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Anna-Maija Korpi-Filppula
Anna-Maija	Korpi-Filppula	on	Kauhajoella	asuva	taitelija,	joka	on	syntynyt	
vuonna	1936.	Hän	on	maalannut	lähinnä	akryyli-	ja	öljytöitä	kymmenisen	
vuotta,	mutta	kokeillut	myös	muita	tekniikoita.	Eräällä	maalausleirillä	hän	
löysi	tyylinsä,	naivismin.	Hän	kehittelee	ensin	mielessään	ideaa,	poimii	siitä	
olennaisen	ja	lähtee	tästä	kuvaideointiin.	Joskus	kuvattavana	on	kertomus,	
joskus	sutkahdus	tai	kansanviisaus.	Yhteistä	hänen	kuvilleen	on	niiden	
positiivissävyinen	sisältö,	huumorin	sydämellisyys	ja	lapsenomaisuus	sen	
parhaassa	mielessä.

Maalausten	aika	on	pysähtynyttä,	muistelmia	lapsuuden	loppukesien	
lempeästä,	luonnon	antimien	täyttämästä	olotilasta.	tämä	rehevyys	näkyy	myös	
väreissä:	ne	hehkuvat	herkullisen	mehevinä	ja	kuulakkaina.	Myös	taulujen	
nimissä	on	oma	huumorinsa;	joskus	sisältä	nousee	pääasiaksi,	kuten	teoksessa	
”Päivien	tarjous”,	jossa	mies	siivet	lytyssä	avaa	kaupan	ovea,	jossa	on	mainos	
”kohottavasta	siipivoiteesta”.

Monet	maalaukset	tuovat	mieleen	kansanlaulujen	iloiset	ja	huolettomat	sävyt.	
Puista	näyttää	putoilevan	taruja	ja	riippukeinussa	uinutaan	onnellisessa	
nirvanassa.	Korpi-Filppulan	tyyli	on	pehmeätä	sekä	muodoiltaan	että	
väreiltään	–	mummojen	pyöreät	kasvot	kertautuvat	metsän	puissa	ja	pehkoissa.	
Aikuiset	on	esitetty	palleroina,	usein	pareittain.	Kuvauksen	kohteena	voi	olla	
mukava	olo	saunan	jälkeen	tai	räsymattojen	hauskat	kuviot.

Kompositiot	perustuvat	usein	ympyränmuotoon	tai	symmetriaan,	kuten	aidoilla	
naivisteilla	yleensäkin.	Asetelmat	ovat	kekomaisia	ja	pääasia	kuvataan	keskelle	
kangasta.	Monesti	ihmishahmot	puhuttelevat	katsojaa	tuijottaen	häntä	suoraan	
ja	vilpittömästi,	kuten	”Asetelmissa”	(1983),	jossa	lierihattuinen	tyttö	esittelee	
täysinäistä	marjakulhoa.	Korpi-Filppula	on	omaperäinen	havainnoitsija:	
hänen	pienet	oivalluksensa	ovat	teräviä	ja	hauskoja:	”Nainen	ja	kenkä”	(1986)	
–maalauksessa	pulska	tyttö	yrittää	miettiä,	miten	saisi	pyöreän	jalkansa	
mahtumaan	kapeaan	juhlakenkään,	”Lipunnosto”	–maalauksessa	(1991)	
metsäneläin	on	tullut	metsästä	seuraamaan	juhlallista	tapahtumaa.	Ihmiset	
ja	eläimet	muistuttavatkin	toisiaan	Korpi-Filppulan	maailmassa.	Siellä	on	
hehkuvaa	elämänriemua,	poikapirun	ja	enkelitytön	kohtaamisessa	teoksessa	
”Onnea	uusille	housuille”.	”Sydänääniä”	on	nimeltään	teos,	jossa	nalle	on	
halaamassa	paksua	puuta.

Jossakin	Korpi-Filppulan	töissä	on	myös	julistavaa	sävyä.	Hän	puhuu	luonnon,	
maaseudun	ja	idyllin	puolesta.	(Savumerkkejä,	Luontoretki,	Kukkua	tarjolla).	
”Toinen	hupsu”	–teoksessa	pieni	elämänhaluinen	talo	yrittää	urheasti	selviytyä	
asfalttiviirakossa.
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Korpi-Filppula	kuuluu	Pohjalaiseen	Taiteilijaliittoon.	Hän	on	ollut	mukana	
valtakunnallisissa	näyttelyissä	vuodesta	1979	alkaen.	Hänellä	on	ollut	lukuisia	
yksityisnäyttelyitä,	myös	läänin	rajojen	ulkopuolella.	Nykyisin	hänen	eniten	
käyttämänsä	tekniikat	ovat	öljy	ja	guassi.

Marianne	Koskimies-Envall
Aluetaidemuseotutkija
Pohjanmaan	museo,	Vaasa
Runon	syliin
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Toivon siniset siivet
”Lämpöä	ja	lempeä	Anna-Maija	Korpi-Filppulan	taiteessa”

Anna-Maija	Korpi-Filppulan	(1936-2003)	tie	taiteen	maailmaan	oli	pitkä	ja	
värejä	täynnä.	Hän	maalasi	ensimmäiset	työnsä	jo	1960-luvulla	työskennelles-
sään	perhepäivähoitajana,	ja	sille	lapsen	maailmalle	hän	oli	uskollinen	koko	
taitelijan	uransa	ajan.	Lastenlaulussa	sanotaan,	miten	”maailmassa	monta	on	
ihmeellistä	asiaa,	se	hämmästyttää,	kummastuttaa	pientä	kulkijaa”.	Anna-
Maija	oli	sellainen	pieni	kulkija;	hänen	tarkka	silmänsä	havaitsi	pienissäkin	
asioissa	kuvattavaa,	hän	antoi	elämän	ja	valon	lasten	puuhille,	eläimille,	löysi	
lämmön	ihmisten	jokapäiväisestä	yhdessäolosta.

Anna-Maija	Korpi-Filppulan	taidetta	luonnehditaan	naivistiseksi	–	sana	merkit-
see	taidesuuntaa,	joka	käyttää	lapsenomaista	ilmaisutapaa.	Useat	maamme	
johtavat	naivistit	ovat	olleet	tai	ovat	itseoppineita,	mikä	tarkoittaa,	että	taiteen	
tekeminen	on	lähtenyt	harrastuksesta,	ei	niinkään	taidealan	opinnoista.	Anna-
Maijan	laita	oli	samoin.	Ehkä	naivistit	säilyttävät	tarkemmin	lasten	tavan	iloita	
väreillä	ja	ohittavat	turhantarkan	näköisyyden	tavoittelun	ja	saavuttavat	siten	
katsojaa	ilahduttavia	tunnelmia	ja	muistikuvia:	vähän	niin	kuin	muistelisimme	
lapsuuden	kesiä,	jolloin	aina	paistoi	aurinko,	jäätelö	maistui	ja	päivän	olivat	
leikkejä	täynnä.	Anna-Maija	Korpi-Filppulan	töissä	naivistinen	ilo	ja	lempeys	
olivat	parhaimmillaan.	Kömpelön	pulleissa	ihmishahmoissa	oli	kiireettömyyt-
tä	ja	naurua,	lasten	kasvoilla	ilo	ja	eläimet	ja	luonto	ympäröivät	ihmiselämää	
hartaina.

Monissa	Anna-Maijan	töissä	on	kuvattu	perhe	tai	sen	jäseniä	yhdessä	–	yleensä	
rauhallisessa	tunnelmassa.	Yhden	lämpimimmistä	perhetunnelmista	katsoja	
tavoittaa	akryylimaalauksessa	”Pieni	Ilona”	vuodelta	1994.	Siinä	mies	ja	
nainen	–	ilmeisesti	Ilonan	vanhemman	–	ravistelevat	hilpeän	raidallista	riepu-
mattoa	ja	maton	keskellä	keinuu	pieni	iloinen	tyttö,	Ilona.	Taustalla	on	sininen	
taivas,	vastapestyt	matot	narulla	ja	kesän	vehmas	vihreys.	Pienen	tytön	paljaat	
varpaat	näkyvät	maton	reunan	yli,	ja	kiireetön	perheen	yhteinen	aika	muis-
tuttaa	meille,	miten	tärkeätä	ovat	lapsille	juuri	tällaiset	hetket,	paljon	arvok-
kaampia	kuin	raha	ja	tavarat.	Vuoden	1996	”Lepopäivän	pyhittäjä”	puoles-
taan	on	heittäytynyt	sivustavedettävälle	loikoilemaan,	kotoisen	tuvan	seinältä	
katselevat	raameissaan	ehkä	lepääjän	isovanhemmat.

Lapset	ovat	aina	olleet	Anna-Maija	Korpi-Filppulan	elämän	työn	sisältö:	
ensin	omissa	ja	hoitolapsissa,	sitten	lapsenlapsissa	hän	on	tavoittanut	elämän	
perusarvoja.	Lapsihahmot	ja	enkelit	ovat	usein	”Valonkannattajien”	1993	
lapset.	Siinä	kaksi	lasta	kannattelee	käsissään	voikukkaa	kuin	pientä	tuikkua:	
kultaisten	kukkien	kehrä	valaisee	lasten	kasvot.	Samanlainen	valon	lämpö	
hehkuu	Kauhajoen	lukien	kokoelmissa	olevasta	kolmiosaisesta	maalaussarjas-
ta,	jossa	voikukkameressä	vaeltavat	lapset,	taivaalla	laiduntavat	pilvilampaat,	
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lumihiutaleet	ovatkin	voikukkaa	kädessään	pitäviä	enkeleitä	ja	sinisellä	lumella	
hehkuvan	joulukuusen	kynttilät	paljastuvat	nekin	kultaisiksi	voikukiksi.

Anna-Maija	Korpi-Filppula	näki	elämän	ja	kuoleman	lempeästi.	Öljy-akryyli-
työssä	”Elämää	vanhalla	hautausmaalla”	(1990)	kuvataan	vanhaa	kalmistoa,	
jossa	ikiaikaisten	honkien	alla	kohoaa	pieniä	kumpuja,	joitakin	ovat	ehkä	
ristitkin	jo	maatuneet.	Kummulla	kasvaa	pieniä	kukkasia,	yhden	pienen	ristin	
takaa	kohoaa	hento	pihlaja,	pyhän	puun,	taimi.	Hautausmaa	ei	kuitenkaan	
ole	kuollut	paikka;	puun	oksanhaarassa	istuu	sinimekkoinen	enkeli,	toinen	
kurkkii	vanhan	miehen	takaa,	kolmas	lentelee	hautojen	yllä.	Vanha	mies	istuu	
mietteissään,	ehkä	elämäntoveri	on	jo	yksi	kumpujen	alla	lepäävistä	vainajista,	
ehkä	hän	miettii	oman	elämänsä	päättymistä.	Elämän	jatkuvuutta	kuvaavat	
taustalla	puun	varjossa	toisiaan	syleilevä	pariskunta	ja	hippasilla	olevat	lapset,	
vieläpä	lintuemokin	opastaa	poikuettaan	oksalla.	Horisontissa	aurinko	valaisee	
lämpimästi	pienet	kummut	ja	ihmishahmot.

Anna-Maija	Korpi-Filppulan	viimeinen	kuva	on	maalattu;	pitkäperjantaina	
2003	hän	pääsi	taulujensa	ikikesään,	lasten,	kukkien	ja	puiden	maailmaan.	
Meille	jäi	hieno	kokoelma	taidetta,	joka	ei	jätä	katsojaansa	kylmäksi	ja	joka	
muistuttaa	meitä	elämän	pienistä	aarteista.	Hän	osoitti	esimerkillään,	miten	
ilman	suurta	markkinakoneistoa	ja	vaatimattomasti	syrjässä	ollenkin	voi	kos-
kettaa	monia	ihmisiä.	Onnellinen	se,	jonka	seinältä	joku	Anna-Maijan	tauluis-
ta	hymyilee.

Talvikki	Lusa
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Enää siitä ei valkoista löydä

Vanhentunut	tämäkin	talvi,	

rupsahtanut	ja	kuolaava	

kuin	vanha	Raiku-kolli.	

Menee	menojaan…	

Kohta	aikansa	elänyt.
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”Kevättulva”



�

”Kevättä”
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”Kaupunkilaiskukon	kevät”
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Koppotin koppotin iihahaa!

Kun	mielikuvituksen	valjastaa,		
voi	millä	–	ja	mihin	vain		
matkustaa.

Jo	matkaan	hevoseni	kannustin,	
koppotin	koppotin	koppotin,	
kauas	Kärpäslätkällä	ratsastin.

Vasta	Villissä	Lännessä	huoahdin.	
Kasan	Lännenlättyjä	söin	
ja	päälle	Lännenmaitoa	naukkasin.	
Ja	Sheriffille	hevoseni	möin.

Ja	Sheriffi	huudahti:	Iihanaa,	
on	vaihteeksi	Lätkällä	ratsastaa!	
Koppotin	koppotin	iihahaa!

Lännenaurinko	taivaalla	retkottaa.	
Ja	lännenrosvoilla,	-	hah	hah	haa,	
on	Lännessä	kamalaa.

	 	 	 ”Keppihevonen”
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”Leikkiratsu”
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”Viestejä”
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”Keväinen	kävelyretki”
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Tulevat

Pyhäpukuiset.		
Ilmeettömät	virheettömät	rivissäistujat.		
Pistesilmät	viivasuut,	sokeat	mykät	vartijat,		
naamioidut	sielun	rappeuttajat,	tunteiden	teknologit		
lipeävedessä	liottajat	värien	vaalentajat.		
Väsymättömät	vieraat.		
Lähtevät	palatakseen,		
hyvästiä	sanomatta.

Jonain	päivänä	en	pelkää.		
Jonain	päivänä	kun	olen	rohkea	en	kutsu	niitä	enää.		
Jonain	päivänä	uskallan	katsoa	mitä	minussa		
vielä	on	jäljellä,	jonain	päivänä,	jonain	päivänä		
jonain	päivänäjonainpäivänäjonainpäivänävänävänävänääääää.
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”Paluumatkalla”

Tulevat

Pyhäpukuiset.		
Ilmeettömät	virheettömät	rivissäistujat.		
Pistesilmät	viivasuut,	sokeat	mykät	vartijat,		
naamioidut	sielun	rappeuttajat,	tunteiden	teknologit		
lipeävedessä	liottajat	värien	vaalentajat.		
Väsymättömät	vieraat.		
Lähtevät	palatakseen,		
hyvästiä	sanomatta.

Jonain	päivänä	en	pelkää.		
Jonain	päivänä	kun	olen	rohkea	en	kutsu	niitä	enää.		
Jonain	päivänä	uskallan	katsoa	mitä	minussa		
vielä	on	jäljellä,	jonain	päivänä,	jonain	päivänä		
jonain	päivänäjonainpäivänäjonainpäivänävänävänävänääääää.
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”Elekieltä”
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”Duettoja	keväälle”
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Kerran keväällä
Pieniähän	me	olimme	siihen	aikaan,	meidän	perheen	nuorimmat.	Alle	
kymmenen	olimme	veljeni	ja	minä	ja	”Ippa”	oli	vasta	parin	vuoden	ikäinen.

Äiti	oli	sanonut	kauppaan	lähtiessään,	että	pitäkää	sitten	pikkuvauvasta	
huolta.	Äidin	muistutus	tuntui	kyllä	melkein	turhalta,	olimmehan	me	ennenkin	
osanneet	pikkusiskoa	ammattaa.	Vaikka	taisi	se	vastuu	vähän	painaa	veljeni	
hartioita,	kun	hän	oli	sentään	meistä	vanhin.

Oli	kevät,	päivä	oli	kaunis	ja	aurinko	lämmittti.	Hiirenkorvainen	pihakoivikko	
tuoksui	ja	pihalla	oli	hausta	leikkiä.

Naapurin	lapsiakin	tuli	meille	ja	veljeni	innostui	tekemään	kaarnalaivoja.	Hän	
laittoi	muutamiin	niistä	oikein	purjeetkin	paperista.	Saimme	kaikki	oman	
laivan.

Otimme	pikkusiskoa	kädestä	kiinni	ja	kuljimme	pienen	metsätien	läpi	ohi		
saunan	ja	riihen	puron	rantaan.

Linnut	lauloivat	ja	elämä	tuntui	ihanalta	ja	paljain	varpain	oli	kevyt	kulkea.	
Tulimme	puron	luo.	Puron	yli	oli	siltakin,	kylläkin	vanha	ja	huono	mutta	
muuten	tuttu	ja	mukava.

Vettä	oli	paljon.	Se	virtasi	nopeasti	ja	solisi	somalla	ja	puhtaalla	äänellä.	Ei	
ihme,	että	se	sai	meidän	koittamaan	varpaillamme	että	miltä	tuntuu.	Vähän	
kylmää	se	vielä	oli,	mutta	pian	se	kyllä	lämpenisi.	Varmaan	huomenna	olisi	jo	
lämpöisempää,	kun	aurinko	niin	lämmitti.	

Veljeni	laittoi	veteen	ensimmäisenä	oman	laivansa,	siinä	oli	tietenkin	purje.	
Kovalla	voimalla	se	lähti	kulkemaan	kohti	siltaa	ja	sillan	alle.	Juoksimme	
sillan	toiselle	puolelle	ja	odotimme,	mutta	mitään	ei	ruvennut	kuulumaan	ja	
arvasimme,	että	laiva	oli	tarttunut	sillan	alle	kiinni.	Sillan	raosta	kepillä	sai	
veljeni	sen	kuitenkin	irroitetuksi,	ja	se	tuli	näkyviin,	ja	pian	se	tuli	näkyviin	
sillan	toisesta	päästä,	mutta	ilman	purjetta.	Se	lähti	kuitenkin	jatkamaan	
matkaansa	pitkin	metsäpuroa	ja	kohti	seikkailua.	Mielemme	teki	lähteä		sitä	
seuraamaan,	mutta	pikkusiskoa	emme	voineet	jättää	yksin.	

Ja	sitten	oli	minun	laivani	vuoro.	Veli	laittoi	sen	tietysti	matkaan	koska	
hän	ulottui	laittamaan	sen	melkein	keskelle	puroa,	eikä	se	takertuisi	heti	
rantaan	kiinni.	Jännityksellä	odotin,	kuinka	oma	laivani	lähtisi	liikkeelle,	
ja	komeasti	se	lähtikin	kohti	siltaa.	Katsoimme	kaikin	sitä,	kuinka	kevyesti	
se	aivan	melkein	hyppelehti	virran	mukana	ja	pian…	Mutta	silloin	tapahtui	
jotakin	sellaista,	mikä	sai	meidät	hetkessä	unohtamaan	kaikki	laivat.	
Kuului	molskahdus	ja	silmän	räpäyksessä	käännyimme	ympäri	ja	tajusimme	
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pikkusiskon	pudonneen	veteen	sillan	toisella	puolella.	Kauhu	lamaannutti	
minut,	mutta	veljeni	reagoi	äkillisesti	ja	samassa	hän	oli	siellä	myöskin	ja	pian	
he	nousivat	likomärkinä	rantaan.	Onneksi	ei	pikkusisko	näyttänyt	lainkaan	
kuolleelta.	Mutta	olimme	kyllä	vieläkin	kovasti	järkyttyneitä	kun	lähdimme	
taluttamaan	märkää	ja	itkevää	ja	pelästynyttä	pikkusiskoa	kotiin	päin.

Äiti	oli	tällä	välin	jo	ehtinyt	kaupasta	kotiin	ja	oli	lähtenyt	meitä	etsimään	ja	
hänet	nähdessään	pikkusisko	huusi	itkuisella	äänellä:	”Äitiiii,	minä	hukuun!!!”

Eikä	meillä	ollut	paljon	mitään	selittämistä,	huonosti	me	oltiin	vauvan	perään				
katsottu.

Vanhin	velikin	oli	jo	tullut	työstä	kotiin	ja	uhkasi	meitä	selkäsaunalla.	Eikä	
me	uskallettu	koko	päivänä	mennä	tupaan	ennen	kuin	tultiin	sanomaan,	että	
pahemminkin	siinä	olisi	voinut	käydä.	Ja	niinhän	se	taisi	lopuksi	ollakin.

Muistan	pitäneeni	veljeäni	sen	jälkeen	jonkinlaisena	sankarina,	ja	olihan	
siinä	tainnut	tulla	pienen	pikkusiskon	henki	pelastettuakin,	vaikka	ei	sitä	heti	
osannut	ajatellakaan.	Eikä	me	sinä	keväänä	enää	uitettu	kaarnalaivoja.

	 	 	 	 Anna-Maija	
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En minä sinusta puhu

En	minä	sinusta	puhu,	

vanha	ja	virttynyt,	

kesähuivini	

kuihtuneen	ruusun	

punainen.	

En	minä	sinusta	puhu,	

vaikka	sinäkin	

teet	minut	kauniimmaksi,	

vaikka	sinuakin	

minä	taidan	rakastaa.
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”Keväthattu”
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”Asetelma”
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”Nainen	ja	varis”
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Nukkumaahan

Uni	uni	uninen	

on	Sini	Sinitakkinen.	

Haituvatyynynsä	noutaa.	

Keltaisella	koivunlehtiveneellä	

lätäkön	yli	

nukkumaahan	soutaa.
	 	 	 	 Keppihevonen
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”Yöpuu”
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VARJELE	ÄITIÄ	JA	ISÄÄ	JA	KAIKKIA	AIKAIHMISIÄ,		

VARSINKIN	TÄNÄ	LAPSEN	VUONNA,	ETTEIVÄT		

LASKEUTUISI	ENÄÄ	ALEMMAKSI,	SILLÄ	SIELTÄ		

HE	EIVÄT	MINUA	LÖYDÄ.	AMEN.

Vastasyntynyt

Leijuvat	ilmassa	runon	aromit.	

Syleilevät	toisiaan	

horsman	haituva	ja	uunista	otetun	

naurisrieskan	makea	tuoksu.	

Vastasyntynyt	on	pieni,	

tuskin	ulottuvat	varpaat	tähän.
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”Lämmin	ateria”

VARJELE	ÄITIÄ	JA	ISÄÄ	JA	KAIKKIA	AIKAIHMISIÄ,		

VARSINKIN	TÄNÄ	LAPSEN	VUONNA,	ETTEIVÄT		

LASKEUTUISI	ENÄÄ	ALEMMAKSI,	SILLÄ	SIELTÄ		

HE	EIVÄT	MINUA	LÖYDÄ.	AMEN.

Vastasyntynyt

Leijuvat	ilmassa	runon	aromit.	

Syleilevät	toisiaan	

horsman	haituva	ja	uunista	otetun	

naurisrieskan	makea	tuoksu.	

Vastasyntynyt	on	pieni,	

tuskin	ulottuvat	varpaat	tähän.
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Aamulla tuli aurinko

Aamulla	tuli	aurinko	
sisään	itäisestä	
	 ikkunasta,	kuva	kuvalta	
katseli	kaikki	
lapset	ja	lastenlapset.	
	 	 Siirtyi	
piirongin	päältä	
seinälle	Vapahtajan	jalkoihin.	
Katosi,	
	 kun	oli	katsonut	
seinäkalenterista	kesäkuun.

Tuli	uudestaan	
illalla,	läntisestä	
	 	 ikkunasta,	löysi	mummon,	
joka	luki	ääneen	
yöttömästä	yöstä	ja	rakkaudesta.		
	 	 Mahtui	samaan	
keinutuoliin.	
	 	 Katsoi	
hämärtyvillä	silmillään	mummon	
hämärtyviin.	
	 	 Kosketti	
käsiä	ja	tukkaa,	polvea	
lämmitti.	
	 Viipyi.	
Valvotti.
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”Lepopäivän	pyhittäjä”
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Kullatut kahvikuppini

Mitä	tekisin	kullatuille	kahvikupeilleni?	

Eivät	ne	kotiudu,	meillä	ei	synkkaa.	

Haluavat	alleen	pitsiliinan	ja	minä	

pellavaisen,	punaruudullisen.
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Kullatut kahvikuppini

Mitä	tekisin	kullatuille	kahvikupeilleni?	

Eivät	ne	kotiudu,	meillä	ei	synkkaa.	

Haluavat	alleen	pitsiliinan	ja	minä	

pellavaisen,	punaruudullisen.

”Kyllä	se	kuukin”
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”Lemmikin	lumoissa”
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”Voihan	pipo”



��

Olipa kerran lapsi

Olipa	kerran	lapsi,	joka	eli.	

Opetteli	ja	oppi	

	 puhumaan.	

Puhui,	

	 mutta	ei	ymmärtänyt,	

miksi	hänen	suutaan	uhattiin	

pestä	saippualla.	

	 Miksi	

toinen	sai	sanoa	

ja	toinen	ei?	

Ja	lapsi	oppi,	

	 oppi	

lyömään.	Löi.	

Ja	aina	joku	löi.	

Ja	lapseen	koski,	

	 koski	

kun	ei	ymmärtänyt,	

kun	ei	tiennyt	miksi,	

	 miksi	

kärpästä	sai	lyödä	

ja	leppäkerttua	ei.
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”Kuin	kukkanen”
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”Yhteinen	rakkaus”
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”Lemmikki	puussa”
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”Maan	korvessa”
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”Onnea	uusille	housuille”
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Joku aina jossain itkee

Kuka	itkee	mitäkin.	

Mansikoita	yksin	syö,	

-	voihan	itkee	sitäkin.
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”Mansikoita”
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”Mattilan	mylly”
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”Muistojen	kannel”
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”Merkkipäivä”
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”Sitä	kuusta	kuuleminen”
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”Hillanpoimijat”
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”Puolukanperkaaja”



��

”Sadonkorjuusamba”



��

”Elokuu”
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”Sirkusprinsessa”



��

”Pari”



��

Syksykin	taas	niin	äkkiä		
ja	lapsella	vielä	kesäiset	sanansa.	

”Kukka	kukka”,	sanoo	ja	ojentaa	siemenkotaa.		
Minä	tietenkin	ajattelin	kuollutta	kukkaa.		
Onneksi	tajusin	kota.	

Ja	kuin	olisi	saanut	luvan	hymyillen	sanoa:	Syksy.		
Niin	että	sitä	samaa	toivoo	Nana.
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”Syysunelmia”
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Marraskuussa

Kaksi	vanhaa	varista,	

kuolleet	kai?	

Jo	lokakuussa	

ne	kylmää	sai.

Ja	unesta	herännyt	

kalpea	noita	

nyt	pakastaa	pieniä	

omenoita.

On	taivaanrannalla	

laihtunut	kuu.	

Kananlihalla	alaston,	

omenapuu.
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”Uusi	luuta”

Marraskuussa

Kaksi	vanhaa	varista,	

kuolleet	kai?	

Jo	lokakuussa	

ne	kylmää	sai.

Ja	unesta	herännyt	

kalpea	noita	

nyt	pakastaa	pieniä	

omenoita.

On	taivaanrannalla	

laihtunut	kuu.	

Kananlihalla	alaston,	

omenapuu.
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Se	on	siinä	joka	puolella	ympärilläni,	tyynenä,	hiljaisena	ja	hämäränä.	

Viivamaisen	ohut	sumupeite	on	laskeutunut	sen	ylle	koskettamatta	sitä.	

Se	on	siinä	kuin	vanha	viisas	peite	harteillaan	miltei	kaiken	kokeneena,	

-	jota	olen	unissani	etsinyt	joka	voisi	kertoa	kaiken.	

-	Minä	kävelen	eikä	minussa	mikään	osaa	kysyä	mitään.	

–	Ehkä	ei	ole	sittenkään	aika	kysyä	on	vain	halu	viipyä	tässä,	

kävellä	hiljaa	ja	tuntea	miten	ruusujen	tuoksu	nurmikolta	vielä	

lehahtaa	nenään.	–	Sillä	kohta	se	tulee.	Kohta	se	on.	

Jonain	päivänä	kun	ruusut	eivät	tuoksu,	jonain	iltana	kun	vien	

maitokannuni	minä	huomaan	miten	puut	ovat	pudottaneet	sille	lehtensä	

ja	se	on	hiljaa.	–	Silloin	toivon	että	kuulisin	sen,	että	se	soisi	siinä,	

yksinkertaisesti	ja	kauniisti	niin	kuin	Peltoniemen	Hintriikin	surumarssissa,	

-	menneen	kauniin	ikävä.

	 	 	 Anna-Maija
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”Katumuspolska”
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Syyskuussa

Syyskuussa,	

omenapuussa,	

kaksi	vanhaa	varista.	

Samassa	puussa,	

illansuussa,	

alkavat	yhdessä	narista.	

Syyskuussa	omenapuussa	

punaiset	omenat	nauraa.
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Syyskuussa

Syyskuussa,	

omenapuussa,	

kaksi	vanhaa	varista.	

Samassa	puussa,	

illansuussa,	

alkavat	yhdessä	narista.	

Syyskuussa	omenapuussa	

punaiset	omenat	nauraa.

”Varis	sevat	lehdet”
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Metsään

Puut	puhuvat,	

metsä	humisee.	

Mieli	on	maassa,	

maa	on	tarinoita	täynnä.	

Kerään	korillisen.	

Mietin,	miten	olisi	

puusta	pudonneet	tarinat	

tai	

puusta	pudonneen	tarinat?

Niinpä	niin	kaarnaseni,	

usein	vievät	ajatukseni	metsään.
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”Lumien	sulamisaika”



��

”Pieni	puutarha”
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”Parilliset”



��

”Perhe”



��

”Lumipensas”
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Tähän,	näkyvälle	paikalle,	

kirjoittaisin	

vaikka	hevosen	juoksemaan,	

jos	voisin	nähdä	kaikki	ne	hevoset,	

jotka	se	saa	syntymään	

ja	lähtemään	liikkeelle	

–	teidän	ajatuksissanne.
	 	 	 Nana
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Runoratsulleni

Pehmytturpani,	aitaamattomani,	

hummani	hei,	hummani	hei	

huputipi	hummani

ajatuksissani	

salaa	

etsin	

sokerinpalaa.
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Varis ei vislaa

Ovat	alvariinsa	vanhoja	miehiä.		
Eivät	niin	kuin	kottarainen		
joka	huikkii		
huutelee		
huikkailee		
laulaa		
puhuu		
panee	pään	pyörälle.		
Vislaa		
viheltelee		
kääntää	pään.

Varikset	eivät	puhu	naisesta.		
Istuskelevat,		
sanovat	sanan		
tai	kaksi.		
Jaarittelevat.		
Kääppäilevät.		
Kävelevät.		
Tuumailevat,		
eivät	kerro.

Niissä	on	sitä	jotakin		
kuin	on	joskus	joissakin		
vanhoissa	miehissä,	jotakin		
jota	ilman	syksy	ei	ole	syksy”.

Niinpä.	Taas	yli	jäähtyvän	maan,	yli	kattojen		
harmajat	vaakut	verkkaan	vaappuvat	nuo		
ja	raakkuvat	ruosteisin	äänin.



��

”Kuu	valaisee	metsän”
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Ohi

Pysähtyy	ystävä,	

	 kulkukissa.	

Kääntyykin.	

	 Useimmiten	

jo	ohi	kulkee.
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”Vaistojen	viestejä”
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”Juhannuskoreat”



��

”Villiruusut”
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”Juhannus	I”

”Juhannus	II”
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”Lipunnosto”
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Kuin juhannus
Melkein	joka	aamu	sinne	oli	lähdettävä,	paitsi	kovin	sateisina	aamuina	ja	
olihan	toki	paimenellakin	sunnuntai.

Vanhemmat	sisaruksista	olivat	jo	kasvaneet	ohi	paimenpoikaiän	ja	olin	jo	
minäkin	tullut	siihen	ikään,	että	sopi	lehmän	perään	uskoa.	Olinkin	jo	ollut	
veljeni	mukana	harjoittelemassa	ja	olin	paimentanut	Onnikkia,	Lemmikki	kun	
oli	sellainen	nuori	ja	villi	hieho,	että	sille	täytyi	olla	jo	kovasti	oppinut	paimen.	
Olihan	se	usein	jo	pihalla	odottamassa	kun	puodin	vinniltä	noustiin	aamusella.	
Tahtoi	sitä	aina	aamulla	nukuttaa	niin	…

Äidin	laittamat	viilikupposet	käytiin	syömässä		ja	sitten	lähdettiin.	Hetken	
odoteltuamme	tuli	mukaamme	vielä	neljä	viisi	lehmää	ja	saman	verran	
paimenia	ja	joskus	vähän	enemmänkin.	Me	olimme	niitä	mökkiläisten		tenavia,	
joita	nähtiin	pitkin	maantien	viertä	lehmiä	syöttelemässä.	Eihän	se	tosiaan	
ollut		mikään	rikkauden	merkki,	mutta	emme	sitä	toki	murehtineet.

Kaksi,	kolme	tuntia	mentiin	sitä	tienviertä	syötellen	ja	sitten	rupesi	näkymään	
puiden	välistä	järvi	ja	sininen	vesi,	se	välkkyi	kuin	kulta	ja	aurinko	…	Sitä	
aina	odotimme	ja	aina	se	tuli,	kuin	lahja	tai	palkinto	yksitoikkoisen	ja	hitaan	
matkan	jälkeen.	Sen	takia	kyllä	kesti	tienvierisyöttelytkin.	Tosin	matka	ei	
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ollut	yksitoikkoinen	silloin	kun	olivat	lehmät	lähteneet	häntä	suorana	kiiliäisiä	
pakoon,	mutta	sitä	vaihtelua	emme	totisesti	odottaneet.

Jo	näkyi	salmenranta	ja	silta,	jonka	alle	menimme	aina	piiloon	koska	
Taivaanisä	kovalla	jyrinällä	kivikuormia	kaateli.	Rantakivillä	hyppeli	vain	
luottavaisesti	sirkuttaja,	jonka	pesän	tiesimme	olevan	sillan	korvassa	kiven	
kolossa	..	eikä	se	pelännyt	yhtään.

Tyytyväisinä	kahlasivat	lehmät	rantakortteikkoon,	kai	nekin	olivat	tätä	
odottaneet.	Sopi	jo	istahtaa	vaikka	sillan	kaiteelle	ja	avata	eväsreppu.	
Tietenkin	maistuivat	voileivät	paremmalta	kuin	missään	ja	jos	siellä	välissä	
vielä	sattui	olemaan	jotakin…	Ja	tämä	päivä,	se	ei	olisikaan	mikään	tavallinen	
päivä,	koko	aamun	se	oli	ollut	mielessä,	vaikka	ei	siitä	puhuttu.	Tänään	olisi	
se	päivä,	joka	on	vain	kerran	kesässä,	kuin	Juhannus.	Tänään	valjastaisi	
naapurin	Martta-emäntä	Humun	ja	kärrylle	laitettaisiin	myöskin	äidin	
pyykkipata	ja	se	mustakylkinen	kuparipannu.	Nyt	sopi	odottaa	vain.	Siinä	
odotellessa	muistimme	sen	pitkän	iilimadon,	jonka	olivat	pojat	löytäneet	
ja	laittaneet	kiven	päälle	koloon.	Mutta	emme	olleet	uskoa	samaksi	sitä	
mustaa	pilkkua,	joka	oli	tänään	jäljellä	siitä	mahtavasta	Kuppari-Ullasta.	
Tunsin	salaista	mielihyvää.	Vain	jossain	syvällä	käväisi	tietoisuus	sen	
kurjasta	kuolemasta.	Unohdimme	sen	ja	odotimme	taas.	Haimme	risujakin	
valmiiksi…	Ja	tulihan	se.	Kärryjen	kolinasta	sen	arvasimme.		Hevonen	
laitettiin	kiinni	varjoisaan	rantalepikkoon	ja	rätisipä	kohta	risut,	nousi	sauhu	
ja	kuumeni	pehmeä	järvivesi,	jolle	ystävällinen	aurinko	oli	jo	antanut	kuin	
alkulämmityksen.	Jotain	tunsi	lapsi,	vaikka	ei	olisi	sitä	osannut	selittää,	mutta	
se	teki	hyvin,	hyvin	onnelliseksi…	Olisi	oltava	tässä	jossain	lähellä	vain,	ja	
vuoron	perään	käytäisiin	lehmiä	ajamassa	jos		innostuisivat	liian	kauaksi	
lähtemään.
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”Taidetupa”
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”Tuulista	ja	aurinkoista”
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Poutaa

Valomeressä	maa	

kauan	kylpee,	

joutaa.	

Varis	ulapalle	

soutaa.	

Tuuli	pilvikatraan	

tuo,	

pois	noutaa.	

On	poutaa.
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Poutaa

Valomeressä	maa	

kauan	kylpee,	

joutaa.	

Varis	ulapalle	

soutaa.	

Tuuli	pilvikatraan	

tuo,	

pois	noutaa.	

On	poutaa.

”Aurinkoinen	päivä”
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Kesän hyvä huomen

Tuuli	on	pilven	herättänyt.	

Voikukka	avautunut	on	

auringolle.	

Lämmin	on	

kesän	hyvä	huomen.



��

”Valonkantajat”
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Autiomaahan

	 Lentää	

mielikuvitus,	

	 	 laskeutuu	

käden	varjo	

paperin	valoisaan	

autiomaahan	uhka

rohkea	ajatus:

	 	 synnyttää
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”Rakkaus	on	suurempi	kuin	taivas	kuu	ja	tähdet”
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Samasta maasta

Tammenterho,	

päivänperho,	

nurmennukka,	

kissankello,	

tuhatjalka,	

päästäinen,	

kevyt	lento	pääskysen.

Samasta;	maasta	

ihmeitten,	

tulit	sinä,	minäkin.
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”Puhallus”
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”Sadonvartija”



��

”Linnanvartija”
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”Sydäntenjuhlaa”
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”Yllätyskaksoset”
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”Päivän	tarjous”
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”Kukkakauppias”
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Leikkitovereita

Hämärän	lapset	

metsässä	vilistävät,	

leikkivät,	

sammalet	siileiksi	

silittävät,	

heinätukasta	

kiskovat	

unisia	

mättäitä,	menninkäisiä	

herättelevät,	leikkitovereita.



��

Leikkitovereita

Hämärän	lapset	

metsässä	vilistävät,	

leikkivät,	

sammalet	siileiksi	

silittävät,	

heinätukasta	

kiskovat	

unisia	

mättäitä,	menninkäisiä	

herättelevät,	leikkitovereita.

”Kukkiva	puska”
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Ja hanuri soittaa humbuukia

Humbuukiahumbuukia	
tästä	kilo	
omenia	
piparkakkusydämiä	
vielä	ihan	lämpimiä	
laitetaanko	
hyvä	rouva	
yhden	hinnalla	kaksi	
tulee	halvemmaksi	
rinkeleitä	enkeleitä	
rihkamaa	ja	vempeleitä	
leipää	limppua	lakritsoita	
harjoja	marjoja	piirakoita	
mansikoita	
tästä	pari	
kaupan	päälle	
tästä	kengät	joka	säälle	
hymyilee	kuin	hangon	keksi	
tämä	melkein	ilmaiseksi	
mitä	siinä	pyörit	
kokeile	ja	koita	
humbuukiahumbuukia	
suuria	hattaroita	
jokos	olet	maistanut	
lihavia	ja	kuumia	

markkinamakkaroita?
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”Clovni”
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Pikku Tiina

On	kesä	jo	aivan	kulunut	

ja	hintu.	

Vaan	kukas	siellä	

nurmikolla	livertää	

kuin	lintu?	

Pieni	nokka	räässä,	

kumisaappaat	jalassa	ja	

punainen	huivi	päässä.
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”Päähenkilö”
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Elävät sanat

Elävät	sanat	ovat	minussa	kuin	ahtaasti	sullotussa	säkissä.	

Tuskin	uskallan	niitä	tähän	päivään.	

Haluavat	tehdä	omia	polkujaan,	

kulkea	niittykukkien	keskellä	

linnunlaulun	mukaan,	

hyppiä	vesilätäköissä	kuin	lapset.	

Ovat	enempi	kuin	eksyneitä,	

ovat	jälkeen	jääneitä	tänä	asvaltin	aikana.
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”Savumerkkejä”
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Tervetuloa varikset!
Sumu	on	pysähtynyt	ilmaan,	pihoille	ja	pelloille.	Se	on	muumioinut	puut	
paikoilleen.	Mikään	ulkona	ei	liikahdakaan.	–	Pöydän	alla	sinisellä	matolla	
nukkuvat	punaisen	maton	punaiset	villakoirat.	Tiskipöydällä	on	röykkiö.	
Jossain	hymyilee	ikävä	ilahtuneena.	Se	kulkee	hiljaa	eikä	sitä	koskaan	
huomaa	ennen	kuin	se	on	tullut	jo,	-	ja	ettei	toivottaisi	sitä	tervetulleeksi	on	
ajateltava	puhtaita	asioita	sievissä	riveissä	ja	…

Juuri	silloin	ne	tulevat	ja	sanookin	äkkiä	yllättäen:	tervetuloa	varikset.	Ne	
pyyhkäisevät	röykkiön	tiskipöydältä	ja	laskeutuvat	tielle	tummaksi	möykyksi.	
–	Vähitellen	ne	rupeavat	muistuttamaan	hevosen	kokkareita.	Jos	olisivat	
hiljaa	näkisi	miten	lämmin	huuru	niistä	nousee	ilmaan.	–	Hevonen	kulkee	
ohi	muutaman	kerran	talvessa	eikä	tuollaisista	kasoista	ole	toivoakaan…	
-	Auto	lennättää	ohi	ja	hajottaa	ne	ilmaan.	Näyttävät	niin	hassun	painavilta	
että	melkein	voisi	yrittää	itsekin	lentää.	–	Ne	laskutuvat	pellolle	ja	täyttävät	
sen,	asettuvat	siihen	tummissaan.	Asetelma	tuntuu	tutulta,	se	on	tehnyt	
vaikutuksen	ennenkin…	-	Ne	menevät	körttiläisyydessään	niin	pitkälle	että	
päässä	vilahtaa	ajatus	mennä	aukaisemaan	ovi	niiden	veisuulle…

Show	jatkuu.	Vuoroin	varpusparvet,	suviseurat	ja	hevosen	kokkareet,	-	kunnes	
huomaa	että	jotain	on	mennyt	pieleen,	että	ei	haluakkaan	niitä	hevosen	
kokkareita,	ei	halua	niiden	pitävän	suviseuroja	eikä	lentävän	varpusparvina,	
-	tajuaa	että	kaksi	varista	riihen	aidalla	on	ihan	okei	ja	rupeaa	toivomaan,	että	
jollekin	niistä	välähtäisi,	joku	niistä	keksisi	ja	ne	rupeaisivat	esittämään	varista	
taas…

Tiskipöydällä	on	röykkiö		ja	ikkunassa	taulu.	Se	on	talon	sydämellisin,	tehty	
pienillä	sormilla,	suulla	ja	nenänpäällä.	Se	on	
joka	päivä	erilainen	ja	joka	päivä	
se	sen		nimi	on	–isä	tulee.	–	Se	
on	pyyhittävä	pois.	Tänään	
tehdään	uusi.	–	On	ajateltava	
puhtaita	astioita	sievissä	riveissä	
ja	kiillotettua	tiskipöytää,	on	
aukaistava	hana.

Aurinko	on	noussut.	
Kummallista	miten	sen	unohtaa.	
Sitä	ei	näy	mutta	se	on	jo	
korkealla.

	 	 A-M
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”Äiti	Maan	kesä”
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Jotenkin on jossakin

Jotenkin	on	jossakin	

kummallinen	olo,	

oven	luona	sängyssä	

on	Mollan	tyhjä	kolo.

Ulkona	on	pimeää	

ja	vettä	maahan	sataa.	

Toiset	nukkuu	sängyssä	

vaan	missä	Molla	makaa?

Unohti	kai	joku	tähän,	

sitten	Molla	itki	vähän.	

Liisa	heräs	etsimään.	

Mollan	nenää	niistämään.	

Sängyn	alta	löysi	sen,	

Mollan	kukkamekkoisen.	

Muuttui	hyväkś 	kumma	olo,	

täyttyi	Mollan	tyhjä	kolo.



�0�

Jotenkin on jossakin

Jotenkin	on	jossakin	

kummallinen	olo,	

oven	luona	sängyssä	

on	Mollan	tyhjä	kolo.

Ulkona	on	pimeää	

ja	vettä	maahan	sataa.	

Toiset	nukkuu	sängyssä	

vaan	missä	Molla	makaa?

Unohti	kai	joku	tähän,	

sitten	Molla	itki	vähän.	

Liisa	heräs	etsimään.	

Mollan	nenää	niistämään.	

Sängyn	alta	löysi	sen,	

Mollan	kukkamekkoisen.	

Muuttui	hyväkś 	kumma	olo,	

täyttyi	Mollan	tyhjä	kolo. ”Auringonkukkia	puutarhassa”
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Vielä tarjoo kesä

Miltei	pilvessä	taas	iloittelee		
rautainen	gospeltaituri	Mahalia	Kiuru.	

Kansanomaisen	sentimentaaliseen	malliin		
huojuvan	kukkaiskansan	sirojen	säärien		
sekaan	asettelen	lättäiset	kytökukanjalkani.	

Juhlitaan.	Kilistetään	kerta	vielä	kesäntuttu		
K.	Kissankellon	kanssa.	Vielä	sitä	on.		
Vielä	tarjoo	kesä.

Otetaan.	Vedetään	pää	täyteen.		
Ei	tätä	enää	kauan	kestä.	Isäntä	Kesän	kasvoilla		
alkavat	näkyä	jo	elämisen	merkit.		
Herra	Puna-Apilaa	kaatuu	jo,		
ja	aitoa	saviprunnivettä	nautiskellut	porukka		
Mansikkamaalta	on	kohta	kypsää		
poiskorjattavaksi.

	 	 	 Nana
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Vielä tarjoo kesä

Miltei	pilvessä	taas	iloittelee		
rautainen	gospeltaituri	Mahalia	Kiuru.	

Kansanomaisen	sentimentaaliseen	malliin		
huojuvan	kukkaiskansan	sirojen	säärien		
sekaan	asettelen	lättäiset	kytökukanjalkani.	

Juhlitaan.	Kilistetään	kerta	vielä	kesäntuttu		
K.	Kissankellon	kanssa.	Vielä	sitä	on.		
Vielä	tarjoo	kesä.

Otetaan.	Vedetään	pää	täyteen.		
Ei	tätä	enää	kauan	kestä.	Isäntä	Kesän	kasvoilla		
alkavat	näkyä	jo	elämisen	merkit.		
Herra	Puna-Apilaa	kaatuu	jo,		
ja	aitoa	saviprunnivettä	nautiskellut	porukka		
Mansikkamaalta	on	kohta	kypsää		
poiskorjattavaksi.

	 	 	 Nana

”Jo	joutui	armas	aika”
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Sellaiset siivet

Varpaissa	kuivunutta	järvenrantahiekkaa.	

En	muista	milloin.	

Jotain	muutakin	unohtunut.	

Ulpukkahelminauha	kaulallani	tuoksui	

koko	ajan.	

Sitä	en	unohda.	

Siitä	muistan	miten	sudenkorentopariskunta	

poksahti	päähäni	

ja	miten	siitä	huolimatta	

aloin	miettiä	

sellaisia	siipiä	

ja	sellaista	häämatkaa.
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Sellaiset siivet

Varpaissa	kuivunutta	järvenrantahiekkaa.	

En	muista	milloin.	

Jotain	muutakin	unohtunut.	

Ulpukkahelminauha	kaulallani	tuoksui	

koko	ajan.	

Sitä	en	unohda.	

Siitä	muistan	miten	sudenkorentopariskunta	

poksahti	päähäni	

ja	miten	siitä	huolimatta	

aloin	miettiä	

sellaisia	siipiä	

ja	sellaista	häämatkaa.

”Häämatka”
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”Pienin	pääsee	kyytiin”
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”Tango	merellä	soi”
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”Aurinkoa	iltapäivällä”
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”Keinu”
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Jätetään

		 pyyhkimättä		
lapsen	kosketus,		
ikkunassa	pieni		
nenänpää		
peukaloputti	ja		
tuomentutti.	

Kätketään

		 runon	syliin,	

kääritään

		 hellästi	varoen		
pehmeisiin	sanoihin.	

Sidotaan

		 yksinkertaisella		
ilolla	ja	riemulla		
lujasti	ja	moninkertaisesti.	

Annetaan	

	 hänelle,	joka	ei		
koskaan	saa	mitään		
lämmintä	ja	itsetehtyä.
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”Pieni	Ilona”

Jätetään

		 pyyhkimättä		
lapsen	kosketus,		
ikkunassa	pieni		
nenänpää		
peukaloputti	ja		
tuomentutti.	

Kätketään

		 runon	syliin,	

kääritään

		 hellästi	varoen		
pehmeisiin	sanoihin.	

Sidotaan

		 yksinkertaisella		
ilolla	ja	riemulla		
lujasti	ja	moninkertaisesti.	

Annetaan	

	 hänelle,	joka	ei		
koskaan	saa	mitään		
lämmintä	ja	itsetehtyä.
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”Virpojat”
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”Seurustelua”
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Navetan	takana	on

	 Herätys!	aamun	turta	

	 ajatus	

	 ja	keuhkot	

	 täyteen!	

	 Aamussa	on	

	 	 sumun	ja	poltetun	

	 	 gumin	coctail.

Navetan	takana	on	

	 vaari	pannut	rantteliksi	ja	maitopurkit	

	 ja	viimeisillä	voimillaan	vanha	navettasaapas.	

	 Polttaa	vielä,	polttaa	vielä,	

	 no	vaari	tietenkin	ja	tietenkin	

	 koko	navetan.

	 	 Eivät	muorilta	murehet	lopu	

	 ja	kattilassa	kiehuu,	

	 kattilassa	kiehuu	kaksi	

	 perunaa	

	 tuusan	nuuskaksi.
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Navetan	takana	on

	 Herätys!	aamun	turta	

	 ajatus	

	 ja	keuhkot	

	 täyteen!	

	 Aamussa	on	

	 	 sumun	ja	poltetun	

	 	 gumin	coctail.

Navetan	takana	on	

	 vaari	pannut	rantteliksi	ja	maitopurkit	

	 ja	viimeisillä	voimillaan	vanha	navettasaapas.	

	 Polttaa	vielä,	polttaa	vielä,	

	 no	vaari	tietenkin	ja	tietenkin	

	 koko	navetan.

	 	 Eivät	muorilta	murehet	lopu	

	 ja	kattilassa	kiehuu,	

	 kattilassa	kiehuu	kaksi	

	 perunaa	

	 tuusan	nuuskaksi.

”Vanha	navettasaapas”



��0

Jääpuikkojen kisa
Jääpuikot	riippuivat	pienen	punaisen	mökin	räystäällä.	Aurinko	paistoi	ja	
sulatteli	katolla	olevaa	lunta	muodostaen	pieniä	vesipisaroita.

Vesipisarat	kilpailivat	siitä,	kuinka	nopeasti	ne	ehtivät	räystäälle	jääpuikkojen	
luo.	Sitten	ne	laskettelivat	pääpuikon	pintaa	ja	jäivät	killumaan	kuin	kyynel	
puikon	suippoon	päähän.

Myös	jääpuikoilla	oli	kilpailu	meneillään	siitä,	kuka	niistä	ehtii	kasvaa	
pisimmäksi,	ennen	kuin	aurinko	lämmöllään	saisi	ne	putoamaan.	Yöllä	
pakkaspojat	sipaisivat	sauvoillaan	puikkoihin	kertyneen	veden	jääksi	ja	
tarkistivat,	että	mikä	puikoista	oli	päivän	mittaan	ehtinyt	kerätä	pisaroita	
eniten	ja	näin	kasvattanut	pituuttaan.

”Enää	ei	ole	mahdollisuutta	kasvaa	kovin	paljon,	sillä	katolta	on	lumi	melkein	
jo	sulanut,”,	kertoilivat	pakkaspojat	jääpuikoille.	”Saapa	nähdä,	kuka	teistä	
ensimmäisenä	putoaa.”

Ja	niinpä	seuraavana	päivänä	jääpuikko	valmistautui	napsahtamaan	irti	ja	
hyppäämään	maahan.	Mutta	juuri	kun	se	oli	hyppäämäisillään,	talon	Aatu-
koira	käveli	räystään	alle	juodakseen	puikoista	tippunutta	vettä.	Jääpuikko	
yritti	kaikin	voimin	pysyä	vielä	kiinni,	ettei	olisi	pudotessaan	satuttanut	Aatua.

Muut	puikot	yrittivät	ritinällään	varoittaa	koiraa,	joka	vaaran	vaistoten	hyppäsi	
viime	hetkellä	sivuun.	Samassa	kaikki	räystään	jääpuikot	putosivat	yhtä	aikaa	
rysähtäen	maahan.

Niiden	hätäinen	ritinä,	joka	oli	tarkoitettu	Aatu-koiralle	varoitukseksi,	oli	
irrottanut	niiden	otteen	räystäästä	ja	niinpä	ne	nyt	yhtenä	sekamelskana	
makasivat	nauraen	maassa.

Mikään	niistä	ei	ollut	voittaja,	vaan	Aatu-koiran	ansiosta	ne	saivat	kaikki	yhtä	
aikaa	sulaa	ja	jatkaa	seikkailujaan	pienenä	purona	kohti	suurta	jokea.

Anna-Maija
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”Vauhdin	hurmaa”
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Ei tätä usko kukaan

Kun	Pipsa	pisteen	piirteli,	

niin	äkkiä,	

ja	kummasti:	hih!

-	piste	hihkaisi.	

(ois	muuten	huomattukaan)

Ja	Pipsa	lisää	pisteli.	

Vaan	täyttyikös	jo	

paperi?	

–	No	ei,	

ne	siitä	karkasi,	

(ei	tätä	usko	kukaan)	

ja	pianon	päälle	kiipesi	

ja	siellä	hyppi	vilisteli	

(voi	juku	mikä	meteli)	

ja	huusi:	kaikki	mukaan!	

No,	-	uskaltikos	kukaan?

	 	 Keppihevonen
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”Läheiset”
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Uni

Uni,	ole	minulle	harha,	

ole	minulle	syli.	

Syli,	syli	ole	minulle.

”Onnea”
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”Unikaveri”
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Aiti keittää puuroa

Aamulla	äiti	keittää	puuroa,	

lapset	sitä	syövät,	

pitkin	päivää	

talitintin	poikaset,	

kärpäset	ja	varpuset.	

Nassuttaa	siili.	

Illalla	jokin	musta	

kissa	kurkistaa	ovesta,	

naukaisee;	

ettei	puuro	riittänyt.
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”Iltakävely”

Aiti keittää puuroa

Aamulla	äiti	keittää	puuroa,	

lapset	sitä	syövät,	

pitkin	päivää	

talitintin	poikaset,	

kärpäset	ja	varpuset.	

Nassuttaa	siili.	

Illalla	jokin	musta	

kissa	kurkistaa	ovesta,	

naukaisee;	

ettei	puuro	riittänyt.
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Sen halusin antaa

Löysin	sen	erään	tavaratalon	hyllyltä		
satojen	muiden	tavaroiden	joukosta		
kun	tungoksessa,	turtana	ja	väsyneenä		
etsin	jotain	lahjaa.

Se	oli	kädetön	ja	jalaton.		
Ei	sillä	ollut	sydäntä	ei	järkeä.		
Se	oli	tunnoton,	kone.

Jotenkin	tulin	ottaneeksi	sen	käteeni,		
vääntäneeksi	sen	kyljessä	olevaa	avainta		
ja	se	alkoi	soida.	Hennolla,	tasaisen		
rytmittömällä	soittorasiaäänellä	se	helähteli		
yhtä	soittoa	koko	sävelen	alusta	loppuun.		
Jostakin	kaukaa,	läpi	turtumuksen	se	helähteli,		
puhui	hiljaa	rakkaudesta,	kosketti.

Pieni,	halpa	soittorasia,	jonka	pohjassa		
luki	Made	in	Japan,	soitti	säveltä,	jota		
olin	vuosikausia	yrittänyt	opetella.		
Olin	typertynyt,	olin	hämilläni,	hämmästynyt.		
Ilo	valtasi	minut.	Juuri	sitä	oli	tietämättäni	etsinyt.		
Sen	halusin	antaa.
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”Valoisa	ajatus”
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Ostakaa
Sinut	oli	puettu	liian	räikeisiin	ja	monivärisiin.		
Sinulle	oli	annettu	tehtävä	josta	et	mitään	ymmärtänyt.		
Kuitenkin	pelkäsit	joka	päivä	kuolevasi	kylmästä	ja	häpeästä		
tehtäväsi	tähden

Sinut,	joka	olit	joskus	korotettu	jaloimpaan	tehtävään,		
julistamaan	sitä,	missä	aineellinen	ei	merkitse	mitään		
ja	jota	ei	voi	rahalla	ostaa,	sinut	oli	laitettu	mainostamaan	sitä,		
mitä	voi	ostaa	vain	rahalla.

Olisit	halunnut	yllesi	lämmintä	ja	elävää	ja	päähäsi	kirkkaan	ja	loistavan,		
sen,	jota	varten	luulit	aina	syntyneesi.

Ja	tänään,	kun	Hän	oli	syntynyt,	sinä	olit	jo	melkein	kuollut.		
Tänään	kun	olisit	halunnut	julistaa:	Kunnia	korkeudessa	ja	maassa	rauha,		
oli	äänesi	jo	käheä.	Tänään	et	merkinnyt	enää	mitään,	olit	tarpeeton,		
tehtäväsi	tehnyt.	Tänään,	ilon	päivänä,	olisit	halunnut	itkeä,		
tänään	et	olisi	halunnut	olla	marttyyri	ihmisten	tähden.	

	 	 	 	 	 A-M	K-F	(1979)
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”Pienet	jouluvieraat”
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Ken kulkee metsässä laulellen

”Hän	antoi	minulle	kukkasen,	

ah	sinisen,	niin	sinisen.	

Nyt	olen	niin	ehjä	

ja	onnellinen,	

niin	onnellinen”.

Ken	kulkee	metsässä	laulellen?	

Joku	kertoi	nähneensä	

Hukkasen,	

joku	vanhan	ja	parsitun,	

rukkasen.	

Ken	nähnyt	on	

onnellisen?	
	 	 	 Keppihevonen.
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”Valaistu	puisto”
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Tuulen helmassa kieppuu varis

Aukeevat	pehmeät	kääröt,	
kevyesti	
laskeutuvat	
pilvien	harsohameet	
kuteeksi	
valkeaan	mattoon.	

Lunta.	
Valoa	mieleen	virttyneeseen	
maahan.	
Heittää	okulin	varis,	
tuulen	helmasta	
repäistyn,	
erivärisen.
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Tuulen helmassa kieppuu varis

Aukeevat	pehmeät	kääröt,	
kevyesti	
laskeutuvat	
pilvien	harsohameet	
kuteeksi	
valkeaan	mattoon.	

Lunta.	
Valoa	mieleen	virttyneeseen	
maahan.	
Heittää	okulin	varis,	
tuulen	helmasta	
repäistyn,	
erivärisen.

”Ensilumen	aikaan”
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”Äiti	Maan	talvi”
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”Itsenäinen	Suomi”
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Yritän kirjoittaa

Pihan	vesilätäköstä	ei	heijastu	taivas		
tummat	pilvet	peilaavat	siinä	vuoroittain		
kulkevat	viivytellen	ohi		
radio	soittaa	ripaskaa		
kynässä	lukee	hymy		
yritän	kirjoittaa		
kasakat	alkavat	häiritä		
jostain	niitä	rupeaa	tippumaan		
lätäkön	peilityyni	parketti	alkaa	elää		
niitä	tulee	satamalla		
alkaa	kiihkeä	meno	ripaskaa	kyykkyryssää	ties	mitä		
en	tiedä	mutta	tuosta	tykkään	innostun	pravoo	pravoo		
vähemmästäkin	hurraata	huutanut		
säpsähdän		
auton	vasen	etupyörä	halkaisee	lätäkön		
dramaattisia	hurjia	hyppyjä	nurmikolle		
eivät	tanssi	enää		
järki	havahtuu	toivun	hetkessä		
käsi	rupeaa	toimimaan	kynä	kirjoittaa	tekstiä	syntyy:		
voita	½	kg		
piimää		
makkaraa	lenkki		
silliä		
aina	sataa	sanoo	mies	tullessaan		
kynä	pysähtyy		
yritän	miettiä		
jotain	tästä	vielä	puuttuu…	

	 	 ”Metsään”
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”Oi	kuu”
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Vanha navetta

Hartiat	painuneet.	

Lippa	vinossa.	

	 	 Tyhjässä	

mahassa	lautasellinen	

rotanmyrkkyä	ja	

muutama	kananhöyhen	

	 	 kertomassa	

menneestä,	nykyisestä	ja	

tulevasta;	

	 elämästä	ja	kuolemasta.
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”Sama	nopeus”
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Sammakko Kalle

Niin	kovasti,		
kasvanut	sammakko	Kalle,		
savikaivosta	ponkaisi		
maailmalle,		
että	lensi	ja	lensi		
ylös,	taivahalle.

Lensi	avaruusalus	Unelmalle.		
Ja	Unelma	liiteli	korkealle,		
hyvin	korkealle.		
Kaarsi	oikealle,		
kiersi	vasemmalle,		
vähän	laskeutui		
pilvelle	alemmalle		
ja	alemmalle.		
Huii,	jo	kiepsahti		
pappilan		
verannalle		
ja	tipahti,		
–	Särkyneen	sydämen		
alle.

Ei	hätää!		
huuteli	sammakko	Kalle,		
kohta	tästä	taas		
lähdetään	maailmalle.		
Sanon	hei	vain		
yhdelle	unelmalle.

Keppihevonen
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”Lähinaapurit”
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Ja niin joulu joutui 
jo taas Pohjolaan...

Kuvassa	nälkään	nääntynyt	lapsi

Kuvan	päälle	pudonnut	voileipäni	väärinpäin.

Turhaan	murehti	äitini	

ettei	ollut	meille	enemmän	antaa,	

hänhän	oli	siinä	itse.

	 	 	 Nana
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”Metsäkirkko”

Ja niin joulu joutui 
jo taas Pohjolaan...

Kuvassa	nälkään	nääntynyt	lapsi

Kuvan	päälle	pudonnut	voileipäni	väärinpäin.

Turhaan	murehti	äitini	

ettei	ollut	meille	enemmän	antaa,	

hänhän	oli	siinä	itse.

	 	 	 Nana
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Odota

Odota.	

Etkö	minua	tunne?	

En	tarvitse	vielä	niin	paljon.

Odota.	

Ei	vielä	merta	minulle.	

Vielä	harakankellon	sinessäkin	

kestämistä.
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”Elämää	vanhalla	hautausmaalla”
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”Auta	oi	Herra”
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”Hyljätyt”



��0

Leipää, leipää

Lapsi	on	riemuissaan.	

Pienet	kädet	leipoivat	iloista,	

pienet	jalat	hyppivät.	

”Eipää,	eipää!”

”Leipää,	leipää”,	alan	toistaa,	

annan	käsien	taputtaa	kuin	lapsi,	

jalkojen	hyppiä.	

”Leipää,	leipää!”

Hyvää	eipää!	

Opettelee	vasta	puhumaan,	

opettaa	jo	puhumaan.	

Ja	miten	minä	toistan:	”Hyvää	leipää”.

Alan	korjata	niitä	lattialta.	

Ovat	vielä	pehmeitä	ja	lämpimiä.	

Tuoksuvat.	

Tuntuvat	siunatuilta	leiviltä.	

Hetki	sitten	olin	kirota	ne.
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”Lohduttajat”
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Pikkuinen kuusi
Aurinko	lämmitti	hangen	pintaa.	Pikkuisesta	kuusesta	näkyi	hangella	vain	
vähäsen	latvaa	ja	auringon	säteet	kutittivat	sen	hentoja	neulasia.	

Kuusi	odotteli	malttamattomana	lumen	sisällä,	että	aurinko	pian	sulattaisi	
lumen	ja	se	näkisi	keväisen	metsän	ja	saisi	nuuskia	keväisiä	tuoksuja.	Lumi	
oli	suojannut	sitä	talven	kylmyydeltä,	mutta	koska	se	oli	ollut	kokonaan	
peittyneenä,	se	ei	ollut	voinut	seurata	metsän	talvista	elämää.

Pikku	kuusi	oli	kuullut	lumen	sisälle	vain	erilaisia	ääniä.	Se	oli	kuullut	miten	
äitikuusen	oksat	olivat	humisseet	lempeässä	tuulessa	tai	sitten	suorastaan	
kiukkuisesti	suhisseet,	kun	navakka	talvinen	tuuli	oli	tullut	mellastamaan	
metsään.

Jänisten	pomppiva	liikkuminen	hangella	oli	kuulostanut	ihan	pehmeältä	
rummutukselta.	Kaikkein	mukavinta	pikku	kuusesta	oli	kuitenkin	ollut,	kun	se	
oli	saanut	kuunnella	lumisessa	metsässä	hiihtoretkellä	olevien	lasten	ääniä.

Kerrankin	lapset	olivat	pysähtyneet	sen	päälle	syömään	eväitään.	Lunta	oli	
niin	paljon,	että	se	tuskin	tunsi	lasten	painoa	ollessaan	suojassa	syvällä	lumen	
sisällä.

”Katsokaa,	kuinka	komea	ja	iso	kuusi	tuossa	kasvaa”,	oli	Lasse	sanonut.	
Pikkuinen	kuusi	oli	arvannut,	että	he	puhuvat	hänen	äidistään,	sillä	toista	niin	
ylvästä	ja	kaunista	puuta	ei	lähistöllä	kasvanut,	kuin	hänen	oma	äitikuusensa.

”Kun	olimme	äidin	kanssa	viime	syksynä	täällä	marjaretkellä,	niin	tällä	
paikalla	kasvoi	pieni,	söpö	kuusi”,	sanoi	Marika.	”Minä	kysyin	äidiltä,	että	
voisimmeko	me	ottaa	sen	mukaan	ja	istuttaa	kotiin	minun	ikkunani	alle,	mutta	
äiti	sanoi,	että	sen	voi	tulla	ikävä	omaa	äitikuustaan.

Minusta	olisi	ollut	mukavaa,	jos	minulla	olisi	ollut	ihan	oma	kuusi.	Vaikka	
voinhan	minä	aina	silloin	tällöin	käydä	täällä	metsässä	katsomassa	sitä	ja	
leikkiä,	että	se	on	minun	oma	kuuseni.	Minä	luulen,	että	vaikka	se	on	vielä	
pieni,	niin	siltikin	se	tuolla	lumen	alla	antaa	talvisuojaa	pienille	hiirulaisille.	
Heti	kun	lumi	on	keväällä	sulanut,	tullaan	tänne	katsomaan	miten	pikku	kuusi	
on	talvesta	selviytynyt	ja	kerrotaan	sille,	että	meidän	oli	talvella	sitä	kovasti	
ikävä.

Kun	pikku	kuusi	oli	kuullut	Marikan	sanat,	se	oli	alkanut	malttamattomasti	ja	
iloissaan	odottaa	kevättä.

Ja	nyt	kun	aurinko	lämmitti	ja	se	oli	saanut	jo	latvuksensa	havuneulaset	
työnnetyksi	hangen	pinnalle,	se	toivoi,	että	aurinko	pian	sulattaisi	lopunkin	
lumen	ja	se	saisi	pian	nähdä	Lasse	ja	Marikan	ja	esitellä	äitikuuselleen	talven	
aikana	vahvistuneet	oksansa.		

	 	 	 	 Anna-Maija
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Prinsessasatu 
Tämä	tarina	kertoo	siitä	mitä	tapahtui	kun	satumaailman	rumin	satuprinsessa	
tuli	ja	istahti	Tupasen	Mantan		tuvan	penkille.

Tupasen	Manta	asui	pienessä	kylässä	metsän	reunassa	kinttupolun	varrella.	
Siinä	oli	Mantalla	oma	tupa.	Ihmisenä	Manta	oli	ihan	tavallisen	mukava.	Niin	
sanoivat	kaikki	jotka	hänet	tunsivat.	Ja	moni	hänet	tunsikin.

Mutta	siitä	Manta	oli	vähän	erikoinen,	että	saduista	hän	ei	ollut	koskaan	
välittänyt.	Ei	edes	pienenä.	Sillä	jo	pienenä	hän	sanoi	äidilleen.	–	Kertoisitko	
taas	yhden	tosi	jutun?	Ja	varmuuden	vuoksi	vielä	aina	päälle	kysyi,	että:	
-	Oliko	se	nyt	ihan	totta?	Ja	totta	se	oli.	Ei	Mantan	äiti	satuja	kertonut.	Manta	
oli	ihan	tyytyväinen	ja	niin	saivat	kaikki	ihanat	satuprinsessat,	prinssit,	noita-
akat,	keijut	ynnä	muut	satuolennot	seikkailla	ja	tulla	onnellisiksi	niin	kuin	
parhaaksi	näkivät.	Siitä	ei	Manta	välittänyt.

Kun	Manta	sitten	tuli	suureksi	niin	oli	hän	niitä	tosijuttuja	ihan	pullollaan.	
Lähti	niitä	kylälle	kertomaan.	Kertoi	jutun	toisensa	jälkeen	ja	aina	vain	alkoi	
tuntua	oli	helpommalta	ja	helpommalta.	Kun	sitten	sai	kaikki	kerrottua,		lähti	
kotiin	ja	laittoi	perunakattilan	tulelle.

Illalla	Manta	istui	keinutuolissaan.	Olo	tuntui	kummallisen	tyhjältä.	Manta	sitä	
oikein	ihmettelikin,	kun	oli	juuri	syönyt		ainakin	viisi	perunaa.	Haki	kuitenkin	
voileivän	ja	vielä	toisenkin.	Mutta	eihän	se	olo	siitä	parantunut.	Mutta	kun	
Manta	ei	hoksannut	ollenkaan	sitä,	että	tyhjä	olo	johtui	siitä	kun	oli	kertonut	
kylällä	kaikki	juttunsa.	Siitä	vasta	omituisen	tyhjä	olo	tulee	jos	kaikki	kertoo	
eikä	ymmärrä	jättää	itselleen	mitään.	Mutta	Manta	se	vain	söi	voileipää.	

	 	 	 	 Anna-Maija
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Sinivuokkoinen postimerkki
Tiitta	käveli	kadulla	käsi	turvallisesti	äidin	kädessä.	Toisessa	kädessä	hänellä	
oli	postikortti,	jossa	oli	kuva	Helsingin	satamasta	ja	suuresta	laivasta.	Äiti	
oli	käynyt	ostamassa	sen	ja	se	oli	jo	valmiiksi	kirjoitettu		kotona.	Kortti	
lähetettäisiin	mummolle	Lappiin.	Siinä	kerrottiin,	että	äiti,	isä	ja	Tiitta	olivat	
tulossa	mummon	luo	vieraisille	kolmen	viikon	kuluttua.

Tähän	saakka	kaikki	kirjeet	ja	kortit	oli	vain	pudotettu	kodin	lähellä	olevaan	
oranssinkeltaiseen	postilaatikkoon	ja	sieltä	ne	olivat	lähteneet	matkalleen,	
mutta	nyt	Tiitta	halusi	viedä	mummon	kortin	ihan	itse	postitoimistoon	ja	ostaa	
siihen	postimerkin.	

Äiti	nosti	Tiitan	syliinsä,	että	tämä	näkisi	paremmin	palvelutiskin	ylitse.	
”Haluaisin	ostaa	postimerkin	mummon	korttiin”,	sanoi	Tiitta	postivirkailijalle.	
”Siinä	pitäisi	olla	nätti	kuva”.

Virkailija	näytti	arkkia,	jossa	oli	vieri	vieressä	pieniä,	toisissaan	kiinni	olevia	
postimerkkejä,	joissa	kaikissa	oli	sinivuokon	kuva.	Tiitta	tarkasteli	niitä	
miettiväisesti.	”Haluaisin	tuon	sinivuokon	tuolta	keskeltä”,	hän	sanoi	viimein.

”Sopisiko,	että	antaisin	sinulle	tämän	reunimmaisen,	sillä	nämä	ovat	kaikki	
samanlaisia”,	kysyi	virkailija.	”Ei,	kyllä	tuo	keskimmäinen	on	kaikista	kaunein	
sinivuokko	ja	minusta	tuntuu,	että	mummo	pitäisi	juuri	siitä	kaikista	eniten”.

Pieni	sinivuokko	postimerkissä	oli	paisua	ylpeydestä	kuullessaan	Tiitan	sanat.	
Voi	kuinka	iloinen	hän	olikaan,	kun	juuri	hänet	valittiin	ja	hän	saisi	lähteä	
pitkälle	matkalle	aina	Lappiin	saakka.

Samassa	se	repäistiin	irti	muista	sinivuokoista	ja	asetettiin	Tiitan	pullealle,	
lämpöiselle	kämmenelle.	Se	kuuli	miten	äiti	neuvoi	Tiittaa	kostuttamaan	
merkin	liimapuolta	pöydällä	olevassa	sienessä,	mutta	Tiitta	halusi	ehdottomasti	
kostuttaa	merkin	kielellään,	koska	hänen	mielestään	se	tuntuisi	samalta	kuin	
lähettäisi	suukon	mummolle.

Sinivuokko-postimerkki	oli	pakahtua	ilosta.	Ajatella,	hän	saisi	tässä	vielä	
suukonkin	mukaansa	matkaan.	

Pian	postimerkki	huomasi	joutuneensa	postisäkkiin	monien	muiden	kirjeissä	
ja	korteissa	olevien	postimerkkien	kanssa.	Kaikki	odottivat	innolla	edessä	
olevaa	matkaa,	eikä	heitä	lainkaan	häirinnyt	se,	että	säkkiä	heitettiin	ja	
siirrettiin	paikasta	toiseen.	Päin	vastoin!	Heillä	oli	oikein	hauskaa	joutuessaan	
tekemään	kuperkeikkoja.
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Matka	sujui	rattoisasti.	Postimerkit	kertoilivat	toisilleen,	minne	kukin	oli	
menossa.	Postinjakopisteissä	he	joutuivat	uusiin	säkkeihin	ja	saivat	uusia	
matkakumppaneita.

Viimein	koitti	hetki,	jolloin	kortti,	jossa	sinivuokko-postimerkki	oli,	
tipautettiin	mummon	postilaatikkoon.	Ulkona	oli	kylmä	ja	sinivuokkoa	paleli.	
Pian	alkoi	kuulua	potkukelkan	anturan	rahina	lumiselta	tieltä,	postilaatikon	
luukku	avattiin	ja	mummon	villainen	lapanen	siirsi	postikortin	sinivuokkoineen	
lämpimään	takin	taskuun.

Sisälle	mökkiin	tultuaan	mummo	kaiveli	touhukkaasti	taskujaan,	otti	kortin	
esille	ja	korjasi	silmälasiaan	parempaan	asentoon.

”Jahas,	keneltäköhän	minä	olen	kortin	saanut?	Onpas	iso	laiva	kuvassa.	
Mutta	kylläpä	on	sievän	näköinen	sinivuokko	postimerkissä.	Ihan	tässä	talven	
kylmyydessä	tulee	keväiselle	mielelle”,	jutusteli	mummo	itsekseen.

”Onpa	mukavaa!	Minä	saan	vieraita	Helsingistä	kolmen	viikon	kuluttua	ja	
pikku	Tiittakin	on	mukana”.	Ja	iloissaan	mummo	moiskautti	suukon	kortille.

”Laitanpa	kortin	oikein	tuohon	seinälle	ikkunan	viereen	kiinni,	niin	että	voin	
siitä	aina	silloin	tällöin	ilouutisen	lukea	ja	katsella	kaunista	sinivuokkoa”.

Ja	niin	sai	sinivuokko-postimerkki	seurailla	mummon	hääräilyä	mökissä	
tämän	valmistautuessa	ottamaan	vastaan	mieluisia	vieraita,	eikä	sen	riemulla	
ollut	rajoja,	kun	Tiitta	tullessaan	kysyi	mummoltaan:	Eikö	ollutkin	nätti	
postimerkki	tuossa	kortissa	jonka	sinulle	lähetimme?”

”Se	oli	kaunein	sinivuokko,	minkä	koskaan	olen	nähnyt,”	vastasi	mummo.

	 	 	 	 Anna-Maija
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Kivi pimeästä valoon
Kivi	oli	ollut	paikallaan	jo	yli	kymmenen	vuotta.	Suuri	kaivinkone	oli	ojaa	
tehdessään	nostanut	sen	pimeästä	maan	sisältä	aurinkoiselle	ojan	pientareelle,	
josta	sillä	oli	hyvät	näkymät	sievän,	punaisen	omakotitalon	pihaan.

Kivi	ei	muistanut	kuinka	monta	sataa,	jollei	aivan	tuhatta	vuotta	se	oli	
joutunut	olemaan	pimeässä	maan	sisällä	eikä	ollut	pystynyt	seuraamaan	
mitä	ympärillä	oli	tapahtunut.	Se	oli	kuullut	vain	ääniä	ja	sen	ystävinä	olivat	
olleet	vain	pienet	vikkelät	ja	iloiset	madot,	jotka	silloin	tällöin	toivat	viestejä	
ulkoilmasta	ja	puiden	juuret,	jotka	olivat	kutoneet	ystävällistä,	suojaavaa	
verkkoaan	sen	ympärille.	Kuitenkin	sillä	oli	ollut	siellä	turvallinen	olo.	Sitten	
oli	koittanut	päivä,	jolloin	kaivinkone	oli	suuressa	kauhassaan	nostanut	
pelokkaan	Kiven	nykyiselle	paikalleen	ja	Kivi	oli	nähnyt	auringon.

Miten	ihanasti	aurinko	olikaan	lämmittänyt	sen	märkää,	multaista	pintaa	
ja	talon	pihasta	kuuluvat	lasten	äänet	olivat	olleet	suorastaan	musiikkia	sen	
piilossa	olleille	korville.

Kiven	ensimmäinen	ystävä	oli	rouva	Sammal,	joka	heti	teki	touhukkaasti	
ystävyyttä	Kiven	kanssa.	”Kuulehan”,	sanoi	Sammal,	mutta	en	voinut	itse	
valita	paikkaani”.

Sammal	antoi	tuulen	pöyhistellä	pehmeää	viittaansa	ja	sanoi:	”Oikeastaan	
viittani	helma	onkin	jo	aika	kulunut	ja	joutaa	sinulle	pehmikkeeksi.	Mutta	
oletpa	sinä	surkean	näköinen!	Toivotaan,	että	ystäväni	sade	tulee	pian	ja	pesee	
sinut	puhtaaksi”.

Jo	muutaman	päivän	kuluttua	sade	tuli.	Se	putosi	pehmeästi	Kiven	päälle	ja	
puhdisti	sen	kaikesta	maan	alla	kertyneestä	liasta.

Kivi	ei	ollut	tasaisen	pyöreä.	Sen	päällä	oli	matala	syvennys,	joka	nyt	oli	
täyttynyt	sadevedellä.	Se	oli	aivan	kuin	pieni	lammikko.	Ei	aikaakaan,	kun	
varpunen	istahti	kivelle	ja	alkoi	peilailemaan	itseään	lammikon	pinnassa.	

”Kas	vain,”	se	tuumi.	”Tässähän	on	oivallinen	kylpypaikka”.	Ja	niin	se	
tyytyväisenä	istahti	lammikkoon,	pörhisteli	ja	pärskäytteli	niin,	että	vesipisarat	
sinkoilivat	ympäriinsä.	Kivi	lupasi	varpuselle,	että	aina	kun	vain	syvennyksessä	
on	vettä,	siihen	saa	tulla	kylpemään	ja	tuoda	ystävätkin	tullessaan.

Kiven	mielestä	kaikkein	mukavinta	oli	kuitenkin	se,	kun	hän	sai	seurata	lasten	
touhuja	ja	leikkejä.	Eräänä	päivänä	pikku	Ida	käveli	Kiven	luokse.	”Kylläpäs	
on	iso	kivi.	Voisinkohan	minä	kiivetä	sen	päälle,”	mietti	Ida.
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Varovasti	hän	alkoi	kavuta	Kiven	päälle.	Kiveä	nauratti	kovasti,	sillä	Idan	
pikkuiset,	pehmoiset	varpaat	kutittivat	sen	rosoista	pintaa.	Mutta	voi	
kauhistus!	Idan	yritys	epäonnistui	ja	hän	putosi.	Rouva	Sammal	oli	kuitenkin	
arvannut	kuinka	tulee	käymään	ja	se	oli	valmiina	ottamaan	putoavan	tyttösen	
pehmeälle	viitalleen.

Kului	muutama	päivä	ja	Ida	palasi	Kivan	luokse	kantaen	nukkea	ja	pientä	
koria	käsivarrellaan.	”Tässä	on	se	kivi,	josta	sinulle	kerroin	ja	jonka	päälle	en	
vielä	ole	osannut	kiivetä,	mutta	minäpä	nostan	sinut	sinne.	Voit	vaikka	nukkua	
siellä	hetkisen	sillä	aikaa	kun	minä	syön	äidin	laittamia	eväitä”,	puheli	Ida	
nukelleen.	”Tämä	onkin	tästä	lähtien	meidän	oma	kivi,	jonka	luona	voidaan	
käydä	retkellä.	

Ja	niin	siinä	kävikin.	Idasta	tuli	vakituinen	vieras	ja	kohta	Kivi	sai	kantaa	
harteillaan	sekä	Idaa	että	nukkea.	Se	sai	kuulla	nukelle	kerrottuja	
salaisuuksia,	iloisia	laulunlurituksia	ja	eväspaperien	rattoisaa	rapinaa	ja	Kivi	
aivan	unohti,	miten	se	oli	aluksi	pelännyt,	kun	kaivuri	oli	sen	nostanut	maan	
alta	turvallisesta	kolostaan	uuteen	ja	outoon	paikkaan.

	 	 	 	 Anna-Maija



���

Siniset kengät
Oli	jo	melkein	kauppojen	sulkemisaika.	Ihmiset	tekivät	kiireissään	vielä	
viimeisiä	ostoksia.	Kenkäkaupassa	lastenkenkien	osastolla,	monien	valkoisten,	
mustien,	ruskeiden	ja	punaisten	kenkien	joukosta	erottuivat	yhdet	siniset	
kengät.

Ne	olivat	hieman	merkillisen	siniset	ja	ne	olivat	olleet	hyllyssä	jo	monta	
kuukautta.	Kukaan	ei	ollut	halunnut	niitä	ostaa	ja	ne	olivat	kaihoisasti	
katselleet,	kuinka	monet	niiden	kenkäystävistä	olivat	saaneet	siirtyä	hyllyltä	
iloisten	tyttöjen	ja	poikien	ostoskasseihin	ja	saaneet	lähteä	katselemaan	
maailmaa	kaupan	ulkopuolella.

Siniset	kengät	olisivat	halunneet,	että	myyjät	olisivat	solmineet	niiden	
nauhat	kauniisti	rusetille,	sillä	nyt	ne	repsottivat	rumasti	auki	ja	näyttivät	
huolimattoman	näköisiltä.

Aivan	viime	minuuteilla	saapui	Rene	isänsä	kanssa	kauppaan.	He	olivat	tulleet	
ostamaan	uusia	kenkiä,	koska	huomenna	on	pikkusiskon	kastejuhla.

Rene	käveli	suoraan	hyllylle,	missä	olivat	nahkaiset	lasten	kengät.	”Haluan	
sovittaa	näitä”,	sanoi	Rene	ja	osoitti	sormellaan	sinisiä	kenkiä.	”Mutta		
eiväthän	ne	sovi	ollenkaan	sen	äidin	hankkiman	uuden	puvun	kanssa”,	esteli	
isä.

”Minusta	ne	näyttävät	yksinäisiltä,	enkä	halua	mitään	nappikenkiä,	vaan	
sellaiset	joissa	on	kunnon	nauhat.	Minä	osaan	jo	tehdä	oikein	hyvän	solmun	ja	
rusetin”,	sanoi	Rene.	

Sinisten	kenkien	pikkuiset	kenkäsydämet	hypähtivät	ilosta.	Voi,	jospa	
he	viimeinkin	pääsisivät	ulos	kaupasta.	Ja	niin	siinä	kävi,	että	isä	suostui	
ostamaan	siniset	kengät.

Vaikka	ulkona	oli	satanut	ja	maa	oli	märkää,	Rene	halusi	ehdottomasti	
jättää	uudet	kenkänsä	jalkaan.	Ulkona	hän	käveli	tarkasti	vältellen	suuria	
vesilammikoita,	mutta	sen	verran	vesi	kuitenkin	pärskähteli,	että	kenkiä	
alkoi		aivastuttaa.	Raitiovaunu	oli	tupaten	täynnä	ihmisiä,	joten	Rene	joutui	
seisomaan	käytävällä.

Yht́ äkkiä	siniset	kengät	huomasivat	aivan	lähellä	tutun	kenkäparin,	joka	
oli	muutama	viikko	sitten	ostettu	samasta	kaupasta.	”Hei”,	ne	kuiskasivat	
tuttavilleen,	mekin	pääsemme	nyt	omaan	kotiin.”

”Toivottavasti	pääsette	parempaan	kotiin	kuin	me.	Tämä	Tommi-poika	ei	
oikein	halua	pitää	meistä	huolta.	Potkaisee	vain	huolimattomasti	meidät	
jaloistaan	ja	jättää	lojumaan	märkänä	eteisen	lattialle,”	vastasivat	toiset.	
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Samassa	raitiovaunu	pysähtyy	ja	Rene	lähti	astelemaan	kotia	kohti.

Äiti	avasi	oven	ja	katsoi	ihmeissään	Renen	jalkoihin.	”Ovatpas	merkillisen	
siniset,	mutta	oikeastaan	ne	näyttävät	aika	iloisilta	kengiltä,”	sanoi	äiti,	eikä	
ollut	lainkaan	vihainen.

Rene	kuivasi	kengät	huolellisesti,	otti	ne	sitten	käteensä	ja	meni	pikkusiskonsa	
kopan	ääreen.	”Katso,	tälläiset	kengät	me	ostettiin	isän	kanssa.	Nämä	ovat	
siniset.	Minä	pidän	näistä	oikein	hyvää	huolta,	että	sitten	kun	sinä	kasvat	voit	
sinäkin	vielä	näitä	käyttää,”	kertoili	Rene	pikkusiskolleen,	joka	ihastuneena	
katsoi	heiluvia	kenkiä.

Illalla	Rene	asetti	kengät	sänkynsä	viereen	ja	kertoi	niille	salaisuutensa,	että	
huomenna	pikkusiskolle	annetaan	nimeksi	Nina	Rebekka.

Aamulla	herätessään	siniset	kengät	huomasivat,	että	vanha	Nökö-kissa	oli	
tullut	yöllä	nukkumaan	kenkien	viereen	ja	kietonut	suojelevasti	häntänsä	
niiden	ympärille.

Kengät	olivat	saaneet	uuden	ystävän	lisää	ja	innokkaana	ne	jäivät	
odottelemaan	Renen	heräämistä,	sillä	olihan	alkamassa	niiden	ensimmäinen	
päivä	uudessa	kodissaan.

	 	 	 Anna-Maija
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Variksenpesiä ja kananpoikia
Veljeni	Johanneksen,	joka	oli	minusta	seuraava	ylöspäin,	oli	vallannut	
jonkinlainen	seikkailunhalu.	Kai	se	kuului	siihen	ikään.	Kotinurkat	
olivat	käyneet	liian	tutuiksi	ja	oli	löydettävä	tai	ainakin	etsittävä	jotakin	
ennennäkemätöntä	ja	kokematonta.	Usein	olinkin	näkemässä	hänen	
katoamisensa	lähimetsikköön,	mutta	siihen	metsän	reunaan	päättyi	aina	
tietoni	hänen	retkistään	ja	loppu	sai	jäärä	mielikuvitukseen	ja	arvailujen	
varaan.	Olin	kyllä	kerran	melkein	väkisin	päässyt	astelemaan	hänen	
jalanjälkiään,	mutta	sekin	oli	loppunut	melkein	alkuunsa	kun	olivat	
komeissa	variksensaappaissa	astelevat	jalat	edestäni	kadonneet	eikä	näkynyt	
Johanneksesta	jälkeäkään.	Seisoin	siinä	miltei	itku	kurkussa	ja	hyvä	oli,	että	
kotiin	osasin.	Sen	jälkeen	en	mukaan	pyrkinytkään,	kun	tiesin,	ettei	huolisi.

Oli	hänellä	kyllä	joskus	mukanaan	Ville	ja	Jaska,	jotka	olivat	hänen	
kavereitaan,	mutta	enimmäkseen	hän	sinne	kuitenkin	lähti	yksin.	Siihen	
alettiin	jo	tottuakin	eikä	kiinnitetty	enää	mitään	suurempaa	huomiota,	koska	
oli	aina	kotiin	palannut.

Eräänä	päivänä	kuitenkin	arvasimme,	että	jotakin	oli	täytynyt	tapahtua.	
Siihen	oli	Johannes	istunut	tuolille	synkän	näköisenä	eikä	puhunut	sanaakaan.	
Ihan	oli	samanlainen	kuin	silloinkin	kun	oli	hevosen	kärryn	aisa	leukaan	
täräyttänyt	ja	oli	hampaitakin	katkennut…	Kun	sitten	aikansa	yritettiin	
arvailla	ja	äiti	viimein	hoksasi	kysyä,	että	et	kai	vain	puusta…,	niin	joo.	
Tietenkin	kiellettiin	asianmukaisesti	
puissa	kiipeilemästä,	oli	kyllä	kielletty	
ennenkin.	Luultavasti	ei	Johannes	sen	
jälkeen	puusta	pudonnutkaan,	kun	ei	
mitään	huomattu,	ei	ainakaan	kovin	
korkealta.

Mutta	eivät	loppuneet	retket,	
päinvastoin	olivat	tihentyneet	ja	
muodostuneet	arveluttavan	pitkiksi.	
Olinkin	usein	jo	kerinnyt	yliskamariin	
nukkumaan,	kun	alhaalta	kuuluvasta	
kantapäiden	töminästä	tiesin	hänen	
tulleen	vasta	kotiin.	Hän	oli	perheen	
paras	ja	tyypillisin	kanta-astuja	
eikä	sitä	kainostellut.	Kaikkein	
kovimmasta	tömäyksestä	arvasin	
hänen	hypänneen	alas	siltä	penkiltä,	
jonka	yläpuolella	oli	leipävarras.
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Vaistoni,	-	en	tiedä,	voiko	nyt	ihan	sanoa	naisenvaistoni,	mutta	jotakin	
sinnepäin,	oli	jo	ollut	jonkin	aikaa	kuuhollakorvin	ja	odottanut	jotakin.	
En	tiennyt,	mitä	se	olisi,	mutta	siitä	olin	varma,	että	se	liittyisi	noihin	
retkiin.	Eikä	se	ollutkaan	mikään	yllätys	ainakaan	minulle,	kun	Johannes	
sitten	eräänä	päivänä	asteli	kotiinpäin	lakkiaan	tarkasti	käsissään	
pidellen.	Arvasimme	siellä	jotakin	olevan	ja	sanoinkin	heti,	kun	oli	kerran	
variksenpesistä	puhunut.	Mutta	yllätys	oli	se,	että	ne	olivat	ihan	kananpojan	
näköisiä.

Siitä	toisesta	tulikin	sitten	myöhemmin	komea	kukko	ja	se	kanannäköinen	
muni	ihan	oikeita	kananmunia	ja	kuin	taitojaan	näyttääkseen	pyöräytti	joskus	
nahkamunankin.	Tämä	tapahtui	kuitenkin	arvokkaasti,	vailla	turhia	eleitä.	
Poikkeavasti	muista	kanoista	sille	oli	annettu	yksinoikeus	kävellä	pihamaalla,	
ja	se	näytti	sen	tietävän.	Taisipa	tietää	senkin,	että	oli	syntynyt	muita	
ylempänä.	Kotkottava	kanamaisuus	puuttui	siltä	miltei	kokonaan.	Eikä	se	
tarvinnut	nousukkaan	turhan	komeilevaa	ponnistelua,	arvokkuus	oli	sillä	kuin	
syntymälahja.

Jostain	syystä	kukosta	oli	tullut	kovin	kiukkuinen,	ja	sitä	jouduttiinkin	
pitämään	kokonaan	aitauksessa.	Usein	se	sieltä	kuitenkin	lensi	aidan	yli	ja	
silloin	siltä	sai	kyytiä.	Kerrankin	oli	naapurin	Maija	meille	tulossa	kun	kukko	
sen	huomasi.	Ohi	oli	Maijan	painuttava	aina	maantielle	asti	ja	suoraa	puuhun,	
joka	oli	tien	toisella	puolella.	Onneksi	Maija	oli	eri	hyvä	kiipeemään.	Koko	
ajan	oli	kukko	juossut	kintuilla	siivet	maata	laahaten.	Ei	se	kyllä	matkalla	
kerennyt	kiekumaan,	mutta	siellä	puun	alla	sitten.	Taisi	luulla	voittaneensa.

Onneksi	ei	kukaan	saanut	tietää,	että	mielipuuhaani	oli	yhteen	aikaan	ollut	
sen	härnääminen	kepillä,	navetan	taa	kun	ei	kukaan	nähnyt.	Mutta	olin	sen	
lopettanut,	kun	kukko	oli	aina	minut	nähtyään	ruvennut	kiekumaan,	se	oli	
kuin	mikäkin	taisteluhaaste.	Ja	katalan	salaisista	puuhistani	olivat	tuloksen	
hyvin	nähtävissä.	–	Eipä	silti,	oli	naapurissakin	äkkikiukkuinen	pässi,	jolta	oli	
monta	kertaa	kyytiä	saatu	ja	sen	ison	kiven	päälle	kiivetty	jos	oli	keretty.	Oli	
oikeastaan	jotain	tälläistä	mitä	taisimme	aina	joskus	elämältä	odottaakin.

	 	 	 –	Anna-Maija	–
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Se yks̀   sunnuntai
Hän	oli	lapsikatraan	keskimmäinen,	ilosilmäinen	ja	punaposkinen	tyttölapsi	
ja	hänen	paksu	ruskea	tukkansa	oli	kauniin	punertava,	mutta	suora	se	oli,	
totisesti.	Oli	hänellä	kyllä	muitakin	nimiä	oikean	nimen	lisäksi,	mutta	eivät	ne	
miltään	lempinimiä	olleet	ainakaan	hänen	mielestään,	päinvastoin.

Oli	sunnuntaiaamu.	Äiti	oli	lähtenyt	kirkkoon,	ei	hän	sinne	toki	usein	päässyt	
lähtemään,	mutta	oli	kai	siellä	tänään	jotakin	erikoista	kun	oli	äitikin	sinne	
kerennyt.	Toiset	lapsista	olivat	jo	ulkona	ja	mikä	missäkin.	Isä	oli	arvattavasti	
tavanomaisella	sunnuntaiaamukierroksellaan	tuumaille	ja	tarkastellen	oraiden	
ja	heinämaan	kasvua	ja	ojien	kuntoa.	Ja	hyvin	oli	hänelle	tuttu	pieni	metsä-
palansa,	ei	siinä	saanut	yksikään	koivunoksa	katketa	hänen	huomaamattaan.	
Saunavihdat	olisi	haettava	välihaasta.

Tänään	oli	laitettu	päälle	äidin	tekemä	hörhelöolkainen	pyhäessu	ja	puhtaan	
puuvillan	tuttu	tuoksu	oli	hetkessä	saanut	aikaan	suloisen	hyvänolon	tunteen.	
Vielä	hetkeksi	hän	istahti	penkille.

Tupa	oli	sunnuntaipuhdas.	Joku	oli	tuonut	pöydälle	suopursun	kukkia	ja	seinäl-
tä	katsoivat	kolme	pulleaposkista	ja	kiharatukkaista	enkeliä.

Tänään	oli	laitettava	kengätkin	jalkaan,	ja	hänen	kenkiään	kyllä	kehtasi	pitää	
pyhänäkin,	hän	oli	itse	ne	jo	eilen	kiilloittanut	niin	kuin	pyhää	varten.	Eivätkä	
ne	olleetkaan	mitkään	isonsiskon	vanhat.

Komealettinen	Ellu	oli	paras	ystävä	ja	hänen	kanssaan	oli	taas	eilen	sovittu	
tapaamisesta	ja	kerkisipä	sitä	jo	vaikka	lähtemäänkin.	Mutta	niin	oli	lähdet-
tävä,	ettei	Kosa	sitä	huomaisi,	hän	se	oli	sellainen	viisunikkariveli,	aina	oli	
keksimässä	kaiken	maailman	nimet,	nytkin	oltiin	Ellun	kanssa	Epäjumala	
ja	Koni.	Kyllä	se	muuten	mukava	oli	eikä	kiusaa	tehnyt,	mutta	se	laulukin:	
”Minä	nauraasin	harrun	naurua,	jos	Epäjumala	ja	Koni	keikahtaa,”	se	oli	kyllä	
tosi	kiusallinen.	Tänä	aamuna	sitä	ei	kyllä	ainakaan	kuunneltaisi.	Onneksi	ei	
Kosaa	näkynyt	pihalla,	eikä	näkynyt		vielä	rappusiltakaan.	Kun	ei	vain	olisi	
navetan	takana.	Askeleet	täytyi	sovittaa	aivan	kuulumattomiksi	kunnes	pääsi	
naapuritalon	suojaan.	Mutta	taakse	ei	katsottu,	eikä	perään	onneksi	mitään	
kuulunut.	Metsätietä	pitkin	voi	jo	pomppiakkin	ja	piikkilanka-aitaa	oli	varotta-
va.	Ellu	taisi	jo	odottaakin,	siellä	rappusilla.

Ensin	mentiin	katsomaan	rettunukkeja,	niitä	oli	monta	ja	ne	oli	laitettu	eilen	
riviin	nukkumaan.	Itse	niitä	oli	tehty	ja	vanhemmat	niistä	oli	tummempia	ja	
uudemmat	vaaleampia.	Tänään	ei	niitä	viitsisi	tehdä,	täytyisi	keksiä	jotain	
muuta.	Ja	kyllä	Ellu	keksi.	Heillä		piikomassa	oleva	aikuinen	sukulaistyttö	oli	
tänään	mennyt	kotiinsa,	sillä	oli	jänniä	tavaroita	ja	oli	Ellu	nähnyt	hänellä	puu-
teriakin.	Ja	niin	ystävät	Ellu	ja	Hilu	päättivät	mennä	vähän	katsomaan.	Kai	se	
sitä	puuteria	oli	kun	oli	purkissa	ja	haisikin	niin	hyvältä.	Tietenkin	innostuttiin	
sitä	kokeilemaan,	eikä	vähät	riittäny.	Ihmeen	valkoiseksi	muuttuivat	punaiset	
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posket	ja	käväisipä	taas	kerran	mieles-
sä	ihana	ajatus	filmitähden	urasta.	Sit-
ten	löytyi	vielä	hattukin,	se	oli	kauniin	
kirkas	ja	siinä	oli	iso	rusettikin.	Ellu	
koitti	sitä	ensiksi	päähänsä	ja	sitten	oli	
Hilun	vuoro.	Peili	olisi	tarvittu,	mutta	
hyvin	se	tuntui	päässä	pysyvän	ja	
sinne	alle	sai	hyvin	piiloon	kiusallisen	
suoran	tukankin.		Jo	nyt	olisi	kelvan-
nut	mennä	vaikka	kirkkoon.	–	Ajatus	
tuntui	hyvältä	ja	kirkkoon	päätettiin	
yksissä	tuumin	lähteäkin.	Vielä	silmät	
kiinni	ja	vähän	lisää	puuteria	että	
edes	näkyi	kunnolla.	Mukaan	otettiin	
myöskin	Ellun	pieni	laukku	ja	sinne	
virsikirja	niin	kuin	kirkossa	tavattiin.

Kilometrin	verran	oli	kirkolle	matkaa.	
Kenkiä	otettiin	vähän	välillä	pois,	mutta	kun	tultiin	kirkonkylään,	olivat	ken-
gät	taas	jalassa	kun	oli	kerran	pyhäkin.	Matkalla	Hilu	kertoi	kuinka	nuorempi	
sisko	(se	lellilapsi)	oli	päässyt	kirkkoon	ja	oli	sitten	kertonut	kuinka	siellä	oli	
ollut	pappi	neliikassa	ja	muu	väki	ylisängyssä.	–	Nytpä	sekin	nähtäisiin.

Kirkonkylä	tuntui	hiljaiselta.	Valkoiseksi	maalattu	kirkko	näytti	kovin	kauniil-
ta.	Aurinko	lämmitti	sen	seiniä	ja	sai	sen	näyttämään	vieläkin	valkoisemmalta.

Tultiin	jo	kirkon	porstuaan,	siellä	hetkeksi	pysähdyttiin	ja	kuunneltiin;	”Näin	
kaikkii	maa	nyyt	iiloisaan,	Siinullee	veisaa	kiitoostaan”,	kuului	kirkosta	voi-
makas	veisuu.	Ellu	aukaisi	korkean	kirkonoven	ja	olo	rupesi	tuntumaan	ennen	
kokemattoman	juhlalliselta.	Mutta	Ellu	se	näytti	niin	ihanan	varmalta.	Kävel-
tiin	kirkon	konkia,	pitkin	punaista	mattoa	ja	suunnattiin	sinne,	mistä	näkyi	
äidin	tuttu	pyhähuivi.	Saatiin	sujutelluksi	äidin	viereen	istumaan.	Mutta	toisin	
kuin	oli	odotettu,	ei	äiti	näyttänyt	oikein	ihastuneelta,	päinvastoin.	Ja	vähän	
nololta	se	tuntui	kun	äiti		antoi	nenäliinan	ja	naamat	oli	pyyhittävä.	Ehkä	siinä	
samalla	tuli	pyyhkäistyä	jokunen	pieni	ja	turha	haavekin,	mutta	näin	tuntui	
sittenkin	turvallisemmalta.	Niin	suurelta	tuntui	kirkko,	papilla	oli	juhlallinen	
ääni	ja	ihmiset	kovin	totisia.	Mutta	aurinko,	se	loisti	ikkunoista	ja	lämmitti.	Ja	
tuttu	suvivirsi,	jota	Ellunkin	kanssa	vähän	osattiin,	sai	pelokkaasti	pamppaile-
van	sydämen	rauhoittumaan.	Ja	hyvä	oli	istua	siinä	äidin	vierellä.

Päivän	uudet	ja	koetut	elämykset	olivat	pienen	ihmisen	elämässä	tapahtumia,	
jotka	eivät	tulisi	hetkessä	unohtumaan.				

	 	 	 	 	 Anna-Maija
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Ystävä
Ei	ole	ollenkaan	mukavaa,	jos	ei	ole	ystävää.	Ja	jos	sattuu	olemaan	vielä	
sellainen	kierosilmäinen	ja	takkutukkainen	niin	ei	ole	helppoa	saadakaan	
ystävää,	ei	ainakaan	sellaista	kuin	Ellu.

Rosalii	oli	jo	kymmenen	vanha.	Eivät	hänen	silmänsä	paljon	kierossa	olleet,	
mutta	kun	oli	tukka	ainaisessa	takussa	niin	näyttivät	silmätkin	olevan	
paljon	kierommassa	kuin	olivatkaan.	Eikä	kukaan	huomannut,	kuinka	
pippurinruskeat	ne	olivat,	vielä	vähemmän	kukaan	ajatteli,	millainen	olisi	ollut	
hänen	sinisenmusta	tukkansa	pestynä	ja	kammattuna.	Ainainen	luonnontakku	
tukassa	ei	kyllä	ollut	hänen	syytään	ollenkaan,	kun	ei	voi	lapselta	vaatia	
ainakaan	sellaista,	mitä	ei	ole	kotona	opetettu.	Jos	oli	silmässä	jotakin	vikaa,	
niin	se	oli	korvattu	ruskealla,	paljolla	ruskealla.	–	Mutta	–	totta	puhuen,	
hänellä	oli	ilkeä	kieli.	Eikä	ollut	kukaan	koko	koulussa	ainakaan	sontiaista	
parempi.	Ja	sitten	oli	hänkin	vain	kierosilmä	ja	takkutukka.	Eikä	ollut	
ystävää.	Ja	silloin	kun	ei	ole	ystävää,	silloin	melkein	aina	toivoo,	että	ei	olisi	
ystävää	kellään	toisellakaan.	Ei	ollut	hyvä	nähdä,	kuinka	Ellu	ja	Hilu	kulkivat	
aina	käsi	kädessä.

Ellu	ja	Hilu	olivat	ystäviä,	tosiystäviä.	Kuinka	viitsisi	muuten	aina	odottaa	
toista,	kun	ei	ollut	edes	samalla	luokalla.	Ellu	teki	sen,	eikä	Hilun	tarvinnut	
koskaan	lähteä	koulusta	yksin.	–	Taikka	hypätä	kyydistä,	vaikka	hevonen	
juoksi	täyttä	vauhtia.	Hypätä	siitäkin	huolimatta,	vaikka	olisi	kyydillä	päässyt	
kylmän	kurkinevan	ohi	paljon	nopeammin.	Hilukin	oli	kyytiin	yrittänyt,	mutta	
kun	oli	saanut	vain	toisella	kädellä	kiinni	niin	oli	sitten	maata	laahannut	
ja	siihen	jäänyt.	Itku	olisi	tullut	mutta	kun	näki	että	Ellu	hyppäsi.	Ei	olisi	
kyllä	halunnut	Ellun	kaatuvan,	ei	edes	lumihankeen,	vaikka	tiesi,	ettei	se	

tehnytkään	niin	kipeää	kuin	jos	
olisi	kovalle	maantielle	kaatunut.

Rosalii	istui	reessä	jyväsäkin	
päällä	ja	olisi	tuntenut	itsensä	
kukkulinnanherraksi,	ellei	olisi	
nähnyt,	kuinka	Ellu	taas	otti	
Hilua	kädestä.	Eikä	tuntunut	
kovinkaan	hyvältä,	vaikka	oli	
kyytiin	päässytkin.	Mieluummin	
olisi	kävellyt,	kun	vain	olisi	joku	
ottanut	kädestä.

Sinä	päivänä	se	tapahtui.	Rosalii	
oli	sen	keksinyt.	Huomenna	
olisi	hänelläkin	ystävä.	Ellu	ei	
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varmaankaan	ollut	huomannut,	että	Hilulla	oli…	–	Oikeastaan	he	eivät	olleet	
koskaan	pahemmin	riidelleet.	Oli	samaa	matkaakin	melkein	aina	kuljettu.	
Rosalii	tietenkin	aina	toisella	puolella	tietä,	mutta	huomenna…

–	Vääräsääri!	Ellu	katsoi	ihmeissään.	–	Hilu	on	aika	vääräsääri.	Rosalii	
sai	lisää	rohkeutta.	–	Senkin	vasenkätinen…	hoikkaniska	hiluvilu.	Ei	
näyttänyt	saavan	Hilukaan	sanaa	suustaan.	–	Senkin	halju!	Köyhäkaula	
vääräsääri	karvootoonteerenpoika…	-	Hiljaa!!	Takkupää.	Se	oli	Ellu	ja	se	tuli	
odottamatta.

Ikävä	kyllä,	siitä	tuli	aika	ruma	ilkeiden	sanojen	sota.	Ja	toiset	niistä,	
jotka	osuivat,	koskivat	tietenkin	kaikkein	kipeimmin.	Hilu,	josta	oli	ollut	
tarkoitus	tehdä	päähenkilö,	oli	nyt	milteipä	sivustakatsoja.	Ellu	iski	hänen	
puolestaan.	Mutta	kummallista	kyllä,	ei	tehnyt	sitä	kauan.	Kummallista	siitä	
syystä,	etteivät	sanat	loppuneet	ainakaan	mielikuvituksen	puutteesta.	Ellu	oli	
muuttunut	ihmeen	hiljaiseksi.	Toisella	puolella	seisoi	sota	yksinpuolin,	ei	enää	
kovinkaan	kiivaana,	mutta	kun	tultiin	siihen	risteykseen,	jossa	tiet	erkanivat,	
olivat	Ellu	ja	Hilu	jo	yltä	päältä	täynnä	ilkeitä	ja	pistäviä	sanoja.	Liekö	Ellun	
hiki	tullut	vai	miksi	riisui	takkinsa	ja	antoi	Hilulle:	–	Pidä	tuota.	Sitten	Ellu	
kääri	hihansa,	hyvin	…	hitaasti.	Jo	oli	outoa.	Yhtäkkiä	Hilu	muisti,	että	Ellu	
oli	joskus	kertonut	jostain	miehestä…	urhoollisesta	miehestä,	joka	oli	aina	
taistellut	oikeuden	puolesta	kun	oli	ensiksi	käärinyt…Ellu?	Oli,	Ellu	oli	se	
Urhoollinen	Mies.	Eikä	urhoollinen	mies	nähnyt	eikä	kuullut	mitään.	Jokin	
kummallinen	voima	oli	saanut	hänet	temmeltämään	vimmatusti,	kunnes	
vihollinen	istui	lumihangessa	eikä	uskaltanut	liikahtaakaan.	Sitten	ei	ollut	
enää	urhoollista	miestä,	oli	vain	Ellu,	joka	laittoi	takin	päälleen	ja	otti	Hilua	
kädestä.	Turvallinen,	rauhallinen,	hassu	ja	arvaamaton,	urhoollinen	Ellu.

Rosalii	istui	lumihangessa.	Ei	
mikään	iso	ja	paha,	pieni	ja	
tuhma	vain.	Mutta	joka	päivä	
hän	oppi	uusia	asioita	ja	tätä	
menoa	hänestä	tulisi	viisain	
ja	kaunein.	Jostain	syystä	
hän	näytti	aivan	vastapestyltä	
ja	kauneus	riippui	nyt	
ihan	vain	kammasta.	
Mutta	huomenna…	niin,	
huomennakin	olisi	kuljettava	
toisella	puolella…	tai	siellä	
vähän	kauempana…	perässä.

	 	 Anna-Maija
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Isolan paappa menee maidolta
Tuu	kattoon	lumiukko	kävelee!	Kolmivuotias	kurkistaa	ikkunasta	ja	vierelle	
ilmestyvät	viisivuotiaan	uteliaat	silmät.	–	Eipäs	ku	Isolan	paappa.	–	Paappa	
parka,	sanoo	äiti.

Eikä	kolmivuotias	enää	kysy	mitä	varten	paappa	on	parka.	Pakkasella	kaikki	
ovat	parkoja	jotka	menevät	tietä	pitkin	eikä	Isolan	paappa	ole	mikään	eri	
parka.

Isolan	paappa	menee	maidolta.	Kannussa	on	tavanmukainen	kaksi	litraa	ja	
toisessa	kädessä	keppi.	Askel		ei	ole	enää	ripeä	pakkasellakaan,	mutta	vakaa	
se	on	ja	maitonsa	hän	hakee	joka	päivä.

Hän	ei	ole	ihan	terve	enää	ja	joskus	kun	kylmä	ja	kiukkuinen	tuuli	on	
salvata	hengityksen	paappa	poikkeaa	taloon.	–	Hän	ei	ole	saita	sanoistaan	
ja	pieni	kysymys	saa	aikaan	runsaan	sanojen	tulvan	joka	kasvaa	ja	kasvaa	
kuin	puu	ja	runko	on	vahva.	Hän	nousee	ja	ojentaa	kätensä	ikkunasta	
toiseen	ja	viittoilee	yli	lakian	maan.	Eikä	hän	puhu	tuskasta	vaikka	puhuu	
työstä	ja	kohta	tietää,	että	paapan	elämänpuun	pienimmässäkin	oksassa	on	
arvaamaton	määrä	sivuhaaroja.	–	Kun	hän	näkee	kysyjän	ihmettelevän	ja	
hämmästyneen	ilmeen,	kiekauttaa	hän	naurunsa.	Isolan	papan	naurunkiekaus	
elämälle	on	kuin	kukon	kiekaus	aamulle.	Sellaista	naurua	ei	naura	kukaan	
joka	ei	ole	elämästä	pitänyt.	Eikä	hän	ole	pyrkinyt	itseään	kehumaan,	hän	
on	vain	kertonut	siitä	mikä	on	ollut	tärkeää	hänelle.	–	Vaan	millaisen	työn	
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on	tehnyt.	Lakeus	ympärillä,	
tasaiset	pellot	joka	puolella,	
miltei	kaikki	on	hän	raivannut.	
Suurin	osa	kylän	taloista	seisoo	
nyt	sillä	maaperällä	jonka	hän	
on	muokannut.	Hien	ja	vaivan	
voi	kyllä	aavistaa.	–	Kun	paappa	
sitten	lähtee,	jää	ihmettelemään	
millaisia	mahtavat	olla	ne	
lukemattomat	muut	oksat	
monine	sivuhaaroineen,	
jotka	kasvoivat	Isolan	paapan	
elämänpuussa	ja	korvissa	kaikuu	
paapan	naurunkiekaus	elämälle.	

Ja	siinä	hän	nyt	menee,	Isolan	
paappa.	Pakkaspoika	on	
huuruttanut	komean	villapaidan	
valkoiseksi.	Jos	tulee	tällaisena	
päivänä	paappaa	vastaan	hän	
kertoo	villapaidoistaan	ja	
turkkiliivistään.	Eikä	paapasta	
koskaan	tiedä.	Voi	olla,	että	
tällaisena	päivänä	hän	muistaa	omenapuunsa.	–	Hän	pysähtyy	ja	kääntyy	
ikkunaan	mistä	lapset	vilkuttavat.	Vaan	ei	poikkee.

Huomenna	hän	menee	toista	tietä.	Isolan	paapalla	on	maitonsa	viidessä	
talossa	kolmen	kylätien	varrella,	ja	sen	jälkeen,	kun	hän	poikkesi	ensimmäisen	
kerran,	on	talossa	tiedetty,	että	Isolan	paappa	on	maitonsa	ansainnut.

	 	 	 	 A-M



���

Ellu keksi taas
Nuoremman	siskon	kanssa	oli	käyty	Ellusta	jonkinlaista	henkistä	kamppailua,	
ja	jotenkin	tuntui	siltä,	että	Hilu	rupesi	olemaan	ylivoimainen.	Oikeastaan	
ei	sisko	sopinut	kuvaan	ollenkaan,	sattui	vain	kaikenlaista	harmia.	Ellun	
kekseliäisyys	oli	pelastanut	silloinkin,	kun	Pulu	oli	nielaissut	sokerinpalan	
väärään	kurkkuun.	Ellu	oli	vienyt	siihen	kamariin,	jossa	on	seinä	täynnä	
ruusuja	kuvia,	laittanut	vällyjen	alle	ja	antanut	asperiinia.	Samalla	oli	myöskin	
Ellun	arvo	kohonnut	entisestään.	Oikeastaan	Kosan	keksimä	”Epäjumala	ja	
Koni”	oli	kiusallisuudestaan	huolimatta	tosi	hyvä	ja	kuvasi	sattuvasti	heidän	
suhdettaan.	Ellulla	oli	huima	mielikuvitus	ja	Hilu	ennakkoluuloton…

Ja	voi	voi!	Taas	on	Ellu	keksinyt	ja	taas	astelee	kirkonkylää	kohti	Ellun	
komeat	ja	Hilun	ihan	pikkuisen	luonnonväärät	sääret.	Iltahämärissä.	Ilman	
lupaa,	mutta	ei	ilman	päämäärää.	Ajatus	edessä		olevasta	kielletystä	ja	
mielekkäästä	tekee	askeleet	taitaviksi,	eikä	kuralätäkköihin	astella.	Hilu	vain	
kerran,	kun	tulee	se	riihi,	joka	on	mustan	ja	pimeän	näköinen	ja	sitten	Hilu	
katsoo	vain	siihen	riiheen	eikä	ollenkaan	kuralätäkköön.

Kirkonkylässä	on	aika	kiva	kulkea	kun	näkyy	ikkunoista	valot	ja	kirkon	
ohi	mennään	kuin	ei	huomattaisi,	vaikka	oikeastaan	halutaan,	ettei	kirkko	
huomaisi	heitä.	Kauempana	katsotaan	sitten	vasta	taakse.

Siten	seisovat	Ellu	ja	Hilu	pimeällä	takapihalla,	ilman	rahaa.	Takaovi	
löydetään	suunnitelman	mukaisesti,	vaikka	onkin	pimeää.	Ja	Hilua	pelottaa.	
Mutta	Hilu	tietää,	että	Ellua	ei	pelota,	eikä	Hiluakaan	sitten	oikeastaan	
pelota.	Sitten	löytää	Ellun	sormet	oven	raon	ja	kun	tulee	se	sopiva	aika,	
tekee	Ellu	pienen	ryntäyksen	siihen	paikkaan,	joka	on	oven	raosta	sopivaksi	
katsottu.	Eikä	Hilua	tarvitse	odotella.	Paikka	ei	ole	kuitenkaan	etupenkki,	
vaan	sellainen	paikka,	missä	on	penkit	edessä	ja	takana	ja	sitten	vedetään	
päät	matalaksi.	Ellu	kääräisee	vielä	kitinvalkoisen	essunsa	vyötärölle,	ettei	
loistaisi	pimeässä.	Ja	Hilu	tietää,	että	Ellu	on	viisas.
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Sitten	näkyy	sieltä	penkkiriviltä	vain	
kaksi	silmäparia,	sellaista,	joiden	ei	
oltu	nähty	sinne	menevän,	kahden	
pienen	ja	hassun	ihmislapsen	silmät,	
jotka	odottavat	jotakin.	Ehkä	sellaista,	
mikä	oli	jo	nähty	siellä	maailmassa,	
joka	on	lapsen	mielikuvitus.	Ja	se	
saattaa	olla	joskus	hurja	ja	ihana.	
Sitten	tuleekin	kaikkea	niin	paljon,	
että	ei	pysty	tajuamaan	ja	silmät	
katsovat	vain…

Sitten	Ellu	sipisee,	että	hätä	ja	eikä	
uskalla	lähteä	ulos,	jos		ei	päästäisi	
enää	sisälle	ja	sitten	Ellu	menee	
vieläkin	matalammaksi.	Mutta	hätä	
ei	odota	ja	pieni	lirinä	on	Ellun	
korvissa	koski	ja	kohina.	Hilu	kuulee	
jotain	ja	katsoo	Elluun,	mutta	ei	usko	
mitään,	kun	Ellun	naama	on	tyyni	ja	
arvaamaton.	Eikä	Hilu	enää	ajattele,	
mitä	luuli.	Sitten	taas	katsotaan,	mitä	
on	katsomaan	tultu.	Eikä	kumpikaan	yhtään	tiedä,	että	juuri	samalla	hetkellä	
on	Ellun	isä	aukaissut	hengästyneenä	Hilun	kodin	oven	ja	kysyy	hätääntyneenä	
että	”Oottako	nähäny	Ellua”?	Ja	sitten	hätääntyy	Hilunkin	äiti…

Kun	sitten	on	vielä	katsottu	elokuvaa	ja	Ellu	viimein	huokaisee	”Loppusluut”,	
joka	onkin	ainoa	sana,	minkä	Ellu	on	ehtinyt	lukea,	tulee	valot.	Sitten	vasta	
huomataan,	ettei	paljon	muita	ollutkaan.

No	niin.	Sitten	vain	astellaan	kotiinpäin.	Hilulla	on	toinen	sukka	märkä	ja	
Ellulla	joku	muu.	Ja	ilta	on	pimentynyt	vain.	Eikä	Ellukaan	puhu	mitään,	
odotetaan	vain,	koska	näkyy	se	tuttu	valo	tutusta	ikkunasta…

Sitten	ei	ainakaan	pariin	päivään	hymyillä	sitä	hymyä,	jota	on	hymyilty	aina	
silloin,	kun	ohi	on	mennyt	sellainen	auto,	jossa	on	SF,	vaikka	Ellu	tietääkin,	
että	se	tarkoittaa	Suomi-Filmi	ja	että	autoissa	kulkee	kykyjenetsijät.

	 	 	 	 Anna-Maija
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Punainen villakoira

Punainen	villakoira	

lattialla	leikki.	

Konttas	siihen	Heikki,	

villakoiran	söi.

Äiti	maton	piiskasi,	

takapuoleen	huiteli,	

ja	koko	kylä	kuunteli	

kun	matto	metelöi.
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”Kaikilla	on	siivet”

Punainen villakoira

Punainen	villakoira	

lattialla	leikki.	

Konttas	siihen	Heikki,	

villakoiran	söi.

Äiti	maton	piiskasi,	

takapuoleen	huiteli,	

ja	koko	kylä	kuunteli	

kun	matto	metelöi.
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Pikku Napoleon
Motto:	Mehän	tiedämme	sen	joka	ihminen,	ei	hiiri	ole	koirankaan	arvoinen.	
Mutta;	vaikka	tiedänkin	sen	tietää	tahtoisi	en.	Pikku	Napoleon,	kuollut	hiiri	
vain	on.

Sinä	päivänä	kuulin	ihmeellisen	tarinan.	Lapsuuden	viehättävimmän	ja	
surullisimman	tarinan.	En	muista	hetkeä	jolloin	äitini	sen	kertoi,	mutta	ne	
kuvat,	jotka	se	toi	mieleeni,	ovat	jääneet	sinne	sellaisena	kuin	ne	silloin,	
samana	hetkenä,	kun	hän	kertoi	tarinan	ensimmäisen	kerran.

Se	on	tarina	pienestä	harmaasta	hiirestä,	joka	olisi	aivan	yhtä	hyvin	voinut	
olla	jokin	”huii	hiiri”.	Kuitenkin	muistaessani	tulee	aina	mieleen	Napoleon,	
kun	yritän	keksiä	sille	nimeä.	Pikku	Napoleon,	olipa	heissä	sitten	jotakin	
samanlaista	tai	ei.	Jos	haluat	katsoa	niin	näytän	kyllä	mielelläni	nämä	kuvat,	
kunhan	et	odota	vallan	ihmeitä.

Aukaistaan	ovi	yhdessä.	Alussa	aina	tapaan	istua	tuohon	ovensuutuolille,	siitä	
näkee	hyvin	koko	kuvan.	Tuo	pöytä	tuossa	on	hyvin	tärkeä,	se	on	talon	vanha	
perintöpöytä	ja	nähnyt	paljon.	Sen	ympärille	rakentuu	koko	kuva.	Katso	
miten	monta	pientä	kasaa	siinä	on	perunankuoria.	Perunankuoria	pöydällä	ja	
pöydän	alla.	Ja	leivänmuruja.		–	Ei	ihme,	näkisitpä	kuinka	paljon	on	pöydän	
alla	pieniä	jalkoja,	eikä	monikaan	edes	ulotu	vielä	lattiaan	asti.	Monta	pientä	
ihmistä	hyvin	tärkeässä	toimituksessa.	–	Tällä	hetkellä	pitäisi	olla	pöydän	
alla,	että	näkisi	sen	paremmin.	Tiedän	että	se	tulee	kohta.	Se	on	tullut	aina	
ennekin.	Tuolla	tuvan	lattianrajassa	on	pieni	reikä	ja	sieltä	se	aina	tulee.	Yksi	
ainoa.	Pieni	ja	harmaa.	Kaikki	tietävät,	että	se	tulee	taaskin.	Kukaan	ei	ole	
halunnut	tukkia	sen	reikää,	ei	isä	eikä	äiti.	Vaan	ei	kukaan	tiedä,	koska	se	on	
ensimmäisen	kerran	kurkistanut	ihmisen	maailmaan.

Tällä	hetkellä	on	kuitenkin	niin,	että	se	tietää	ruoka-ajat	ja	se	on	uskollinen.	
Ja	kummallista,	se	ei	erehdy	koskaan	tulemaan	väärään	aikaan.	–	Nytkin	se	
on	siellä,	vaikka	kukaan	ei	huomannut,	koska	se	tuli.	Eikä	kukaan	kirkaise	
eikä	vedä	jalkojaan	pois	pöydän	alta,	vaikka	kaikki	jo	tietävät,	että	se	on	siellä.	
–	Ja	ihmeellistä,	katsokaa,	kuinka	se	sopii	tähän	kuvaan.	Nuo	lapset	ja	hiiri,	
eikä	niissä	ole	jotakin	samanlaista.

Ja	sitten	tämä	kuva.	–	On	aamuvarhainen.	Tuvassa	on	hiljaista.	Ei	jalkojen	
töminää	ei	ääniä,	pieniä	eikä	suuria.	Voiko	sanoa	että	arkiaamussa	on	
hartautta.	Vain	äiti	on	herännyt	ja	laittanut	tulen	takkaan.	Tuossa	hän	istuu	
takan	vieressä	ja	solmiaa	mustaa	pitkää	tukkaansa.		Kahvipannu	on	takan	
raakussa,	lämpö	tuntuu	hyvältä.	Tässä	kohdassa	haluan	aina	istua	tuon	
äidin	vieressä.	Taaskin	tiedän,	että	se	tulee	kohta	ja	haluan	nähdä	sen	aivan	
läheltä.	–	Kummallista,	en	näe	sen	koskaan	tulevan,	kuitenkin	se	jo	istuu	
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tuossa	takkakivellä,	pienenä	ja	pyöreänä.	Ja	he	katsovat	toisiaan,	ihminen	ja	
hiiri.	Katso,	kuinka	mustat	ja	kirkkaat	silmät	sillä	on.	Nuo	silmät	haluan	aina	
nähdä.	Hiiren	silmät,	jotka	luottavat	ihmiseen	kuin	lapsi.	–	Sitten	se	pesee	
itsensä	pelkäämättä,	rauhallisena.	Näin	korkealle	se	ei	ole	vielä	koskaan	
uskaltanut.

Kolmas	kuva	on	hyvin	todellinen.	–	Näen	pieksun,	naapurin	mamman	pieksun,	
josta	äiti	on	aina	kertonut	vain	pelkkää	hyvää.	Joka	oli	aina	juossut	auttamaan	
tarpeen	tullen.	Nyt	näen	tuon	touhukkaan	ja	hyväntahtoisen	pieksun	hirveän	
suurena	ja	vääränoukkaisena	ja	kuulen	jotain	ylhäältä	ääneen	joka	kaikuu	
korvissa	julmana	ja	murskaavana:	”Tuollaasia	ei	teillä	tartte	elättää”.	Eikä	
pieni	hiiri	osaa	pelätä.	Miltei	murskattuna	se	vaivoin	pääsee	omaan	koloonsa	
eikä	koskaan	tule	takaisin.	…	Pikku	Napoleon	kuollut	hiiri	vain	on.

	 	 	 	 	 	 	 A-M
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Matkalla
Linja-auto	pysähtyy.	Tässä	kulmassa.	Tähän	aikaan.	Joka	päivä.	–	Tungemme	
itsemme	linja-autoon,	joka	on	jo	ennestään	täynnä	kuin	kivispiira.	Työläisiä,	
joku	koululainen,	farmaseutti.	Enimmäkseen	työläisiä,	tupaten	täynnä	joka	
tapauksessa.	Tavanmukainen	ilmanala,	joka	ei	sovi	yhteen	päänkivun	kanssa.	
Istuinta	on	turha	etsiä.	Vaistomaisesti	katson	kuitenkin	vieressä	olevaa	
penkkiä.	Reunalla	on	vähän	tyhjää	tilaa.	Loput	penkistä	täyttyy	naisihmisellä	
ja	yhtä	täysinäisellä	kantokassilla,	joka	vie	tilan	ikkunan	puolelta.	Taas	
yritän	tehdä	jotakin	sellaista,	jonka	tiedän	mahdottomaksi;	yritän	tunkea	
itseäni	istumaan.	Ei	liiku	emäntä,	ei	liiku	kassi.	Naispuolinen	faruk	ei	
osoita	eleelläänkään	huomanneensa	yritystäni.	Mikään	ei	saa	kuitenkaan	
minua	nousemaan.	Istutaan,	kun	on	kerran	ruvettu-	-	Kymmensenttinen	
istuinpaikaksi	on	kuitenkin	toivottoman	pieni	enkä	totisesti	ole	mikään	
tasapainotaiteilija.	Kaikella	on	rajansa,	sanotaan.	Onneksi	pystyn	silloin	
tällöin	hillitsemään,	ympäristön	ja	olosuhteet	huomioon	ottaen,	luonteessani	
piilevän	väkivaltaisuuden.	Nousen	silminnähtävän	tyynesti	seisomaan.	Madam	
vieressä	saa	kuitenkin	pistävän	kiukkuisen	tuijotuksen.	–	Mutta	tuijotus	ei	
auta.	Madam	vieressä	ei	katso,	ei	ole	tietääkseenkään.	Päätän	unohtaa	itseni.

Seuraavassa	tienhaarassa	jää	pois	ainakin	kaksi	tai	kolme.	Kolme	jää.	
Minkähän	laista	olisi	jäädä	pois	tässä,	lähteä	kulkemaan	tuota	tietä	tuonne	
taloon…	Tähän	aikaan	vuodesta	ei	ole	kaunista	missään.	Lokaa	ja	kuraa	
ulkona	ja	sisällä.	aurinkoa	ei	juuri	näy.	Räntää,	joka	maata	koskettaessa	
muuttuu	kuraksi,	-	ainakin	siellä,	missä	pitää	kulkea.	Voi	hyvänen	aika,	
-	nainen,	joka	tulee	autoon,	hymyilee.	Miksi	hymyillä	kun	on	räntää	päässä.	
–	Oikeastaan	pitäisi	olla	kunnon	talvi,	tai	ei,	ei	sekään…

Linja-auto	vie,	pysähtyy.	Vie.	Pysähtyy.	Rakennusmiehiä,	kirvesmiehiä	
karvalakit	päässä.	Kuukausilippuja.	Kuljettaja	toimii	rahastajana.	Kaksi	
nuorta	naista,	toisella	samanlainen	takki	kuin	eilen	ostamani.	Siinä	minun	
erilaiseni.	–	Lihava	nainen	vierelläni	istuu	hievahtamatta.	Siirryn	käytävällä	
taaksepäin.	Joku	nykii	hiastani:	Mikset	istu?		Naurattaa.	Tosiaan,	kaksi	tyhjää	
penkkiä.	Siinä	vain	seisot	ja	seisot,	nauraa	hän,	joka	nykii	hiastani.	Naurattaa.	
Me	nauramme.	Sileäniskainen	kuljettaja	katsoo	peilistä	ja	hymyilee	hiukan.	
Prrr..	soi	terävänä.	Kuljettaja	säpsähtää.	Auto	pysähtyy.	Lihava	naisihminen	
nousee,	maksaa	kuljettajalle	ja	lähtee.	–	Kassi,	huomauttaa	kuljettaja.	Joku	
ojentaa	kassia,	naisihminen	ottaa	sen	arvokkaasti,	hänkö	muka	unohtaisi	
kassinsa.	–	Auto	lähtee	uudelleen.	–	Odottakaa,	pysähtykää,	mieshenkilön	
ääni	takaa,	hätäinen	prr…	-joku	yritti	kyytiin!	Jälleen	pysähdys.	Ovi	aukeaa.	
Odotetaan.	Ei	kuulu	mitään.	Viimein	kuljettaja	hypähtää	ovelle,	kurkistaa	
pimeyteen.	Menee	takaisin	paikoilleen	ja	jää	odottamaan.	–	Ulkona	on	tosiaan	
pimeää.	Tähän	aikaan	vuodesta	tulee	pimeys	hetkessä	–	hapuilee	pimeydestä	
ovipieliä.	Ihminen?	Se	on	tosiaan	ihminen.	Se	nousee	hitaasti,	vaivalloisesti	
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ylöspäin	ja	katsoo	istuinta,	
ensimmäistä	tyhjää	istuinta	oven	
vieressä.	Auto	nykäisee.

Älkää	–	odottakaa,	sanoo	tulija.	
Auto	pysähtyy	kokonaan.	–	Maksu,	
sanoo	kuljettaja.	Tulija	tarttuu	
pitämään	kiinni	tangosta,	etsii	
aikansa	ja	maksaa.	Retkahtaa	sitten	
istumaan	ensimmäiseen	penkkiin	
oven	vieressä.

Ovi	sulkeutuu.	Kuljemme	taas.	
–	Kummalliset	kasvot	ajattelen,	
ikävät,	vastenmieliset.	Juonteita	
alaspäin,	kummalliset	sammuneet	
kasvot.	Koiran	naama,	puu	-	kivi?	
Ei,	se	on	ihminen.	Sillä	on	hattu	
ja	takki.	Pitkä	resuinen	ulsteri.	
Siinäkin	on	jotakin	hyvin	outoa.	
Kantaakohan	se	koko	omaisuuttaan	takkinsa	helmassa.	On	siinäkin	järkeä	
laittaa	tuollaiset	möltit	vuorin	sisälle,	ei	ole	muutenkaan	kauneudella	pilattu.	
Lika	ja	haju,	sitä	ei	erota	mutta	sen	vaistoaa.	Uteliaisuuteni	on	herännyt.

Tuollaisiahan	löydettiin	roskapöntöistä.	Tosiaan,	-	roskapöntöistä.	Niitä	
nukkuu	veneiden	alla.	Puliukko?	Siinä	on	ilmielävänä	puliukko.	Ei	kyllä	osaa	
ajatellakaan	ennen	kuin	näkee.	–	Kotoinen	kolinajuoppo,	sehän	on	suorastaan	
enkeli	tuon	rinnalla.	Inhottavaa,	totisesti	inhottavaa…	Mutta	miksi	ne	tulevat,	
sääli	ja	myötätunto.	Tietenkin	ne	tulevat	taas.	Halu	auttaa,	ymmärtää,	ottaa	
kädestä;	tule,	sinä	kurja,	oletko	sairas,	tule,	autan	sinut	takaisin	elämään.	–	
Tekopyhä!	Tässä	sitä	istuu	oikea	laupeudensisar,	joka	ymmärtää,	ottaa	kädestä	
ja	auttaa,	auttaa.	Mitä	hullua!	En	katso	enää	tuohon	olioon	etupenkillä.

Hätkähdän,	minunhan	piti	jäädä	tässä.	Pysäys.	Puliukko	nousee,	on	kaatua	
ja	tarraa	molemmin	käsin	kiinni	mistä	saa.	Tuskin	pysyy	vieläkään	pystyssä.	
–	On	tosiaan	inhottavaa	miten	jotkut…	-	Meitä	on	vielä	muutamia.	Lähdemme	
vasta	tässä.	Auto	tyhjenee…	sillä	oli	kiviä	takin	helmassa…	molemmilla	
puolilla…	tasapainoelimet…sota…	Sanat	tulevat,	tuskin	kuulen,	mutta	ne	
iskeytyvät	tajuntaani,	jäävät	sinne	ja	saavat	ryntäämään	ulos.	-	-	-	En	löydä,	
en	näe	häntä	enää,	on	pimeää.	Mutta	minähän,	mistäs	minä	olisin	tiennyt,	
-	vaikka	vannon,	en	tiennyt	niistä	kivistä	–	en	yhdestäkään.		–	Lähden.	Minulla	
on	vielä	matkaa.

	 	 	 	 	 A-M
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Aamusta iltaan asti
Äiti	oli	laittanut	asialle,	antanut	maitokannun	ja	tainnut	varoittaakin,	että	
älä	sitten	kaada.	Tie	oli	tuttu	ja	oli	hyvä	olla,	kun	oli	ihan	oikea	asia	uskottu.	
Täytyi	koota	miltei	maahan	asti	ulottuva	hameen	helma	toiseen	käteen	ja	
vähän	juosta	kipaista.	–	Tulihan	sitä	maitoa	ja	tullessa	se	sitten	kaatui.	Ihan	
vain	äkkiä.	Aivan	oli	äkkiä	tullut	se	kivikin	ja	sitten	vain	lensi	ja	ihan	oli	
kannu	tyhjä	kun	katsoi,	eikä	millään	saanut	takaisin.	Ja	kun		tiesi,	että	äiti	
odotti.	Aivan	olin	jo	etukäteen	iloinnut	siitä,	kuinka	äiti	katsoisi	ikkunasta	ja	
näkisi,	että	nyt	tullaan.	Eikä	millään	olisi	tahtonut	tuottaa	äidille	pettymystä.	
Ei,	-	kannu	ei	saanut	olla	tyhjä.	Ja	mitä	lähemmäksi	kotia	pääsi,	sitä	enemmän	
rupesi	kannu	painamaan	ja	sitä	useammin	täytyi	kättä	vaihtaa	mitä	selvemmin	
rupesi	äiti	ikkunasta	näkymään.	–	Ihan	taisit,	pieni	Jenny-Maria,	uskoa	
itsekin,	että	siellä	oli	sitä	maitoa	sittenkin.

Niin,	Sinähän	se	olit,	meidän	mumma,	tuo	pieni	Jenny-Maria.	En	muista,	
että	olisit	satuja	kertonut.	Ne	olivat	aina	jotain	tuollaisia	aitoja	”tosisatuja”,	
elettyjä,	joita	aina	joskus	tuli	mieleesi	ja	joita	sitten	saatiin	kuulla.	Aina	niissä	
oli	jotain	sellaista,	joka	viehätti	kovasti.	Tässä	pienessä	maidonhakujutussa	
minua	viehätti	erikoisesti	tuo	Sinun	lapsenuskosi.	Sulla	se	tuntui	olevan	vahva,	
että	sai	milteipä	toisenkin	uskomaan.	En	nyt	muista	uskoiko	se	äitisi,	mutta	
se	ei	ollutkaan	kertomuksessasi	tärkeintä.	–	Sitten	ajattelin,	että	sellaista	
lapsenuskoa	olisit	tainnut	tarvita	monet	kerran	sinä	aikana,	joka	on	lapsuutesi	
ja	tämän	päivän	välillä.

En	tiedä,	kun	aioin	kirjoittaa	Sinusta	jotakin,	kun	oli	niin	paljon	kaikenlaista.	
Sitten	rupesin	ajattelemaan,	enkä	osannutkaan	kirjoittaa	yhtään	mitään.	Kun	
en	tiennyt,	mikä	oli	tärkeää	
ja	mikä	ei.	Oikeastaan	sitä	
tietää	toisesta	hyvin	vähän,	
äidistäänkin.	Vain	sen,	
minkä	näkee	ja	kuulee,	
kun	kuitenkin	enempi	on	
se,	mitä	ei	voi	nähdä	eikä	
kuulla.	–	Mutta	sen	tiedän,	
että	Sinä	se	tiedät	elämästä	
yhtä	ja	toista.	Ehkä	oli	sitä	
murhetta	enemmän	kuin	
iloa.	Mutta	sittenkin,	-	kun	
köyhyys	voi	olla	rikkautta	
ja	rikkaus	köyhyyttä	ja	
kuolema	elämän	alku.	Eihän	
sitä	oikein	osaa	aina	niin	
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ajatella.	Mutta	niin	olen	
kuullut	ja	melkein	uskon	
siihen.	Ja	tiedäthän	sen,	
”Jolle	paljon	uskotaan…”,	
minusta	tuntuu,	että	se	oli	
laitettu	myös	Sinua	varten.

Toivon,	että	mieleesi	on	
jäänyt	vain	ne	aurinkoiset	
päivät,	sellaiset,	joita	on	ilo	
muistella.	–	Ja	toivotaan,	
että	se	aurinko	paistais	
Sulle	tästä	lähtien	joka	
päivä	ja	olis	sellainen	
onnenpyörä	aina	koko	
päivän,	aamusta	iltaan	asti.

Ja	sitten,	et	taida	
tietääkään,	meillä	on	nyt	
sellainen	paikka,	missä	
on	se	hylly,	jonka	kerroit	
saaneesi	yhdeksäntoista	vanhana	ja	se	pieni	pyöreä	pöytä.	Ja	tiedätkö,	se	
keinutuoli	siinä	nurkassa	odottaa	Sua	aina.	Tuu	siihen	ja	kerro	vaikka	se	
tosisatu	siitä	hiirestä.	Siitä	olen	aina	kovasti	pitänyt.	–	Ja	kyllähän	tiedät,	
kuka	ja	kuka	aina	kysyy,	”Kokka	mumma	tuloo	meille?”

Niin,	aioin	kirjoittaa	myös	jotain	kaunista.	Sun	kunniakses,	mutta	kun	sanat	
ovat	sanoja	vain	ja	kun	tiedän,	että	se	naapurin	Martan	lämpymäisleipäkin	
tuntuu	Sinusta	paljon	mukavammalta	kuin	mitkään	puheet,	niin	tästä	tuli	
sitten	tällainen	kuin	tuli.

	 	 Anna-Maija

J.K.	Eihän	tartte	olla	äitienpäivä,	vaikka	äidistä	kirjoittaakin?

	 	 sama



���



E
lä

m
ä

ä
 ja

 a
ja

tu
ksia

 kuv
in

a
A

n
n

a-M
a

ija
 K

o
rp

i-F
ilp

p
ula

Anna-Maija Korpi-Filppulan 
taiteellinen työ on tunnettua

Anna-Maija Korpi-Filppula oli taiteellisine  
töineen varsin laajasti tunnettu. Samoin  
hän oli taiteineen ahkera osallistuja,  
mikä näkyy myös tästä tekstistä:

Yhteisnäyttelyt: (Kansainväliset näyttelyt) 
Taidekeskus Artport sekä Kulttuurit 
kohtaavat –kutsunäyttelyt vv. 1994, 1995, 
1996 ja 1997. Suomen Kuvataidejärjestöjen 
Liiton valtakunnalliset vuosinäyttelyt: 1985 
ja 1989. Vaasan läänin aluenäyttelyt: vv. 
1979, 1985 ja 1989. Kristiinankaupunki 
1979, Seinäjoen Taidehalli 1985, 1989 
ja 1989, Nelimarkka Museo 1989, 
Eteläpohjalaiset Spelit –näyttelyt 1981 ja 
1983, Ars Nova Botnica 1984, 1986, 1988, 
Suomenselän Taiteilijaseuran näyttelyt 
1982, 1984-1989.

Ryhmänäyttelyt: Pohjalaista nykytaidetta, Galleria regina (Turku),  
kutsunäyttely 1993, Galleria Novo (Hki kutsunäyttely) 1994, 1995,  
1996, 1997, 1998, Vildeln (Ruotsi) kutsunäyttely 1995.

Yksityisnäyttelyt: Kurikan kaupunginkirjasto 1985, Hämes-Havunen 1986, 
Emil Cedercreuzin museo (Harjavalta) 1987, Art Amy Galleria (Vaasa) 1989, 
Galleria I (Turku) 1992, Galleria Figo (Joensuu) 1992, Koskenjalan  
Museogalleria (Korkeakoski) kutsunäyttely 1994, Galleria Novo (Hki), 
Sanssinkartano (Kauhajoki) 1997.

Kokoelmat: Seinäjoen, Virtain, Kauhajoen ja Alajärven kaupungit,  
Suomen Unilever (Hki), Suupohjan Osuuspankki (Kauhajoki),  
Paasivaaran Tehtaat (Lahti) ja Vindelnin kunta (Ruotsi).

Apurahat ja palkinnot: Kauhajoen kulttuurilautakunnan  
kohdeavustuksia, Kauhajoki-Seuran tunnustuspalkinto 1992.

Anna-Maija Korpi-Filppula oli Pohjalaisen Taiteilijaliiton sekä  
Kauhajoen Taideyhdistyksen jäsen.




