
 
Tapaus Jenny 
 
Eräs isä soitti meille yhtenä maanantaina ja kertoi, että hänen tyttärensä on kirjoittanut ensimmäisen 
blogikirjoituksensa ja se saattaisi kiinnostaa meitä. Tytär oli lukenut Seurasta jutun Camillasta ja 
meistä.  
 
Olemme kirjoitelleet toisillemme melko paljon (sähköpostissa, facebookissa, tekstiviesteillä…) ja 
käyneet myös puhelinkeskusteluja. Sain luvan koota tähän hänen kirjoituksiaan. Ne auttavat 
ymmärtämään fiksujen nuorten mielessä liikkuvia ajatuksia, joista vanhemmat eivät ehkä tiedä juuri 
mitään. 
 
Jennyn ensimmäinen blogikirjoitus 
 
Coldplayn The Scientist soi ympäri monetta kymmenettä kertaa tänään ja ehkä jopa sadoittaista 
kertaa viimeisien viikkojen sisään istuessani alas Camillan valinta-artikkeli käsissäni. Luin sen läpi 
valtavan kulmasohvani nurkassa. Sen luettuani olin taas varma siitä, mitä elämälläni teen. Yhden 
lehtiartikkelin jälkeen. 
 
Kuten eräs upea mies elämässäni on usein sanonut; saat sen mistä luovut. Luovuttuani aivan 
kaikesta, jopa itsestäni, osittain pakon edessä, löysin yllättäen voimaa katsoa mitä elämällä on 
antaa. Luovuin vuosia kestäneestä ajatuksesta antaa elämäni pois. Tämän päätöksen tein 
järkipohjalta ja elin tunnekuolleena eteenpäin. Vain päiviä, ehkä viikkoja, mutta kuitenkin. Uskoni 
miehen sanaan, ja siihen mistä hän on sen saanut oli niin suuri, että veitsen terällä vuosia 
käveltyäni ja lopulta ajatukseen valmistuttuani, että pian voisin olla pois, olinkin yllättäen 
uteliaampi näkemään voisinko saada jotain oltuani valmis luopumaan. 
 
Aivan tavallisena päivänä ponnistellessani eteenpäin arkipäivissä, törmäsin Camillan tarinaan. 
Sohva jolla istuessani ei ollut omani, eikä aivan tavallinen sohva - se on maailman turvallisin sohva 
monestakin syystä. En usko tämän olleen pelkkää sattumaa. 
 
Niin, kuka minä sitten oikein olen? Minä olen ihan tavallinen tyttö, nainen, jossa kasvaa Camillan 
tunteiden kaltainen voimattomuus.� Sellainen, ettei ole koskaan halunnut oikeastaan olla olemassa. 
Minkälaista se sitten on elää kun tuntee, että tulevaisuutta ei ole, kaikki sattuu aina liian kovaa, 
liian paljon, että sen kanssa voisi elää? Minkälaista se sitten on, kun kaikki ajatukset ovat yksi 
melankolian riemusaattue? Minkälaista onkaan elää, kun maailmassa kaikki on konkreettisesti 
vaan niin tässä, mutta oma pää, omat ajatukset tuntuvat olevan jotain mitä ei koskaan voi selittää, 
mistä kukaan ei voi saada kiinni? Se on enemmän kuin vaikeaa. 
 
Katson huoneen nurkassa nukkuvaa koiraani, joka tuhisee hiljaa. Sisälläni on outo koko avaruuden 
suuruinen onnen tunne pienen otuksen olemassaolosta. Kuullessani kuinka naapurin lapsi nauraa 
sisälläni kuohahtaa valtava aalto rakkautta. Entäpä kaikki ne mainokset, joissa näkee pieniä onnen 
sirpaleita? Mietin, voiko kukaan muu tuntea näin? Olenko ainut ihminen, jonka ajatukset ovat 
jostain niin syvältä, ettei niiden kanssa voi elää? Ei edes kun ne ovat hyviä. Olenko ainoa ihminen, 
joka koiran kanssa pellolla kävellessään selvästi hymähtää hymyillen itsekseen, kun aurinko täyttää 
oranssiksi kaiken ja tunnen, että olen saanut juuri palan paratiisia? Tunne siitä, ettei kaikki se niin 
syvästi tunteminen voi olla normaalia aiheuttaa sellaista voimattomuutta ja pelkoa, jonka kanssa ei 
ihminen pysty elämään. Pelko siitä, että tuleeko kukaan ikinä ymmärtämään, kuka sinä olet, mitä 
sinä tunnet? Ja jos tulee, pystyykö hän elämään sen kanssa? 
Vastaus toki on, että ei kukaan sen kanssa pysty elämään, ellet itse pysty. Viimeiset 2 kuukautta 
elämästäni olen ollut jo lähdössä. Valmis. 
 
Kun minut oli lyöty vasten seinää ja jätetty siihen seisomaan, jouduin kohtaamaan ensi kertaa 
elämässäni sen, että asioille oli tehtävä jotakin. Seinää vasten lyömisellä tarkoitan tapausta, jossa 
jälleen kerran törmäsin ihmisluontoon. Pahaan ja arvaamattomaan - sitä ihmiset tarkoittavat 
minulle. Luonnollisesti ensimmäinen ajatukseni oli lähteä pois. Välittömästi. Niin nopeasti, että 
mikään ei ehdi sattua. Viikon istuttuani syömättä ja lähes juomattakin, seinää tuijotettuani ja 



odotettuani palaisiko tämä ihminen koskaan olin varma, että nyt lähden täältä pois. Kuitenkin 
odotus siitä, että toinen voisi vielä palata minua kantamaan oli niin suuri, että odotin. Odotin, 
kunnes kipu alkoi kadota ja tuntua ei miltään. En yksinkertaisesti tuntenut enää mitään. Eikä tämä 
henkilö palannut, vielä kuukausia jälkeenkään päin. Tunnistin saman Camillasta artikkelissa, jossa 
kerrottiin tytön tulleen riippuvaiseksi poikaystävästään. Minä roikuin kihlatussani niin, että se söi 
häntä pala palalta pikkuhiljaa. Ei aluksi pitkään aikaan, mutta ei vienyt kuin reilu vuoden 
häneltäkään tajuta, että hänellä menee elämä ohi minun kanssani. Niinhän se meneekin. Se menee 
ohi jopa itseltäni. 
 
Olin tekemässä asioille sen,  mitä kaltaiseni ihminen tekisi. Camillan valinnan. Kuitenkin musiikin 
kautta olen onnistunut keräämään sellaisia tunteita, joilla olen mennyt eteenpäin. Maija 
Vilkkumaan kappaleessa, jossa lauletaan blogini mukaisesti “Väsyneet hävitetään - älä luovu 
mistään” kolahtaa suoraan itsepäiseen ja periksiantamattomaan luonteeseeni. 
 
Miten Camillan artikkeli sitten muutti kaiken? En halunnut olla se tyttö, josta luetaan myöhemmin 
lehdestä. Ensimmäinen ajatukseni artikkelista oli, miksei niitä koskaan julkaista paikoissa, joista 
ikäiseni niitä lukevat. En olisi artikkelia koskaan nähnyt, ellen olisi ollut sattumalta paikassa, jossa 
lehti sattumalta oli ja sattumalta alkanut selailemaan niistä juuri sitä. Silmiini välähti kuva siitä, 
kuinka isäni olisi artikkelissa kertomassa minun valinnastani samaan tapaan. En halunnut olla se 
tyttö. Camilla oli jo yksi kaltaiseni tyttö liikaa. 
 
Sillä hetkellä minulle tuli outo rauhallinen tunne. Tiesin täsmälleen mitä tekisin. Camillan elämälle 
tuli heti yksi merkitys lisää sen muutettua minun elämäni - ja minun elämälleni kun elän sen 
loppuun asti haluamatta elää ja opittua elämään sen kanssa - kirjoitettuani siitä blogia, ehkä jopa 
kirjan ja jaettuani tunteen niiden muiden kaltaistemme ihmisten kanssa, jotta kukaan ei enää 
koskaan tekisi samaa valintaa. Kukaan, joka tietää, että meitä on muitakin. Ei kukaan tiedä, 
olemmeko me sitten niitä sateenkaarilapsia joista puhutaan, lapsia, joiden ei koskaan kuulunut olla 
olemassa? Sitä me kuitenkin nyt olemme, olemassa nimittäin - ja ei hätää, sillä pääsemme kaikki 
aikanaan pois täältä. Siihen asti voimme ottaa irti niitä tunteita, koko avaruuden suuruisia tunteita. 
Sekä hyviä, että huonoja. Lopulta ne alkavat naurattaa, itkettää ja kaikkea siltä väliltä. 
 
Helpoimmaksi olen kokenut nyt puhua avoimesti siitä. Kyllä läheiseni tietävät mitä olen käynyt läpi 
ja että käyn sitä läpi loppuikäni. Camillan mainitsema musta mönjä täyttää jokaista päivää, 
jokaista yötä, mutta se tunne, kun on päättänyt elää silti tuo helpotusta. Se hymyilyttää silloinkin 
kun on vaikeaa. Mikä voisi vielä mennä pahemmin ja mitä väliä sillä olisikaan, tunnenhan kuitenkin 
jo halua poistua täältä? 
 
Mikä johti minun kohdallani tähän? Kerron siitä myöhemmin.� Kuitenkin, se mikä on johtanut minut 
ulos tästä, on itsepäisyys, periksiantamattomuus, avoimuus sekä muutama mahtava ihminen. Se, 
miten aloin katsoa kaikkea rehellisesti. Sitä miten olen aina paennut paitsi ihmisiä, itseäni, 
maailmaa. Sitä miten olen itse sulkenut itseni ulos kaikesta, itseni ulos elämästäni.  
En ole koskaan halunnut olla siellä mistä tulin, kuulua sinne mistä tulin. Olen halunnut olla se 
Peter Pan, joka lentää Mikämikämaahan. Tämä on johtanut mm. muuttooni 15 000 km päähän 
kotimaastani, muuttoon toiselle puolelle kotimaatani, sekä moniin, moniin muihin asioihin. Tämä 
on johtanut kymmeniin ongelmiin ihmisten kanssa, sekä itseni kanssa. Camillasta luettuani totesin, 
että nyt minun on pakko opetella ottamaan asiat kuten ne ovat. Se sattuu, se naurattaa, itkettää ja 
parantaa. Täyttää sisälläni kasvavaa voimattomuutta. 
 
Katson peiliin, itseäni syvälle silmiin ja mietin: minähän se tässä olen. Olen peräisin jostakin kuten 
kaikki muutkin, minullakin on perhe, vaikkakin hajanainen sellainen, mutta siitä olen peräisin. 
Minullakin on lempiväri kuten muilla, lempieläin, harrastukset ja työpaikka. Voin tehdä elämässä 
ihan mitä tahansa. Sekin sattuu, itkettää ja tuskan määrä jopa naurattaa välillä. 
 
Minulla on ollut aina tarve poistaa kaikki elämästäni minkä koen negatiiviseksi - lähes kaiken. En 
tiedä mistä se on tullut, mutta lähes kaikki muistot muuttuvat ajan saatossa päässäni negatiivisiksi. 
Haluan polttaa ne pois ja aloittaa alusta. En kuitenkaan koskaan aloita vaan jatkan elämää 
polttaen jatkuvasti kaiken takanani. Päätin lopettaa sen ja alkaa hyväksymään asiat, jotka ovat 
takanani. Siellä on paljon hyviä muistoja, mutta ei niiden loppuminen tee niistä pahoja ja 



poistettavia. Päin vastoin. Koin joskus jotain upeaa ja mikä parasta, niin elämässä käy. Elämällä 
on ironinen tapa aina tuoda jotain. Niistä pienistä täydellisistä hetkistä voi ottaa itselleen voimaa 
olla. Ja kun ei kerran jo halua olla, mikä voisi pahentaa mitään? 
 
Camilla kärsi koulukiusaamista kuten minäkin, sekä monia muita asioita. Kuitenkin tämä joka 
meissä kummassakin varmasti on, se on jotain mikä ei tule mistään. Se on ihmisessä. Se on myös 
monissa teissä. 
 
Sisälleni tulee lämmin tunne kun ajattelen Camillaa, ihmistä jota en koskaan tuntenut, mutta jonka 
sisimmän tunteen tunnistan. Hänen elämänsä sai yhden tarkoituksen lisää, eikä mikään ollut 
turhaa.  
 
Tämäkin päivä sattuu. Se syö minua ja sattuu koko kehoon. Syökööt. Mitä muuta se voi tehdä? 
 
….. 
 
Itkin pitkään luettuani Jennyn jutun. Luin sen yhä uudestaan ja uudestaan. Täysin vieras tyttö toi 
oman tyttäreni niin lähelle niin lähelle. Camilla myös pelastit hänet! Miksi joku muu ei pelastanut 
Camillaa? Miksi hän ei löytänyt vastaavaa artikkelia, joka olisi muuttanut hänen ajatuksiaan? Tämä 
ei ole jossittelua, entä jos… Kirjoitin kirjassa, että aion kohdata kaikki ajatukset ja tunteet, jotka 
kuoleman kohtaaminen tuo eteeni.  
 
Kirjalla ja lehtijutuilla on mittaamaton arvo, jos ne auttavat nuoria ja vanhempia tunnistamaan 
tilanteet paremmin, jos ne auttavat nuoria miettimään elämäänsä uudesta näkökulmasta – kuten 
Jenny teki. 
 
….. 
 
 
Vastasin  
 
”Olen Nauvossa kouluttamassa erästä johtoryhmää. Luin viestisi lounastauon aikana ja kyyneleitä 
tuli silmiin. Kiitos koskettavasta palautteesta.  
 
Tämä kohta blogissasi oli kirjan julkaisemisen kannalta tärkein: "…se purkaa tunteitani aivan 
uskomattomalla tavalla…" Näin halusin kirjan toimivan eli että se auttaa ihmisiä purkamaan 
paineita ja löytämään syvemmän tasapainon. Ihana juttu! 
 
Seuraava kohta sai minut itkemään. “…saa toki minut ihmettelemään kovasti Camillan ratkaisua, 
sillä itseltäni on aina puuttunut jotain kovin suurta, jota hänellä oli…” Koin samalla tavalla, että 
hänellä olisi ollut paljon annettavaa itselleen ja toisille. Siksi ratkaisu oli alussa niin vaikea 
ymmärtää. 
 
“…pitämään kovasti Sinusta ihmisenä….” Tämä lause kosketti sisintäni ja olin ylpeä itsestäni:). 
Olin nuoruudessani tosi ujo ja minulla oli suuria vaikeuksia solmia suhteita tyttöihin. Nyt ihana ja 
raikas nuori sanoo pitävänsä minusta. Näin me parannamme sisimpiä haavojamme.” 
 
….. 
 
Viesti Jennyltä 
 
Katselin kuvia Facebookista - mökkinne on vallan ihana. Meillä on myöskin kaksi mökkiä, tai no, 
toista kutsuisin enemmän huvilaksi. Haaveilen, että tänä kesänä jompaan kumpaan veisin varsani 
ja menisin itse myöskin pariksi viikoksi rentoutumaan… En kuitenkaan tiedä kuinka todellisuudessa 
jaksaisin kaksi viikkoa. Toisaalta, voisin kirjoittaa tuona aikana paljon.. 
 
Olen jotenkin jämähtänyt jumiin synkkään mielialaani. Järjellä kykenen ajattelemaan eteenpäin, ja 
myöskin tekemään asioita sen eteen. Kuitenkin mieli juoksentelee omia polkujaan. Päivisin työt 



pitävät minut kiireisenä - kouluttaessa omia myyjiä ei ole mahdollisuutta olla itse heikko. Töissä 
saan aina kovan draivin aikaan ja sopimuksia tuleekin tehtyä nyt huomattavasti yli tavoitteiden. Kai 
se helpottaa kun saa jostain sitä adrenaliinia ja hyvää fiilistä. 
 
Kotona kaikki on äärettömän turhauttavaa. Asun siis yksin, asunnossa johon kihlattuni kanssa 
alunperin muutimme Suomessa. Haluaisin kovasti muuttaa sieltä pois Konalaan, jossa asuin ihan 
pienenä, ja jossa isänikin vanhemmat asuivat. Sieltä ovat ainoat hyvät lapsuudenmuistoni, joten 
koko paikka on täynnä kummallista rauhan tunnetta. Siellä pystyn hyväksymään sen mistä olen 
peräisin ja elämään sen kanssa, mistä juureni ovat alkaneet kasvunsa. 
 
Illat, rehellisesti, kulutan kirjasi parissa. Luen sitä hyvin hitaasti ja maistellen, ikäänkuin pelkona, 
että se loppuu. Aloitan aamuni ja lopetan iltani kirjaasi. Se rauhoittaa, tuntuu, että teen jotain 
konkreettista päässäni olevien asioiden kanssa. Kirjan lukeminen paitsi selvittää ajatuksia, se 
kertoo miltä muista tuntuisi jos poistuisin. Toisaalta, mitä enemmän opin tuntemaan Camillaa, sitä 
vihaisempi olen siitä, että hän on poissa. Olen vihainen siitä, että maailmassa kerran olen 
törmännyt ihmiseen, jonka sisin kuvaa täysin omaani, mutta löysin vasta hänet lähtönsä jälkeen.  
 
Camillan runojen lukeminen on pelottavaa - niissä on kohtia joita on ollut minun itse 
kirjoittamissani runoissa. Niissä on ajatuksia, joita en ole osannut pukea sanoiksi. Niissä on myös 
suoraan ajatuksia, joita olen pitänyt tunnusmerkkeinä koko elämäni. Olet varmaan itsekin 
huomannut, Camillalla on sattumalta myös samoja asioita kuin blogissani - mm. hän kertoo, että 
kaikki muistot hänen päässään muuttuvat aina negatiiviseksi… Sama lukee blogissani, enkä tällöin 
tiennyt vielä koko kirjasta. 
 
Toisina hetkinä Camilla ei tuo minulle voimaa, vaan epätoivoa - hän oli kanssani niin samanlainen, 
eikä hänkään jaksanut - miten minä voisin jaksaa? Tunsin kerran myös yhden tytön, joka oli hyvin 
samanlainen sisältä kuin minä. Hän riisti henkensä kolme vuotta sitten. Kaikki ihmiset, jotka olen 
tuntenut, kenellä on ollut edes vähän samaa sisältä kuin minä, ovat päättäneet tiensä. Camilla on 
kuitenkin ensimmäinen, kenestä voin sanoa, että hän on kuin minun henkinen kopioni. 
 
Vaikken itse ole koskaan tuntenut Camillaa, välillä tuntuu, että hän on kovin voimakkaasti läsnä. 
Eräänä iltana näin aivan mielettömän auringonlaskun. Ei se tietenkään ollut yhtään niin upea kuin 
Australian auringonlaskut, mutta Suomen auringonlaskuksi se oli hyvin vaikuttava - koko taivas oli 
aivan punainen. Sisälläni heräsi oitis ajatus, että Camilla pitäisi tästä taatusti. Kulkiessani koiran 
kanssa metsässä ja nähdessäni hassuja ja upeita asioita luonnossa, joista usein tavallinen kulkija 
kulkisi ohi, mietin, että Camilla varmaan olisi huomannut saman. Kaikki tämä on tosi outoa, koska 
en oikeasti ole koskaan tavannut tai tuntenut häntä. Nyt tuntuu ihan kuin pieni pala häntä asuisi 
sisälläni ja eläisi sitä kautta. En tiedä aina pitäisikö sen kanssa itkeä vai nauraa. 
 
Välillä mieleeni herää vain kysymys, että kun mietin näin paljon, olenko oikeasti ihan järjissäni, vai 
lieneekö päässäni jotakin vikaa? Kuitenkin lohduttavaa on se, että ainakin sinun kirjasi perusteella 
sinäkin mietit ja analysoit paljon. Onko meitä muitakin? 
 
Juttelin eilen kihlattuni kanssa sen verran, että hän laittoi kolme viestiä. Hän on viimeisen 
kuukauden leikkinyt etten ole olemassa ollenkaan, ollut katkaisemassa välejä kokonaan, uhannut 
vaihtaa numeroa yms. Eilen hän vastasi, että jos saa olla nyt pari viikkoa rauhassa niin jutellaan 
sitten, ja ettei ole jaksanut puhua.  
 
Tämä toki herättää minussa toivoa. Selitin hänelle eilen selkeästi, että miksi hän ei tukenut minua 
vaikeimmassa vaiheessani, vaan leimasi minut sekopääksi ja lähti? Kuitenkin jopa suurimman 
riitamme keskellä, hänen palattuaan baarista ilman kihlasormusta, hänen alettuaan itkemään 
lohduttomasti tuntikaupalla selittämättä mitään, minä vain pidin häntä sylissä ja sanoin, että kaikki 
järjestyy. Liekö tämä kolahtaneen häneen? Ehkä hän ei pysty puhumaan, koska kaipaa eikä haluaisi 
kaivata? En tiedä. Kuitenkin, minun ei pitäisi analysoida näitä asioita. Ei pitäisi toivoa, että voisin 
saada hänet vielä takaisin. Aina kun näen hänet ja katson häntä, en edes halua häntä takaisin. 
Kuitenkin kun hän on poissa, kaipaan sitä tunnetta joka oli joskus. Ehkä kaipaankin sitä tunnetta, 
enkä häntä? Tunne joka minulla oli parisuhteessamme, on sama kuin tunne, jolloin luen kirjaasi. 
Mikä tunne se on? En saa siitä kiinni. 



 
Kirjaasi lukiessani olen nähnyt muutamia kohtia jotka olisin oikeasti halunnut alleviivata. 
Kuitenkaan minulla ei ole ollut kynää käsillä, joten päätin lukea kirjan toiseen kertaan. Olen 
miettinyt sen välittämistä isälleni - saisiko hän siitä mitään irti? 
 
(Seuraavaksi Jenny kirjoittaa pari lausetta isästään, jotka jätin pois, koska isä ei ehkä halua perheen 
sisäisten asioiden käsittelemistä julkisuudessa.) 
 
 Toisaalta, heti mieheni lähdettyä isä osti meille yhteisen hevosen. Ei hän tiedä hevosista mitään, 
mutta tiesi kyllä, että se on minulle tärkeää. Vietän jumalattomasti aikaa tallilla varsan kanssa, 
rakastan sitä. 
 
Mietin kesää ja kirjoittamista. Kirjoittaisinko kokoelman? Elämäni tyttärenä, isälle. Elämäni 
lapsenlapsena, isovanhemmille. Elämäni ystävänä, ystäville? Haluaisin, että minua opitaan 
ymmärtämään nyt. Ettei minusta luettaisi myöhemmin, kuten Camillasta. Camillalla olisi ollut niin 
paljon annettavaa ympärilleen. Hän tuntuu olevan siltä osin kuten minä myös, että hän oli liian 
herkkä, liian hyväntahtoinen ja oikeudenmukainen tähän maailmaan. Minä koitan elää sen kanssa 
joka päivä.  
 
Olen koittanut nyt eilisestä lähtien olla mahdollisimman avoin ihmisille. Jotenkin antaa itsestäni 
enemmän, olla enemmän läsnä. Toisten ihmisten kanssa sen näkee heti tuottavan tulosta, 
kommunikointi on lämpimämpää. Toisten ihmisten kanssa en siihen vain pysty. Eikä varmasti 
tarvitsekaan? 
 
Huomenna pikkuvelipuoleni päättää lukuvuotensa. Menen aamulla hänen kevätjuhliinsa ja sen 
jälkeen mennään Linnanmäelle. Vietän liian vähän aikaa hänen kanssaan. Illaksi mennään luokseni 
pelaamaan konsolipelejä ja vasta aamulla vien hänet takaisin kotiin. Olen alkanut kiinnittää 
enemmän huomiota konkreettisesti turvaverkkooni, joka rakentuu ihmiskontakteista. Heti kun olen 
alkanut pitää siitä parempaa huolta, olen nähnyt tuloksia. Minulla on kuitenkin isäni vanhemmat, 
jotka ovat minulle olleet läheisempiä kuin omat vanhempani. He ovat hyvin vahvasti läsnä.  
 
Olen vihainen erostani myös, koska halusin heidän olevan häissäni. Koska kihlaukseni purkautui, 
he eivät todennäköisesti elinikänään tule olemaan häissäni paikalla. Tilanne minulla on siitä 
huono, että paras ystäväni, toinen puoliskoni, jonka olen tuntenut 5-vuotiaasta asti muuttaa neljäksi 
vuodeksi Englantiin. Toinen paras ystäväni on pyhiinvaeltamassa, kolmas kesän poissa 
seurakuntatöissä, opiskelee papiksi. Luonani asunut ystäväni palasi juuri tyttöystävänsä luokse. 
Jään melko kovasti yksin. 
 
Sunnuntaina näen paria kaveria, sekä isoveljeäni (joka tosin ei ole minulle mitään sukua, mutta 
kasvoimme yhdessä). 
 
Olen tapaillut ja paljon tekemisissä erittäin mukavan miehen kanssa. Hän on sisältä hyvin 
samanlainen kuin minä. Tilanne tuo kuitenkin ahdistusta, tiedän, tunnen itseni - jos T. päättäisi 
tulla takaisin, olisin heti mukana. Minä vain olen sellainen. Luottamukseni on vaikea voittaa, mutta 
kun niin käy, rakkauteni ei tunnu loppuvan koskaan. Se vain jatkuu ja jatkuu. 
 
 
Vastasin 
 
Nyt on helpottanut töiden osalta ja ryhdymme viettämään kesää, joka on näyttäytynyt aina välillä. 
Ehkä heinäkuu on tosi kaunis, kun vielä on ollut niin paljon kylmiä päiviä. 
 
Kuvailemasi tunnelma …täyttynyt… on mielenkiintoinen. Jos saan arvata, niin olet kokenut 
sisimpäsi ja löytänyt sieltä rauhan. Olet kirjan avulla kulkenut henkisen tien, jonka kävin itse läpi. 
Se vei minut kaikkien ahdistusten, pelkojen ja surujen läpi keskelle rakkautta; jota myös kutsutaan 
maailmankaikkeuden energiaksi ja Jumalaksi. Se vei minut sinne missä Camilla on. 
 
Eräs Camillan ystävä V. oli meillä käymässä ja vedin hänelle saman rentoutumisharjoituksen, josta 



kerron kirjassa. Hänellä oli ainainen huoli; välittävätkö ihmiset hänestä oikeasti. Hän oli myös 
hyvin riippuvainen poikakaveristaan, joka oli väkivaltainen, käytti huumeita ja alkoholia. Kun hän 
pääsi tästä eroon, jäi sisimpään valtava tyhjiö. Teimme harjoituksen, jonka tavoitteena oli tavata 
Camilla. Sitä ei tapahtunut. Mutta V. pääsi sisimpäänsä ja harjoituksen jälkeen hän kertoi, ettei ole 
koskaan ollut niin onnellinen itsensä kanssa. Hän on aina pelännyt yksinäisyyttä. Nyt se tuntui niin 
hyvälle, että hän olisi halunnut harjoituksen jatkuvan paljon pitempään. Antaako tämä tarina sinulle 
jotain ajatuksia? 
 
Reaktiosi kirjasta ja Camillan kuvasta on äärimmäisen hieno. Sinun sydämesi lähettää tunteiden 
kautta viestin kenelle asiasta voi puhua ja kenelle ei, kenen kanssa haluat puhua siitä ja kenen 
kanssa et. Olen itse hiukan törmäillyt. Olen muutaman kerran "tyrkyttänyt "tarinaani ryhmälle / 
yleisölle enkä ole riittävästi ottanut huomioon, että kaikki eivät siinä tilanteessa halua kokea niin 
voimakkaita tunteita. Pahin moka tapahtui yrittäjäpäivillä. Minulta tilattiin "räväkkä" esitys eli että 
kertoisin miten lapsen kuolema on vaikuttanut minuun yrittäjänä. Tavoitteena oli herättää yrittäjät 
arvostamaan perheitään enemmän. Tarina oli liikuttanut monia oikealla tavalla, mutta kaikki eivät 
pitäneet siitä. Yhden yrittäjän lapsi oli myös tehnyt itsemurhan ja hautajaiset olivat viikon kuluttua. 
Hänelle tilaisuus oli varmasti hyvin raskas. Olen jatkossa tarkempi. 
 
Kiva kun moikkailet Camillaa ja kysyt miten menee. Luen joka ilta yhteisen iltarukouksemme, 
jonka sanoimme toisillemme: "Hyvä yötä. Pus pus. Näe kauniita unia. Sano Taivaan Isälle ja 
enkeleille terveisiä, jos näet ne jossain!" Loppuosan olen jättänyt pois, koska hänhän on heidän 
keskellään koko ajan.  
 
Olet ilmeisesti päässyt hyvin lähelle Camillaa. Pystyt samaistumaan häneen varmaankin paljon 
paremmin kuin minä. Jossakin vaiheessa voisit vaihtaa kysymyksen "miten sinulla menee" 
kertomalla miten sinulla itselläsi menee. Käytä häntä luotettavana ystävänä ja terapeuttina, joka 
tuntee sisimpäsi. Jos henkinen elämä on rakennettu kuten kuvittelen sen olevan, tulet hänen avulla 
pääsemään ns. syvemmälle tasolle varsinkin silloin, kun ahdistaa ja on toivoton olo. Kokeiletko? 
Lasten suusta kuulee "totuuden" - sanotaan. He eivät ymmärrä näitä aikuisen elämän totuuksia, 
mutta he osaavat nähdä tunnetotuudet. Sen takia varmaankin S:n muutamat sanat koskettivat sinua 
niin kovasti. Miksi muuten et itkenyt? 
 
Varmasti löydät sen oikean. Mutta niin kauan kun yrität väkisin etsiä, hän menee kauemmaksi. Kun 
sallit itsesi elää kaikkine tunteinesi, ja avata mielesi ja sielusi - uljas prinssi ratsastaa jossain kohtaa 
luoksesi - ja vatsanpohjan kutiaminen on pientä sen rinnalla, mitä tulet kokemaan. 
 
Missä aiot olla kesällä? Olisi kiva nähdä ja jutella enemmän. Amykin voisi tehdä harjoituksia, 
joiden avulla paikallistat itsesi ja suhteesi ympäristöön paremmin. 
 
Minulle on syntynyt pieni tarve jatkaa kirjoittamista Camillalle ja ajattelin tehdä sitä kesällä. 
Saanko laittaa sinne mukaan meidän kirjeenvaihtomme? Jättäisin nimet pois kuten ensimmäisestä 
kirjasta. Tutut tietysti tunnistavat, mutta se saattaa olla vain hyvä asia. 
 
Ulkona sataa, mutta lähdemme silti tänään mökille. Siellä on niin kiva olla keskellä luontoa - sateen 
suojassa - takan lämmössä. Lämmin kaukohalaus Sinulle. 
 
PS. Sain tällaisen viestin Facebookissa. Ihana palaute. Kyllä minäkin olen vielä rikki ja tarvitsen 
tällaisia aina välillä. PM. "Haluan kiittää lämpimästi Sinua kirjastasi jonka tänä yönä luin.....luin ja 
itkin, luin ja nauroin... Olet ollut upea isä tyttärellesi, se paras Isä, se oikea Isä juuri hänelle. Mietin 
monta kertaa lähetänkö tämän vai en, päätin lähettää. Toivon Sinulle ja perheellesi kaikkea hyvää. 
Niin Tyttäresikin toivoisi." 
 
Vastasin: Hei PM ja lämmin kiitos palautteesta. Minulle päätöksesi lähettää oli kullanarvoinen asia. 
Vain muutamia sanoja, mutta ne tuntuvat ihan sydämen pohjassa asti. Oikein hyvää kesää. 
 
….. 
 
 



 
 
Jenny kirjoitti 
 
Luin eilen kirjasi viimeiset sivut. Odotin, että kirjan päätyttyä oloni olisi tyhjä. Kuitenkin suljettuani 
kannen katsoin vielä kerran Camillaa, hymyilin itsekseni oloani, joka oli rauhallinen. Oloni oli 
jotenkin.. täyttynyt? En osaa selittää sitä. Tuli ehjempi olo, kuin tyhjä kohta sisälläni olisi koko 
elämän kestäneen tyhjyyden jälkeen täyttynyt. Mikähän tämä kohta oli? Ymmärtäjän puute, jonka 
Camilla/te olette täyttäneet? Kaipuu siitä, että jollakulla muulla olisi sama olo elämästä kuin 
minulla? En tiedä. 
 
Suljin kirjan ja lehtiartikkelin Camillasta yöpöytäni laatikkoon. Kenenkään ei tarvitsisi nähdä sitä 
kirjahyllyssäni, sillä haluan kertoa Camillasta vain tietyille ihmisille. Huomasin jännän jutun 
yhtenä päivänä: minulla on ollut kirjasi pöydälläni päiväkausia, Camilla kannessaan. Aina jonkun 
tullessa asuntooni, vaikka olen heidän kanssaan puhunutkin kirjasta, käännän vaistomaisesti 
Camillan kohti syliäni. Luonani käyvät pääsääntöisesti vain ihmiset, joille haluan puhua asiasta ja 
kirja on tuolloin sylissäni. Kuitenkin jos en tiedä kuinka ihminen asioihin reagoi, käännän aina 
Camillan kuvan kohti syliäni, takakansi kattoa kohti. Ettei toinen ihminen vain sano jotain jota en 
halua, ja ettei Camillaa satu? En tiedä. Reaktioni on joka tapauksessa käytännön tasolla aika 
hölmö, mutta periaatteessa aika sympaattinen. 
 
Artikkeli ja kirja asuvat nyt yöpöydän laatikossani. Katson niitä edelleen joka kerta, mutta en enää 
lue. Ihan kuin moikkaisin Camillaa, " miten sinulla menee tänään?"  
 
Viikonloppuni oli täydellinen, lauantai ja sunnuntai meni pikkuveljeni kanssa. Lauantaina palattiin 
lapsen tasolle S:n kanssa Linnanmäellä, jossa kiljuttiin päämäärättömästi, juostiin laitteisiin kuin 
meillä olisi kiirekin, naurettiin tajuttomasti hassuille peileille ja pidettiin toisiamme kädestä 
riippukeinuissa. Kammokujalla roikuin pikkuveljeni hupussa ja kiljahtelin pelästyessäni tyhmille 
asioille. Vuoristoradoissa naurettiin katketaksemme. 
 
Välillä on niin hyvä viettää aikaa tuon ikäisen kanssa, itse on niin paljon helpompi palata aitoihin 
tunteisiin kun toinen osoittaa niitä luonnostaan. S sanoi automatkalla Linnanmäelle: "Tosi kivaa 
kun erosit T:sta, kun sillon olit aina niin kiree ja pahalla tuulella ja nyt sun kanssa on aina 
hauskaa! Vaik T. oli kyl kiva." Oli hyvin lähellä etten alkanut itkeä, S. kiteytti KAIKKI ajatukseni. 
Tämä oli paras, mitä joku voi minulle sanoa ja vielä noin aidosti. 
 
Tuon jälkeen en ole enää ajatellut T:ia. Tuntuu kuin olisin jo elänyt sen yli. Ansaitsen, ja tulen 
saamaan jotakin paljon parempaa. Vielä joku päivä. Vaikka lupausta siitä ei olekaan, jotenkin se 
ajatus kantaa eteenpäin, että vielä joskus tuntee sen tunteen kun toisen ihmisen kanssa nappaa 
vatsanpohjasta hyvällä tavalla ja se tunne kantaa hamaan vanhuuteen asti. 
 
Sunnuntai-iltana en tehnyt yksinkertaisesti mitään. Söin, luin ja pohdiskelin, kävelin koiran kanssa 
päämäärättömästi festarialueen läheisyydessä ja kuuntelin musiikkia. Tänään aamulla tullessani 
töihin kuulin jotain upeaa : myyntitiimini on tehnyt sen, toimipisteemme on kuudentoista pisteen 
listan kärjessä myynnissä ! 
 
Just perfect. Tätä elämä on tänään. Huomenna se voi taas olla toista, mutta sitten odotellaan lisää 
näitä päiviä. Toivottavasti teidän viikonloppunen vastasi odotuksia. 
 
Eilen illalla Camillan kuvia katsellessani tuli mieleen, että voisin antaa teille kasvot tämän tekstin 
kirjoittajasta. Siis tässä kuva minusta. 
 
Vastasin 
 
Kiva kuva, kiitos! Kuva taitaa kertoa sinusta enemmän kuin ehkä tiedostat. Vai tiedostatko? Olet 
kääntynyt selin maailman tapahtumilta ja käpertynyt itseesi. Mutta kun joku saa  sinuun kontaktin, 
kurkistat olkasi yli ja lähetät lämpimän katseen. Toinen silmä on vielä piilossa. Täydellistä 
luottamusta et uskalla vielä antaa, kun elämä on kolhinut sinua rajusti. Osuiko kohdalleen? 



 
Jenny  
 
Itse asiassa kuvaus osui täysin nappiin. Kihlattuni otti tämän kuvan juuri kun vaikeutemme olivat 
alkaneet.  
 
….. 
 
Jenny 
 
Kirja jotenkin korjasi minua henkisesti. On itseni kanssa kokonainen ja ehjä olo. Ehkä kun tunteissa 
pääsee niin lähelle itseään ja huomaa, että minun on pakko olla aika hyvä tyyppi kun tunnen aitoa 
rakkautta, empatiaa.. ? 
 
Törmäsin taas eilen illalla hassuun ajatukseen. Oli vähän väsynyt ja turha olo ja menin sänkyyn. 
Törmäsin Camillaan heti kaivaessani yöpöytäni laatikosta nenäliinaa. Lähes hihkaisin onnesta 
ääneen, että "ai niin, sinäkin olet täällä! Kivaa !" Saman tien muistin isäni päivällä aiemmin 
kyselleen joko saa kirjan lainaan. Minulle tuli tunne, että kirjasta on vaikea luopua. En halua antaa 
sitä luettavaksi. Sen pitää olla laatikossani artikkeli välissään. Miksi ihmeessä? Kai tämä johtuu 
siitä, että olen vielä vaiheessa jossa kaipaan jonkun asian fyysistä läsnäoloa. Kirja on lähinnä 
sitä.” 
 
Lähetin tiedon, että Seurassa oli juttu Camillasta ja Jennyn tapauksesta. Jenny vastasi. 
 
”Hellyyttävää, että Seurassa on julkaistu juttu liittyen aiheeseen. Toivotaan, että saadaan sitä 
kautta sekä Camillan tarinaa, että blogiani eteenpäin. - Olen kaiketi ollut aina verbaalisesti melko 
lahjakas - sukuni on koittanut vuosia saada minua kirjoitusalalle. En kuitenkaan tiedä tarkkaan 
mitä lähtisin tekemään. Toisaalta haluan ennen pitkää kirjoittaa kirjan sellaisesta elämästä, jossa 
ei koskaan oikeastaan elää halunnutkaan. Siihen olen kuitenkin vielä liian nuori. Sen haluan 
kuitenkin tehdä sellaisena aikana, että muut voivat vielä ottaa minuun yhteyttä. Toimin myyjänä 
myöskin, kuten tiedät, vetäen isoja ryhmiä yms - olen miettinyt voisinko hyödyntää näitä kaikkia 
taitoja, jotta saisin jaettua kaltaisteni ihmisten tarinaa mahdollisimman monelle - me kaikki kun 
luulemme olevamme niin kovin yksin. 
 
Yllämainittu kuvaa kovasti myöskin sitä, mitä haluaisin olla tässä maailmassa. Tottakai - rakastan 
työtäni. Se ei kuitenkaan tule olemaan elämässäni mikään pääasia missään muodossa - haluan 
antaa ja saada niin paljon enemmän kuin ihmisiä kuntoilemaan. Jos keksisin tavan hyödyntää 
tarinaani, kokemustani, sekä taitojani, tekisin sitä. En ole kuitenkaan tähän vielä tapaa keksinyt.  
 
Olen lähiaikaisten tapahtumien johdosta oppinut ihmeellisiä asioita. Minulle aiemmin 
tuntemattomia - olen oppinut itkemään, nauramaan, halaamaan ja tuntemaan. Asioita, jotka ennen 
näytin vain kihlatulleni. Jotenkin hänen lähtönsä ei tunnu niin merkityksekkäältä, kun hän ei 
olekaan enää niin ainutlaatuisessa asemassa. Ennen inhosin ihmisiä. Nyt - ainakin pääsääntöisesti 
- päinvastoin. 
 
Kirjasi on edelleen isäni pöydällä. Haluan sen mahdollisimman nopeasti yöpöytäni laatikkoon. Nyt 
siellä on pelkkä artikkeli Camillasta ja se tuntuu tyhjältä. Tämän kolumnin liitän toki nyt mukaan. 
On helpottavaa illalla, jos on vaikea olla, katsella artikkelia, kirjaa, jotka symboloivat lähiaikaisia 
tapahtumia. Asiani ovat kaiketi paremmin kuin koskaan - en vain itse ymmärrä sitä. Polte lähteä 
tekemään jotakin blogiini, elämänkatsomukseeni yms liittyvää on kova. Se on kuitenkin kovin 
vaikeaa. Toisaalta haluaisin ottaa repun selkään ja kävellä niin pitkälle kuin sieluni sietää. Tehdä 
jotain - erilaista. DJ-hommani on toki upeaa ja pystyn silläkin tuomaan ihmisille tunteita, mutta se 
on hyvin pintaliitoista hommaa. Haluan jotain enemmän! Ystäväni lähti tänään melomaan 
Espoosta-Ouluun ja hänen meloessaan pois sisääni jäi tyhjä tunne. Tajusin, kuinka kiintyväinen 
olenkaan. 
 
 
Jennyn blogin toinen osa 



 
En ennen ostanut kirjoja. Koskaan. Luettuani Camillan isän kirjoittaman kirjan Isän suru, se täytti 
minussa taas yhden kohdan lisää. Siitä kasvoi valtava tarve ostaa lisää kirjallisuutta. 
 
Rakastan muumeja. Kaiken lapsuuden ja sekasorron keskellä ne ovat olleet aina samoja. Muumit 
ovat aina pehmeitä, pyöreitä hyvänsuopia pullukoita. Löysin niiden parista itselleni täydellisen 
kirjan kirjoittajalta Jukka Laajarinne. Kirja itsessään on nimeltään Muumit ja olemisen taito. 
Muumit ovat nerokkaita otuksia olemisessa. 
 
“Minä tunsin itseni niin onnelliseksi, etten edes pelännyt tämän hetken menevän ohi.” –
Muumipappa 
 
Minä haluan muumilaaksoon. Tuikiturvalliseen paikkaan, joka on maailman paras laakso. Sitä 
kaikkialla ympäröi kuitenkin jännitys ja seikkailu, yksinäiset vuoret ja synkät metsät hattivatteineen 
ja mörköineen. Joskus muumit menevätkin sinne, mutta aina palaavat laaksoon. 
 
”Anarkisti on ihminen, joka ensin keittää kaurapuuron ja sitten räjäyttää sen” –Pikku Myy 
 
Muumilaaksossa asuu toki paljon myös pikkuisen pahansuopaakin väkeä, kuten äkäpäinen Pikku 
Myy sekä Haisuli, jotka tekevät jatkuvasti kiusaa. Vaikka Hattivatit ja Mörkökin voivat ilmestyä 
koska tahansa, voisin elää muumilaaksossa täysin turvallisessa olotilassa. Miksi? Se johtunee niin 
ihanan tasaisesta Muumimammasta, toimeliaasta Muumipeikosta, viisaasta Hemulista ja muista 
ihanista hahmoista. 
 
Palataan tosielämään. Missä nämä hahmot todellisessa maailmassa ovat? Monet varmasti löytävät 
ne omasta perheestään, kuten kuuluukin, ja monesta muustakin paikasta. Entä me, joilla 
sosiaalinen turvaverkko on pettänyt ennen kuin sitä on rakentunutkaan? Eihän kukaan meistä osaa 
olettaa Muumimamman yllättäen heittävän muumeja talostaan ulos, kun ei enää jaksakaan tiskata? 
Sitäpaitsi kyllähän meistä jokainen tietää, ettei Muumipeikko ikinä lähde toisen muumin matkaan 
kuin Niiskuneidin! 
 
“Huomenna on uusi pitkä päivä. Aivan jokaisen oma alusta loppuun” –Muumimamma 
 
Kirja kuitenkaan ei käsittele yllä mainitsemaani asiaa, vaan eksistentialismia. Eksistentia on ennen 
essentiaa - oleminen on ennen olemusta. Rakastan kirjan tapaa käsitellä olemista itsenään. Kuka 
minä olen, mistä minä olen? Muumit ovat yksioikoisia olemisessa ja niiden avulla on helppo 
tutkiskella omaa olemustaan. Kuitenkin nyt kun tiedän mistä minä olen ja jopa osittain kuka minä 
olen, haluaisin selvityksen siitä, miksen vieläkään ole muumilaaksossa. Miten sinne pääsee? 
 
Kaiken loputtoman pettymyksen jälkeen ihmisiä alkaa tarkastelemaan eri tavalla. Se on väsyttävää 
ja aikaa vievää. Jatkuva analysoiminen siitä kenet voi päästää lähelle on rankkaa. Kaikista 
rankinta on kun antaa itsestä kaiken toiselle ja huomaa arvinointikyvyn pettäneen pahasti - tähän 
ihmiseen ei voinut luottaa alkuunkaan. Turvaverkko murtuu taas. Joka kerta syöksee takaisin 
suohon. Vietin viime viikonloppuni mielenkiintoisissa merkeissä skipaten päiviä, odottaessani - en 
edes tiedä mitä. Hereillä humalassa ja lopun ajan unessa unilääkkeiden avulla. Mitä olisinkaan 
voinut tehdä näinä päivinä? En kuitenkaan kyennyt olemaan hereillä sillä kävelin jatkuvasti 
veitsenterällä tietäen, että juuri näinä aikoina pienikin horjahdus viiltää isomman haavan kuin 
koskaan. Sanon itse aina, että elämä sulkiessaan oven avaa aina ikkunan - joten hyppää! Sen 
tekeminen on kuitenkin vaikeampaa kuin uskoisi. 
“Osaatko sukeltaa silmät avoimina?” kysyi Muumipeikko.�“Osaan, mutta en tahdo,” Nipsu vastasi. 
” Eihän sitä koskaan tiedä mitä siellä alhaalla sattuu näkemään.” 
 
Juuri näin. Elin Nipsun sanojen mukaan muutaman päivän silmät kiinni ja tekemättä mitään - 
voisinhan horjahtaa koska tahansa! Jokainen hereillä olon hetki oli niin kovaa kipua ja tuskaa, ettei 
pieni ihminen voisi mitenkään kestää sellaista. Heräsin horroksesta kuin salama tajutessani, että 
Nipsuhan on muumilaakson yleinen pelkuri, joka jää aina paitsi kaikesta, koska jännittää ja pelkää. 
 
Joku repi minut tänään ylös muumilaakson toivemaailmasta, jota en löydä enää mistään. 



Vietettyäni viimeiset 25 tuntia sängyssä, jossa muumit olivat niin lähellä, en todellakaan halunnut 
astua ulos. Täällä olisi ollut niin turvallista. 
 
“Mutta miksi kaiken sitten pitäisi olla ihan samanlaista kuin se aina tavallisesti on?” –
Muumimamma 
 
Itse tapaan käyttää lausetta “If you always do what you’ve always done, you’ll always get what you 
always got”. Jostain syystä unohdan sen aina välillä. Miksi kaikki uusi pelottaa niin paljon? Tiedän 
jo vastauksen - koska kaikki vanhakin on niin epävarmaa. 
 
Kävelen joka päivä aiemmin mainitulla veitsenterällä. Tekevätkö kaikki muutkin sitä? Elämä on 
vaikeampaa kuin vaikeaa elää näin tunnepitoisena ihmisenä. Toiset näyttävät usein niin 
tunteettomilta. Mietin, miten näin pieneen sydämeen voi mahtua niin paljon? Ihmiset kiinnittävät 
usein huomiota silmiini. He sanovat, että niissä on joku juttu. Eivät kuitenkaan osaa selittää sitä. 
Loput, hyvin pieni prosentti tosin, sanovat, että niissä on tunnetta. Kipua ja rakkautta. Erottaako 
tämä ihmiset toisistaan? Jo kuvista näen osittain itseni Camillan silmistä. En ole vielä koskaan 
erehtynyt tässä asiassa. Meillä kaikilla täytyy olla paljon puhuttu sielu, joka heijastuu silmistä?  
 
Kysymys kuuluukin, mikä nämä sielut erottaa toisistaan? Kipu, tuska, rakkaus, vai nimenomaan 
kaikki se kuinka ihminen tuntee aivan liikaa? Ovatko toiset meistä liian hauraita tähän maailmaan 
vai päinvastoin liian vahvoja? Pohdin usein peruskysymyksenä elämälleni olisinko heikko vai vahva 
poistuessani? Tietäisin tarkalleen mitä haluaisin, enkä pelkäisi sitä. Kieltäytyisin kävelemästä joka 
päivä veitsenterällä viillellen joka askelella vähän lisää. Laastaritkaan eivät toimi loputtomiin. 
 
“Noin sanovat ne, jotka eivät ole lukeneet filosofiaa. Te kuvittelette olevanne tärkeä” –Piisamirotta 
 
Entä me, jotka emme kuvittele emmekä tiedä olevamme tärkeitä? Työkaverini ja ystäväni sanoi 
tänään aika hyvin minulle. Keskustelimme mökkireissusta ja hän tiedusteli mahdollisesta tulostani 
mökille. Sanoin: “En usko, että oon kovin hyvää seuraa nyt.” Hän sanoi välittömästi ja 
suorasukaisesti: “Voin kyllä kertoa ihan suoraan, että olet varmasti ainoa ihminen joka ajattelee 
noin”. Toinen ystäväni nyökkäsi vieressä hiljaa. 
 
Niin, entä me, jotka emme tiedä olevamme tärkeitä? En ole lukenut filosofiaa ja selväähän on, että 
piisamirotta on ylipäätään turhantärkeä hahmo koko laaksossa ja nimenomaan vain vieraileva 
sellainen myöskin. Kuitenkin näissä meidän laaksoissamme, missä oma laakso kenellekin on, 
vierailee aina joskus piisamirotta. Entä me, joilla ei tätä omaa laaksoa eli vertauskuvallista 
sosiaalista turvaverkkoa ole? Me näemme vain turhantärkeän piisamirotan. 
 
“Täällä on paljon sellaista mitä ei voi ymmärtää.” –Muumimamma 
 
Meille ei kukaan kerro Muumimamman viisauksia, ellemme osaa itse etsiä niitä. En minä koskaan 
ilman Camillaa olisi tajunnut tutkia asioita niin paljon, että olisin tajunnut tämän kaiken. Minä 
olisin jo mennyt rajan yli omaan laaksooni ja jättänyt kaiken näkemättä täällä. 
 
“Eivät äidit häviä noin vain ilman muuta. He ovat aina jossakin nurkassa kun vain etsii.” -Pikku 
Myy 
 
Jokaisella on varmasti mahdollisuus löytää oma laaksonsa. Kuitenkin tiettyjä meistä varjostaa aina 
yksi peruskysymys tässäkin asiassa. 
 
“Halua on, mutta ei kykyä.” –Hemuli 
 
Jotkut eivät jaksa. Kuten minä ennen tutustumistani Camillaan ja hänen perheeseensä. En minä 
jaksanut. En minä osannut. Koko turvaverkkoa ei ollut enkä ollut koskaan sitä nähnytkään, joskus 
kun luulin sen nähneeni, se jo petti. Veitsenterä teroittui joka kerta. Viime viikonloppuni vietin taas 
näissä merkeissä - en minä jaksanut, eikä edes huvittanut. En halunnut myöskään pois täältä - 
yrittäisin myöhemmin. Kuitenkin skippasin monta päivää elämästäni. Tänään rämmin 
epätoivoisena suon reunalla toivoen, etten kävele ympyrää tiheässä metsikössä vaan suuntani on 



joku. Mietin, onko metsässä muitakin eksyneitä ja kuinka tavoittaisin heidät? Ryömiminen on 
kuitenkin helpompaa yhdessä ja kädestä toista pitämällä kumpikin voi käyttää vain yhtä jalkaa 
terällä. Kuitenkaan en ole heitä löytänyt. Enkä laaksoakaan. 
 
“Minä en pidä ajatuksesta, että Pikku Myy on viimeinen toivoni.” –Muumipeikko 
 
Taas seison yhdessä tienhaarassa, jossa pitää päättää hypätäkö ikkunasta vai jäädä suljettujen 
ovien taa. Joku minut tänään jo veti ulos siitä ikkunasta. Miksi pyrin sisälle takaisin? Sanoinkin 
yhdelle ystävälleni tänään: “En mä nyt ole mitään muuta pyytänyt elämältä kun sitä, ettei aina 
kaikki tuntuis joltakin niin kovaa”. Toiselta ystävältäni kysyin, miksi kaiken pitää aina tuntua niin 
voimakkaasti. Hän sanoi, että se sattuu, mutta se tekee minusta minut. Aika yksioikoista: 
seuraavaksi minun pitää alkaa pitää itsestäni. Miten? Muumilaaksossa se olisi helppoa. Alan siis 
rakentaa henkistä muumitaloa. Tällä hetkellä lautoja ja nauloja on vähän siellä täällä ja usein lyön 
ennemmin vasaralla sormeen kuin naulaan. Toisina päivinä myrskyää ja kaikki aikaansaamani 
kaatuu. Silloin kaivan kuopan talon paikalle ja piiloudun sinne. Joku tulee aina vetämään minut 
ylös sieltä. Mitä jos joku päivä kukaan ei tulekaan? 
 
“Tässä tarvitaan hellää ja ymmärtäväistä naista.” – Muumipeikko 
 
Selkisi yllä olevasta sitaatista; laaksossa on minulle paikka. Mistä löydän tieni laaksoon? Miten 
löydän sinne ennenkuin myrsky tuhoaa taas kaiken? Tarvitsen vahvempia perustuksia talooni ennen 
kuin jäljellä on vain maahan kaivamani kuoppa, joka täyttyy myrskyn aikaan nopeasti vedellä. 
 
“Kyllä te vietätte elämää! Korjaatte, puuhaatte ja hypitte aamusta iltaan. Mokoma hosuminen voi 
olla vaarallista.” – Vilijonkka 
 
Joskus ehkä pitäisi antaa olla ja katsella vain. Se on kuitenkin kovin vaikeaa kun kaikki katsomasi 
tuntuu jokaisessa kehon sopukassa saakka. Kaikki tunteet tuntuvat omaa sydäntä suuremmilta. Se 
repii ja raastaa. Olen kuitenkin tullut yhteen tulokseen: terätkin tylsyvät joskus. Kun tarpeeksi 
tallustelen pitkin terää, se joku päivä tylsyy eikä tunnukaan enää miltään. Niin sen pitää mennä. 
Joka päivä joku kertoo minullekin, “Muumipeikko, senkin lihava lössykkä!” - Pikku Myy, mutta se 
kuluttaesssaan myös tylsyttää terää. Projektia kuitenkin nopeuttaisi kaikki laakson ystävät terällä 
mukana. Jokaisen tarvisi antaa vain pieni pala itsestään terälle, eikä ketään koskisi. Terä tylsyy 
itsessään näinkin, mutta aika määrää, kumpi tapahtuu ensin - terän tylsyminen vai sieluni 
vuotaminen kuiviin? 
 
“Minä en usko että Muumimammaksi voi tulla vain sillä tavalla että siirtää keittiön pöydän 
pihamaalle.” –Mymmeli 
 
Niimpä. Mistä näitä Muumimammoja sitten löytää? 
 
“Mikä hätänä, Nipsu? Kuulemme, vaikket ulvoisikaan.” –Muumipappa 
 
Joku kuulee minutkin.  Jossakin. 
 
Vastasin 
 
Jos olisit täällä niin saisit pitkän ja lämpimän halauksen - aidon sellaisen. En hellittäisi ennenkuin 
tuntisin, että olet rentoutunut ja kokisin, että mieltäsi hallitsee rauhallinen ja turvallinen tunne. 
 
Aivan ihana kirjoitus blogissasi. Miten taitavasti tuot nykyhetkeen Muumien "filosofian" ja heidän 
elämänsä. Olet erittäin lahjakas kirjoittaja eli uravaihtoehtoja taitaa olla paljon? Henkisesi etsimme 
vastausta kysymykseen "Kuka olen ja mitä teen täällä". Mitä sydämesi sanoo, mihin tunnet 
syvempää intohimoa, mitä haluat olla tässä fyysisessä maailmassa? 
 
….. 
 



Olemme jatkaneet kirjeenvaihtoa Facebookissa ja välillä soitelleet. Alkuun oli tarkoitus tavata, 
mutta ehkä tarve on mennyt ohi. Jenny seisoo omilla jaloillaan ja jatkaa elämäänsä. 
 


