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Viime päivät ovat olleet raskaita. Tänään oli sellainen olo että tarvitsen vielä yhtä 

kriisipalaveria yhtä paljon kuin myyränmyrkkyä aamiaiseksi (Sitä minä olen tarjonnut niille, jotka 

ahmivat omenapuidemme juuria). 

Olemme monestikin jutelleet ihmisten kanssa, joka voimiensa loputtua harkitsevat itsemurhaa. 

Silloin on yleensä vastassa hyvin väsynyt, toivonsa menettänyt ja masentunut ihminen. Keskustelu 

on varovaista varpaillaan hiipimistä, tasapainoilua osaanoton ja haastamisen välillä. Sisäisesti 

pelottaa, kun tajuaa kulkevansa äärimmäisen toivon ja epätoivon maisemissa. Tekee kaikkensa ettei 

vahingossakaan tulisi antaneeksi viimeistä tönäisyä epätoivon puolelle. Vaikka keskustelussa ei ole 

välttämättä mitään ulkoista dramatiikkaa, jälkeenpäin on todella uupunut olo. 

Muutama päivä sitten kohtasin ensimmäistä kertaa saman tilanteen toisessa muodossa. Tällä 

kertaa itseään oli lähdössä tappamaan mies, joka tuellamme on pitkään yrittänyt panna elämänsä 

järjestykseen. Matkalla on ollut romahduksia, takapakkeja ja uudelleen yrittämisiä, mutta nyt 

ulkonaisesti pieni vastoinkäyminen oli työntänyt hänet sietokyvyn väärälle puolelle. Hän oli täynnä 

jääkylmää raivoa, mistään ja kenestäkään piittaamatonta päättäväistä uhoa. Nyt hän tunsi olevansa 

siinä kuolemaa ja elämää halveksivassa suvereenissa tilassa, että hän pystyisi tekemään sen missä 

kerran aikaisemmin oli epäonnistunut. Hän ei kuitenkaan halunut tehdä sitä täällä ja rahattomana 

pyysi, tai pikemminkin vaati, meiltä kyytiä kauemmas. 

Tietenkin se oli meille ihan mahdoton pyyntö. Meitä oli useampi, jotka tajusimme tilanteen. 

Jokainen yritti parastaan. Minä olin hyvin hiljainen, koska huomasin, että mitkään vetoomukset, 

vakuuttelut ja argumentit eivät auttaneet. Voimattomana tuijotin tyhjyyteen ja huomasin jo melkein 

antautuneeni. Tunsin voimatonta surua. Vaikka en alunperin erityisesti pitänyt hänestä, olin matkan 

varrella löytänyt paljon myötätuntoa ja kunnioitustakin häntä kohtaan. Myönnän että tunsin myös 

harmia. Ikäänkuin kyseessä olisi oman epäonnistuneen auttamisprojektini surkea loppu.  

”Hukkaan meni sekin ajan, energian ja rahan investointi.”  

Tunsin pelkoa ja pahuuden läsnäoloa. Mutta myönnän senkin, että tunsin myös loukkaantuneen 

hyväntekijän hirmuista suuttumusta ja kiusausta huutaa:  

”Sinä kiittämätön paskiainen. Hyppää autoon. Minä annan sinulle viimeisen kyydin.” 

Avuttomuuden tunne sulki kuitenkin kaikki muut reaktiot velttoon syliinsä. Kun 

laskelmoiduista keinoista ei enää ollut mitään käyttöä, minä vapautin itseni reagoimaan koko 

olemuksellani siihen, mitä kuulin hänen puhuvan, välittämättä yhtään, mitä siitä seuraisi. Siinä 

vaiheessa hän sanoikin jotain sellaista, joka sai minut sekä itkemään että raivostumaan. Sanoin 

hänelle jotain, mitä en tässä lähde siteeraamaan. Hän piti hetken taukoa ja sanoi: ”Miksi sä teet mut 

epävarmaksi?” 

En vastannut mitään. Minä en ollut todellakaan enää yrittänyt tehdä mitään. Sillä hetkellä tiesin 

kuitenkin, että hän tulisi antamaan elämälleen vielä jatkoaikaa. Keskustelu jatkui vielä vähän aikaa, 

kunnes hän selkosanaisesti perui aikeensa. Minä en omilta tunteiltani pystynyt menemään häntä 

kahta metriä lähemmäs, ja vähän ihmettelin, kun Raili meni häntä halamaan. Sen halauksen aikana 

purkautui pienen pojan avuton itku, joka oli ollut piilossa vuosikaupalla. Kiitin hiljaa sydämessäni 



Jumalaa, mutta sydänlihakseni olivat hapoilla vielä seuraavana päivänäkin. Tuntui kuin olisi 

viimeisen tunnin aikana juossut maratonia ikuisuuden maisemissa. 

 


