
1 
 

Tervehdys ystävät 

 

Olen nelissäkymmenissä saanut elää hyviä vuosia. Tasapainoisen ja onnellisen kauden aikana olen 

tullut siihen johtopäätökseen, että kiitollisuuden ilmaiseminen on suomen kielellä vaikeaa ja 

jokseenkin epäkiitollista. Maailmassa on ollut ja on yhä paikkoja ja kulttuureja, joissa kiitollisuuden 

ilmaisemiseen on väkevämpiä ja luontevampia keinoja kuin meillä. 

 Jos olisin esimerkiksi eskimo Grönlannissa tai Alaskassa, ja jos tämä WSOY:n 

kirjallisuussäätiön tunnustuspalkinto kuvitellaan saaliiksi saaduksi maitovalaaksi, olisimme hyvin 

toisen näköisessä tilanteessa. Yksinpuheluni sijaan järjestäisimme yhteisen qutsasernek-

kiitosrituaalin. Sen esittäisivät minulle läheiset, mahdollisesti itseäni vanhemmat naiset, ehkä 

äitini, tätini tai muut sukulaiseni, ehkä vaimoni tai sisareni. Joku heistä tanssisi säätiölle iloa ja 

onnellisuutta ilmaisevan tanssin. Se saisi kestää kauan. Siihen saattaisi liittyä laulua, huutoja ja 

villiä elehtimistä, rummunsoittoa. Ansio saaliista kuuluisi mitä suurimmassa määrin heille, koska 

jahdin aikana laulamalla he olisivat suostutelleet valaan tahtoa. Yksinäisen työn käsite on näissä 

perinteisissä yhteisöissä tuntematon, jopa käsittämätön. 

 Kiitostanssin ja laulun jälkeen seuraisi saaliin jako. Se ei tapahtuisi vain sukulaisteni 

kesken. Vaimoni saattaisi toimia jakajana ja osoittaa ensimmäisen rahasiivun jollekulle joko 

erityisen arvostetulle tai erityisessä puutteessa olevalle juhlavieraalle. Ilta etenisi, ja 
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varmistaisimme kaikkien saavan tarpeidensa mukaan. Valtava palkintoruho hupenisi, ja yön tullen 

meitä yhdistäisi toisiimme tiheästi lämmittävä pikkukiitollisuuksien verkosto. 

 Kaikkien meidän tänään palkittujen olisi vahdittava ajatuksiamme tarkasti ja 

vältettävä ylpeyttä ja tuhlaavaisuutta. Emme saisi ajatella ansainneemme saalista omilla 

taidoillamme. Sellainen osoittaisi, ettemme uskoisi valailla tai säätiöillä olevan omaa tahtoa. Ja 

meidän pitäisi ehdottomasti vahtia tulevaisuudentoiveitamme ja odotuksiamme. Olisi muistettava, 

että joinain vuosina maitovalaita voi olla liikkeellä anteliaasti. Toisina ne katoavat näkymättömiin, 

tavoittamattomiin, jonnekin kauas horisontin taa, ehkä pitkäksikin ajaksi. Ne liikkuvat omien 

lakiensa eivätkä meidän ponnisteluidemme mukaan. 

 Jos taas kuuluisin länsiafrikkalaiseen akan-kansaan, turvanani olisi kiitosten 

esittämisen pitkälle hioutunut ja hienojakoinen traditio. Tänään esittäisin puheessani kiitokset 

minulle myönnetystä palkinnosta. Mutta velvollisuuteni eivät päättyisi siihen. Huomenna keräisin 

kokoon läheiseni ja tärkeimmät ystäväni ja tulisimme jokaisen säätiön hallituksen jäsenen kotiin 

kiittämään. Osoittaisimme kiitollisuuttamme yhdessä, niin että sen arvo ikään kuin 

moninkertaistuisi. Jonkin ajan kuluttua minun olisi vielä osoitettava säätiön hallituksen jäsenille 

kiitollisuutta sanomalla kohdatessa: ”Ɛda no meda wo ase”, kiitoksia taannoisesta. Minun olisi 

kuljettava Helsingin kaduilla kertomassa julkisesti WSOY:n kirjallisuussäätiön anteliaisuudesta. Jos 

rikkoisin näiden sääntöjen noudattamista, olisin bonniayɛ, ”eläin joka ei tunne kiitollisuutta” ja 

saattaisin häpeään sekä itseni että omaiseni. 



3 
 

Koko tämän palkintoseremonian asetelma näyttäisi toisenlaiselta. Akanin kielellä 

kiitos esitetään sanoilla ”Meda wo ase”. Ne tarkoittavat: ”Olen sinun alapuolellasi”. Palkinnon 

antaja on se jonka asema kohoaa, ja vastaanottaja myöntää ääneen tämän tapahtuneeksi. Mutta 

tässä ei ole mitään palkinnon saajaa nöyryyttävää, koska kaikki tuntevat nämä kodifioidut 

ilmaisutavat. Myös kiitollisuuden määrän osoittamiseen on akanissa lukuisia hienovaraisia keinoja. 

Mitä suurempi tämä palkinto olisi, sitä useampia kiitollisuuden määrää osoittavia pa-tavuja voisin 

lisätä kiitokseeni ja sanoa vaikka: ”Meda wo ase papapapa”. Ja jos palkinto olisi mielestäni aivan 

käsittämättömän avokätinen, vaikkapa miljoona euroa, sanoisin vain hengästyneenä: ”Waku me.” 

Se tarkoittaa, etten enää löydä sanoja kiitollisuudelleni, että hyväntekijäni on tappanut minut. 

Filosofinen ajatus ilmauksen taustalla on, että näin anteliaan palkinnon saatuani voin siirtyä esi-

isieni luo rauhassa lepäämään ja jättää tämän ongelmien täyttämän maailman. 

 Mutta tässä olen, yksinäinen kirjailija kiittämässä suomeksi. Jos sanon: ”Kiitän 

nöyrimmästi WSOY:n kirjallisuussäätiötä tästä tunnustuspalkinnosta”, tuntemaani iloa samentaa 

heti lukuisia äidinkielestämme nousevia asiaankuulumattomia epäilyjä. 

 Pelkästään sana tunnustuspalkinto sysää liikkeelle assosiaatioiden ketjun. Tunnustus-

sanan taustalla on ikivanha tuntea-verbi. Siitä taas on johdettu tunne-uudissana, jonka 

merkityksiin kuuluu mm. taudin tuntomerkki. Miten puhua kiitollisuudestaan kielellä, joka 

rinnastaa tunteet taudin oireisiin? Ja kuka tässä on varsinainen tunnustaja? Onko kyse minun 

tunnustuksestani samassa mielessä kuin rikoksissa tai salaa elätellyssä rakkaudessa? Vai joutuuko 
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WSOY:n kirjallisuussäätiö tunnustamaan sen tosiasian, ettei enää usko minun pysyvän hengissä 

ilman apuaan, ja ojentaa siksi kätensä? 

 On turvallisempaa olla viemättä näitä semanttisia pohdintoja pidemmälle. Luulen, 

että kirjailijan kiitollisuudenilmausta vaikeuttaa eniten työhön liitetty vahva itsenäisyyden 

mielikuva. Valtaosa työstä toki tapahtuu yksinäisyydessä, liuskat täyttyvät hiljaisuudessa, mutta 

lopulta kirjat tulevat todeksi muiden uskon varassa. 

 Opin tämän jo ennen kuin minusta tuli kirjailija. Olin 2000-luvun alussa kirjoittanut 

esikoisteokseni käsikirjoitusta ja julkaisin osia siitä erilaisissa kilpailuantologioissa ja muissa 

tekstikokoelmissa. Neuvottelin alustavasti mahdollisesta julkaisusta useamman tahon kanssa. 

Mutta mikään ei tyydyttävällä tavalla ratkennut, eikä sopimusta syntynyt. Löysin julkaisijan, kun 

kustantaja Seppo Lahtinen otti minuun yhteyttä tekstejäni luettuaan ja kysyi, olisiko minulla 

laajempaa kokonaisuutta luettavaksi. Lähetin käsikirjoitukseni hänelle, ja kaikki eteni 

hämmästyttävän luontevasti. Hioimme samana vuonna ilmestyneitä esikoisteoksiamme yhdessä 

opiskelukaverini Jaakko Yli-Juonikkaan kanssa, enkä ollut aavistanut, että kirjailijaksi tuleminen 

voisi edetä niin kodikkaasti, kahvin ja keksien äärellä. 

Tein neljä ensimmäistä kirjaani pienelle turkulaiselle Sammakko-kustantamolle. Olin 

tuolloin päivätyössä, joka turvasi elantoni, joten markkinoinnin kaltaiset maalliset seikat eivät 

mietityttäneet minua. Minulle sopi talkoohenkinen järjestely, jossa talon ympärillä touhuavat 
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tekivät hiukan kaikkea, lukivat, kommentoivat ja kantoivat pahvilaatikoita. Se oli turvallinen tapa 

opiskella tämän melko ennustamattoman ammatin lainalaisuuksia. 

Mutta kun jättäydyin pois päivätöistä, tiesin etten voisi jatkaa samassa tilanteessa, 

jos tunsin vielä mieltymystä pysyä hengissä, mikä oli sekin tuossa vaiheessa hiukan epäselvää. 

Kirjoitin viidettä teosta, ja työ oli piinallisessa kriisissä. Olin menettänyt kykyni motivoitua 

aiemmista motivaation aiheista. En nähnyt enää hohtoa kirjailijuudessa sinänsä. Minun oli 

mietittävä kirjoittamisen motiivit uudestaan, ja se tarkoitti joidenkin melko epämiellyttävien 

asenteideni pöyhimistä. Eikä minulla ollut tietoa, kuka tulevan romaanini kustantaisi vai 

kustantaisiko kukaan. Olin kyllä ilokseni saanut joitakin tiedusteluja, kiinnostaisiko uusi 

kustantamosuhde. Mutta mikään niistä ei ollut tuntunut oikealta. 

 Kaikki ratkesi syksyllä 2011 oikeastaan itsestäni riippumattomalla tavalla. Leena 

Majander-Reenpää otti minuun marraskuussa yhteyttä ja kyseli, olisiko minulla halua siirtyä 

WSOY:n kirjailijaksi. Tapasimme Leenan kanssa ja juttelimme asioista. Minulle tuli välittömästi 

hyvä tunne tavasta, jolla Leena toimi. Sopimus syntyi, löysin uuden kirjallisen kodin, ja koko 

tuolloinen kirjoittamisen mielekkyyteen liittyvä kriisisykkyrä tuntui vähitellen suoristuvan, eikä se 

ole sen jälkeen lainkaan samassa sotkuisuudessa palannut. 

Minulle on pian neljätoistavuotisen kirjailijan uran aikana ehtinyt kertyä useita Sepon 

ja Leenan kaltaisia kiitollisuuttani herättäviä hahmoja, ja niin on varmasti kaikille tässä salissa 

istuville kirjailijoille. Nuo hahmot ovat tuoneet mukanaan kannustusta, sopimuksia, työtarjouksia, 
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palkintoja ja joskus erityisen merkityksellistä palautetta. He ovat olleet eräänlaisia uskon 

generaattoreita. Vaikka valtaosa työstä tapahtuu yksinäisyydessä, usko on yhteistä energiaamme, 

eikä siinä oman käsitykseni mukaan ole mitään yliluonnollista. Jos uskon siihen mitä teet ja 

ilmaisen sen, on epätodennäköistä että työsi vaikeutuu. 

Olen seurannut joidenkin kirjoittavien ystävieni tuskaa, kun he ovat joutuneet 

tilanteeseen, jossa usko on vetäytynyt heidän ympäriltään. Se on eräänlainen hengenahdistusta 

tuottava kuolio, jossa yhteydet maailmaan haipuvat ja työn ylle leviää kylmäävä pelko, 

kannattaako mikään. Sivustaseuraajakin voi tuntea uskonpuutteen eräänlaisena merkitysten 

paleltumana, lähes kipuna. Kirjailijat voivat rehvastella uhmasta ja yksinäisyydestä, mutta harva 

meistä on niin jyrkkä ja vahva, että kykenee kantamaan työtään yksin. 

Usein omaa työskentelyäni uuden kirjan kanssa on varsinkin alkuvaiheessa 

motivoinut kiukku tai viha, jokin mikä on häirinnyt ja piinannut minua. Nyt seitsemännen kirjani 

kohdalla tilanne on ainakin väliaikaisesti toinen. Olen 45-vuotias. On liian myöhäistä pessimismille. 

On tapahtunut jo niin paljon kaikenlaista, että pessimismin elättely olisi naurettavaa kuin yrittäisi 

ahtautua ylioppilaspukuunsa. Mutta en liioin näe mitään syytä erityiselle optimismille. Sekä 

pessimismi että optimismi tuntuvat minusta nykyään jonkinlaisilta hermostollisen taikauskon 

muodoilta. Katson sekä työtä että elämää ailahtelematta enää niin pahasti. Teen sen minkä pystyn 

ja luotan, että muut auttavat sekä kirjaani että elämääni tulemaan todeksi. 
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Eräs kirjoittamisen vaikeuksista on ajassa suunnistamista. On etsittävä ja löydettävä 

ilmaisutapa, joka vastaa sitä ajallista asemaa, jossa tuntee olevansa. Seuraava kirjani on 

ensimmäinen, jossa on mukana enemmän kuin rahtunen kiitollisuutta. Se tuntuu monella tavalla 

uudenlaiselta haasteelta. En vielä tiedä, miten tulen siitä selviytymään. Mutta olen oppinut 

luottamaan siihen, että jos jonkin ilmaiseminen tuntuu välttämättömältä, lähes pakottavalta, 

silloin sen ilmaisemiseen on oikeat, päivänvaloa kestävät syyt. 

Siksi sanon tämän juhlasalikattokruunun alla vielä yhden sanan: Kiitos. 


