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KIRJAILIJAN LUONTO 
 
 
Äitini oli opettaja. Hän opetti viittomakieltä. Hän piti kovasti siitä, että sai oppia miten 
englannin sanat kääntyivät viittomiksi. Koska sambialaisen viittomakielen 
sanavarasto oli ja on yhä kehitysvaiheessa, aina riittää uusia sanoja opittaviksi. Aina 
kun äiti oppi jonkin uuden sanan, hän alkoi heti käyttää sitä ahkerasti, kunnes se 
lopulta oli tatuoitu hänen ja kaikkien muidenkin muistiin. Äiti sairasti kurkkusyöpää 
eikä kuolemaansa edeltäneinä kuukausina puhunut paljonkaan, koska se olisi ollut 
niin kivuliasta, joten hänen ainoa tapansa kommunikoida kanssamme oli käyttää 
viittomakieltä tai sitten vain kerta kaikkiaan kirjoittaa asiansa. Ensin mainittu oli 
tietenkin mieluisin, ja luultavasti hän piti viittomakielestä enemmän kuin kaikista 
muista sen vuoksi, että se on hyvin ilmaisuvoimainen, luova ja mielikuvitukselle tilaa 
antava kommunikointimuoto. Se ei ainoastaan kerro, vaan myös näyttää. Koska 
sambialaisen viittomakielen sanavarasto oli varsin vaatimaton, hänelle tarjoutui 
mahdollisuus käyttää omaa mielikuvitustaan ja tuottaa aivan uusia käännöksiä. 
Häntä luullakseni myös huvitti katsella, kuinka me muut yritimme luoda omia "hyvin 
hämmentäviä" viittomiamme, vaikka hän kyllä kuuli aivan hyvin mitä me sanoimme. 
 
 
Miten tämä tarina liittyy aiheeseemme? Mielikuvituksen kautta. Mielikuvitus on 
tärkein yksittäinen tekijä kirjoittamisen prosessissa. Jotta kirjoitus onnistuisi 
tehokkaasti välittämään kirjailijan ajatuksia ja tunteita, kaiken pohjana on oltava juuri 
mielikuvitus. Pystyisimmekö me ilman sitä lainkaan kommunikoimaan lukijoiden 
kanssa? Kirjoittaessamme emme halua vain ilmaista itseämme, vaan kommunikoida 
muiden kanssa. Kirjailijat ovat luonnostaan unelmoijia. Itsekin unelmoin paljon ja 
kaikenlaista. Kokeilen erilaisia ajatuksia. Käyn päässäni keskusteluja. Annan mieleni 
vaeltaa, kokeilen mihin jokin ajatus vie ja luotan siihen, että se palatessaan tuo jotain 
tullessaan. Me kirjailijat luomme hahmoja mielikuvituksessamme, ja kirjoittaminen on 
taito, joka antaa meille kyvyn siirtää nämä mielikuvitushahmot tehokkaasti lukijoiden 
mielikuvitukseen käyttämällä välineenä kieltä. Kun tämän taidon kunnolla hallitsee, 
lukija ei edes tiedosta näkevänsä sanoja sivulla. Sen avulla lukija pääsee vierailulle 
kirjailijan tajuntaan, katselemaan kertomusta joka on kuvattu yhtä loistokkaasti kuin 
jos se tapahtuisi valkokankaalla edessämme. Kirjoittaminen ei mahdollista vain 
kertomista, vaan myös näyttämisen. Stephen King ilmaisee tämän yksinkertaisesti 
näin: "Kuvaus alkaa kirjailijan mielikuvituksessa, mutta sen tulisi päättyä lukijan 
mielikuvituksessa." 
 
 
Maailma tarjoutuu kaiken aikaa mielikuvituksemme käytettäväksi. Käytämme 
ympäristöämme hyväksi luodessamme oman aikakautemme aikaa, paikkaa ja 
ihmishahmoja. Ja se mitä me luomme, elää usein meitä kauemmin ja muistuttaa 
tulevia sukupolvia heitä edeltäneestä ajasta ja sen pyrkimyksistä. Emme näytä 
maailmaa ainoastaan sellaisena kuin se on, vaan sellaisena kuin se voisi olla tai sen 
pitäisi olla. Minun mielestäni kirjailija on vastuussa ennen kaikkea itselleen. Vaikka 
kukaan toinen ei lukisi meidän teoksiamme, niistä silti hyötyisi ainakin yksi ihminen. 
Enimmäkseen me kirjoitamme itsellemme. Kirjoittaessamme meistä tulee 
ihmisluonnon opiskelijoita. Huomaan useinkin oppivani ja löytäväni kaikenlaista 
omista kirjoituksistani, niistäkin joita kukaan ei tule koskaan lukemaan. Kulutan 
valtavasti aikaa siihen että tutkin ja kehittelen henkilöhahmoja ajatuksista, tunteista ja 
teoista. Tällainen oppiminen on elintärkeää henkilökohtaisen kasvun kannalta. Mutta 



kyllä kirjailijoilla silti on vastuu muitakin ihmisiä kohtaan. Amerikkalainen kirjailija MK 
Asante sanoo: "Kun tekee jonkin havainnon, siitä seuraa velvoitus." Kaikilla 
kirjailijoilla on havaitsemisen kyky. Havainnoimme monia asioita lähiympäristöstä ja 
kauempaa, usein ollenkaan sitä edes yrittämättä. Emme kuuntele ainoastaan sitä 
mitä sanotaan, vaan myös sitä mitä ei sanota. Havaitsemme mitä maailmassa 
tehdään ja mitä ei tehdä. Teemme huomioita, ja sen jälkeen otamme asiaksemme 
joko opettaa maailmalle mitä olemme oppineet tai paljastaa jonkin valheen tai 
kiinnittää huomiota johonkin tärkeään ajankohtaiseen asiaan. Tästä tulee meille niin 
tärkeää, että meidän on pakko jakaa se muiden kanssa. Niin me sitten ryömimme 
moneksi kuukaudeksi tai peräti vuodeksi luolaamme, jossa juomme paljon kahvia ja 
tuhlaamme valtavan paljon puita. Me muotoilemme siellä kokonaisen kertomuksen, 
käsikirjoituksen, runokokoelman, vain voidaksemme välittää opetuksen ja tulla 
kuulluksi. Nostamme esiin elämän tärkeitä asioita ja korostamme niitä, jotta muu 
maailma voisi tarkastella todellisuutta uudesta näkökulmasta. 
Olen lukenut jostakin, että lukeminen on kuin sisäänhengitystä ja kirjoittaminen kuin 
uloshengitystä. Tässä mielessä kirjoittaminen todellakin on sivilisaation hengitystä. 
Kirjailijoina mielikuvituksemme suo meille mahdollisuuden käyttää kirjoitusta keinona 
edes vähäisessä määrin muuttaa ihmisten tapaa tarkastella todellisuutta. Näin 
tehdessämme me muutamme ajattelutapoja, kulttuurista käyttäytymistä ja viime 
kädessä maailmaa. 
 
Kuka tahansa voi istua alas kynä kädessä tai asettua kannettavan tietokoneen 
ääreen, mutta kirjailijaksi ryhtyminen vaatii aika paljon. Kirjoittaminen on vaikeampaa 
kirjailijalle kuin se on kaikille muille, mutta se on kuitenkin meidän valintamme. 
Teemme tuon valinnan joka päivä. Asetamme sen kaiken muun edelle, ja kukaties 
juuri se onkin meidän yhteinen nimittäjämme. 
 
	  


