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Pakko painaa jarruja 

Alkuvuodesta tajusimme, että emme yksinkertaisesti jaksa enää pitkään tähänastisella työtahdilla. Olemme aavistelleet 

sitä jo useamman vuoden, mutta olemme jatkaneet sinnittelyä, koska monen muun lailla myös meidän oma 

hyvinvointimme on niin vahvasti juurtunut tähän ihanaan paikkaan ja sen selviämiseen. Minä olen sijoittanut tähän 

koko elämäni perusunelmat. Raili on ollut mukana työssä yli 12 vuotta. Myös hänen elämänsä ja intohimonsa ovat jo 

perusteellisesti sitoutuneet tämän paikan palvelevuuteen. Olemme pelänneet, että koko tämä ihana pieni 

auttamissaareke kaatuu, jos me emme jaksa. 

Silti huomasimme että kummallakin alkoi olla piteneviä lamaannuksen aikoja, jolloin pienetkin työkasaantumat 

tuntuivat vuoren korkuisilta. Sen seurauksena tekemättömien töiden vuori todella alkoi kasvaa kauhukuvitelmiemme 

korkuiseksi. Sen edessä itkimme usein sekä yksin, että yhdessä. Sietokykymme henkilökohtaisille turhautumille ja 

pettymyksille alkoi alentua. Kummankin aikoja sitten omaksumat selviämissysteemit eivät auttaneet. Minä selviän 

puremalla hammasta ja eristäytymällä. Raili selviää tekemällä yhä enemmän ja salaa väsymyksensä sen alle. Aloimme 

ylireagoida suhteessa toisiimme. Lapsuudessa oppimamme pärjäämissysteemit eivät auttaneet meitä tukemaan 

toisiamme tässä väsymyksessä. Aloimme vain lisätä toistemme paineita. 

Kumma kyllä, olemme yllättävän hyvin onnistuneet panemaan henkilökohtaiset hulluutemme syrjään kurssitilanteissa 

ja muissa auttamistilanteissa. Kurssit ja henkilökohtaiset tapaamiset ovat koko ajan olleet meillekin tervetulleita 

pysähtymisen paikkoja. Niiden aikana kirjanpito, maksamattomat laskut, lähettämätön Ystäväkirje ja kiinteistön 

huoltoon liittyvät käytännön murheet eivät ole vaivanneet mieltämme. Rehellisen ja rakastavan kohtaamisen hengessä 

eletty viikonloppu, on aina tehnyt meille hyvää. Jälkeenpäin on ollut kiitollinen, levollinen, hyvä ja läpikuultavan kirkas 

mieli, vaikka ruumis on ollut paljosta valvomisesta raukea. 

Sitä autuutta ei kuitenkaan ole kestänyt kauan. Maanantaina täytyy herätä arjen tekemättömiin töihin, taloudelliseen 

epävarmuuteen ja tietenkin lasten hyvinvoinnista huolehtimiseen. Kasaantunut pahoinvointimme ei ollut hetken 

helpotuksella ja mielen kirkastumisella pois pyyhitty. 

Olimmehan näitä oireita nähneet niin monessa versiossa täältä apua hakeneiden elämässä. Emmekö osaisi ajoissa 

pysähdyttää itsemme, ennen kuin kroppamme tekee sen puolestamme? Olisimmeko edes oikeutettuja auttamaan niin 

monia loppuun palamisen kynnyksellä olevia, ellemme itse rohkenisi hakea itsellemme apua? 

Vuoden alussa väsymyksemme oli sillä tasolla, että näimme vain kaksi vaihtoehtoa: Joko panisimme vuoden ajaksi 

luukut kiinni, tai hakisimme vuoden ajaksi apua itsellemme. Ensimmäiseen meillä ei ollut varaa ja toista vaihtoehtoa 

olimme lykänneet samasta syystä. Päädyimme jälkimmäiseen vaihtoehtoon. 

Haimme itsellemme yhteistä työnohjausta täksi vuodeksi ja laadimme ohjelmamme edellisiä vuosia kohtuullisemmaksi. 

Samaan aikaan lähetimme sähköpostissa vakavan avunpyynnön käytännöllisten töiden hoitamiseen. Siihen saimmekin 

rohkaisevan paljon vastauksia. Melkein kaikkiin töihin on löytynyt pätevää apua. Suurin avun aukko liittyy vielä 

kirjapidon esivalmisteluun ja osoiterekisterin siirtämiseen uuteen ohjelmaan. 

Työnohjauksessa keskinäinen työnjakomme on selkeytynyt. Sen mukana joitakin toistuvia stressin aiheita on poistunut. 

Olemme tarkkaan tutkineet niitä lapsuudessa opittuja asenteita ja malleja, joilla olemme kuluttaneet voimavarojamme 

hukkaan. Samalla olemme oppineet paremmin pitämään huolta myös toisistamme. Vähän löysempi työtahtikin on 

helpottanut. 

Kaunokirjallisuus stressilääkkeenä. 

Itse löysin viime keväänä aivan yllättävän stressilääkkeen. Se on monella muullakin tavalla muuttanut elämääni. 

Kevättalvella käydessäni taas vakituisessa huutokauppakamarissa, eräs siellä olevista avustajista sujautti suuresta 

kirjalaatikosta yhden kirjan kainalooni sanoen: ”Tämä kuuluu sinulle.”  

Se oli John Steinbeckin kirja Ystävyyden Talo, kuvaus pienestä joukosta juoppoja, joilla oli sydän täynnä yleviä 

ajatuksia ja liikuttavan jalomielisiä suunnitelmia samalla, kun he etsivät seuraavaa pulloa juotavaksi ja naista naitavaksi. 

Steinbeck kuvaa näitä itsekeskeisyyden ja epäitsekkyyden samanaikaisia kantajia haikean hilpeällä tavalla, vailla mitään 

idealisointia tai pilkkaa. Hänen asenteensa heihin on lempeän suopea. Tällaisia me vain olemme – melkein kaikki. 
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Loput meistä ovat vain tylsiä ihmisiä, vailla mitään jalostavia ihanteita, turmelevia himoja ja niiden välistä ristiriitaa. 

Olinhan minä tiennyt kirjan olemassaolosta jo silloin, kun annoin nimen tälle paikalle. En vain koskaan vaivautunut sitä 

lukemaan. Miksi? Olin luokitellut sen ajanhukkakirjallisuudeksi, enkä ollut tottunut suomaan itselleni sellaista. 

Luin kirjan yön hiljaisina tunteina, koska en jaksanut mitään ”järkevääkään” tehdä. ”Sama kait se mihin minä aikani 
tässä lamaannuksen tilassa hukkaan.” Sitä lukiessani mieleni kuitenkin kummasti keveni, ja aloin soimata itseäni 

vähän lempeämmin. 

Seuraavaksi sain melkein sattumalta samaisesta huutokauppakamarista haaviini muutaman Mika Waltarin romaanin. 

Päätin lukea nekin. Olivathan ne sentään suomalaisia klassikoita. Ehkä niistä voisi olla jopa jotain hyötyä seuraavaa 

Ystäväkirjettäni kirjoittaessani. Ehkä niiden lukeminen ei olisikaan vain raskaaksi käyneen ajan tappamista. 

Mitä enemmän luin, sitä enemmän mieleni elävöityi. Hymyilin itsekseni ja löysin välillä kyyneleenkin silmäkulmastani. 

Nämä kirjat tuottivat murehtimiseen ja märehtimiseen tottuneelle mielelleni sellaista mielen kohentumista, johon en 

ollut ollenkaan valmistautunut. Ajattelin jälkeenpäin moittivani itseäni entistäkin ankarammin ajasta, jota en ollut 

käyttänyt minun ja muiden hyödyksi. Mutta luettuani ne, en löytänyt enää mitään syytöstä itseäni kohtaan. Päinvastoin, 

aloin etsiä lisää Waltareita luettavakseni. 

Samalla aloin kuitenkin herätä toisenlaiseen harmiin ja katumukseen. Miksi minä, paperiaivo, olin näiden aarteiden ohi 

kävellyt koko ikäni? Miksi minä, liian suureksi paisuneessa kirjanoppineisuudessani, olin mieluummin lukenut 

syvällisiä analyysejä klassisesta kaunokirjallisuudesta, kuin perehtynyt niiden alkuperäiseen muotoon? Miksi minä olin 

sitkeästi luokitellut niin suuria mielen kaivoksia työni kannalta täysin turhiksi? Miksi olin arvostanut niitä vain mutkan 

kautta, lukemalla toisten tekemiä tulkintoja suurten novellistien ja tarinan kertojien käsittelemistä teemoista? Yli 10 000 

kirjan kirjastostammekin klassikoiden osuus löytyisi melkein kenen tahansa mummon kirjahyllystä. 

Tätä miettiessäni ymmärsin, että syy oli isältäni opitussa työmoraalissa. Isäni ei toki sitä koskaan näin sanonut, mutta 

hänen esimerkistään saatoin päätellä, että jos ylipäänsä aikoi liikkua paikasta toiseen, pitää saada jotain näkyvää 
hyödyllistä aikaiseksi. Siltä osin seuraan edelleen suosiolla hänen esimerkkiään.  

Istutan mieluiten mahdollisimman raskaita kiviä kauniiksi muodostelmiksi ja muureiksi; Siirrän mieluummin maata tai 

seiniä paikasta toiseen; Korjaan rikkinäistä ja rakennan uutta, mieluummin kuin lähden Railin kanssa lenkille. Jalan 

siirtäminen toisen eteen, vain pidentääkseni matkaani takaisin kotiin, on minusta hukkaan heitettyä energiaa. Jos edes 

voisin hyödyntää tätä energian hukkaamista rakentavaan keskusteluun, se voisi olla anteeksiannettavaa. Ilman sellaista 

hyötyä lenkkeily olisi vain voimieni tuhlaamista. Olkoon edelleenkin niin, kunnes vastoin kaikkia todennäköisyyksiä 

opin seuraavankin läksyni. Ehkä se liittyy pelkkään yhdessä olemiseen ja kulkemiseen. En minä nyt siitä piittaa. 

Minä kuitenkin tajusin, että sama työmoraali on ohjannut myös lukutottumuksiani: Jos ylipäänsä lukee, täytyy siitäkin 

saada jotain hyödyllistä ja näkyvää aikaiseksi. Lukemisen täytyy aina olla opiskelua ja opiskelusta täytyy olla hyötyä 

myös muille.  

Minun elämässäni aapiskukolla oli alusta alkaen karttakeppi kädessä. Keppi mikä keppi. Ei sen jalo tarkoitus voinut 

salata sen kuritusvoimaa. Lukemisesta pitäisi olla jotain näkyvää hyötyä muille, jos ei koko ihmiskunnalle, niin ainakin 

muutamille.  

Keskustellessani tästä Railin kanssa, hän muistutti minua vuosista, jolloin olin sangen ankara itselleni, ellen ollut 

löytänyt ainuttakaan teemaa, josta voisin suurella intohimolla kehittää uutta Ystäväkirjettä. Muistinhan minä. 

Lukeminen on aina edellyttänyt minulta spartaanista kurinalaisuutta, suomalaista sisua ja koko joukon muita kirotun 

jaloja hyveitä. Ennen kaikkea siitä piti aina olla hyötyä muillekin kuin itselle.  

Lukenut minä olen, tuhansia ahkerasti alleviivattuja kirjoja, joiden sivuilta löytämiäni helmiä, koralleja ja simpukoita, 

niin ja ties mitä merenrantaan ajautunutta törkyä, olen vähän hionnut ja punonut tuhansiksi sivuiksi, muille hyödyllisiksi 

kirjoiksi ja Ystäväkirjeiksi. Suurella intohimolla ja antaumuksella minä olen sitä tehnyt jo yli kolmekymmentä vuotta. 

Jos sinä olet tuotoksistani jotain hyötynyt, olen siitä toki kiitollinen. Mutta sinun kiitoksesi kuuluu myös pähkähullulle 

työmoraalilleni, josta nyt olen säkissä ja tuhkassa tekemässä katumusharjoituksia. 

Olen tehnyt näitä siunattuja harjoituksia koko kesän ja syksyn lukemalla suuren osan Waltarin tuotannosta ja joitakin 
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muita klassikoita.  

Muutaman vasta julkaistunkin teoksen olen lukenut, vaikken odottanut niiltä paljon (niin sitkeät ovat ennakkoluuloni). 

Viimeksi luin Paulo Coelhon Yksitoista minuuttia, enkä voi olla sitä suosittelematta itsellesi ja joululahjaksi 

rakkaallesi. 

Koko C.S. Lewisin Narnia-sarjankin sain kesällä luettua loppuun lapsille. Suositelkaa minulle mitä seuraavaksi heille 

lukisin. Haluan tutustuttaa heitä itse ohittamiini aarteisiin. 

Minua nolottaa myöntää että olen vasta nyt löytänyt kaunokirjallisuuden. Vanhoista klassikoista olen lukenut vaikka 

kuinka monta analyyttistä kirjaa, mutta vain harvoja klassikoita olen lukenut kannesta kanteen. Niistäkin olen vain 

yrittänyt löytää jotain hyödyllistä käytettävää omiin teksteihini. Onneksi sentään luin vanhemmiltani salaa Viktor 

Hugon Kurjat jo kymmenvuotiaana. Senkin luin vain siksi että minua oli siitä varoitettu. Ehkä siitä jäi joku 

kaukokaipuu timanttikaivokseen, johon olen vasta nyt päätä pahkaa kaivautumassa. 

Puhuessani viime kesänä tästä ystävämme Hillel Tokazierin kanssa, hän haastoi minua lukemaan vielä turhempia 

kirjoja, kuten Veijo Mäen Vares-dekkareita tai Matti Remeksen jännäreitä. Vanhin poikani Paul, on yrittänyt tarjota 

minulle Douglas Adamsin kirjaa Linnunradan Liftarit. Näin ”turhaan” kirjallisuuteen en kuitenkaan vielä ole sortunut. 

Minulla on liian monta ”hyödyllistä” klassikkoa vielä lukematta. 

Muistan kuinka vanhimmat lapseni parikymmentä vuotta sitten panivat viikon telttalomareissun ehdoksi, etten ottaisi 

yhtäkään kirjaa tai journalia mukaani. Siihen aikaan tilasin noin 200 ulkomaalaista julkaisua eri tieteen aloilta. He 

tajusivat jo silloin että lukeminen oli minulle työaddiktio ja yrittivät lapsellisessa viisaudessaan vapauttaa minut siitä. 

Kyllähän minä viikoksi siihen suostuin, mutta vieroitusoireet olivat hirvittävät. Joka lehtikioskilla kyttäsin kuin tärisevä 

narkkari ainakin yhtä vaivaista uutislehteä luettavaksi. Mutta sitäkään ei minulle suotu. 

Muistan kuitenkin, kuinka leppoisalta tuntui nuotiolla paistaa poikani Martinin kanssa löytämämme kantarellit voissa ja 

levittää ne iltapalaleipien päälle. Kuinka monta sellaista hetkeä olenkaan menettänyt riivatun opiskeluvimmani tähden? 

Suhtautumiseni kirjoittamiseen on tämän vuoden aikana käynyt minulle sangen ongelmalliseksi. Vertailun ja kilpailun 

perkele on hiipinyt minun ja näppäimistöni väliin. Se kiusaa minua hautaamaan käteni taskuun. Tätä kirjoittaessani, ja 

pitkiä mietiskelytaukoja pitäessäni, olen kuitenkin tullut siihen tulokseen, etten aio kokonaan luopua 

”hyötykirjoittamisestani”. Onhan tämäkin juuri sellaista – toivottavasti. Ehkä jotain muunlaistakin on tulollaan. 

Joka tapauksessa olen löytänyt uuden tavan antaa lepoa vaivatulle sielulleni. Siitä olen kaikille hyville tarinoiden 

kertojille kiitollinen. 

Hetki, jolle on oltava uskollinen 

Tosin olen jonkin verran kirjoittanut päiväkirjaa. Jos joku kuolemani jälkeen yrittää saada kuvaa arjestani 

päiväkirjamerkintöjeni perusteella, vaikutelma on varsin synkkä. Pidän päiväkirjaa vain silloin kun voin erityisen 

huonosti. Kevyinä kiitollisuuden hetkinä en ota itseäni niin vakavasti että viitsisin kirjoittaa. Vain synkän pettymyksen 

ja turhautuman hetket teen entistäkin raskaimmiksi pukemalla ne tummiin sanoihin.  

Tänä kesänä minut yllätti päiväkirjaa kirjoittaessani erikoinen kokemus. Olin turhautunut ja pettynyt. Päätin pateettisen 

elämäntuskavuodatukseni itseäni säälivään ja samalla tuomitsevaan lauseeseen: ”Joutaisin jo kuolla pois.” Sitä 

kirjoittaessanikin hymähdin itselleni, vailla mitään kunnioitusta kirjoittajaa kohtaan. 

Lähdin autolla talon asioille. Autossa samat sanat alkoivat takoa mieltäni puhuttelumuodossa. Ikään kuin joku olisi 

yrittänyt sanoa minulle jotain. Kuka lieneekin, aloitti sanansa toivomalla kuolemaani: Hänen äänensä sävyssä oli 

kuitenkin jotain haastavaa. Kotiin tultuani palasin koneen ääreen. Annoin sormeni minua puhuttelevan hahmon 

käyttöön. Aloin kirjoittaa itselleni pitkää puhuttelua, joka alkoi sanoilla: 

”Joutaisit jo kuolla pois tätä maailmaa ja rakkaitasi rasittamasta. Vanhaksi surkeaksi äijäksi olet ryhtynyt. 

Olet käynyt rasittavan synkäksi ja pyörit yhä enemmän sen ympärillä mitä tämä elämä ei suvaitse sinulle 

antaa. Etkö jo huomaa… ”  
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Sen jälkeen seurasi pitkä puhuttelu siitä, kuinka itsekeskeiseksi olin tullut lähisuhteissani ja kuinka turhautin omaa 

elämääni omalla antamattomuudellani. Häveliäisyyttäni en tahdo tässä sitä toistaa. Rankalla tavalla tämä ääni kuitenkin 

avasi silmäni katsomaan, miten itse osallistun oman onnettomuuteni rakentamiseen. Häikäilemättömällä tarkkuudella 

hän osoitti minulle, kuinka itse kaivan kuoppaani ja sitten valitan sinne putoamistani. Pudottuani, keskityn vain 

kaivamaan sitä syvemmäksi. 

”Jos sinä sen tähden alat toivoa kuolemaa armahtajanasi, olet kohtalosi ansainnut, enkä viitsi nähdä 
vaivaa viivyttääkseni noutajaasi.” 

Minua puhutteleva ääni ei kuitenkaan ollut armoton. Vaikka hänen sanansa olivat ankarat ja sarkastiset, minua puhutteli 

joku ronskilla tavalla viisas ja rakastavasti pilkkaava vanha ja kaiken kokenut hahmo. Ääni ei tullut edes yläpuoleltani. 

Minun täytyi katsoa pöydän alle kuullakseni mitä hän sanoi. Siellä oli pitkästä elämästä kuihtunut, mutta sisukkaan 

lempeästi äkäilevä äijänkäppänä, jonka olisin voinut vaientaa yhdellä kärsimättömällä potkaisulla. Hän puhutteli minua 

vanhahtavalla kauniilla Suomen kielellä. Sitä hän käytti takoakseen päähäni edes jotain tolkkua ja suhteellisuuden tajua. 

Ehkä olin sisäistänyt hahmon Waltarin romaaneista. Annoin hänen siis jatkaa meuhkaamistaan: 

”Herää jo vanha mutaturpa. Mikä rakkauden osto- ja myyntiliike sinusta onkaan tullut? Hyllyilläsi ei enää 

ole mitään kelvollista myytävää. Kuvittelet vain joutavia. Ilma ympärilläsi on muuttunut tunkkaiseksi. 
Tuskasi hiki haisee kauas, koska et ikinä pese sitä pois. Säästät sen ihollasi, ikään kuin se todistaisi jostain 

jalosta kärsimyksestä…” 

Sitten seurasi hyvin suorasukaisia huomioita ja moitteita suhteestani Railiin. Yksityiskohtaisia neuvojakin hän jakeli 

sumeilemattoman suoraan. Kuka tahansa parisuhdeterapeutti olisi voinut saada niin suorasta ohjauksesta turpiinsa. Minä 

pehmenin tämän löylytyksen syleilyssä kuin kynttilä saunassa. 

”Mutta onko sinusta miesparka enää tällaisiin asennemuutoksiin? Vai oletko jo niin vanha koni, ettet 

mitään uusia käytöstapoja opi? Pysy ihmeessä viheliäisessä tallissasi kunnes osaat mennä hänen luokseen 

sellaisen lahjan kanssa, jolla ei ole hintaa…” 

Seurasi lisää niin yksityiskohtaista läksytystä ja käytännöllisiä neuvoja, etten kehtaa niitä tässä toistaa. Lopuksi hän 

sanoi: 

”Et sinä tällä kertaa varmaan enempiä neuvoja jaksa kuunnella. Mene joutein elämäsi aarteen luokse, 

äläkä enää anna luittesi rapistua syömällä kuivaa heinää, kun sinulla on runsaasti pulleaksi kasvanutta 
ruista tarjolla. Mene, mene jo. Äläkä taaksesi vilkuile. Sillä rakkaudesta eristetty ja itsesäälisi kyynelistä 

lahoava majasi on tuomion alla. Etkä sinä sinne kuulu.” 

Tämän, kuin transsissa kirjoittamani vuodatuksen, jälkeen kirjoitin: 

”Huh, mistä ihmeestä tuo tuli?” 

En kuitenkaan jäänyt sitä pohtimaan. Edellisenä syksynä rakentamassani rantatoimistossa vaihdoin puhtaat vaatteet 

ylleni, pesin hampaani ja lähdin mitään empimättä rakkaan vaimoni luokse. Mitään tunnelmia täkyilemättä esitin 

hänelle laskelmoimattoman ja suoran anteeksipyynnön kaiken sen pohjalta mistä tuo suopeankiukkuinen käpyäijä oli 

minua moittinut. Tiesin, että jos en toteuttaisi sitä saman tien, saattaisin seuraavaan päivään mennessä taas perääntyä 

omaan ylpeään yksinäisyyteeni. 

Tulin suopeasti ja tarkoin kuuntelevilla korvilla vastaanotetuksi. Paljon turhaan kerättyä taakkaa ja kaunaisesti pantattua 

rakkautta purkautui sinä iltana. 

Olin hetken intuitiosta antanut kirjoittamaan tottuneet sormeni jonkun itseäni viisaamman käyttöön. Voisin tietenkin 

sanoa, että itsestänihän se ojentava ja parantava teksti nousi. Mutta olen jo oppinut, ettei minulla ole, eikä minussa ole, 

mitään sellaista, mitä en olisi joltain toiselta saanut. Olkoon, että se tuli minusta, mutta kiitos siitä kuuluu kaikille niille 

vaikuttajille, joiden esimerkistä löysin tällaisen äänen itsestäni. 

Toimittuani tämän äänen ohjeiden mukaan, moni itse aiheutettu stressin syy laukesi helpottavaksi olemiseksi. Sen 

jälkeen meille on avautunut monta uutta polkua toistemme luokse. Minä huomaan taas kerran olevani vaivalloisessa 
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poisoppimisen prosessissa. Uuden oppiminen ei ole ollenkaan niin vaikeaa kuin vanhasta poisoppiminen. Kun vanhasta 

on oppinut pois, uusi odottaa ikään kuin valmiiksi osattuna menneen raunioilla. 

Jälkeenpäin ymmärrän, että jos en olisi seurannut tätä hetken intuitiota, itsestään etenevä, vanhoista tottumuksista 

rakentunut kohtalo, olisi kuljettanut minua vielä syvempään suohon. 

Hetki, joka ei palaa 

Muistan vastaavanlaisen hetken noin parinkymmenen vuoden takaa. Näin painajaisen, josta heräsin hiestä märkänä. 

Unen sisältö ja viesti oli minulle hetkessä selvä. Tajusin heti, että nyt tai ei koskaan, minun on puhuttava suoraan ja 

mistään kaartelematta vanhempieni kanssa. En tahdo kertoa koko tarinaa, mutta aamulla hyppäsin päättäväisesti autoon 

ja ajoin sata kilometriä kohdatakseni isäni ja äitini tavalla, jota olin siihen asti kaikin tavoin vältellyt. 

Se oli siihen astisen elämäni vaikein ja rohkein kohtaaminen. Osa pahimmista peloistani toteutui, kun oikeasti 

esittäydyin heille. Mutta kaiken tuottamani kaaoksen ja väkevien tunnereaktioiden keskelle jäi uskottavan tuntuinen 

silmäkontakti, josta aioin jatkossa pitää kiinni. Siitä alkoi uusi tutustuminen vanhempiini ja heidän uusi tutustuminen 

poikaansa. Samalla siinä hetkessä toteutui minun aikuiseksi mieheksi tulemiseni. 

Ehkä olisin saanut uuden mahdollisuuden, vaikka olisin luistanut tuosta hetkestä. En tiedä. Yhtä hyvin olisin sinä 

hetkenä voinut valita ylimielisen asenteen, ja päätellä, ettei heille enää kannattanut olla ihan tosi. Olisin voinut pyhittää 

asenteeni ajattelemalla, että se on jopa säälivää rakkautta heitä kohtaan. Varmasti olisin löytänyt tuhat hyvin perusteltua 

selitystä sille, miksi säästin heitä totuudelta. Kaikkien alle olisi kuitenkin jäänyt itseäni kalvava epäilys ja 

itsekunnioitukseni juuria järsivä myyrä. 

Ehkä todellakin olisin saanut uuden mahdollisuuden, mutta suhteessa vanhempiin uusia mahdollisuuksia ei tule 

loputtomiin. Tilastollisten todennäköisyyksien mukaan he kuolevat ennen lapsiaan. 

Monessa surutyössä vaikeinta on muistaa ne hetket, jolloin sydämessään kuuli kutsun totuudelliseen kohtaamiseen, 

mutta ohitti ne milloin milläkin verukkeella. Joka on intuitiollaan tunnistanut totuuden hetken, mutta ollut sille 

uskoton, tietää mitä katumus on. Joka on lopullisesti menettänyt mahdollisuuden olla uudestaan totuuden 
hetkessä, tietää mitä katuva suru on. 

Jokainen tietää mitä merkitsee katua ja surra asioita, joita on tehnyt väärin. Niitä voi yleensä pyytää anteeksi, sovittaa ja 

korjata. Monet meistä tietävät mitä on katua ja surra hetkiä, jolloin ei tehnyt mitä intuitio kehotti tekemään eikä 

sanonut, mitä sydän vaati sanomaan. Niitä hetkiä ei loputtomiin anneta. Yksi tunnistettu mahdollisuus siihen voi olla 

viimeinen. Ehkä seuraava mahdollisuus annetaan. Ehkä ei. 

Jos puolisoa ei osaa kohdata, hänet voi vaihtaa uuteen. Jos ystävä ei osaa tai halua kohdata, hänetkin voi korvata 

toisella.. Mutta isää tai äitiä ei voi vaihtaa helpommin kohdattaviin, sen enempää kuin sisaruksiaan tai omia lapsiaan. 

Heidät me elämämme aikana joko suostumme totuudessa kohtaamaan tai emme siihen nöyrry. Ainoastaan heidän 

kanssaan ei ole kysymys siitä, onko kohtaaminen palkitsevaa tai ei. Kaikkien muiden kanssa voimme vaatia 

kohtaamisen palkitsevuutta, mutta verisukulaisten kanssa kohtaaminen vaatii meitä vain antautumaan edes hetkeksi 

olemaan tosia, oli se sitten palkitsevaa tai ei. 

Mistä tällainen velvoite tulee? Verikö velvoittaa? En osaa sitä perustella, mutta näin minä uskon. Ainakin se on 

maisema, jossa uskalluksemme elää todesti, kriittisimmin koetellaan. Vaikeana se toki kohdataan myös uusperheissä, 

joissa on sekä omia lapsia ja lapsia, joihin on sitoutunut ”vain” lupauksen kautta. 

Arjen tavalliset epäkohtaamiset jättävät meihin harvoin mitään dramaattisia jälkiä. Ne ovat vain osa normaalielämän 

puutunutta todellisuutta. Mutta jokaisen lähiomaisen kohtaamattomuus on uusi kosmisen orpouden poltinmerkki 

sydämemme iholla – luultavasti myös hänen sydämensä iholla. 

 

En puhu hyvistä suhteista, enkä syvällisistä keskusteluista. Ajattelen pieniä hetkiä, jolloin tiedän että nyt pitäisi katsoa 

silmiin, koskettaa tai sanoa jotain todellista itsestäni, tunteistani ja tarpeistani, ajatuksistani tai arvoistani, riippumatta 

siitä, miten se otetaan vastaan. Puhun hetkistä jolloin sydämeni haastaa hellittämään vanhoista kaunoista tai kerrankin 
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ilmaisemaan pettymykseni suoraan. Tarkoitan hetkiä, jolloin intuitio vaatii minua kerrankin ilmaisemaan sitä rakkautta, 

jota pelosta tai katkeruudesta olen tähän asti piilottanut yliasiallisen ja varauksellisen käytökseni alle. Puhun yllättävistä 

hetkistä, jotka sekoittavat ennakoivat laskelmani, taktiset suunnitelmani ja tarkoitushakuiset juoneni. Uskon että 

jokainen, joka on tällaisen hetken ohittanut, tietää tehneensä sen. 

Joskus voin palata niihin tunnustaen ohittaneeni ne. Sen olen tehnyt niin monesti suhteessa omiin lähimmäisiini. Heiltä 

olen saanut monta uutta mahdollisuutta jälkirehellisyyteen. Mutta kuolema on aina uhkaamassa uutta mahdollisuutta. 

Joskus se ryöstää minulta viimeisen mahdollisuuden. Jokainen hetki voi olla viimeinen. Vaikka hokema on jo käynyt 

kliseeksi, se ei ole yhtään vähemmän tosi. Rutiinilla ja vanhoilla tottumuksilla ohitettu hetki ei välttämättä tunnu 

miltään, mutta kun kuolema on tehnyt siitä viimeisen hetken, se täyttyy suurella katumuksella. Toisen tekemä 

lopullinen eropäätös voi tuottaa saman katumuksen. Olen ohittanut liian monta totuuden hetkeä. Nyt minulle ei enää 

anneta uutta.  

Sellaista elämämme on. Uusia mahdollisuuksia ei tule loputtomiin. Miksen olisi tosi niinä hetkinä jolloin tunnen siihen 

kutsua? Ei kaikki totuus mahdu kaikkiin tilanteisiin. Mutta uskon että jokaisen elämässä tulee hetkiä, joissa on vahva 

nyt-tai-ei-koskaan -tuntu. Juuri niissä hetkissä kauan pantattu totuus pakkautuu kurkkuun. Jos sen silloin nielee, joutuu 

seuraavien päivien aikana ulostamaan myös suuren palan itsekunnioituksestaan. Jos nielee monta kertaa, sydän 

lannistuu ja masentuu. Jos se, jolle tämä totuus kuuluu, kuolee, tiedän rikkoneeni elämää vastaan. 

Näistä totuuden hetkistä, jos niille on uskollinen, koostuu ihmisen ikuisesti säilyvä elämän helminauha. Kuinka 

surullista onkaan jättää elämä, jossa ei ole ollut ainuttakaan totuudellista hetkeä lapsuuden viattomuuden jälkeen.  

Jos tietäisin itse kuolevani huomenna, kenet tahtoisin vielä kohdata? Mitä sanomatonta haluaisin vielä sanoa? 

Ajatusleikki poiki minussa niin monta osoitetta, ettei vuorokausi taitaisi riittää. Mutta minun kuolemansyntini onkin 

ahneus. 

Railin kuulumisia 

Rakkauden kierrätystä 

Kuluneen kesän monet rikkaat ja täyteläiset muistot tulvahtavat mieleeni, istuessani kirjoittamaan. Muistan erityisesti 

naiskurssien jälleentapaamisia; auringonlaskun aikaan, lämpimässä ja hämärtyvässä illassa, kun taas tapasimme vuoden 

tauon jälkeen. Nämä viikonlopun kestävät jälleentapaamiset joissa viivyimme kohtaamisen ja rehellisen jakamisen 

hengessä, jäivät rakkaina mieleeni. 

Itselleni tapaamisten isoin anti on vuodesta toiseen jatkuva syvä kiitollisuus siitä, miten puhtaalta, kuulaalta ja voimia 

antavalta tuntuu pelkkä oleminen avoimen jakamisen ja rehellisyyden keskellä. Oivallukset saavat syntyä ja tulla 

jakamisen kautta vahvistetuiksi. 

Kuuden viikonlopun ajan koetut suojellut antamisen ja vastaanottamisen tunnit, ja elämänuskoa vahvistaneet hetket, 

jäävät kannattamaan kaikkia niissä mukana olleita. Kun tapasimme uudestaan, nämä muistot haastoivat jokaista 

uudelleen samaan rehellisyyteen, ja rohkaisivat meitä siirtämään tätä totuudellisuutta kunkin omaan arkeen, yhä 

uudelleen ja uudelleen. 

Uskon kaiken antamisen ja vastaanottamisen ”kierrätykseen”. Minä annan itsestäni sinulle, mutta sinun olennaisin 

antokohteesi ei olekaan minä, vaan joku arjessasi, jolle sinä annat ja hän taas vuorostaan jollekin läheiselleen ja niin 

edelleen. Näin rakkaus poikii ja kulkee ja synnyttää uutta lahjaa. Itselleni Ystävyyden Majatalo ja tämä työ on osa 

rakkauden kiertokulussa mukana olemista. Ei rakkauden kaupankäyntiä, jossa sinä annat minulle ja minä sinulle, vaan 

kuin pomppupallo, joka kiertää ympäri maailmaa ja varmasti päivittäin minullekin, monien väylien kautta. Meille 

kaikille taitaa omassa arjessamme olla rakkautta tarjolla paljon enemmän kuin uskomme, tai uskallamme ottaa vastaan. 

Joinain päivinä jo yhden välittämisen vastaanotto pakahduttaa äärilleen. 

Erään naiskurssin tapaamisen aikana syntyi seuraavat kaksi runoa, jotka syvästi kuvaavat  tapaamisten täyteyttä ja 

merkityksellisyyttä. Kiitos Elina J 
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Kipu 

joka ei lakkaa 

ilon, täyteyden keskellä 

tumma kohta 
ihmisyyteni koko kuva 

valosta varjoon 

läsnä 
löytämistä vailla. 

 
Jäähyväiset kesälle 

elokuun tumma tähtisyli 

ja me kaipaamme 
olla syli 

tulla syliin 
unelmia eksyneille. 

 

Ensi vuonna pidän naiskurssista tauon, mutta edellisten ryhmien jälleentapaamisiin aion kyllä varata viikonloput. 

Seuraa siis ohjelmastamme mille viikonlopulle tapaamisesi sijoittuu. Tervetuloa taas kesällä voimaantumaan ja olemaan 

yhdessä. 

Pysähtymistä uuteen 

Olen onnistunut ottamaan oikeasti aikaa vain itselleni kuluneen kevään ja nyt syksynkin aikana. Kesällä en pystynyt 

siihen hyvin ja siksi väsymys olikin olennainen osa alkusyksyäni. 

Olen kulkenut menneitä vuosiani ikään kuin uudelleen. Olen tehnyt sitä kirjoitellen, tuntien, päiväkirjojani selaillen, 

maalaten, yms. Olen peilannut nykyisyyttä erilaisiin elämäni jaksoihin ja samalla kerrannut niitä. Sen kautta olen 

keskittyneemmin pysähtynyt väliaikaisesti sivummalle asettamieni minuuteni osasten ääreen.  

Kiireessä ja paljossa työssä olin vaarassa hukata perspektiivini ja suuremmat tahtolinjani arjen tiukkuuden alle. 

Tähänkin sopii kurssimme aloituksesta tuttu Kaikella on aikansa-tehtävä. On aika tarkata myös missä itse olen 

muuttunut ja millaista tahdon elämäni olevan jatkossa. 

Huomaan tekevän itselleni hyvää, noin kymmenen vuoden välein, kun pysähdyn tarkemmmin elämäni  punnitsemiseen. 

Olen taas selvittänyt, etten kiireessä ole jättänyt/-mässä toteuttamatta haluamaani tärkeää tai  kannanko turhaa lastia 

mukanani. 

Arkeni on tänä syksynä olennaisesti muuttunutkin, koska Ananiia aloitti syksyllä koulun. Aamuni ovat nyt 

ruhtinaallisia, kun minun ei, lähetettyäni lapset kouluun, tarvitsekaan kantaa vastuuta kuin itsestäni ja omasta 

hyvinvoinnistani. Pitkästä aikaa olen oikeasti saanut olla ”oma herrani”, valita mitä juuri nyt haluan; lähteä ulos, lukea 

lehdet  tai nukkua vielä hiukan. Nämä aamut ovat olleet suuria lahjoja, joista nyt nautin rauhaa tarvitessani. Olen 

alkanut myös sallia itselleni yhden vapaapäivän viikossa. Se tekee ihmeitä. Suosittelen lämpimästi ”tyhjän hetken” 

lyhyitäkin rakoja sinullekin,  arjen keskellä. 

Olen Jeminan syntymän jälkeen elänyt kohta 10 vuotta työvastuitteni ohessa lapsikeskeistä elämää. Lapset ovat 

mielestäni itse harjoittelemassa juuri oikeankokoisen vastuunpalan ottamista koulunsa myötä. Tietenkin lapset 

tarvitsevat aikaa ja huomiota koululaisinakin, mutta samalla he aloittavat aivan oman erillisenkin elämän. Itse pidän tätä 

vaihetta rikkautena. Lasten ja vanhempien välinen jakaminen tulee aivan uudenlaiseen arvoon. Minun on annettava 

aikaa tarkkaavaisille kysymyksille ja sillä tavalla välitettävä lapselle kuinka tärkeä hän on minulle. Samalla lapsi 

opettelee jakamaan omasta maailmastaan. Ei hän kaikkea jaa, vaan omista syistään tärkeänä pitämänsä asiat. Tunnen 

uudenlaista haastetta olla lastemme ”käytettävänä”, kun he sitä tarvitsevat tai kaipaavat. Ehkä ne ovat ajallisesti 

lyhyempiä hetkiä, mutta painoarvoltaan ratkaisevan tärkeitä. Erässä tutkimuksessakin kerrottiin kuinka teini-ikäistenkin 

nuorten parhaat perhemuistot liittyivät rauhallisiin hetkiin kotona vanhempansa tai vanhempiensa kanssa.  

Kaikkia rikastuttavaa erillisyyttä ja yhteyttä on kunnioitettava erityisesti perheen jäsenten välillä. 
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Paljosta muustakin olisin voinut kirjoittaa, koska olen monessa menossa  mukana. Nämä ovat yhden illan mietteitä. 

Kaiken keskellä tunnen suurta kiitollisuutta teitä kaikkia kohtaan, joiden rakkautta saamme täällä kierrättää. 

Raili Nylund 

Erokipuja World Visioniin 

Tämän vuoden aikana olen käynyt läpi myös kipeää luopumista työstä, jonka tarkoituksena on auttaa väkivallan, 

ahneuden ja kilpailun uhreja kaikkialla maailmassa. Olin 20 vuotta sitten perustamassa World Visionin Suomen 

toimistoa. Suurimman osan tästä ajasta olen toiminut myös yhdistyksen puheenjohtajana ja seitsemän vuotta 

kansainvälisen hallituksen jäsenenä. Monta vuotta olemme antaneet kymmenykset yhdistyksemme saamista 

lahjoituksista maailman kaikkein köyhimmille World Visionin kautta. 

Näiden vuosien aikana olemme rakentaneet laatua ja uskottavuutta. Ulla Tervo, Anne Pönni ja monet muut, ovat 

viettäneet monia öitä savimajoissa, niissä projekteissa, jotka olemme pienenä toimistona ottaneet vastuullemme. Olen 

ylpeä siitä vastuullisuudesta ja nöyryydestä, jolla World Visionin kehitysapua on toimistomme kautta hoidettu. 

Vaikka pääsimme tekemämme työn laadun takia valtion kehitysapurahojen seitsemän luottojäsenen joukkoon, aloimme 

vähitellen tajuta, että laadun lisäksi meidän olisi myös syytä kasvattaa volyymiä. Olimme luottaneet liian paljon 

ystävien kautta kulkevaan markkinointiin, emmekä halunneet tehdä riskisijoituksia markkinointiin. Olimme olleet liian 

idealistisia. Vierastimme julkkisten käyttämistä markkinoinnissa ja koimme periaatteellista vastenmielisyyttä tarjolla 

olevia mainostamisen välineitä kohtaan. Oman vaatimattoman strategiamme tuloksettomuus pani meidät kuitenkin 

pakosta arvioimaan tilannetta uudelleen. Kun valtio ei ollut lähelläkään YK suosittelemaa O,7% prosentin rajaa 

antamassaan kehitysavussa, meidän pitäisi löytää uusia tapoja mobilisoida kansalaisia antamaan edes alle prosentin 

tuloistaan maailman kaikkein köyhimmille.  

Minä en ole markkinamies ja tunnen syvää vastenmielisyyttä kaikkia markkinointia hallitsevia lakeja kohtaan. Silti 

tajusin, että sitä maailmaa hallitseva ihminen oli löydettävä uudeksi toiminnanjohtajaksi, Samalla oli löydettävä 

markkinoinnin lainalaisuuksia ymmärtäviä ihmisiä hallitukseen.  

Kivuliaankin prosessin jälkeen World Vision on nyt valjastettu järjestöksi, joka televisiomainoksia myöten haastaa 

suomalaisia antamaan ainakin 0,7 prosenttia tuloistaan kaikkein köyhimpien auttamiseen. Uusi toiminnanjohtajamme 

Aki Temisevä suostui puolittamaan palkkansa voidakseen palvella niitä köyhiä, joita oli jo lapsuudessaan joutunut 

näkemään isänsä Afrikassa tekemän työn kautta. Ystävämme Tiina Laitinen on pyynnöstäni ottanut kantaakseen 

hallituksen puheenjohtajuuden. Hänessäkin on toiminnanjohtajan lailla oivallinen yhdistelmä idealismia ja 

markkinamaailman hallintaa. Samalla uusimme puolet hallituksestamme ja saimme siihen paljon lisää kokemusta ja 

osaamista. 

Haikean luottavaisesti jätän tämän tärkeän tehtävän heidän hoidettavakseen, ja säästän omaa energiaani siihen mitä itse 

osaan. 

World Vision on maailman suurin kummilapsijärjestö. Valtion virkamiehet luottavat työmme laatuun ja ovat valmiita 

nelinkertaistamaan jokaisen Euron jonka sinä lahjoitat World Visionille, vaikka vain yksittäisenä kertalahjoituksena 

ilman nimettyä osoitetta. Rahoitusta vailla olevia kehitysprojekteja kyllä riittää. 

Meille annetut Eurot eivät monistu minkään virallisen tahon avulla, koska emme ole sellaista koskaan pyytäneetkään. 

Me emme valtion rahoja halua, mutta toivomme niiden ohjautuvan vastuullisissa käsissä kaikkein eniten tarvitseville. 

En voi suositella parempaa kanavaa siihen kuin World Vision. 

Jäähyväiset Martti Linqvistille 

Toissakesän kyläjuhlaviikonlopun viikonlopun aikana toteutui yksi kohtaaminen, jonka merkityksen tajusimme vasta 

tämän vuoden keväänä. Martti Lindqvist ja Jaakko Löytty, Kaija-vaimoineen, jakoivat täällä viettämänsä viikonlopun 

aikana tarinoitaan keskenään. Kävi ilmi, että Jaakon ehkä kaikkein kuuluisin laulu: Kahden maan kansalainen, jonka 

Jaakon vaimo Kaija Pispa on sanoittanut, oli syntynyt Martin saarnan innoittamana. Martti oli puhunut siitä, että 

jokaisen ihmisen on määrä joskus päästä kotiin. Martti taas kertoi kuinka monta muuta puhetta Jaakon ja Kaijan tekemä 

laulu oli innoittanut. Kun tämän vuoden vappuna menimme Martin hautajaisiin, tämä oli ainoa laulu joka kirkossa 
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esitettiin. 

Meidän oli lähdettävä muistotilaisuudesta kesken, koska vappuvieraamme odottivat meitä Majatalossa. Kotimatkalla 

tunsin sydämeni tosi pieneksi, nähtyäni kuinka tavattoman monessa auttamisen muodossa Martti oli elämänsä aikana 

ollut osallisena. 

 

Rakas Martti. Kiitos toivosta, jonka toit elämääni sekä keveytesi että painavuutesi kautta. Kuusi vuotta olimme samassa 

koulutuksessa. Sinä aikana kävimme kumpikin läpi omaa eroprosessiamme ja paljon muuta. 

Muistan yön, jolloin aamutunneille asti muistelimme vodkan lohduttamina elämämme naisia ja kaikkia niitä siunattuja 

vaikeuksia, joita olimme heidän kanssaan kokeneet. Kun aamuyön tunteina nousimme, vetäytyäksemme patjojemme 

vaatimattomaan syleilyyn, minä väkeviin juomiin tottumattomana kaaduin ja katkaisin kylkiluuni. Seuraavana päivänä, 

sairaalareissun jälkeen, muistutit minua virnuillen keskustelumme aiheesta ja kysyit, mistä nainen olikaan tehty. En 

pystynyt nauramaan, kun katkenneen kylkiluuni tuottama kipu pakotti minut hengittämään varpusen lailla. 

Kokemuksesi ja viisautesi painavuutta sinä levitit, mutta osasit sinä sitä keventääkin. 

Samana viikonloppuna tein varovaisesti liikkuen psykodraamaa elämäni tarkoituksesta maallisuuden ja hengellisyyden 

ristiriidassa. Jotenkin ajauduimme teemaan, jonka mukaan jokainen on maanpäällisen Kristuksen ruumiin jäsen, kuka 

silmä, kuka käsi jne. Sinun avullasi tajusin, ettei minun todellakaan tarvitse vihkiytyä olemaan se ruumiin kohta, jonka 

kautta siihen asti palvelemani kristilliset yhteisöt voisivat vaikeasti sulatettavat asiansa ulostaa. Olin seurannut 

pirullisen hyvin pyhitettyä provokaattorin kutsumusta omaksi vahingokseni. 

Se oli minulle käänteentekevä oivallus ja antoi toivolleni paljon uusia värejä. 

Olen silmät kosteina lukenut viimeistä kirjaasi Toivosta ja epätoivosta (Kirjapaja. 2004), yhden kuukauden 

päiväkirjanomaisia merkintöjä. Olen toisaalta ollut sinulle vihainen siitä, että akateemikkona olet kirjoittanut kirjoja, 

joissa ei ole ainuttakaan alaviitettä. Joskus ajattelin, että sinussa meni hyvä tutkija hukkaan. Omaksuit suorastaan 

aforistisen tyylin, jota perustelit vain henkilökohtaisilla kokemuksilla, ilman ainuttakaan referaattia akateemisiin 

tutkijoihin.  

Ihmettelen nöyryyttäsi ja ylpeyttäsi. Nöyryyttäsi jäädä johtopäätöksissäsi vain oman ja henkilökohtaisesti kuulemisesi 

kokemusten varaan ja ylpeyttäsi pitää niitä kaikkia teorioita ja tutkimuksia arvokkaampana. Silti juuri siinä ilmeni 

pienuutesi suuruus.  

Ei sinussa tutkija mennyt hukkaan. Sinä et vain suostunut tekemään tutkimustyötäsi muiden akateemikkojen lailla. Et 

toki ohittanut kirjoja, mutta kunnioitit niitä vähemmän kuin omaa ja lähimmäistesi kokemusta. Se antoi toivoa meidän 

muidenkin pienien suuruuteen. Ei ole mitään suurempaa kuin pienen ihmisen kokemus ja mitä piskuisen elämänkaaren 

aikana voi opetuksena siirtää seuraavalle sukupolvelle. 

Senkin perinnön suhteen olit lopulta epävarma. Ehkä minua eniten kosketti kirjasi pessimistisin kohta:  

”Useimmat vanhemmat ovat kautta aikojen koettaneet luoda jälkeläisilleen paremman ja turvallisemman 

maailman kuin se oli, mihin he itse syntyivät. Nyt minusta tuntuu, että näin ei ole käynyt. Me emme ole 

halunneet, voineet tai osanneet tehdä sitä. Ja se oikeasti pelottaa.” 

Juuri noin minustakin tuntuu. Silti jatkan sen toivomista, minkä näen sinun ja epäsuositun Paavalin tulevaisuuden 

visiossa: Vaikka paha käy pahemmaksi, myös hyvyys käy hyvemmäksi. Sinä olet aina korostanut, ettei kukaan voi 

eristää hyvää pahasta, tulematta pahan kaltaiseksi. Olet haastanut meitä kantamaan pahuuden taakkaa ja sen kanssa 

pitämään yllä toivoa hyvyydestä.  

Martti rakas. Sinä olet kohdannut kuoleman ja pahuuden taakkaa melkein yltiöpäiseen hulluuteen asti, mutta kaiken 

kokemasi ja kirjoittamasi jälkeen sinusta kuitenkin jää toivoa syventävä kölin paino. Sen tähden purteni ei myrskyssä 

enää helposti käänny kyljelleen. 

Siitä minä sinua kiitän ja muistoasi hartaasti siunaan. 
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Martti Lindqvist kirjoittaa viimeisen kirjansa viimeisillä sivuilla: 

”Ainoa mahdollinen oleminen on omana itsenään muille olemista, tässä elämässä ja tulevassa…  
Armo tarkoittaa sitä, ettei kenenkään tarvitse olla oman toivonsa tuottaja, eikä luoda oikeuttaan jäädä 

henkiin. Arjessa armo merkitsee lupaa tulla näkyväksi juuri sinä ihmisenä, jollaiseksi itsensä tunnistaa 

oman matkansa tässä vaiheessa. 
Toivo on kykyä toivoa, että huominen olisi. Minulle ja sinulle. Ja myös meidän jälkeemme.” 

 

Kiitos että olet. 

Toivomme sinulle runsaasti sovinnon ja pelkän olemisen ihmeitä. 

Hänen palveluksessaan: 

Daniel Nylund 

 


