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Olemme	  suuren	  muutoksen	  kynnyksellä	  ja	  me,	  jotka	  olemme	  kokoontuneet	  
tänne	  tänään,	  edustamme	  sukupolvea,	  joka	  elää	  läpi	  tämän	  muutoksen.	  Pidimme	  
siitä	  tai	  emme,	  meidät	  on	  valittu.	  Koemme	  yhdessä,	  kuinka	  ihmiskunta	  menestyy	  
tai	  kenties	  epäonnistuu	  yrityksissään	  selviytyä	  ilmastonmuutoksesta,	  
pakolaisten	  ja	  siirtolaisten	  aallosta,	  ylikansallisista	  ongelmista.	  Luomme	  
ihmisten	  unionin	  ihmisiä	  varten,	  tai	  sitten	  epäonnistumme	  siinä. 
 
Minua	  puhutteleva	  sanan	  “reunion”	  merkitys	  on	  “yhtenäisen	  kokonaisuuden	  
uudelleen	  yhteen	  kokoontumisen	  tapahtuma	  tai	  prosessi”.	  Mutta	  emme	  me	  
koskaan	  ole	  olleet	  yhtenäinen	  kokonaisuus,	  jossa	  jokaisella	  olisi	  oma,	  arvostettu	  
paikkansa	  maailmassa	  ja	  jossa	  jokainen	  olisi	  merkitsevä.	  Kun	  puhumme	  
yhdistymisestä,	  puhumme	  kuvitteellisesta	  tapahtumasta.	  Kirjoittajat	  ovat	  hyvin	  
perillä	  kuvitteellisista	  tapahtumista. 
 
En	  kuitenkaan	  halua	  puhua	  yhteen	  palaamisesta,	  en	  paluusta	  Eedeniin,	  aikaan	  tai	  
paikkaan,	  jossa	  ihmiset	  olivat	  luonnon	  vartijoita	  eikä	  kansanmurhaa	  ollut	  vielä	  
keksitty.	  En	  usko,	  että	  Eedeniä,	  jonne	  voisimme	  palata,	  on	  koskaan	  ollut	  
olemassa. 
 
On	  kuitenkin	  ollut	  aika,	  jolloin	  ihmiset	  olivat	  tietoisempia	  riippuvuussuhteestaan	  
luontoon.	  Ehkäpä	  useampi	  meistä	  voisi	  liittyä	  taas	  yhteen,	  jos	  opiskelisimme	  tätä	  
tietoa,	  opiskelisimme	  sitä	  	  uudelleen,	  opiskelisimme	  yhdessä	  maailmamme	  
alkuperäiskansojen	  kanssa	  uutta	  tapaa	  olla	  maailmassa,	  tapaa,	  joka	  
pohjimmiltaan	  on	  ikivanha,	  mutta	  uutta	  aikakautta	  varten	  uudelleen	  määritelty. 
 
Kotimaassani	  Kanadassa	  keskustellaan	  paljon	  uuden	  liiton	  luomisesta	  
eurooppalaisten	  invaasiosta	  ja	  kulttuurin	  tuhoamispyrkimyksistä	  kärsineiden	  
ensimmäisten	  kansojen	  kanssa,	  ja	  tähän	  pyritään	  aidosti.	  Käytämme	  termiä	  
sovittaminen	  (reconciliation).	  Ilmaus	  puhuttelee	  minua.	  Tunnistammeko	  
yhteisen	  ihmisyytemme,	  oikeutemme	  olla	  yhdessä	  olemassa,	  velvollisuutemme	  
pitää	  yllä	  maapalloa,	  joka	  puolestaan	  ylläpitää	  meitä	  kaikkia	  Suomesta	  
Kanadaan,	  Fidžisaarilta	  Kambodžaan?	  Kykenemmekö	  sovitteluun	  ja	  toisenlaisen	  
elämän	  tavoitteluun	  vai	  käymmekö	  loputtomaan	  sotaan	  sitä	  vastaan,	  mikä	  on	  
kuitenkin	  välttämättä	  tehtävä? 
 
Luin	  hiljattain	  omituisen	  toiveikkaana,	  että	  väestötieteilijät	  olivat	  yliarvioineet	  
väestöräjähdyksen.	  Näyttää	  siltä,	  että	  olemme	  matkalla	  kohti	  väestön	  
supistumisen	  aikaa.	  Ihmiset	  muuttavat	  kylistä	  kaupunkeihin.	  Kun	  naiset	  
muuttavat	  kaupunkeihin,	  he	  valitsevat	  itse	  omat	  ystävänsä	  ja	  perheen	  
painostuksen	  merkitys	  vähenee.	  Naiset	  käyvät	  palkkatyössä	  ja	  heillä	  on	  
enemmän	  itsenäisyyttä.	  Ja	  arvatkaa	  mitä?	  Kun	  naisilla	  on	  enemmän	  vapautta,	  
heidän	  perheensä	  ovat	  pienempiä.	  Joillain	  ei	  ole	  lapsia	  lainkaan.	  Ajattelin	  silloin,	  
että	  naisten	  vapaus	  voi	  olla	  juuri	  se	  kaiken	  muuttava	  seikka,	  joka	  saattaa	  riittää	  
hidastamaan	  kohti	  tuhoa	  heilahtavan	  heilurin	  liikkeen,	  kääntää	  sen	  liikkeen	  
suunnan. 
 



En	  heti	  yhdistänyt	  tätä	  toiseen	  tilastoon,	  jonka	  olin	  lukenut	  joitakin	  vuosia	  
aikaisemmin,	  tilastoon,	  joka	  oli	  niin	  kauhea	  ja	  hiljaisen	  järkyttävä,	  että	  olin	  
kätkenyt	  sen	  mieleni	  laitamille:	  maailmasta	  puuttuu	  sata	  miljoonaa	  naista,	  jotka	  
ovat	  joutuneet	  	  naisvihamielisen	  väkivallan	  ja	  murhien	  uhreiksi	  tai	  jotka	  on	  
abortoitu,	  koska	  sikiö	  oli	  tyttö.	  Näin	  monta	  miljoonaa	  naista,	  jotka	  eivät	  koskaan	  
saa	  omia	  lapsia,	  on	  pyyhitty	  pois	  kaikessa	  hiljaisuudessa:	  olemmeko	  me	  näille	  
kadonneille	  naisille	  velkaa	  lajimme	  säilymisen? 
 
On	  ironista,	  ettei	  se,	  että	  naisia	  on	  vähemmän	  tässä	  täyteen	  ahdetussa	  
maailmassa,	  ole	  nostanut	  naisten	  arvostusta.	  Se	  ei	  ole	  johtanut	  miesten	  ja	  naisten	  
yhteenliittymiseen.	  Maissa,	  joissa	  poikalapsi	  on	  paljon	  tervetulleempi	  kuin	  tytär,	  
naimakelpoisten	  naisten	  puute	  on	  johtanut	  väkivaltaan	  ja	  kärsimykseen,	  ei	  tasa-‐
arvoon. 
 
Mitä	  siis	  on	  kirjoittajan	  tehtävä,	  nykytilanteessa?	  Kuinka	  käsitellä	  pelkoa,	  
murhanhimoista	  naisvihaa,	  niiden	  häpäisemistä,	  jotka	  eivät	  ole	  kaltaisiamme?	  
Minne	  olemme	  menossa? 
 
Luen	  nyt	  muutaman	  kappaleen	  toisenlaisesta	  jälleennäkemisestä	  kertovasta	  
novellistani:	  äidistä,	  joka	  uskoo,	  että	  hänen	  murhattu	  tyttärensä	  ja	  kuollut	  
aviomiehensä	  ovat	  palanneet	  hänen	  luokseen	  koirien	  hahmossa,	  ja	  tämän	  
perheen	  vinksahtaneesta	  yhdistymisestä.	  Sen	  nimi	  on: 
 

Nyt	  olet	  kotona	   
 
Elossa	  ollessaan	  Earl	  oli	  aina	  narttujen	  perässä,	  joten	  ei	  ollut	  mikään	  yllätys,	  että	  

hän	  palasi	  mäyräkoiran	  hahmossa.	  Eräänä	  iltana	  se	  vain	  ilmestyi,	  raapi	  oveani	  

vapisevalla	  tassulla	  varmaan	  muistaen,	  mitä	  kaikkea	  oli	  tehnyt	  väärin	  ollessaan	  

vielä	  aviomieheni.	  “Häivy!”	  minä	  sanoin	  ja	  paiskasin	  verkko-‐oven	  niin	  kipakasti,	  

että	  se	  hypähti	  taaksepäin	  juuri	  ennen	  kuin	  ovi	  osui	  sen	  kuonoon.	  Se	  vinkui	  ja	  

tuuppi	  ovea	  tassullaan.	   

“Häivy,	  pois	  siitä!”	  minä	  komensin	  ja	  työnsin	  jalkani	  sen	  eteen	  kun	  se	  

kampesi	  ovea	  auki	  kuonollaan	  ja	  työnsi	  sitten	  olkapäätään	  oven	  väliin,	  todella	  

varovaisesti.	  Se	  tiesi,	  ettei	  voinut	  voittaa	  minua	  voimalla	  ja	  vetosi	  sydämeen.	  Se	  

istui	  rotanhäntä	  verannan	  lattiaa	  rummuttaen,	  sata	  kierrosta	  sekunnissa,	  ja	  vain	  

katsoi	  minua	  surullisilla	  ruskeilla	  silmillään.	  Mäyräkoira	  tuijotti	  suoraan	  



sieluuni.	  Siitä	  tiesin,	  että	  Earl	  oli	  palannut	  luokseni.	  En	  jaksanut	  enää	  panna	  

vastaan. 

Miehen	  hahmossa	  Earl	  	  ei	  ollut	  koskaan	  tuonut	  minulle	  kukkia.	  Hän	  ei	  

koskaan	  vienyt	  minua	  tanssimaan.	  Hänen	  ei	  tarvinnut.	  Hänellä	  oli	  ne	  ruskeat	  

silmänsä,	  niin	  surulliset,	  että	  se	  sulatti	  sydämen.	  Lankesin	  niihin	  aina.	  En	  ollut	  

ainoa	  narttu	  jonka	  se	  koira	  oli	  kaatanut.	  Mutta	  kun	  Earl	  Cooper	  kosiskeli	  minua,	  

hänen	  ei	  tarvinnut	  sanoa	  sanaakaan.	  Niihin	  aikoihin	  hänen	  silmänsä	  lävistivät	  

sydämeni.	  Hän	  valloitti	  minut	  taas,	  siinä	  verannalla,	  leuattomalla	  

koirannaamallaan	  virnistellessään. 

Earl	  nuuski	  ja	  siirtyi	  sitten	  lähemmäs	  nuolaistakseen	  varvastani,	  mutta	  

silloin	  tyttäreni	  Linda	  tassutteli	  	  muristen	  paikalle	  -‐	  murina	  nousi	  syvältä	  sen	  

kurkusta.	  Linda	  oli	  palannut	  luokseni	  mustana	  isovillakoirana.	  Se	  ei	  ollut	  mikään	  

yllätys.	  Hän	  oli	  fiksu,	  vaikka	  monet	  pitivät	  häntä	  vähän	  hölmönä.	  Useimmille	  

tytöille	  tämä	  oli	  hyvä	  strategia,	  mutta	  Lindalla	  ei	  ollut	  tuuria.	  Lopulta	  hän	  

kuitenkin	  oli	  tarpeeksi	  fiksu	  palatakseen	  kotiin	  äidin	  luokse,	  ja	  sehän	  on	  

tärkeintä.	  Earl	  heilutti	  häntäänsä	  Lindalle	  ja	  nuuhkaisi	  kohteliaasti	  sen	  

takamusta.	  Lindan	  musta	  huuli	  kohosi	  ja	  paljasti	  vaaleanpunaiset	  ikenet.	  Se	  

hyökkäsi.	  Tarrasin	  kiinni	  sen	  kaulapannasta.	  Minusta	  Earlia	  oli	  rangaistu	  

tarpeeksi. 

Sinä	  yönä	  nukuin	  paremmin	  kuin	  olin	  nukkunut	  pitkään	  aikaan,	  Linda	  

toisella	  puolellani	  ja	  Earl	  toisella.	  Seuraavana	  aamuna	  Earl	  oli	  hereillä	  ennen	  

minua	  ja	  sillä	  oli	  naamallaan	  innokkaan	  toiveikas	  ilmeensä,	  joka	  tuntui	  kysyvän:	  

“Munia,	  jooko?”	  Paistoin	  Lindallekin	  muutaman,	  mutta	  se	  vain	  nuuhkaisi	  niitä.	  Se	  

syö	  mieluummin	  kanaa,	  keitettynä,	  vain	  valkoista	  lihaa. 



Minulle	  ja	  Earlille	  se	  oli	  kuin	  toinen	  kuherruskuukausi.	  Se,	  ettei	  hän	  

osannut	  puhua,	  oli	  hänelle	  todella	  eduksi.	  “Olen	  pahoillani	  sydämestäsi,”	  sanoin	  

hänelle,	  kun	  käperryimme	  yhdessä	  sohvalle.	  “Jos	  minun	  pitäisi	  tehdä	  se	  kaikki	  

uudestaan,	  tekisin	  sen	  toisin.	   

Me	  emme	  halua	  katsoa	  taaksepäin	  ja	  sanoa,	  että	  tekisimme	  toisin,	  jos	  meidän	  
olisi	  tehtävä	  kaikki	  uudelleen.	  Voimme	  vain	  aloittaa	  alusta,	  omalla	  rajoittuneella	  
tavallamme.	  Tällaiset	  tapahtumat,	  jotka	  tuovat	  yhteen	  kirjailijoita	  käyttämään	  
mielikuvitustaan	  ja	  liittymään	  yhteen,	  tarjoavat	  merkittäviä,	  toiveita	  herättäviä	  
mahdollisuuksia. 
 
Haluamme	  niin	  kovasti	  yhteyttä!	  Ellei	  näin	  olisi,	  me	  kaikki	  hylkäisimme	  
sosiaalisen	  median,	  tuon	  ennennäkemättömän,	  hädin	  tuskin	  edes	  tuttujen	  
ihmisten	  tekemisiä,	  syömisiä	  ja	  ajattelua	  (tai	  mitä	  he	  haluavat	  meidän	  
ajattelevan	  heidän	  ajattelevan)	  koskevien	  henkilökohtaisten	  uutisten	  itseensä	  
kiertyvän	  silmukan. 
 
Olemme	  myös	  peloissamme.	  Pelkäämme	  olevamme	  riittämättömiä,	  erilaisia.	  
Pelkäämme	  tuntematonta	  tulevaisuutta	  ja	  pelkäämme	  menettävämme	  sen,	  
minkä	  vain	  hädin	  tuskin	  kykenemme	  säilyttämään.	   
 
Kirjoittajat	  osaavat	  olla	  niin	  hankalia!	  Kerroin	  kerran	  vilpittömästi	  ystävälleni	  
(hänkin	  on	  kirjailija),	  että	  yksi	  uudenvuodenlupauksistani	  oli	  ystävystyä	  jonkun	  
sellaisen	  kanssa,	  joka	  ei	  ole	  kirjailija.	  Me	  elämme	  liikaa	  päämme	  sisällä	  emmekä	  
tarpeeksi	  ruumiissamme	  ja	  sydämessämme.	  Voimme	  kuitenkin	  pyrkiä	  
parempaan.	  Voimme	  kuunnella.	  Voimme	  kuvitella	  ja	  antaa	  sovitukselle	  hahmon.	  
Voimme	  tehdä	  havaintoja	  ja	  muistaa	  ja	  kirjoittaa	  totuuden.	  Levottomina	  aikoina	  
nämä	  ovat	  pyhiä	  velvollisuuksia.	   
 
	  


