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Tämä on päiväuni. Unessani joukko runoilijoita perusti tiilitehtaan. Tarkoitan perinteistä 

valmistusprosessia, jossa saveen sekoitetaan hiekkaa ja savimassaa poljetaan, lyödään puiseen 

muottiin ja kuivatetaan, savea ehkä muotoillaan sabluunalla, lopuksi savi poltetaan. 

 

Tulkitsen unen tiilenpolton metaforana luovalle työlle ja runon kirjoittamiselle. Ensin leivotaan 

oma ääni, kaivetaan maata tai järvenpohjaa, etsitään sopivia kerrostumia. Tämän jälkeen 

tiilileipuri, todennäköisesti johonkin traditioon kiinnittyen, tuottaa raakamateriaalista ensin 

märkiä tiilenaiheita, sitten kuivia tiilenaiheita, ja lopuksi limakalvonpunaisia rakennuspalikoita, 

säkeiden kappaleita, rytmisiä yksiköitä. (Suomalainen savi muuten sisältää runsaasti rautaa sekä 

vain vähän kalsiumia ja titaania, mistä syystä tiilet muuttuvat poltettaessa punaisiksi. Tämä 

ajatus herättää minussa halun koskettaa, soittaa sormilla tiilen karheaa pintaa, tuota ikuista 

materiaa, kuolemattomuuden kappaletta). Muurarin käydessä työhön, prosessi johtaa edelleen 

tulisijoihin, seiniin, rakennuksiin, uusiin tiilitehtaisiin.  

 

Omassa kokemuksessani runoilija ei vain muuraa valmiista tiilistä ja laastista jotain uutta 

kokoon, runoilija on myös kuvailemani tiilileipuri. Hän kaivaa ja hengittää savea, polkee ja 

hengittää savea, kuivattaa ja hengittää savea, polttaa ja hengittää savea sekä lopuksi rakentaa 

savesta paikan tulelle, ehkä seinät tulen ympärille. Liekit tanssivat, kun kirjoittaja kutsuu lukijan 

mukaan ja häipyy itse paikalta. Runoilija kääntyy ehkä kerran katsomaan taakseen: lukijan 

toisesta suupielestä valuu jotain punaista, grillikastiketta varmaankin, ja toisesta vaahtokarkin 

sulanut sokeriydintahma. Onnesta haljennut kirjoittaja kiirehtii askeleitaan ehtiäkseen ulos 

tästä kuvasta, ennen kuin.  

 

Tahdon kirjoittaa tähän tilan siten kuin kirjoittaisin tähän runon.  

 

Runoilijan työssä asettelen eri kokoisia tekstipaloja jollekin alustalle, johonkin tilaan, rakennan  

visuaalisen ja rytmisen hahmon, ehdotuksen runon tilallisuudeksi. Otan asennon, kuuntelen 

hengitykseni, piirrän asetelman, muodon, toisiaan seuraavia ja toisiinsa lomittuvia säkeitä, 

leikkauksia, ryhmittyviä lauseita. Mutta tekstipalikat, säkeet ja lauseet eivät riitä. Ei riitä se 

viesti, jonka nämä runoon kantavat. Tarvitaan tyhjää. Rytmi tarvitsee taukoja. Hiljaisuutta. 

Konkreettisia rivien välejä, säkeiden loppuja ja alkuja ja ylityksiä. Rytmi vaikuttaa meissä 

liskoaivojemme tasolla, kieli tuudittaa ja nostattaa, mutta lukijassa syttyvät ajatukset 

tarvitsevat hiljaisen paikan, rivien välit ja marginaalit, hiljaisuus leikkaa säkeet irti toisistaan, 

hiljaisuus kuljettaa säkeestä toiseen.   

 

Rytmi tarvitsee toteutuakseen kokevan kehon, aistivan ja havaintoja jakavan lukijan. Lukija 

kuuntelee hiljaisuutta, hän lukee itseään tässä hiljaisuudessa. Lukijan muistot ja toiveet 



aktivoituvat rivien väleissä ja tekstin marginaaleissa. 

 

Usein lukijalla on runolle käydessään tarpeita. Lukija haluaa tilaa, aikaa, ymmärtäjää ja peilisalin 

kaltaisen huoneen, joka näyttää lukijalle jotain uutta hänestä itsestään ja paikastaan 

maailmassa. Toisaalta lukija haluaa tilan, jossa tunnistaa samankaltaisen, lukija haluaa olla 

itselleen tuttu ja vieras samanaikaisesti. Miten voin kirjoittajana ottaa vastaa lukijan halun ja 

tarpeen. En mitenkään. Haluanko kirjoittajana ottaa vastaan lukijan halun ja tarpeen. Vastaus 

on jossain täällä rivien väleissä. 

 

Sekä kirjoittaminen että lukeminen ovat luovaa työtä: lukeminen on kirjoittamista ja 

kirjoittaminen lukemista. Jokainen runo on jonkin uuden todellisuuden palasen, näyn 

kutsumista esiin. Kun rekonstruoin kirjoittamisen ja lukemisen prosessia, ajattelen kohtaamista. 

Runon äärellä kohtaavat tekijä ja kieli ja se ympäristö, jossa kieli toimii, jota kieli luo. Runon 

äärellä kohtaavat myös teksti ja lukija. Lukija jatkaa siitä mihin kirjoittaja on lopettanut. 

Näyttäisi siltä, että runon olemassaolo perustuu kielen ja lukijan suhteeseen. Lukija osallistuu 

runoon uutta luovana ruumiillisena olentona. 

 

Täsmennän. Runon kirjoittaja rakentaa tavanomaisista havainnoista jonkin uuden esityksen, 

etsii uusia yhteyksiä asioiden välillä, pyrkii sanomaan moneen kertaa sanottua jotenkin toisin. 

Runon kirjoittaminen on sekä aktiivista että vaivihkaista assosiaatiota, suunnistamista sumussa, 

tukeutumista johonkin intuitiiviseen selkärankaan, hengityselimistöön, koko ruumis 

epätukevasti pallea-trampoliinin kalvolla täristen. Lukija odottaa jossain sivutodellisuudessa 

hyppyvuoroaan. 

 

Runoilija on käsityöläinen, muurari ja kuvanveistäjä. Runoilija on myös hämähäkki, seitinkutoja, 

tilan venyttäjä. Hän erittää kehruurauhasistaan seittirihmaa, antaa seitin ilman kuljetettavaksi, 

kulkee seittiä edes takaisin, ährää ja luovuttaa, roikkuu tyhjässä oman seittinsä varassa, ja ährää 

lisää. Hämähäkinverkko on kuva, joka miellyttää ja puhuttelee minua tässä yhteydessä. 

Hämähäkin spiraalinmuotoinen pyyntiverkko on lähes näkymätön tila tilassa. Seitti takertuu 

ohikulkijaan, ohikulkija tarkertuu seittiin, sen liima on viesti, nälkä ja jano. 

 

Käsityöläisyys tai verkonkutomistaito ei kuitenkaan tarkoita huomion kiinnittämistä tekijään. 

Kyse on asioiden tekemisestä hyvin niiden itsensä vuoksi, usein hitaasti, malttaen. Usein 

kirjoittamista edeltävät sumu ja hajo, hajoaminen, keskenolo, unenkaltaisten varjojen ja valojen 

leikki. (Piirrän tähän sarjakuvaruudun, jossa henkilö makaa sängyllä, katossa leijuu 

kuorsausäänistä viestiviä kirjaimia, sängyn jalkopäässä on kyltti: ”Älä häiritse runoilijaa 

työssään”.) Mutta eikö olekin niin, että runon logiikalla, kielen ja muodon ja uusien yhteyksien 

syntymisellä, on paljon tekemisistä unen logiikan kanssa.  

 



Runoilija kirjoittaa hengityksensä rytmin. Tähän rytmiin vaikuttaa ympäröivä todellisuus. Silloin 

kun pesäpuu palaa ja maailmanaukot pihisevät mustaa savua, on vaikea kirjoittaa, resonoida. 

Tuntuu kuin olisi tulpat korvien lisäksi jokaisessa ihohuokosessa, ilma ei kulkeudu 

sormenpäihin. Toisaalta monet omat runoni ovat syntyneet kertaistumalta keskellä ahdistavinta 

uutisvirtaa. Kyse on prosessin vaiheesta. Välillä kaikki havaintotilani partikkelit tulevat suoraan 

kohti. Tällaisissa onnellisissa hetkissä kirjoittaja on kuin pesusieni, valmiiksi kostea ja altis, hän 

imee ja katalysoi lisää ja lisää havaintoja ja lauseita lähes suoraan ilmasta, ilmankosteudesta, 

ajankohtaisista keskustelunaiheista, kaikesta luetusta.  

 

Ehkä runoudessa on kyse kollektiivisesta unennäöstä, unikuvista jotka esittävät ne kysymykset, 

joilla ei ole tilaa sykkiä muualla. Tämä sikiäminen tapahtuu rivien väleissä. Kysymyksiin on 

vähintään yhtä monta vastausta kuin on lukijaa, aikapaikallista ja fyysistä todellisuutta, aistivaa 

ja kokevaa minää. Vaikka me hengitämme samaa ilmaa samassa ajassa, emme hengitä samaa 

ilmaa samassa ajassa. Emme kuuntele samaa hiljaisuutta. Erilaiset lukijuudet tuottavat saman 

tekstin äärellä erilaisista hengitysrytmejä, joista kirjoittajan hengityksen rytmi on yksi tapa lukea 

runo.  

 

Kirjoittajalle ja lukijalle on yhteistä uni, niin, ehkä uni on pienin yhteinen jaettava sinun ja minun 

välillä. En tarkoita vain perustarvetta, levontarvetta, vaan myös unta kollektiivisina kuvina, 

myytteinä. Tarkoitan unta, joka huutaa rauhaa. Runo on lyhyt matka ihmissydämestä, 

sisinäänestä, toiseen. Sykkivästä alkulimasta toisen sykkivän alkuliman luo. Mutta. Jokin 

runoudessa, nykyrunoudessa, ei enää puhuttele lukijaa. Sisinäänet eivät kohtaa, porottaa 

pilvettömältä taivaalta x:ttä viikkoa, alkulimat kuivuvat paahteessa. Kirjallisuuden 

monimuotoisuus näivertyy. 

 

Olemme kuulleet, kuinka nykyrunous on vaikeaa, sitä ei voi ymmärtää. Väitän painokkaasti 

vastaan, runot eivät ole vaikeita, tarjolla vain on monia helpompia ja nopeampia tapoja 

rakastua tuttuun ja vieraaseen, itseen ja toiseen. Rivien välissä tapahtuvalle hiljaisuudelle ei 

ehkä ole aikaa. Minä haluan nyt sanoa tämän. Jos olet joskus nähnyt unia, osaat lukea, kokea, 

runoutta. Runo on unikuvan kielellinen esitys. Runo ei ole arvoitus, mutta runon on voitava 

säilyttää arvoituksellisuutta, leikkisyyttä, jotta lukijalla on tilaa tulla runoon, seikkailla rivien 

väleissä ja tehdä omat tulkintansa. Toki on niin, että runon hiljaisuudessa on vaikea poseerata, 

erottautua, markkinoida itseään tai vastaustaan ajankohtaisiin aiheisiin.  

 

Runous on kuitenkin sitkeätä ainetta, hämähäkinseitin sitkeitä liimasidoksia, kuolemattomia 

ajatuksia, ikuisuuden palasia, poltettua tiiliä. Runous on myös haurasta kuin sammakonkutu 

kevätauringon kuivattamassa lätäkössä, tarvitaan lukijoita, jotta kosteustasapaino säilyy. 

Runouden elinvoimaisuus ja monimuotoisuus tarvitsee pikemmin vesimolekyylien kaltaisia 

lukijoita kuin yksittäisiä aurinkoja.  

 



Jatkan sammakonkudusta. Minusta tuntuu, että juuri tässä hetkessä runoilijan velvollisuus on 

kirjoittaa limaa, kiinteätä sumua, liimaa. Tekstin tulee jarruttaa ja virrata, vallata ja vyöryä, 

jännittää ja kompuroida. Tällainen säe on kyllin kuriton ja plastinen mitatakseen häiriötä, 

osoittaakseen levottomuutta, näyttääkseen sen tilan epävarmuuden, jossa kirjoittaja hengittää, 

antaa rytminsä tekstille. Me kahlaamme loputtomassa ärsykevyöryssä, kolhiudumme ja 

otamme koppia. Juuri nyt kristallinkirkkaiden, hiottujen ajatusten ylöskirjaaminen tuntuu 

minusta valheelliselta. Asiat eivät ole niin yksinkertaisia, että kauniit kiteytykset tuntuvat 

eettisesti perustelluilta. Pikemminkin säkeitten suhde toisiin säkeisiin on hengityksen ja 

havainnon konfliktisen suhteen esteettistä järjestämistä. Niin kielessä kuin kehossa olemiseen 

kohdistuu vaatimuksia loogisuudesta ja tiukkuudesta, vaikka arkitodellisuudessa kehossa ja 

kielessä oleminen voi olla pikemminkin huojumista ja vuotamista, änkyttämisen ja hokemisen 

kautta kirkastuvaa kommunikaatiota. Toisaalta toisto, parallerismi, mielestäni vahvistaa juuri 

kysymyksiä, ei vastauksia. Ehkä arkisissa somekeskusteluissakin pitäisi lakata käyttämästä muita 

kuin kysymyslauseita. 

 

Runous on liikettä. Runouden ikuisuus toteutuu liikkeessä. Yksittäinen runo tarvitsee 

järvenpohjasta nostetun saven kaltaisen muodon, kerroksia, ja hankauksen kerrosten väliin, 

muutoksen. Lukija samaistuu joihinkin lauseisiin enemmän, limaksi tiivistyneestä sumusta 

erottautuu klimppejä, sattumia, kuten sammakonkudussa munasoluja, alkaa tapahtuminen, 

jakautuminen. Tapahtuu pyrstö, nuijapää, liike ja liikahdus, liikuttuminen. Tule rakas lukija 

runon luo, anna sille aikaa, kyllä ne sammakot silmille, syliin ja suuhun, sieltä ennen pitkää 

hyppivät. 

 

Ajattelen, että runon vaikuttamisominaisuudet ovat riippuvaiset harmonian ja epäjärjestyksen 

samanaikaisuudesta. Runon jännitettä, purkautumista monimerkityksellisyyteen, moniin 

tulkintoihin, rakentavat niin auditiiviset kuin visuaaliset hiljaisuudet, välit ja välitilat.  

 

Mutta voiko merkityksiä ja kerroksia olla kerta kaikkiaan liikaa, jolloin runo sammuu. Entä jos 

rivien välit kasvavat niin tilaviksi, että lukija hukkuu, lipeää, kun jalat eivät yletä 

sammakonkutulammikon molemmille puolille. Tai entä jos säkeet seuraavat toisiaan niin 

suuressa läheisyydessä, ettei jännitettä, arvoitusta, unen logiikkaa löydy, eikä lukijalle 

läheisyyden vuoksi jää tilaa lukea merkityksiä ulos. Ehdotin edellä, että lukijalta vaaditaan vain 

alttiutta ja aikaa, mutta riittääkö tämä. Tuleeko lukijan kuitenkin jollain tapaa jakaa runon 

todellisuus, eettiset kerrokset tai havaintopisteet, että kysymysten esittäminen lukijalle on 

ylipäätään mahdollista. Vaikuttaa siltä, että yksien totuuksien maailmassa runous on kuin 

moniääninen ja monilajinen metsäsaareke, tai omien lapsenkasvojen heijastus metsälammen 

peilipinnassa. Runous on leikkiä. Luova kirjoittaminen ja luova lukeminen ovat leikkiä samalla 

tavalla kuin lapsi leikkii leikin itsensä vuoksi. Runous on jatkuvuutta: poltettua tiiliä, 

hämähäkinseittiä ja sammakonkutua.  


