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Kun olin viisivuotias, muutin perheeni kanssa rivitaloon, joka sijaitsi vanhan 
havumetsän laidalla.  
Kotiovelta tarvitsi kulkea vain parikymmentä metriä yli pihanurmikon, niin askel 
pehmeni. Tultiin sammalten reviirille, metsään. Nopeasti huomasin, että viihdyn 
metsässä. Kävelin kapeita polkuja, katselin niska kenossa kuusten latvoihin, istuin 
kymmeniä vuosia sitten maahan kaatuneella rungolla ja tunsin itseni myönteisellä 
tavalla mitättömäksi. En ollut enää ihmisten maailmassa vaan suuremmassa ja 
oudommassa todellisuudessa. 
 En lähtenyt metsään luonnonrakkauden takia. En ole koskaan erityisesti 
pitänyt esimerkiksi eläimistä. Kunnioitan niitä ja toivon niiden kunnioittavan minua, 
eli jättävän minut rauhaan kuten minä pyrin jättämään ne. Alun perin hankkiuduin 
metsään, koska se antoi tilaa ajatuksille. Sen koommin en ole aivan kokonaan 
palannut takaisin. 
 
Ihminen on biologinen olento. Ruumiin kautta olemme suoraan yhteydessä luontoon. 
Ihminen hengittää, syö, juo ja erittää, palelee ja kärsii kuumuudesta kuten kuka 
tahansa tasalämpöinen eläin. Biologiaa emme voi paeta: ilman luontoa, ruumista, 
ihmistä ei ole. 
Sen enempää luontoa ei välttämättä tarvitse pohtia. Biologia on helppo unohtaa, ja 
luonnon voi mieltää pelkäksi fyysiseksi ympäristöksi, joka vilisee silmissä junan 
ikkunan takana tai hankaloittaa arkea rankkasateen ja ankaran paahteen kaltaisin 
tavoin. Luonto on metsiä, soita, vuoria, taivas ja järvi, maisema, paikka johon voi 
tehdä retken ja palata sitten ihmisten ilmoille, oikeaan maailmaan. 
Joku kuitenkin höyrähtää luontoon jo lapsena, opettelee tunnistamaan linnut, kasvit ja 
sienet, heti vartuttuaan pakkaa rinkan ja katoaa viikoksi tunturiin. 
Ovatko kirjailijat valtaosin kaupunki-ihmisiä vai luontoihmisiä? Suurin osa 
kollegoista vaikuttaa äkkiseltään kaupunki-ihmisiltä. He asuvat kaupungissa eivätkä 
aktiivisesti ota puheeksi muuttolintuja tai vanhan metsän kovakuoriaislajeja. Jos 
keskustelu syvenee tai jos tutkii tarkemmin kirjailijan rivien välejä, luontoihminen 
alkaa usein hiipiä näkyviin. 
En usko, että voin sanoa kirjailijoiden luontosuhteesta mitään yleispätevää, koska en 
tunne jokaista kirjailijaa. Yritän muutenkin aina välttää yleistyksiä, koska ihmisiä on 
7,7 miljardia ja joku saattaa olla erilainen. Mielestäni yksikin poikkeus kumoaa 
säännön, ei vahvista sitä. 
Esikoisromaanini julkaistiin viisi vuotta sitten. Viisi vuotta olen tarkkaillut 
kirjailijoita hieman lähempää kuin aiemmin. Olen huomannut, että hämmentävän 
moni on paitsi hyvä kirjoittaja myös sanavalmis puhuja. Masentavaa. Minä kirjoitan, 
koska ainoastaan siten voin ilmaista ajatukset järkevästi. Puhumalla niistä saa esiin 
vain säröisen kuoren. Tavallista on jopa se, että kirjailija on myös näyttelijä tai muu 
ammattiesiintyjä. Toisaalta joukossa on edelleen meitä, jotka cocktail-tilaisuuksissa 
pysyttelemme mieluiten huoneen laitamilla. Nykyään puhutaan usein introverteistä, 
mutta minä puhun tarkkailijoista. Miten tarkkailijat kokevat maailman ja 
kirjoittamisen? Millainen heidän luontonsa on, ja mistä se peräisin? 
Mielikuvituksen kautta kirjailija on suoraan yhteydessä maailmaan, joka ei ole totta. 
Siihen maailmaan pääsee vain jos on yksin ja hiljaa. Todennäköisimmin kriteerit 
täyttyvät luonnossa. Metsässä minäkin opin kuulemaan mielikuvituksen äänen.  



Lapsena metsä tuntui vyöhykkeeltä, joka on todellisen ja kuvitellun 
välissä. Menin metsään tarinoiden perässä. Ihmisten parissa elin ja elän omaa 
elämääni, täällä ei ole tarinoille tilaa syntyä. Etsin metsästä kuvitteellisia tapahtumia. 
Minulle luettiin paljon satuja, ja saduissa ihmeelliset asiat tapahtuvat usein juuri 
metsässä – ajatellaan vaikkapa Hannua ja Kerttua, Lumikkia tai Prinsessa Ruususta, 
hänetkin loihditaan ruusuköynnösten muodostamaan metsään. Alusta asti mielsin, että 
sadut ovat joskus olleet totta ja sittemmin on vain tapahtunut jokin ankea käänne, 
jonka jälkeen kaikesta on tullut tavallista. Uskoin, että omasta lähimetsästäni löytäisin 
ihmeitä, jos tarpeeksi kauan etsisin. Suorastaan epätoivoisesti koetin ympätä 
kuulemani tarinat todelliseen metsään. Kuvittelin, että metsä on labyrintti, jonka 
keskellä Minotauros vaanii. Prinssi Theseuksena nappasin äidin ompelulaatikosta 
lankakerän, Ariadnen langan, ja solmin sen pään metsäni reunimmaiseen puuhun. 
Kuljin labyrinttiin ja odotin kohtaavani hirviön – mutta lanka loppui 20 metrin päässä 
metsän reunasta, rivitalot kajastivat vielä puiden lomasta. Tällaiset antikliimaksit 
ravistelivat minua todellisuuteen, mutta koskaan en täysin luopunut vakaumuksestani, 
että metsä on portti toiseen maailmaan. 
Vähitellen tarinat alkoivat nousta tuulen huminasta, purojen äänestä, kuusten 
tuoksusta ja sammalen tunnusta jalan alla. En löytänyt ihmeitä, mutta aloin luoda niitä 
itse: maailmoja, joissa saattoi tapahtua mitä tahansa. Upposin metsään kuin mereen. 
Koin saman kuin runoilija Johan Ludvig Runeberg yli sata vuotta aiemmin, kun hän 
kirjoitti, että metsässä ”vaellat ikään kuin meren pohjalla, muuttumattomassa, 
yksitoikkoisessa hiljaisuudessa, ja kuulet vain korkealla pääsi päällä tuulen 
humisevan kuusien tahi pilvenkorkuisten honkain latvoissa”. 
Mitä kauemmin metsissä kuljin, sitä kotoisammiksi ne kävivät. Viimein kiinnostuin 
niiden asukkaistakin ja ryhdyin opettelemaan lintuja, kasveja ja sieniä. Kun metsät, 
hiljaisuuteni tyyssijat, alkoivat hakkuiden takia huveta ympäriltäni, tunsin suurta 
tarvetta kertoa, mitä oli tapahtumassa. Metsä oli antanut minulle tarinankertojan 
mielen, ja kun aloin kirjoittaa, aloin kirjoittaa metsien puolesta. Esikoisromaaniani 
Kultarintaa luonnehdittiin Suomen suurimmassa päivälehdessä 
”luonnonsuojelijasukupolven vihreäksi metsäraamatuksi”.  
 Nykyään edellytetään, että kirjailija edustaa jotain genreä. Minusta tuli 
näennäisesti luontokirjailija, vaikka kirjoissani kerronkin ennen kaikkea ihmisistä, 
samankaltaisista kuin minä: ihmisistä jotka päätyvät luontoon, koska se on ainut 
paikka jossa he saavat olla rauhassa. Minä ja päähenkilöni pidämme ihmisistä, mutta 
emme määräänsä enempää jaksa olla seurallisia. Muuan päähenkilöni toteaakin: 
”Kuluu päiviä etten sano sanaakaan. Aluksi se huolestuttaa, sitten ei enää. Sanat ovat 
ajatusten jälkipuintia. Puhuminen estää uusia ajatuksia syntymästä.” (Kultarinta, 
Gummerus 2014.) 
 
Olen miettinyt, missä kirjailijat tavoittavat tarinankertojan mielen, jos he eivät tavoita 
sitä luonnossa. Mistä he löytävät hiljaisuuden, jota kuvitteelliseen maailmaan 
uppoaminen edellyttää?  
Jos kirjailija syntyy miljoonakaupungissa, hänen on etsittävä sieltä oma metsänsä: 
paikka jota mielikuvitus säälittä hyödyntää, paikka johon hakeutua kuin 
haaksirikkoinen luodolle.  
Ongelmaa ei ehkä ole. Kaupungit ovat metsiä siinä missä oikeatkin. Etenkin 
miljoonakaupungissa ihminen kutistuu mitättömäksi. Olen käynyt viidessä 
miljoonakaupungissa: yksi niistä on Euroopassa, neljä Venäjällä. Aiemmin en olisi 
uskonut selviäväni niissä hengissä, mutta selvisin, tutuin konstein. Kuljin 
miljoonakaupunkeja kuin metsää, mutkittelin kadulta toiselle kuin poluilla, ihmisten 



keskelle jouduttuani en jäänyt paikalleni seisomaan, kuten avoimella suollakaan ei 
pidä jäädä, ettei juutu kiinni. Kävelin ripeästi ja tiesin, ettei kukaan piittaa minusta, ei 
tarvitse pelätä. Kaupungin kadut avaavat kulkijalle reitin kuin umpimetsä, 
kaupungissakin ihminen kokee myönteisellä tavalla olevansa mitätön. Samalla herää 
vaeltajan voitonriemu – minä selviän, minä katoan tänne ja jään silti henkiin. 

Metsä tai kaupunki, kumpikin antaa meille mitättömyyden vapauden, ja 
se on ratkaisu. Kun kirjailija todellisessa maailmassa toteaa olevansa merkityksetön, 
hänen mielensä sisältä nousee se, mitä ei ole. Metsä ja kaupunki ruokkivat 
olematonta. Kun kävelemme niiden polkuja yksin ja tarpeettomina, sisikuntaan kertyy 
traagisen ilon ja innostuksen paine, joka versoo haaroja. Lopulta haarat kasvavat 
sanoiksi tietokoneen ruudulle. 
Kirjailija tarvitsee kuitenkin myös paikan pysähtyä ja kuulostella syntyvän tarinan 
yksityiskohtia. Metsässä pysähtymisen paikka voi olla kalliojyrkänne tai 
lammenranta. Suuressa kaupungissa rauhan saattaa löytää puiston syrjäisestä kolkasta, 
hautausmaalta, epäsuositusta kahvilasta tai vanhan museon hämärästä salista.  
 
Kirjailija on velkaa maailmalle, joka auttaa häntä kirjoittamaan: metsälle, joka on 
tehnyt hänestä kirjailijan. Kaunokirjallisuudella saa ja pitääkin olla sanoma. Omassa 
työssäni haluan puolustaa paikkoja, jotka tarjoavat yksinäisyyttä ja hiljaisuutta. 
Romaaneissani luonto ja kulttuuriympäristö joutuvat vaaraan tietämättömyyden tai 
ahneuden tähden, kuten todellisuudessakin yleensä tapahtuu. Pyrin siihen, että tarina 
löytää keinon pelastaa metsän, suon, kallion ja muinaismuistoalueen. En halua 
saarnata. Romaanilla on oltava mielipide, mutta sitä ei saa sanoa suoraan. Luonto, 
ihmisoikeudet, mikään hyvä asia ei saa lumota kirjailijaa niin paljon, että hän alkaisi 
paasata. Hänen on pidettävä ohjat käsissään, hänen on kerrottava mitä tapahtuu ja 
näytettävä, mitä se tarkoittaa uhrien näkökulmasta. Enempää ei tarvita, on luotettava 
rivien väleihin. Vaikka kirjailija miten paljon tahansa haluaisikin sanoa suoraan, 
hänen on oltava tyyni, samanlainen kuin runoilija Fernando Pessoan kirjoittamissa 
säkeissä: ”Runoilija on teeskentelijä. / Hän esittää niin hyvin osansa / että teeskentelee 
senkin tuskan / jonka hän tuntee todella.” (Hetkien vaellus, suom. Pentti Saaritsa, 
Otava 1974.) 
 
Välillä olen pohtinut, kauanko tarinoiden aiheita riittää, jos kirjailija viipyy 
yksinäisyydessä ja hiljaisuudessa. Kirjailija Erno Paasilinnan mukaan ”kirjailijaksi ei 
synnytä. --- On elettävä sellainen elämä, josta syntyy kirjailija”. Lausahduksen voi 
tulkita siten, että kirjailijan on koottava kokemuksia, matkusteltava, elettävä itse läpi 
kaikki se, mistä hän kirjoittaa. Käsitys on väärä, sillä kirjailijan lajituntomerkki on 
juuri se, että hän pystyy tekemään mitä tahansa ja käymään universumin joka laidalla 
kotoa käsin. Jos kirjailija haluaa kirjoittaa ihmisistä, hänen on tarkkailtava 
kanssaihmisiään ja opittava ymmärtämään erilaisten luonteiden todellisuuksia. Mitään 
hänen ei kuitenkaan tarvitse kokea itse. Hänen tehtävänsä on kirjoittaa. 
John Maxwell Coetzee kiteyttää kirjailijan elämän Pietarin mestari -romaanissaan 
näin, Fjodor Dostojevskin äänellä: ”Kertovatko ihmiset hänelle tarinansa vain siksi 
että hänet tiedetään kirjailijaksi? Luulevatko he ettei hänellä ole tarinoita omasta 
takaa?” Kirjailija James Joyce puolestaan toteaa, että ”kirjailijan on aina kirjoitettava 
omasta elämästään, oli se miten pientä tai köyhää tahansa”. Olen samaa mieltä 
molempien kanssa. Kirjailija kirjoittaa tarinoita omasta takaa, tavalla tai toisella 
omasta elämästään. Muuta elämää hänellä ei lihasmuistissaan ole. 
Mielikuvituksen ja sanoman lisäksi kirjailija tarvitsee myös heikkolahjaisuutta. Kuten 
todettua, hän voi olla lahjakas puhuja, mutta aivan kaikkea hän ei pysty puhumalla 



kertomaan. Kirjoittaminen on ihmisruumiille ylimääräinen voimainponnistus ja 
luonto meissä pyrkii välttämään turhaa energiankulutusta. Jos pystyisimme puhumalla 
ilmaisemaan itsemme, emme kirjoittaisi. Puhe ja teksti ovat molemmat kieltä, mutta 
olemukseltaan yhtä kaukana toisistaan kuin keittiö ja olohuone. Puhe tähtää 
välittömiin vaikutuksiin, teksti hitaaseen oivallukseen. Puhe sopii nopeille, teksti 
hitaille, sillä puhuja muodostaa yhden sanan kerrallaan, kirjailija vain yhden 
kirjaimen.  
 
Kirjailija on biologinen olento, mutta ajoittain hän pääsee todellisuudesta toiseen 
maailmaan. Tapahtumaa voi verrata osmoosiin. Osmoosi on kemiallinen ilmiö, jossa 
vesi siirtyy kalvon läpi, mutta veteen liuenneet aineet eivät läpäise kalvoa. Kirjailija 
on vettä: hän pääsee pujahtamaan todellisen ja kuvitellun välissä olevan ohuen verhon 
lävitse. Kuviteltuun maailmaan hän vie mielensä mutta ei ruumistaan, se odottaa 
verhon tällä puolen. 
Kuuluisin fiktiivinen kertomus, jossa kirjailijan osmoosia kuvataan, on Ken Keseyn 
Yksi lensi yli käenpesän. Tarinan visuaalinen versio eli Miloš Formanin elokuva on 
jäänyt mieleeni romaania vahvemmin. Elokuvan lopussa mielisairaalan potilas 
Päällikkö päättää paeta sairaalasta. Hän ponnistaa kaikki voimansa, irrottaa pesualtaan 
sijoiltaan, paiskaa sen kalteri-ikkunan läpi ja karkaa kohti aamuhämärästä 
hahmottuvaa metsää.  
Nykymaailmaa ei pidä verrata mielisairaalaan, mutta mieletön se on. Ihmiset ovat 
uurastaneet niin ahkerasti että ovat saaneet aikaan ilmastonmuutoksen ja 
sukupuuttoaallon. Kirjailijan on Päällikön tavoin paettava metsään, millainen se 
onkin, omaan luontoonsa. Kirjailijan luonto on hänen sisimpänsä. Hän kääntää 
selkänsä ihmisten maailmalle, eksyttää ja unohduttaa itsensä aarniometsään tai 
kaupungin viidakkoon. Niistä hän poimii sanoja ja tarinoita. Ihmisten ilmoille 
palattuaan hän kertoo mitä koki, keitä kohtasi, keitä haluaa puolustaa. Vähä vähältä 
hän kirjoittaa maailman paremmaksi. 
 
	  


