitää toisistamme kiinni. Tuskaisen yön jälkeen 
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aloin epätoivoisesti selvittää vanhempieni 

kotipaikkakunnalta kriisiapua, koska nyt minä en 

pysty enkä jaksa huolehtia heistä. Onnistuin 

saamaan yhteyden ja keskustelimme lyhyesti 

tilanteesta ja hän otti hoitaakseen poikieni 

isovanhemmat. Sovimme vaihtavamme 

keskenämme tietoja tilanteista tarpeen mukaan. 

Tilanteen kertominen helpotti hetkellisesti.  

Poikamme oli aloittanut työnantajallaan kesätyöt, 

joten hän asui väliaikaisesti luonamme. Avovaimo 

oli vanhempiensa toimesta haettu Turusta, missä 

asui yhteisessä kodissa ja missä hänellä oli 

työpaikka. 

Matka sairaalaan  

Itkimme yhdessä ja erikseen, silmät punaisena ja 

poskipäät hiertyneenä suolaisista kyynelistä ja 

hankauksesta. Aamulla lähdimme nelisin 

sairaalaan katsomaan Mattia. Lyhyt matka tuntui 

kestävän ikuisuuden, kun neljä sanattomaksi 

järkyttynyttä matkusti yhdessä. Sairaalassa meille 

kerrottiin tilanne leikkauksen jälkeen ja mitä oli 

odotettavissa. Kuultuamme tilanteen, jokainen 

meistä lähestyi omalla tavallaan Mattia, joka oli 

hengityskoneessa. Olimme ahdistuneita ja 

peloissamme, mutta yhdessä oleminen tuntui 

rauhoittavalta. Leikkauksen tehnyt kirurgi kävi 

luonamme ja me kysyimme yksityiskohtia ja hän 

vastasi niihin rauhallisesti. Neljänä päivänä 

kävimme katsomassa, lohduttamassa ja 

rohkaisemassa Mattia ja toisiamme sekä 

saamassa tietoa tilanteesta.  

Väliajat kuljimme kuin sumussa vailla suuntaa, 

jolloin aika ja kaikki muu kuin toivo menetti 

merkityksensä.  

Toivoa toipumisesta ei ollut, vaan aamuyöllä 

saimme puhelun, että Matti on kuollut. Neljän 

päivän aikana harhailleet toivon ja epätoivon 

ajatukset kertautuivat, oli epätodellinen olo. 

Myöhemmin saimme soiton, jossa meille 

kerrottiin, milloin voimme tulla hyvästelemään 

hänet. Menimme kaikki läheiset yhdessä 

sairaalaan, missä hänet oli puettu valkoiseen 

kaapuun. Hiljennyimme, itkimme ja lähestyimme 

omalla tavallamme, mutta kaikkien sisällä oli 

tuskasta palava tulivuori. Halasin poikaani 

viimeisen kerran. Kohtalon ivaa eilen oli Matin 

syntymäpäivä ja tänään on avovaimoin 

syntymäpäivä. 

Kotona kamppailimme epätodellisuuden ja 

todellisuuden välimaastossa. Jossakin vaiheessa 

sain lähetettyä tekstiviestejä ystäville, muutamille 

sukulaisille ja Matin työpaikalle, että Matti on 

kuollut ja meillä ei nyt ole voimia vastaanottaa 

myötätuntoa. Maalle laitoin viestin 

kriisihoitajalle, jotta menee kertomaan asiasta 

isovanhemmille. Häneltä saimme myöhemmin 

tilanneviestin, jossa hän toivotti meille voimia. 

Yritimme selviytyä arjen pakollisista rutiineista. 

Kävimme kävelemässä pikiä lenkkejä ja yritimme 

ymmärtää, mitä on tapahtunut. Ei tätä menetystä 

ja epäoikeudenmukaisuutta voi mitenkään 

ymmärtää! 

Kävimme vaimon kanssa oikeutetun 

”jossittelukeskustelun” kiivastuneina, mikä 

lopulta rauhoitti tilannetta. Yhdelle kävelyretkelle 

lähdettäessä vaimo totesi ”tällä on mentävä - 

päivä kerrallaan” ja niin me olemme yrittäneet 

tehdä.  

Kävin lääkärissä ja sain kuukauden sairasloman 

sekä tietoja kriisipalvelun toiminnasta.  

Vaimon sisko tuli avuksemme ja tueksemme. Olin 

yhteydessä sähköpostitse työpaikalleni ja kerroin 

sairaslomastani sekä sovimme, että pidän 

kesäloman tämän jälkeen. Lupasin hoitaa 

muutamia keskeneräisiä asioita hautajaisten 

jälkeen. 

Minulla oli tarve omia käytännön järjestelyitä, 

jotta saisin rauhattomuuteeni tekemistä: käydä 

vanhempieni luona maalla, selvittää 

hautapaikkaa, hautaustoimisto, arkun kantajat, 

siunaustilaisuus, valokuvaaja, muistotilaisuus, 

kutsut, ilmoitukset, perunkirjoitus, pankkiasiat, 

jne. Avopuoliso ja hänen vanhempansa ottivat 

hoitoonsa muuttoasiat. Lähettäessäni kuntosalille 

sähköpostiviestiä, ” olivat tehneet voitavansa 

ambulanssihenkilökunnan kanssa” ja mikä oli syy 
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äkilliseen kohtaukseen, purskahdin hysteeriseen 

itkuun. Iltapäivällä järjestelimme saamiamme 

lohduttavia ja kannustavia kukkalähetyksiä sekä 

kertasin vaimolle päivän järjestelyjen tilanteen.  

Sitten lähdin hakemaan poikaani Santahaminasta 

kotiin iltalomalle.  Siivousvimman lisäksi aloitin 

muistokirjan tekemisen poikamme elämästä. 

Olen harrastanut aktiivisesti valokuvausta 

nuoruudesta lähtien, joten dioja ja valokuvia on 

todella paljon. Rustasin muistokirjaa 

antaumuksella, koska se tuntui siinä hetkessä 

itseni kannalta tärkeimmältä tehtävältäni. 

Muistokirjan tekemisen yhteydessä palautui 

mieleen rakkaita muistoja pojistamme ja 

yhteisestä perhe-elämästä. Erityisesti herkistyin 

kuvasta, missä istumme vierekkäin 

muuttoautossa, jolla viemme tavaroita opiskelija-

asuntoon, minne hän oli muuttamassa rakkaansa 

kanssa. Tilanteessa Matti totesi: ”olen tosi ylpeä 

veljestäni ja teistä vanhempinani”. Nämä sanat 

ovat syöpyneet mieleeni pysyvästi ja yritän 

elämässäni toimia sen mukaisesti. 

Ruutuvihon muistiinpanoja: 

Tiistai, voisi olla mikä viikonpäivä tahansa. 

Katkonaisen yön jälkeen vääntäydyn väkisin 

aamutoimiin. Luen kaksi eilen saapunutta viestiä, 

toinen maalta kriisihoitajalta ja toinen 

työkaverilta. Selasin aamun lehden ylimalkaisesti. 

Tänään ohjelmassa on Pantterin perusteellinen 

pesu ja siivous. Iltapäivällä olisi tarkoitus tehdä 

kävelylenkki niemelle valokuvaamaan. 

Kännykkään saapui viesti. Ei tämä olutkaan 

tavallinen päivä kaverini lähetti viestin ja pyysi 

huomenna pyöräilemään Vanhankaupungin 

lahden ympäri. Tarkkana miehenä hän kertoi, 

että minun olisin hyvä varata noin 2,5 tuntia 

aikaa. Vastasin tulevani tapaamispaikalle ja 

lähdin auton pesuun. Myöhemmin iltapäivällä 

niemellä pysähdyin hetkeksi valokuvaamaan 

vesilintujen puuhia. Yhteisen vaitonaisen iltapalan 

jälkeen aloin katsoa historiadokumenttia 

televisiosta ja vaimo meni kuuntelemaan 

musiikkia. 

Ennen hautajaisia käymme tapaamassa lähimpiä 

ystäviämme ja vaihdoimme kuulumisia. On 

edelleen vaikeaa itkemättä kohdata myötätuntoa. 

Välillä pystymme puhumaan työhön paluusta, 

lomasuunnitelmista ja muusta tavanomaisesta. 

Lesken perheen kanssa tapaamme useammin 

hautajaisten ja muistotilaisuuden järjestelyjen 

puitteissa. Toivoa vain sopii, että lesken järkytys 

ja suru eivät jatkuisi pitkään, vaan hän saisi 

uudelleen elämästä kiinni, palattuaan takaisin 

Turusta kotiseudulleen. Käymme kerran yhdessä 

kriisiavussa keskustelemassa tuntemuksistamme. 

Omalta kohdalla kerran yksin ja kerran yhdessä 

olivat tarpeellista kriisiapua. 

”Matti rakas olemme ylpeitä ja kiitollisia sinusta. 

Ihanat muistot yhteisestä matkastamme jäävät 

elämään - lepää rauhassa. Kaipauksella… Veli, 

Äiti ja Isä”. 

Hautajaisten jälkeen avopuolison isä totesi, että 

”Matti oli heille kuin oma poika. Molemmat 

nuoret olivat itsenäisiä, toisiaan tukevia ja 

yhdessä yhteistä elämäänsä rakentavia”. Vaimoni 

kävi työmaallaan ja samalla viestitti kiitokset 

muistamisesta Matin opiskelija- ja työkavereille. 

Toivottavasti nuorempi poikani ja Matin leski 

saavat edes nukutuksi. Perheystävämme soittaa, 

että heidän pojat ja Matin kaverit ovat 

järjestäneet keskenään muistotilaisuuden 

myötäelämisestä. 

Lesken ja hänen isänsä sekä parin Matin ystävän 

junailemana menimme porukalla tyhjentämään 

opiskelija-asuntoa. Reilu vuosi sitten olimme 

porukalla muuttaneet ja tehneet vähän 

pintaremonttia asuntoon. Apaattisena ajoin 

Turusta kotiin ja yritin välttää katkeroitumista, 

mitä joudun tekemään edelleen. Katkonaiset yöt 

jatkuivat toista kuukautta, ei vaan pysty 

hyväksymään ja ymmärtämään tapahtunutta.  

Aamulla pääni on raskas, sitä on tuskallista 

kannatella, koska jatkuva kaipaus painaa mieltäni. 

Onneksemme poikamme on usein lomilla ja 

voimme olla yhdessä, vaikka seurustelu 
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tyttöystävän kanssa tietysti vie lomista oman 

aikansa. 

Hautajaisten ja opiskelija-asunnon muuton 

jälkeen läheisten, ystävien, sukulaisten ja 

kavereiden myötäelämisestä sai lisää voimia 

jatkaa päivä kerrallaan elämää.  Kaipaus on 

jatkuvaa, mutta lohduttomuudenhetket 

harvenivat ja toimintakyky alkoi hiljalleen palata.  

Teimme vaimon kanssa vuoristopatikointiloman 

Alpeille ja pyrimme jatkamaan arkielämäämme. 

Oli todella rentouttavaa kuunnella pojan 

kertomuksia armeijasta ja välittää omia muistoja 

Santahaminasta. Viikolla oli mukavaa saa häneltä 

tekstiviestillä lyhyitä ja ytimekkäitä 

tilannekatsauksia.  

Minulle kriisissä toimettomuus lisää tuskaa, joten 

yritin järjestää vapaa-ajalla itselleni harrastusteni 

puitteissa virikkeitä. Kaikenlaiset pienetkin 

positiiviset tilanteet ja sattumukset olivat 

merkittäviä, koska ne lisäsivät elämänhaluani. 

Minulle oli ja on tärkeää puuhastella yksin 

harrastusteni parissa, koska henkinen kolaus on 

ollut niin suuri, että tunnen ulkopuolisuutta ja 

halua erakoitua. 

Elokuun ensimmäisellä viikolla palasin 

työmaalle.  

Sain sovituksi esimieheni kanssa, että lopetan 

lyhyen siirtymäkauden jälkeen esimiestyöt ja 

siirryn asiantuntijaksi minulle entuudestaan 

tutulle kehittämisalueelle sekä teen muutamia 

selvitystöitä muilla kehittämisalueilla. Kesän 

aikana olin pohtinut, että asiantuntija-

organisaatiossa esimiehenä vahvuuteni olivat 

”tunneälyn” hallinnassa. Kesän aikana kokemani 

jälkeen en ole sama henkilö, joka on aidosti 

kiinnostunut henkilöjohtamisesta, vaikka 

asenteet ja osaaminen esimiestyöhön olisivatkin 

vielä kunnossa.  

Muutos asiantuntijaorganisaation 

esimiestehtävistä projektityöskentelyyn ei 

tietenkään ollut helppoa. Aikaa myöden 

ohjeistettu ja ulkoistussopimuksilla rajattu 

projektityöskentelymalli alkoi tekemisenä hiertää. 

Lisäksi olin jo aikaisemmin ollut toimialalla 

neljässä aikaisemmassa kyseisen 

kehittämisalueen hankkeessa keskeisessä 

roolissa, joten kiinnostavia haasteitakaan ei ollut 

riittävästi.   

Samaan aikaan olin edennyt alppihiihdon 

historiaharrastuksissani tilanteeseen, jossa 

palkitseva itsensä toteuttaminen oli motivaation 

lähde ja kansainvälisen henkilöverkostoni kanssa 

vuorovaikutus oli antoisaa ja kehittävää. 

Kiinnostava tekeminen on edelleen ensiarvoisen 

tärkeää, jotta kaipauksen taakkaa jaksaa kantaa.   

Kuva on oppaan ottama Bad Gasteinissa 

Neljän päivän porukalla patikoiminen vuoroin 

sumussa, hakkaavassa sateessa ja auringon 

paahteessa sekä kaksi päivää omatoimista 

ihmettelyä - teki hyvää, kropalle ja mielelle. 

Puolihoitoon kuuluva illallinen oli, illasta toiseen 

erinomaista, samoin pöytäseura, mutta päivittäin 

tuli tilanteita, jolloin kaipaus oli päällimmäisenä. 

Keskiviikkona kävimme illalla paikallisessa 

kirkossa sytyttämässä kynttilän.   

Lauantaina poikani ja tyttökaveri tulivat autolla 

meitä vastaan lentokentälle. Sunnuntaina 

menimme haudalle viemään tuoreet kukat. 

Matkalla lyhytsanainen keskustelu sivusi lomaa ja 

tulin verranneeksi rantalomaa ja vuoristo-

vaellusta. Mikä sain vaimon tokaisemaan – 

rantalomia ei tarvitse enää viettää, kun poikia 

kuolee! Monikko oli täysin kohtuutonta. Näissä 
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tilanteissa taakkaan kasaantuu lisää, hiertäviä 

parisuhdekiviä.  

Tapamme surra ja asennoitumisemme asioihin 

ovat niin kovin erilaiset. Pakko on jaksaa, sillä 

vastuu ei ole vähentynyt. Lohduttomuuden tunne 

iski ja itkemiseltä ei meinannut tulla loppua, sillä 

koetun jälkeen on pelottavaa, jos nuoremmalla 

pojallamme todetaan 20. päivänä samainen 

sairaus. Nyt hänellä on muutakin koettavaa ja 

ajateltavaa, kun suorittaa asepalvelusta ja on 

alkanut seurustella sekä ammattiopinnot ovat 

edessä. 

 

Mikä on muuttunut kahdessa vuodessa? 

Voimakas ahdistu on muuttunut kaipaukseksi, 

mutta pysäyttäviä lohduttomuuden hetkiä tulee 

edelleen. Monet arjen asiat ovat muuttaneet 

paikkaa ja osa aikaisemmin merkityksellisistä 

asioista on menettänyt merkityksensä tai toimin 

niiden parissa puhtaasti velvollisuudentunteesta. 

Ajatukset ovat pyörineet kehää; pysynkö 

järjissäni, saanko nukutuksi, kestääkö terveys, 

pärjääkö vaimo ja nuorempi poikani, kestääkö 

avioliitto, miten leski ja hänen läheisensä 

selviävät, jaksanko huolehtia vanhemmistani, 

onko tarmoa pitää yhteyttä ystäviin jne.? Pitkällä 

listalla ei ole ollut; mitä muut ajattelevat, tulenko 

taloudellisesti toimeen tai selviydynkö 

työtehtävistä?  

Perheen kanssa jatkamme arkea. Ystäviin, 

vanhempiini ja kavereihin en ole jaksanut pitää 

riittävästi yhteyttä. Työssä teen aikaisempaa 

vähemmän, mutta pyrin hoitamaan keskeiset 

tehtävät. Aluksi se oli päivä kerrallaan 

selviytymistä. Pyrin ylläpitämään riittävää 

motivaatiota, mihin vaikuttaa mukavat työkaverit. 

Harrastuksilla on minulle aikaisempaa suurempi 

merkitys, koska niiden parissa voi toteuttaa 

vapaasti itselle tärkeitä asioita. On tilanteita, 

jolloin on todella antoisaa keskustella täysin 

tuntemattoman henkilön kanssa. On tilanteita, 

jolloin ei halua keskustella aikaisemmin läheisen 

henkilön kanssa. On tilanteita, jolloin on tarve 

keskustella syvällisesti ystävän kanssa. On 

tilanteita, jolloin ilmaisee näkemyksensä täysin 

avoimesti ja suoraan, mahdollisista 

vastareaktioita välittämättä.  Avoimet ja suorat 

kommentit eivät ole ”ajattelemattomuutta”, vaan 

useimmiten mietittyjä omakohtaisia näkökulmia. 

Kahden vuoden aikana on ollut pakottava tarve ja 

aikaa ajatella, mikä yhdistettynä 

elämänkokemukseen on tuonut aivan uusia 

näkökulmia ja aikaisemmat itsestäänselvyydet 

näyttäytyvät erilaisina. Työasioista olen kirjannut 

omia ”raportteja arkistoon”, jotta työssä jäytävät 

asiat eivät jää kummittelemaan lisätaakaksi 

jatkaessani matkaa.  

On tilanteita, joissa vetäydyn muuttuneeseen 

arvomaailmaani. Olen läsnä, mutta poissaoleva. 

Tätä on vaikeaa avata ymmärrettävästi, mutta en 

koe tarpeelliseksi osallistua tilanteeseen tai 

keskusteluun. Se ei ole ylimielisyyttä, 

välipitämättömyyttä tai syrjäytymistä. Se on 

tunne ulkopuolisuudesta, mihin muiden on 

mahdotonta samaistua. 

Vastoinkäymisten seurauksena ei saa menettää 

itsetuntoa, vaikka tapahtunutta ei voi käsittää. 

Kohtalolle ei vaan voi kostaa. On jaksettava 

ponnistella tavalla tai toisella itsensä eteenpäin, 

sillä muillakin on omat taakkansa ja rajoitteensa. 

Tällä toteamuksella en tarkoita, että läheisten, 

ystävien tai vertaisryhmän apua tulee välttää, 

vaan se oli ja on minulle ensiapua. 

Läheiset 
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Ilon ja tuskan näkee, mutta niiden vaikutusta 

toinen ei voi ymmärtää ja kokea samalla tavalla. 

On selvää, että ilman läheisten tukea ja 

myötäelämistä ei ole selviytymisen 

mahdollisuuksia. Päiväkirjaan en voi kirjoittaa 

toisten tunteista, kokemuksista ja, pohdinnoista, 

koska kirjoittamani sanat ja ottamani valokuvat 

eivät riitä kuvaamaan ymmärrettävästi edes omia 

tuntemuksiani kriisissä ja sen jälkeisissä 

yrityksissä selviytyä elämässä. 

”Ole hiljaa” valokuva viestii, että vaikenen 

asioista, mitä en tiedä ja mitä en voi ymmärtää.  

Kuva on ystäväni ottama ja paikka on Pariisissa 

Omalla kohdalla kriisiavun ja vertaisryhmän 

merkitys: Kriisin ensimmäisinä viikkoina kävimme 

yhdessä ja erikseen keskustelemassa 

tilanteestamme. Asioista puhuttiin avoimesti 

oikeilla nimillä ja sain tarvitsemaani tukea ja 

ensiapua. Tämän jälkeen olen pyrkinyt 

selviytymään omaehtoisesti läheisteni tuella. 

Kuvat kertovat paikoista, joissa kävin tai 

oikeammin joihin minun oli mentävä, jotta saan 

kaipauksen lisäksi muutakin ajateltavaa.  

Aktiivinen liikkuminen luonnossa ja erilaisissa 

paikoissa on vaihtelua, jolla kerään voimia 

kantaakseni taakkaani. Menetystä ei voi korvata, 

mutta arkisella uteliaisuudella voi virkistää mieltä 

jatkamaan. Pienetkin positiiviset kokemukset ja 

saavutukset ovat merkityksellisiä, jottei käperry 

kiinni itsesääliin tai muihin ongelmiin. 

Raskaimpaan aikaan sängystä nouseminen, 

peseytyminen, aamupalan syöminen, hampaiden 

peseminen ja parranajo vaativat ponnistelua. 

Myöhemmin apaattinen television katseleminen 

olisi lamaannuttanut sohvalle tuntikausiksi, jos ei 

olisi lähtenyt virkistäytymään luontoon 

valokuvaamaan. Olen tehnyt television 

katsomiselle ja netissä olemiselle pelisäännöt. 

Valikoin mitä katson tai teen ja milloin.  Kuudessa 

vuodessa olen alkanut löytää keinoja rentoutua ja 

nauttia hetkistä, mutta välillä on edelleen vaikeaa 

jaksamisen kanssa. 

Pyrin virkistämään itseäni paneutumalla uusiin 

asioihin tai syventämään tietämystäni. Uusiin 

asioihin paneutuminen on pinnallista, vähän kuin 

viihdettä. Esimerkiksi matkakertomuksia ja 

luonto-ohjelmia pohjoismaista tai rakentamisen 

ja sisustamisen lehtien läpikäyntiä kirjastossa. 

Viihdettä on helppoa annostella ja sen vaikutus 

on hetkellinen, mutta oikeaan aikaan nautittuna 

tärkeää. 

Tietämyksen syventäminen on määrätietoista 

”panostamista” kiinnostaviin asioihin, vähän kuin 

opiskelemista, mutta omaan vapaaseen tahtiin. 

Tämä edellyttää uteliasta heittäytymistä ja 

pitkäjänteisempää paneutumista, mutta vaikutus 

on merkityksellisempi. Minulle tämä on 

itsetunnon ylläpitämistä ja vahvistamista. 

Kyynikko voisi sanoa, että päätä voi huijata, 

mutta vatsaa ei. Katsotaan miten miehen 

terveyden käy iän myötä? 

Vähintään yhtä välttämätöntä kuin virkistäminen 

ja uusiin asioihin paneutuminen, minulle on 
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kääriä hihat ja tehdä konkreettista ja hyödyllistä 

puuhastelua. Vanha kotitaloni on tässä suhteessa 

virikkeellinen, mutta samalla loputon työmaa ja 

rahareikä. Yritän toimia kaikessa 

harrastelupohjalta, jotta tekemisen tavoitteet 

pysyvät realistisena. Talon ja pihan 

kunnostaminen perustuu perusasioiden kunnossa 

pitämiseen ja käyttömukavuuden parantamiseen 

vanhaa kunnostamalla. Minulle tämä on 

hyötyliikuntaa, jossa voin samalla myös toteuttaa 

itseäni. 

Minun ajatuksissani ystävien ja kavereiden 

tapaamiset sekä lomamatkat ovat arvokasta aikaa 

ja vuorovaikutusta. Vastapainoa omaehtoiselle 

jatkuvalle pinnistelylle mielentilansa kanssa. 

 Läheisten ja ystävien merkitys on ensiarvoisen 

tärkeää, mutta vertauskuvana kriisissäni se on 

kuin vuorikiipeily. Itse on kiivettävä ylös ja 

laskeuduttava alas, mutta köysi on turvana koko 

matkan ajan, jos ote pettää. Ilman köyden 

turvaa ponnistelut vuorella ohuessa ilmassa 

säiden armoilla voisi olla todella kohtalokasta.  

Arjessa en ole sama ihminen kuin ennen, 

arvomaailmani on muuttunut. En tunne samalla 

tavalla sosiaalista painetta tai yhteenkuuluvuutta. 

Sisimmässäni olen särkynyt erakko, joka puurtaa 

harrastusten parissa välttääkseen vihan, 

katkeruuden ja masentumisen. Vietän paljon 

aikaa yksin, mutta en ole yksinäinen. Kuuden 

vuoden aikana olen pohtinut ja kelannut 

mennyttä ja tulevaa monta kertaa edestakaisin. 

Mietiskelyn ja alitajunnan yhteisvaikutuksena 

moni merkityksellinen ja vähäpätöinen asia 

elämässäni on saanut sisällön, mitä en ole 

aikaisemmin oivaltanut. Kriisissä keskittyy 

olennaiseen, sillä voimat ovat loppua monta 

kertaa. Keskeisin oivallus itsestäni oli, että minulla 

ei ole kilpailuviettiä muiden voittamiseen, mutta 

olen pitkäjänteinen ja tavoitteellinen itselle 

merkityksellisissä asioissa.  

 

 

Muutos on todella ristiriitainen, sillä toisaalla 

olen vahva ja tunnen mikä on minulle 

merkityksellistä. Näen tai vaistoan ihmisten 

toiminnassa asioita, mitä en aikaisemmin 

huomannut. Ja toisaalta olen heikko, suljen 

ympäriltäni asioita tietoisesti ja ilmeisen 

tiedostamatta. 

 

Hautausmaalla 

 

Minulla on tarve käydä säännöllisesti 

hautausmaalla, koska koskettamalla hautakiveä 

käymme sanatonta vuoropuhelua ja mukavat 

muistot tulevat mielen. Lyhdyn sytyttäminen 

viikonloppuisin pimeään aikaan ja kukkien kastelu 

valoisaan aikaan ovat minulle välttämättömiä 

mietiskelyhetkiä. Hautausmaalla olen kuin 

keskellä korpea luonnon rauhassa. Harvakseltaan 

näkee surevia kanssaihmisiä, mutta hekin ovat 

omissa oloissaan ja sulautuvat luontoon. 

Ulkomaanmatkoilla olen ryhtynyt käymään 

hautausmailla, koska tavoittelen samaa 

hiljaisuutta ja mietiskelyn rauhaa. Käydessäni 

Pietarin lähellä 30-luvun vainoissa teloitettujen 

syyttömien uhrien hautapaikoilla, ei voinut 

rauhoittua mietiskelyyn. Sisäinen ihmetyksen 

raivo huusi läpi laukausten, miten paljon 

henkilökohtaista vääryyttä ja 

epäoikeudenmukaisuutta on voinut tapahtua. 
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Järjestystä pienillä asioilla, jotta elämässäni olisi 

myös jotakin hallinnan tunnetta. 

 

Ensimmäisten kahden viikon aikana elämän 

ollessa täysin säröillä hain epätoivoisesti 

järjestystä kotoa. Järjestin vaatekaappini ja vein 

kierrätykseen tarpeettomat vaatteet, siivosin 

lattiasta kattoon ulkovaraston, poltin 

tarpeettomat paperit ja kansiot, puunasin 

pesuhuoneen ja vessat sekä pesin parvekkeen ja 

terassin. Tekemisen aloittamisen muistan, 

varsinaisesta vimmaisesta tekemisestä ei ole 

tarkempaa muistikuvaa, mutta lopputulos oli 

nähtävissä. Päivittäin saimme kukkalähetyksiä, 

joita laitoimme ojennukseen. Ja minä jatkoin 

hysteeristä siivoamista ja paikkojen järjestämistä.  

Välillä pakahduttava ahdistu ajoi minut 

kävelylenkille. Välillä kävelin, välillä hölkkäsin, 

välillä pysähdyin pyyhkimään silmiä kyynelistä. 

Verkkosivulla oli artikkeli kuuluisan rockkitaristin 

huumevieroituksesta. Henkilö totesi, että 

luppohetket olivat kaikkein piinallisimpia. 

Jälkeenpäin ajatellen järjetön järjestelyvimma oli 

fyysistä tekemistä, kun ei pystynyt rauhoittumaan 

ja istumaan paikallaan. Lisäksi se uuvutti ja 

mahdollisti lyhyitä nokosia kelloon katsomatta. 

 

Viha 

 

Vihan tunne oli silmitön, mutta vihan kohdetta oli 

ja on vaikeaa hahmottaa. Minä purin vihani 

rannekellooni. Käänsin viisarit kuolinaikaan ja 

iskin vasaralla kellotaulun pirtaleiksi niin kovaa, 

että kello pysähtyi. Näin jälkeenpäin ajatellen 

fyysinen väkivalta syyttömälle kellolle oli ilmeisen 

tarpeellinen rituaali, jotta pääsin sen hetkisestä 

tuskasta. Kaipausta voi kestää, mutta tuskaa ei ja 

viha katkeroittaa varmasti. Vaikka en tiedä miten 

selviän poikani kuolemasta, niin tunnistan mikä 

selviytymisyrityksessä on itselle merkityksellistä ja 

mikä ei. 
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Tarkoituksellisesti en kirjoita päiväkirjassani 

läheisistäni ja ystävistäni, vaan ainoastaan 

omista edesottamuksistani, koska kriisi on 

jokaiselle totaalisen omakohtainen ja muille 

tuntematon. 

Toinen tärkeä rituaali 

 

Kellon rikkominen vihan tunteessa oli tärkeä 

purkautumiskeinoa ja toinen oli työelämän 

muistiinpanojen hävittäminen. Tuoreiden 

tiedostojen poistaminen kävi helposti tunnetasoa 

koskematta, mutta vanhemmat 

muistiinpanovihot poltin tynnyrissä. Vaikeilla 

itsesäälin hetkillä on vaarana haikailla menneitä 

ja katkeroittaa mieltä kaivamalla lisää 

murehdittavia asioita ja etsiä syyllisiä joka 

puolelta.   

 

Minulle oli tärkeää konkretisoida fyysisesti, että 

yksi opiksi otettava vaihe on menneisyyttä ja 

uusien mahdollisuuksien vaihe on alkamassa tai 

ainakin mahdollisuus siihen on olemassa. 

Muistiinpanot pitivät sisällään työasioiden lisäksi 

mm. merkintöjä haasteellisista ristiriitatilanteita 

henkilösuhteissa ja työelämän vastenmielisistä 

käytännöistä. Toisessa mielentilassa samaisista 

muistiinpanoista olisi löytynyt itsetuntoa 

kohottavia todella positiivisia kuvauksia, 

työelämään kuuluvista asioista ja käytännöistä. 

Kaipauksen hetkiä 

 

Kaipaus on päivittäistä, mutta tulee tilanteita 

jolloin muistot tukahduttavat mielen. Olin 

seminaarissa ja luennoitsija esitteli itsensä ja 

esityksessä oli Turun Yliopiston logo. Poikani 

opiskeluahjon logon näkeminen sai minut 

välittömästi purskahtamaan itkuun ja poistuin 

salista palaamatta sinne. Televisiosarjassa ollaan 

leikkaussalissa, jolloin toivon ja menetyksen 

väreet teho-osastolta tulevat elävästi mieleen. 

Arkisessa puuhastelussa tulee muistikuvia 



13 
 

Päiväkirja ”Pantterin matkassa”: Kari 2016 
 

yhteisesti koetuista hetkistä. Luppohetkiä joutuu 

toisinaan välttelemään, koska kipeät muistot 

valtaisivat mielen ja lukemattomiin pohdintoihin 

tulisi yksi kerta lisää. Onneksi on myös hetkiä, 

jolloin välttyy itkemiseltä ja mukavat muistot 

virkistävät mielen. 

Suhde työhön  

 

Yleisesti sanotaan, että työn tekeminen on 

parasta terapiaa. Omalla kohdalla tuntemukset 

olivat vähintäänkin kaksijakoiset. Työhön 

palaaminen sairas- ja kesäloman jälkeen oli 

luonnollista ja tarpeellista. Arki työkavereiden 

kanssa oli tekemistä, mistä sai voimia. Suhde 

kanssaihmisiin, työhön ja sosiaalisiin paineisiin oli 

peruttamattomasti kuitenkin muuttunut. 

Henkilökohtaiseen muutokseen vaikutti myös 

oma pitkäaikainen työkokemus, työnantajan 

tilanne toimialalla alkaneessa murroksessa ja siitä 

seuranneet rakenteelliset muutokset.  

Sisäinen elämäni kaipasi toisaalta järjestystä ja 

toisaalta tekemisen vapautta, mitä ison yrityksen 

hierakinen organisaatio ei voi yksilölle tarjota. 

Sosiaalisen median tarjoamat uudet 

vuorovaikutusmahdollisuudet 

harrastustoiminnassani tarjosivat niin 

kiinnostavan ympäristön itsensä toteuttamiselle 

ja selviytymisyritykselleni, että työpaikan rajalliset 

vaikutusmahdollisuudet alkoivat ajoittain tuntua 

jopa ahdistavilta.  

 

Pari vuotta kestäneen harkinnan jälkeen minulle 

mahdollistui YT:n yhteydessä ottaa 60-vuotiaana 

tukipaketti ja irtisanoutua. Oli myös 

henkilökohtaisia syitä, kuten iäkkäiden 

vanhempien auttaminen toisella paikkakunnalla. 

 

Varmuudella tiedän näin puolentoista vuoden 

jälkeen, että *perhe- ja harrastuselämään 

keskittyminen oli minulle oikea päätös, tässä 

elämäntilanteessa. Sosiaalisten paineiden 

menettäessä aikaisemman merkityksensä 

”houkuttelevaa henkilöbrändiä” ei tarvitse luoda, 

ylläpitää ja kehittää, vaan joutuu ja saa olla oma 

itsensä vahvuuksineen ja heikkouksineen. Eikä 

tarvitse tuntea olevansa toisten pinnallisten 

mielikuvien perusteella luoma sankari tai luuseri 

tai jokaisessa organisaatiomuutoksessa näyttää 

uudelleen osaamisensa. Nyt voin luoda itselle 

toimintaedellytyksiä omista lähtökohdistani 

haluamissani asioissa, toisin kuin työelämässä. 
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*) perhe, läheiset, hyötyliikunta, kotitalon 

kunnostus, valokuvaus, historia, kuvitus, 

kirjoittaminen, kaikenlainen muu puuhastelu ja 

uuden etsiminen omista lähtökohdista 

Vuorilla ja tuntureilla 

 

Luonnon katsominen ja kokeminen korkealta 

alaspäin on ollut minulle aina mieluista. 

Tunturihiihdossa ja ”randoneessa” nousukarvojen 

avulla kapuaminen varhain aamulla huipulle on 

antoisaa rehkimistä. Vapaa laskeminen alas 

koskemattomalla yöpakkasen kovettamalla 

lumella on huikeaa itsenä toteuttamista.  

 

Tuntemattoman vuorikiipeilijä kerrotaan 

sanoneen – ”vuoren huipulla en ole lähempänä 

Jumalaa, mutta olen kauempana itseäni”. 

Kaikkea mitä olen tehnyt ja kokenut – kaikkea 

sitä mitä olen.  

Itseään ei pääse pakoon, eikä tulekaan päästä. 

Rankkojen kokemusten jättämän taakan painosta 

tulee kuitenkin vapautua hetkiksi.  

Kebnekaiselta kokemusta rikkaampana 

 

Onneksi otin mukaan lumikengät, koska kevään 

aurinko, lumisade ja tuuli olivat yhdessä tehneet 

melkoisen korkean ”lumiaallokon” tunturin 

tasanteille ja loiville rinteille. Aikaisin aamulla 

lumiaallokko oli yöpakkasten jäljiltä kovassa 

jäässä ja erittäin hankalaa hiihdettävää 

ylämäkeen, mutta lumikengillä eteneminen oli 

joutuisaa, mitä se nyt voi vanhalla miehellä olla. 

Iltapäivällä aurinkoisilla paikoilla lumiaallokon 

harjat olivat sulaa lunta, joten loppumatkan 

laskeminen alas ei ollut pahinta mahdollista 

kokovartalo ryttyytystä. Minulla ei ole muuta 

kuvaavaa sanaa aaltoilevalle kinokselle, mutta 

saamelaisten runsaasta sanavalikoimasta löytyy 

varmasti oikea ilmaisu lumelle.  

 

Kriisi opettaa itsetuntemusta, mikä ei aina ole 

mieluisaa havainnoitavaa, mutta se on tärkeää 

tiedostaa ja inhimillistä sekä sen kanssa on vaan 

tultava juttuun halusi tai ei. 
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Reissun toinen opetus oli, että myöhään 

kevättalvella varusteiden tulee olla vaaleita. 

Keskipäivän aurinko porotti niin, että tummat 

varusteet tukahduttivat ylläni ja niiden pinta 

tuntui kuumalta, vaikka ilmassa oli myös kylmää 

viimaa. Olen harrastanut tunturihiihtoa ja 

laskettelua yli viisikymmentä vuotta, mutta aina 

sitä oppii uutta, varsinkin itsestään ja luonnosta. 

Keväthangilla laskemassa lumisessa ”paratiisissa” 

Narvikissa 

Sumun ja lumimyrskyn yllättämänä 

Kahdesti olen alppireissulla joutunut 

ylävuoristossa äkillisen sumun ja myrskytuulen 

riepottelemaksi. Sääennusteista poiketen 

rajuilma puhkesi yllätyksenä reilussa vartissa. 

Onneksi olin varautunut hyvillä varusteilla, joten 

kylmä ei heti päässyt yllättämään ja olin ollut 

kyseisellä jäätiköllä aikaisemminkin. Näkyvyyttä 

sumussa ja pöllyävässä lumessa oli muutama 

metri. Hiihtosauva ojennettu vaakatasoon näki 

vaivoin mustan somparinkulan. Viima ujelsi 

korvissa, lumen pinnasta irtoava jäähile nipisteli 

poskipäitä ja suuntavaisto katosi vaalean 

harmaassa loputtomuudessa. Yritin pitää pääni 

kylmänä painikoitumatta ja hiihtää arvioimaani 

suuntaan. Minkä oli todennut, kun vielä jotakin 

näki eteensä. Matka tuntui loputtomalta ja 

maaston muotoja oli mahdoton ennakoida. 

Tunnisti vain kohdan, mikä oli suksien alla. Puskin 

sivuvastaiseen tuuleen hidastetusti, jotten alkaisi 

hikoilla liikaan, mutta pysyisin lämpimänä. Matka 

tuntui pitkältä, koska etäisyyttä ei pystynyt 

näkemään tai arvioimaan. Yritin vain pitää 

arvioimani suunnan mielessä, jotten lähtisi 

hiihtämään kehää tai päätyisi jyrkille osuuksille, 

missä voisi olla lumivyöryvaara. Lopulta näin 

edessäni epäselvänä suljetun hissilinjan 

ristikkoisen teräsrakenteen ja seuraamalla linjaa 

alaspäin pääsin alavuoristoon. Mistä 

siirtymärinnettä pitkin pystyi vaivoin laskemaan 

kylään, koska näkyvyys oli edelleen todella 

huono. Pitää uskoa selviytymiseen! 

Yhdellä lomareissulla matkalukemisenani oli 

Eckhart. Tollen kirjoittama kirja ”Läsnä olon 

voima”. Kirjan lainausta kannattaa mietiskellä 

kriisin hetkellä. ”Kysy itseltäsi, mikä ongelma 

sinulla on juuri nyt, ei ensi vuonna, huomenna 

tai viiden minuutin kuluttua. Voit aina käsitellä 

nykyhetkeä, mutta et voi milloinkaan käsitellä 

tulevaisuutta – eikä se ole liioin tarpeenkaan.” 

Keskity kuluvan hetken tekemiseen… 

 

Tuntematon laskija päässyt myrskystä hissin ala-

asemalle 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

Päiväkirja ”Pantterin matkassa”: Kari 2016 
 

Hinausautoa ei tarvittu, mutta ammattiapua 

kylläkin. 

Laturi tuli tiensä päähän 234 029 kilometrin 

kohdalla, mutta onnekseni pääsin ajamalla 

korjaamon pihaan. Iäkäs ranskatar oli ilmeisen 

hämillään, kun pohjoisen pojat kurkkivat 

helmojen alle. Erinomaista palvelua ja iltapäivällä 

matka jatkui kohti etelää. 

Aamupäivällä latauksen punainen merkkivalo 

syttyi, kun olin ajamassa majapaikasta 

laskettelurinteille. Pahus laturi lopetti 

varoittamatta äkisti toimintansa. Ajoin 

majapaikan pihaan ja jätin auton käyntiin. Kerroin 

tilanteen, peruin loput majoitusajasta ja ripeästi 

hain loput matkatavarani hotellihuoneesta. 

Puhallin, radio ja pyyhkijät pois päältä ja 

mahdollisimman pian Syötteeltä Pudasjärven 

keskustaan. Muistin tullessa nähneeni 

autokorjaamon kyltin keskustan ulkopuolella, sitä 

kohden siis. Ajomatka kesti reilun tunnin ja auto 

pysyi onneksi käynnissä korjaamon pihalle 

saakka. Sammutin moottorin ja yritin käynnistää, 

niin ei kuulunut kuin virtalukon vaimea 

naksahdus. Pihalla tupakkatauko pitävät 

huoltomiehet tulivat kyselemään tilannettani ja 

porukalla työnnettiin Pantteri halliin. Yrittäjä itse 

otti homman haltuun, kuultuaan 

matkasuunnitelmani. Soitolla Ouluun tilasi uuden 

laturin ja selkäytimestä tuli vastaus, milloin 

varaosa on paikallisessa Matkahuollossa ja milloin 

se on asennettuna autoon. Tarjosivat vielä kyytiä 

keskustan kahvilaan, mutta sanoin käveleväni 

sinne ajan kuluksi. Huoltamon kahvilassa söin 

lounaan ja luin paikallislehden sekä kuuntelin 

parituntia kanta-asiakkaiden jutustelua. 

Iltapäivällä kävelin korjaamolle ja jutustelin 

tunnin verran yrittäjän kanssa, maksoin laskun, 

kiitin huoltomiestä, istuin käynnistettyyn auton ja 

matka jatkui. Yrittäjä antoi vielä ohjeen, että aja 

pysähtymättä Ouluun saakka, jotta akku varmasti 

ehtii latautua täyteen. Ei tule heti mieleen 

vastaavaa palvelukokemusta – ”matkalaisen 

kriisiapua parhaimmillaan”, yksin en olisi 

selvinnyt. 

 

Aamupuuro tekeillä matkalla Lyngeniin 

Pääsääntöisesti reissaan tunturihiihto- ja 

laskettelureissut omineni. Aluksi olosuhteiden 

myötävaikutuksella ja myöhemmin kokemuksen 

myötä siitä muodostui virkistävä tapa. Kerran 

vuodessa saa viikon omaa aikaa harrastuksensa 

parissa.  

 

Meillä on oma menneisyytemme ja 

kokemuksemme, mitkä vaikuttava 

tekemiseemme ja ne on varmaankin hyvä 

tiedostaa kriisin yhteydessä. 

Olosuhteista sen verran, että onnellinen lapsuus 

loppui, kun jouduin puolipakolla muuttamaan 

murrosiässä pääkaupunkiseudulle ja etäisyys 

lapsuuden ystävään ja kavereihin kasvoi. 
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Vieraassa ympäristössä vanhemmista jo 

vieraantuneena sinnittelin kasvukipujen ja 

yksinäisyyden kanssa kolmisen vuotta. Enkä 

siitäkään ajasta täysin naarmuitta selvinnyt, 

mutta yksin pohdiskelu ja omineen toimimisen 

alkeet tulivat harjoiteltua melko perusteellisesti. 

Ensilumilla marraskuussa kaamoksen valossa 

Ylläksellä… 

Yksineen pohdiskelun ja omineen toimimisen 

haastava jatkokurssi tarjoutui välittömästi 

armeijan jälkeen, kun rakastuin korviani myöten. 

Muuten ihanaa, mutta jossakin vaiheessa 

huomasin olevani ”laastari”, enkä unelmien 

prinssi. Rimpuilimme yhdessä yhteisen elämän 

vuoristoradassa useamman vuoden. Olin 

parisuhteen ryppykohdissa kokematon 

altavastaaja. Ei ollut ketään kenelle puhua 

avoimesti mieltä askarruttavista asioista, vaihtaa 

ajatuksia ja saada tukea.  Kahnauskumppanilla oli 

sen sijaan useampi läheinen sisar, joiden kanssa 

puhua ja toimia yhdessä. Näin yli 

kuusikymppisenä voi sanoa, että parisuhteen 

kiemuroiden pohdiskelun kurssi tuli käytyä 

tunteella käytännönläheisesti ja perusteellisesti.  

Parisuhdekiemuroiden yhteydessä henkistä 

kasvua alkoi optiona tapahtua, mutta huomasin 

sen olemassaolon hämäläisenä vasta paljon 

myöhemmin. Olen ollut yli 30 vuotta naimisissa. 

Tämän halusin kertoa taustaksi 

menneisyydestäni, koska aikaisemmin 

kokemallani on ollut vaikutuksensa 

itsetuntemukseen ja käyttäytymiseeni todellisen 

kohtalokkaan kriisin yhteydessä.  

Murrosiässä piirtämisestä tuli tärkeä 

purkautumiskeino. Ensirakkauden huuman 

kuihtuessa musiikin kuuntelusta ja 

valokuvaamisesta tuli tärkeä purkautumiskeino. 

Ja nyt on tarve aktiiviselle harrastamiselle ja 

kirjoittamiselle. 
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Luonnossa liikkuminen ja valokuvaaminen 

Ensilunta kuvaamaan niemelle 

Luonnon voimaa ja arvoa on kuvattu 

lukemattomien kertojien toimesta lukemattomia 

kertoja, mutta vain omakohtaisesti kokemalla voi 

ymmärtää sen monimuotoisuuden. Minulle 

luonnossa liikkuminen on muodostunut 

välttämättömäksi. Vastoinkäymisten seurauksena 

olen usein levoton sekä saamaton samaan aikaan 

ja luonnon keskellä koen hetkellistä 

mielenrauhaa. Luonnon tarkkailu vie kaiken 

huomioni ja rentoudun. Miten erilaista luonnossa 

onkaan? Sama paikka eri vuorokauden aikaan, 

erilaisella säällä ja varsinkin eri vuodenaikoina 

näyttää täysin erilaiselta. Luonnon 

monimuotoisuutta on kiehtovaa seurata ja 

valokuvata. Valokuvaaminen tuo onnistuessaan 

positiivisia hetkiä, mikä on tärkeää itsetunnon 

kannalta. 

Omalla kohdalla monivuotinen valokuvaaminen 

luonnonkauniilla niemellä johti 

valokuvanäyttelyyn, jotta sain aiheelle 

päätepisteen, ennen kuin siitä olisi muodostunut 

pakkomielle. Käyn edelleen niemellä ja otan 

valokuvia, mutta ensisijaisesti nautin luonnon 

monimuotoisuudesta. 

Yksin, mutta en ole yksinäinen. Näkymä niemeltä, 

jossa vietän paljon aikaa kuvaamalla eri vuoden 

ja vuorokaudenaikoina luonnon 

monimuotoisuutta 

Palokärki ja muutkin tikat ovat mukavia lintuja, 

koska maisemakuvaajakin kuulen missä ne ovat 

hommissa 

Valitettavaa, että edelleen meidän ihmisten 

käyttäytymisessä on usein hyvin samaa, kuin 

eläimillä näkee luontodokumenteissa 
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Syysmyrskyllä niemellä sitä tuntee itsensä 

pieneksi luonnonvoimien keskellä 

Harvoin meri on näin tyyni 

Uuden oppimista 

Verkostot hallussa, siihen minunkin pitää pyrkiä 

Murheen murtamana oli tärkeää tehdä asioita, 

mitkä kiinnostivat ja mistä oppi uutta. Sosiaalinen 

media on hyvä väline rajatun harrastajapiirin 

tiedonvaihtoon. Viestitys on puhtaasti 

asiapohjalta, mikä vie hetkeksi irti murheista. Olin 

harrastanut alppihiihtoa ja sen historia jo 

vuosikymmeniä, joten oli luontevaa aktivoitua 

keräämään tietoa aiheesta. Yhden syyskauden 

harrastus oli mennä ylilyönniksi, kun päivät kävin 

leipätyössä ja illalla tein harrastusten parissa 

lähes toisen työpäivän.  

 

Onnistunut verkostoituminen tuotti niin paljon 

uutta kiinnostavaa informaatiota, sen 

kääntäminen ja arkistointi vei oman aikansa. 

Onneksi ymmärsin ajoissa palata yhteen 

työvuoroon ja harrastukset painottuivat vain 

viikonloppuihin. Pitkään jatkuneen uurastuksen ja 

yliyrittämisen lopputuloksena syntyi mm. 

valokuvanäyttely, tarina alppihiihdon historiasta 

kirjanen, alppihiihdon aikajanan kuvitusta ja 

paljon aihepiireittäin jäsennettyä tausta-

aineistoa. 

Aikataulu omaan vapaaseen tahtiin 

 

Varsinkin kriisin alussa en halunnut kohdata 

ystäviä tai kavereita, koska mielialavaihtelut 
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veivät kaiken huomion. Valokuvatessa havainnoin 

kaikkialla erilaisia ristejä - kuoleman merkkejä. 

Murehtimisen, katkeroitumisen ja 

saamattomuuden tunteen voittamiseksi on ollut 

ensiarvoisen tärkeää aikatauluttaa tekemistä, 

jotta saisi kerättyä voimia. Mietin etukäteen mitä 

yleishyödyllistä tekemistä olisi ja mitä muuten 

mielekästä tekemistä voisi itselle järjestää. 

Kotitalolla on yllin kyllin tekemistä ja vanhojen 

rakennusten kunnostamista ja paikkojen 

siivoamista.  

Uteliaisuuden säilyttäminen 

 

Mielekäs tekeminen ja puuhastelu on ollut 

ensiarvoisen tärkeää, jotta uteliaisuus uusille 

asioille ja tilanteille säilyy. Minulle uteliaisuus ja 

uuden oppiminen ovat keskeistä, jotta pystyn 

hahmottamaan tulevaisuuden merkityksen. Voin 

kuvitella, että ilman tulevaisuuden toivoa elämä 

muuttuu näköalattomaksi ja lohduttomaksi. Olen 

tutustunut tai minut on tutustutettu mm. 

erilaiseen musiikkiin, kuvataiteeseen, historiaan, 

matkakohteisiin, kirjallisuuteen, ruoanlaittoon 

sekä nähtävyyksiin lähellä ja vähän kauempana. 

Kiinnostavia yllätyksiä voi kohdata missä vaan, 

kunhan saa itsensä liikkeelle tavanomaisista 

rutiineista ja pois päättymättömistä 

pohdinnoista.  

Aloin käydä omineni lähellä olevissa kohteissa, 

kuten museoissa, nähtävyyksillä ja 

luontokohteissa. Yhdessä teimme päiväreissuja 

vähän kauempana oleviin kohteisiin, missä ei oltu 

aikaisemmin käyty. Loma-aika pyrimme käymään 

yhdessä tai ystäväpariskunnan kanssa 

kaupunkilomalla ulkomailla. Kevät talvella teen 

omineni perinteisiä tunturihiihto ja 

laskettelureissuja pohjoiseen. Yritän kerätä 

huhtikuussa voimia varastoon, koska loppukevät 

ja alkukesä ovat vuodesta toiseen henkisesti 

raskasta aikaa. 

Hyötyliikuntaa ja remppaa 

Kotitalon verstas oli lähes lattiasta kattoon 

täynnä kolmen sukupolven säilömää roinaa 

Kulkeminen julkisilla liikennevälineillä, pyöräily, 

portaiden käyttäminen, roskien kerääminen 

maastosta, tasapainoharjoittelu kuivilla 

rantakivillä, kiipeäminen mäelle, sienestäminen, 

marjastaminen, pihatyöt mökillä, kotitalon 

pintaremontointi jne. Kaikenlainen jokapäiväinen 

hyötyliikunta on muuttunut pikkuhiljaa tavaksi. 

Minulle hyötyliikunta on ollut ensiarvoisen 

tärkeää, jotta ikääntymisen seuraukset eivät 

yllättäisi. Fyysisellä kunnolla on tietysti myös 

suora yhteys mielenvireyteeni. Erityisesti pihatyöt 

ja remontointi ovat myös antoisia, koska saa 

näkyvää aikaiseksi pienellä rahallisella 

panostuksella. Itsensä kokeminen hyödylliseksi ja 

itsensä toteuttaminen yhdessä ovat 

merkityksellistä jaksamisen kannalta. 
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Kunnostettu vanhaa ja hankittu tarpeellista 

tavaraa kirpputoreilta 

Kunnostettu verstas toimii nyt makuuhuoneena ja 

etätyöpisteenä maalla vieraillessa 

 

Yhteistä virkistämiselle, uusiin asioihin 

paneutumisella ja puuhastelulle on, että ne ovat 

arkisia asioita, joiden tekeminen on mahdollista, 

kun siltä itsestä tuntuu. Niihin ei liity enää 

yliyrittämistä tai muille näyttämistä, vaan niitä 

tehdään omista lähtökohdista itseä varten. 

 

Ihmissuhteet muihin kuin läheisiin 

Puhuminen parantaa sanotaan. Olen aikaisemmin 

moneen otteeseen todennut, että kriisin 

alkuvaiheessa ei ollut voimia vastaanottaa 

myötätuntoa. Omakohtainen kokemus koskettaa 

niin syvältä, että persoonallisuuden muutos näkyy 

ja tuntuu. Minun kannaltani oli hyvä, että ihmiset 

olivat hillittyjä ja pitivät etäisyyttä kokemaani. 

Sain rauhan koota itseäni omaan tahtiini. 

Toisaalta sain avautua, kun siihen tuli pakottava 

tarve. Tuli vuorovaikutustilanteita, joissa pala 

nousi kurkkuun ja piti poistua ulos kävelemään 

jäähdyttelemään tunteita. Olen paljon miettinyt 

erakoitumisen tunnetta. Siinä on varmaankin 

kysymys luovuttamisesta, kun sietokyvyn raja on 

tullut vastaan ja tulevaisuus tuntuu 

näköalattomalta. Siinä on varmaankin kysymys 

itsesuojeluvaistosta, koska vuorovaikutus on niin 

vaikeaa. Siinä on varmasti kysymys paljosta 

muustakin yksilöllisestä, kuten omalla kohdallani 

ankeista kokemuksista murrosiän muutosta 

pääkaupunkiseudulle ja onnellisen lapsuuden 

särkymisestä.  

 

Kahvilassa kaipauksen hetkellä piirakan palalla 

raapaistu sydän 

 

Oli, miten oli - erakoitumiseeni liittyy myös 

tietoisia valintoja. Kriisissä joutuu pohtimaan 

elämän perusasioita omalta kannalta, itsekäistä 

lähtökohdista. Pohdinnat ja elämänkokemus 

yhdessä avartavat tuntemuksia ja näkemyksiä, 

mikä helpottaa tietoisten valintojen tekemistä. 

Minulle puhumista luontevampaa oli ja on 

omaehtoinen pohdinta selviytymiskeinosta ja 

niiden totuttaminen vapaaseen tahtiin läheisteni 

tuella. 
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Jos, jos ja vielä kerran jos? 

 

Lapsen kuolema on totaalisen rankka kokemus, 

joten jossittelu, syyllisyyden tunteminen ja 

syyllistäminen ovat inhimillistä ja keskeinen osa 

kriisiä. Jossittelusta, syytöksistä, syyllisyydestä ja 

itsesäälistä on yritettävä päästä yli 

mahdollisimman nopeasti, jottei vähäiset voimat 

hupene kokonaan. Jossitteluun ja syyttelyyn 

joutuminen on loputon upottava saastunut suo, 

mistä on varmasti vaikeaa nousta ylös 

parantumattomia haavoja jättämättä. ”Kohtalolle 

ei voi kostaa”, vaan on yritettävä kohdata 

tapahtunut ja edetä sen jälkeen jotenkin päivä 

kerrallaan. Edelliseen lauseeseen kiteytyy oma 

selviytymisyritykseni. 

Kriisin jälkeen 

 

Minulla raskain kriisivaihe kesti reilun kuukauden, 

jolloin myös vuorokausi rytmi oli sekaisin. 

Hautajaisten jälkeen oli merkityksellistä käydä 

säännöllisesti haudalla. Surutyötä oli myös 

muistokirjan tekeminen. Kuudessa vuodessa on 

ollut todella monenlaisia tuntemuksia, mutta 

surutyö on muotoutunut. Vuodesta toiseen 

erityisesti keväällä ja alkukesästä koen olevani 

masentunut ja tällöin erityisesti pyrin 

harrastuksista hakemaan voimia. Kaipuun tunne 

on jatkuvaa, mikä vaihtelee voimakkaasti. On 

tullut täysin selväksi, että kaipaus on pysyvä ja se 

jatkuu loppuun saakka.  

Suomussalmella Raatteentien muistomerkillä 

Olen yrittänyt katkeroitumatta hyväksyä 

tapahtuneen ja suunnata tekemiseni tähän 

hetkeen sekä ajatukseni lähitulevaisuuteen. On 

hyväksyttävä, että välillä tuntuu, että on elossa, 

mutta ei elä.  On yksittäisiä hetkiä, jolloin on ollut 

häivähdys tunteesta, että toivoisi päivän olevan 

se vihon viimeinen. Tunne on vastakohta 

sanonnalla ”elä kuin viimeistä päivää”. Toisaalta 

on päiviä, jolloin elämänkokemusten myötä on 

hallinnan tunne sekä nykyisestä 

elämäntilanteesta johtuen lisäksi on saavutettua 

vapauden tunnetta. 

 

Osin järjetön uurastus valokuvaamisen, 

alppihiihdon historian, rankkojen 

tunturihiihtoreissujen, vanhan kotitalon 

remontoinnin ja kirjoittamisen kanssa on vaan 

ollut minulle välttämätöntä terapiaa, mm. 

itsetunnon säilyttämisen ja itsensä 

toteuttamisen kannalta. Poikani kuoleman 

jälkeen olen rikkinäinen ihminen, joka tarvitsee 

omalla tavallaan jatkuvaa henkistä ja fyysistä 

huoltoa. 
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Lohtua 

 

Minulla oli samaan aikaan kaveripiirissä todella 

surullinen kohtalo ja varoittava esimerkki, missä 

vastoinkäymiset työelämässä veivät ahdinkoon 

kaikilla elämänalueilla, jolloin ensisijaiset kärsijät 

olivat lapset ja vaimo. Kävimme pitkiä avoimia 

keskusteluja, mutta en voi mennä yksityiskohtiin. 

Lopputulema on, että liiallisella alkoholin käytöllä 

ahdinko vain syvenee, koska realiteetit alkavat 

hämärtyä ja terveys pettää. 

 

Omalla kohdalla korkki oli kiinni ja sairaslomalla 

saamiani lääkkeitä en käyttänyt, mutta 

lohturuoka tuli syötyä yli oman tarpeen, aina kun 

sohva ja televisio olivat liian lähellä. 

Sohvaperunatuokioilla oli myös oma tehtävänsä. 

Kriisitilanteessa ensimmäisen kuukauden aikana 

kävin ylikierroksilla, uni oli katkonaista ja 

harmaille aivosoluille oli saatava lepohetkiä 

omilta päättymättömiltä pohdinnoilta. Aamun 

lehdestä valikoin televisio-ohjelmat mitkä 

kiinnostivat. Ympyröin yliviivauskynällä valinnat, 

jotta muistaisin ne vielä illalla. Minulle 

kaikenlainen päivän rytmittäminen pienillä 

arkisilla asioilla oli tärkeää. Esimerkiksi pakotin 

itseni päivittäiselle kävelylenkille lähiluontoon. 

 

Lintutornilla 

 

Ahkeran luonnossa liikkumisen myötä olen 

kohdannut kiinnostavia persoonia. Yksi on 

erikoistunut sudenkorentoihin, yksi on 

sammakoihin, yksi käärmeisiin, yksi perhosiin, 

yksi suuriin petolintuihin, yksi bongaa uusia lajeja, 

yksi maisemakuvaukseen, yksi hakee rantaan 

ajelehtinutta merilevää ja kärrää sitä läheiselle 

puutarhapalstalleen jne. Eräs kokenut 

lintuharrastaja kertoi nähneensä merellä jäiden 

lähdön aikaan karmaisevan kohtauksen. 

Merikotka syöksyi kylmän viileästi jään reunalla 

seisseen sorsan kimppuun. Kotka nappaasi 

syöksyssä sorsan kynsiinsä ja liiteli uhri 

otteessaan läheiselle jäälautalle.  Alkoi 

armottoman raju päähän nokkiminen. Onneton 

sorsa sätki kuolonkouristusta höyhenet pöllyten 

ja kotka jatkoi syötävän raatelemista. Tässä 

vaiheessa minulle tuli pala kurkkuun ja jouduin 

lähtemään.  
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Elossa, mutta elämisen vaikeus 

Oman mielen hallinta on vaikeaa ja tuskallista, 

kun jokin alitajunnassa laukaisee mielleyhteyden 

kohtalokkaaseen hetkeen ja tunteet nousevat 

pintaan. Oman jaksamisen kannalta onneksi 

kuudessa vuodessa pitkät lohduttomuus jaksot 

ovat muuttuneet toistuviin kaipauksen hetkiin. 

Lohduttomuuden hetkillä sisältä ryöppyää 

kaaosmaisesti tilannekuvia, mitkä täyttävät 

hallitsemattomasti mielen. Voimakas tunne 

jatkuu ja jatkuu ahdistavana ja uuvuttavana.  

 

Kaipausten hetket tulevat, alitajuisesti, mutta 

hetken aikana kykenee jäsentämään ajattelua, 

jolloin tunne tyyntyy muistoksi. Useasti tulee 

myös tilanteita, jolloin alkaa muistella ja ajatukset 

vievät yhteisiin hetkiin. Tällaisina hetkinä on kuin 

olisi omassa tunnekuplassa, minne ei kuulu eikä 

näy ulkopuolelta mitään. Kaikki tämä ja paljon 

muuta muuttava yhdessä suhdetta omaan itseen, 

läheisiin, kavereihin, työhön, harrastuksiin, 

arkisiin asioihin, arvoihin ja ihan kaikkeen.  

 

Henkilökohtaisen kriisin yhteydessä puhutaan 

”surutyöstä”? Rehellisyyden nimissä en ole 

lukenut aiheesta kirjallisuutta, koska tämä on 

minulle ainutkertaista jatkuvaa omaehtoista 

selviytymistä. Olen toiminut päivä kerrallaan 

itsetuntemuksen, voimieni ja vaistoni ohjaamana. 

Minä en ole ainoa lapsensa menettänyt, mutta 

olen ainoa yksilö, omine vahvuuksineni ja 

heikkouksineni. Tällä on mentävä ja toinen saman 

kohtalon kokenut menee omalla tavallaan. 

 

Lehdessä oli artikkeli otsikolla ”Valokuvat ovat 

portti tunteisiin”.   

 

Kuvaa katsellaan samalla tavalla kuin muisti 

toimii, eli ”muodostamme mielikuvan, johon 

tulee aina jotain lisää nykyhetkestä”. Päiväkirjan 

kuvituksen tarkoitus on samansuuntainen, eli 

kertoa tunteista ja tilanteista, mitkä ovat olleet 

merkittäviä.  
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Yhdessäoloa ja myötäelämistä läheisten kanssa 

Kamppailuni on vaan kaksoiselämää – sisäistä ja 

ulkoista. Missä sisäinen erakkoelämä määrittää 

mahdollisuudet ulkoiseen vuorovaikutteiseen 

elämään muiden kanssa. Vuorovaikutus toisten 

kanssa on muodostunut haasteelliseksi, koska me 

ihmiset olemme alkaneet toimia kuin valtiot tai 

yritykset keskenään, eli kaveruus perustuu liiaksi 

mielistelyyn, keskinäisiin etuihin tai hyötyihin. 

Lisäksi kiireinen ja yksilöllinen elämäntapa on 

iskostunut meihin. ”Oli mukava nähdä ja olisi 

mukava jutella, mutta nyt minulla on vähän kiire 

ja pitää mennä – koita pärjätä”. Pyyteettömyys 

alkaa olla melkoisen harvinaista idealismia. Tätä 

meidän kaikkien on hyvä miettiä, kun kohtaamme 

läheisiä ja kanssaihmisen kriisinsä keskellä.  

t: Kari  

Puusepällä 80-luvulla teettämääni lasilokerikkoon 

olemme keränneet muistoja elämän varrelta 

mukavista hetkistä - onneksi niitäkin on. 
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