
Pieniä alkuja
22.09.2008 - 14:33 
Seuraavassa hiukan näkökulmaa sekatyöläisen elämään.  
Olen tällä hetkellä itse asiassa hiukan hämmentynyt siitä, kuinka elämä voi heitellä pientä ihmistä. 
Tällä kertaa positiivisessa mielessä hämmentynyt, koska välillä on tuntunut siltä, että omalle 
kohdalle osuu aina lähinnä niitä negatiivisia kosahduksia.  
Pieniä alkuja on siis viritteillä työelämän suhteen. Kävin viikonloppuna juttukeikalla. Ajelin 
pienellä vuokra-auton putputilla pitkin ja poikin korpea, virnistellen onnellisena sille tosiasialle, että 
oikeasti olen täällä ja saan tehdä tällaista työtä näissä maisemissa. Tällä kertaa työ vei minut 
kansallispuiston metsiin ja rannoille. Hämmentävintä asiassa oli se, että siellä ”keskellä ei mitään” 
sain työtarjouksen. En ensin edes tajunnut mistä on kyse, koska en voinut kuvitella sellaista 
tapahtuvaksi elävässä elämässä. Ja jos tapahtuisikin, niin ei ainakaan minulle sillä Aku Ankan 
tuurilla, joka on elämääni on tuntunut seuraavan välillä enemmän ja vähemmän tiiviisti. Joten jos 
mielialat olivat korkealla jo pelkästään juttukeikan vuoksi, niin työtarjous kyllä korotti fiilikset 
kattoon ja potenssiin X.  
Ei sillä että olisi aihetta turhan suureen riemuun – mikään ei ole niin varmaa kuin epävarmuus, 
ainakaan nykyaikaisen pätkätyöläisen kohdalla, etenkin työelämää silmällä pitäen. Tosin tähän on 
totuttu jo opiskeluaikojen alusta lähtien, mutta kyllä epävarmuus aina välillä kaihertaa. Asuinpaikan 
osalta epävarmuus on kadonnut Itä-Suomeen muuton myötä: päivä päivältä vahvistuu tunne siitä, 
että haluan olla ja elää täällä, ja että voin vihdoin ja viimein alkaa lyödä henkistä ankkuria 
syvemmälle maahan. Omasta puolesta ei ole tarvetta muuttaa täältä enää mihinkään, korkeintaan 
joskus vaihtaa asuntoa kaupungin sisällä jos siltä tuntuu, mutta toki sitä on lähdettävä jos työasiat 
eivät ala järjestyä. Mutta eivätköhän ne siitä järjestyne. Tällä hetkellä fiilis on lähinnä onnellisen 
epäuskoinen – kuluneen viikonlopun tapahtumien perusteella minulle syntyi käsitys siitä, että 
ilmeisesti näillä seuduilla on jonkin verran ns. piilotyöpaikkoja, jotka eivät syystä tai toisesta päädy 
koskaan julkiseen hakuun asti.  
Joten nyt tässä pitäisi lähinnä malttaa mielensä ja olla hötkyilemättä työasioiden suhteen. 
Vakituinen palkkatyö olisi ihana asia, ja siintelee haaveissa, mutta jos kerran freelance-toimittajalle 
on töitä, niin enhän minä niistä aio kieltäytyä. Sitä paitsi free-pohjalta on siinä mielessä hyvä 
toimia, että ei ole sidottu tiettyihin työaikoihin ja voi periaatteessa tehdä työtä mistä vain mihin 
kellon aikaan tahansa. Täällä minäkin istun kissan kanssa korvessa ja kirjoitan. Kissa on sitä mieltä, 
että kirjoittamiseen on aivan pakko osallistua, ja näin ollen kävelee näppäimistön ylitse vähän väliä. 
Välillä se mokoma makaa tietokoneen tuuletusaukon vierestä, josta kuuma ilma puhaltaa suoraan 
rintaan. Kokeilin äsken neidin rintakarvoja, ja ne ovat niin kuumat että kohta katti varmaan syttyy 
palamaan. Ja kissaahan ei tietenkään kiinnosta kannettavan tietokoneeni hyvinvointi (kone ei 
varmaan kovin paljoa pidä kissan karvoista), koska eihän sillä ole hänelle mitään väliä. Toisin kuin 
minulle: kone on tällä hetkellä henki ja elämä, jota ilman en voisi töitä tehdä. Samoin Mokkula, 
jolla saan yhteyden ulkomaailmaan. Välillä paremmin ja välillä huonommin: kieltämättä hiukan 
naurattaa kulkea tietokoneen kanssa ympäri mökkiä parempaa kenttää hakemassa. Tuumasin että 
pitänee tehdä jonkinlainen ”tietokonemaja” ulos pihalle, semmoinen vaikkapa viiden metrin 
korkeudessa oleva katettu maja, johon vedän roikan että saan koneen piuhan päähän. Siellä olisi 
varmaan sen verran hyvä kenttä, että isojen kuvatiedostojen lähettämiseen ei menisi puolta tuntia.  
Oman haasteensa tilanteeseen luo myös se, että paikallislehteen kirjoittaminen ja yleensäkin jutun 
teko eroaa kyllä kirjallisuuskriitikon työstä ja paljon. Haaste on etenkin se, että kun sitä 
toimittajan(kaan) pätevyyttä ei opiskeluaikoina tullut hankittua, niin onhan tässä nyt taas eräs uusi 
maailma avautunut eteen. Toistaiseksi asia ei ole haitannut (se että ei ole toimittajan pätevyyttä), 
mutta on aiheuttanut mm. sen, että juttua kirjoittaessa on tullut tehtyä muutama aivan klassinen 
munaus: yhdessä jutussa liian monta näkökulmaa ja haastateltavaa. Mutta suhtaudun näihin 
käytännön asioina jotka tasoittuvat myöhemmin (syytä ainakin olisi). Haasteita elämään tuo myös 
maalaisympäristö ja etenkin paikasta toiseen liikkuminen. Vuokra-auto on taivaanlahja, tosin en 
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tiedä kuinka kauan: rakkine alkoi piiputtaa ja putputtaa lauantain juttukeikan jälkeen, ja mökin 
pihaan päästessäni savutti kuin mikäkin korsteeni. Öljy taisi palaa. Joten edessä lienee pika pikaa 
visiitti autoliikkeeseen, jos tuolla nyt ylipäänsä uskaltaa enää ajaa, koska logistiikka-yhtälö näillä 
kulmilla on täysin mahdoton ilman autoa. Vaan onneksi kyseessä on vuokra-auto eikä oma auto, 
huh huh. Se tästä vielä puuttuisi, jos pitäisi koneremonttia alkaa murehtia.  
Maalaisympäristön muita haasteita ovat mm. ulkovessa, sekä juoksevan veden ja viemäröinnin 
puute. Eihän näissä kesällä mitään, mutta talvikeleissä ulkovessa ei hirveästi innosta. Tosin siitäkin 
on kokemusta vuosien ajalta, että kyllähän tästä selvitään. Ainakin vessareissut ovat nopeita jos ei 
muuta. Ja mitä juoksevan veden puutteeseen tulee, siitäkin selvitään talvella lihasvoimin. Kesällä 
kaivossa on pumppu, mutta heti pakkasten tullessa se on pakko ottaa pois. Ei tässä vesi-asiassa ole 
oikeastaan muusta kyse kuin suunnitelmallisuudesta: jos haluat aamulla ennen töihin lähtöä käydä 
pesulla, on saunan pesuvedet lämmitettävä edellisenä iltana. Jos et sitten halua herätä aamulla kahta 
tai kolmea tuntia aikaisemmin vesiä lämmittämään. Sikäli mikäli haluaa lämpimällä vedellä itsensä 
pestä kylmässä saunassa. Minä en ole niin extreme-tyyppi, että kylmällä vedellä lotraisin. Kyllä 
pesuveden lämmintä olla pitää. Tiskien tiskaamisen kanssa on sama juttu: pitää vähän miettiä 
milloin mitäkin tekee, että lämmintä vettä olisi saatavilla sitten kun sitä tarvitsee. 
 
Paikalliseen mentaliteettiin sopeutuminen, vaikka paluumuuttaja olenkin, vaatii ilmeisesti myös 
oman aikansa. Eräs näkökulma noussut viime aikoina voimakkaasti esille: niin sanottu 
hevoskauppojen tekeminen tyttöjen ja poikien välillä, lähinnä vanhempien taholta. Tällä tarkoitan 
nyt siis parin muodostusta, jossa yleensä tytön tai pojan äiti, tai joku muu naispuolinen sukulainen 
toimii niin sanottuna ”päähääränä”, yrittäen tehdä hevoskauppoja. Sillä hevoskauppana minä 
tällaisen touhun näen: jos pojan äiti tai joku muu naispuolinen sukulainen alkaa kysellä minulta tai 
äidiltäni ”onkos sinulla/teijjän tytöllä poikaystävää”, yrittäen toimia ”amorin nuolena” nuorison 
puolesta, niin kyllä se vähän kaupanteolta tuntuu. Olen nyt kolme kertaa (tosin pidemmällä 
aikavälillä mutta silti) törmännyt omalla kohdallani tällaiseen, nimenomaan Pohjois-Savon ja Etelä-
Savon puolella. Enkä ymmärrä tällaista lainkaan: ihmissuhteissa on kysymys monenlaisista 
vivahteista, ja jokaisella on omat kiinnostuksen kohteensa. Ennen kaikkea nämä asiat ovat jokaisen 
yksityisasioita. Ei kenenkään etelä-savolaisen kanttorin äidille kuulu pätkääkään se, onko minulla 
poikaystävää, eikä hänen kuulu sanoa minulle että ”enkö minä nyt voisi alkaa seurustella hänen 
poikansa kanssa, kun se on niin kiltti ja hyvä poika”. Etenkään ensi tapaamisella. Olin niin äimänä 
tästä taannoisesta sattumuksesta, että leukani loksahti varmaan polviin asti. Todellakin tapasin 
kyseisen rouvan ensimmäistä kertaa, ja heti minulle päivää sanottuaan hän alkaa kysellä 
yksityisasioitani ja tehdä ”hevoskauppoja”. Vai pitäisikö puhua jopa eräänlaisesta ihmiskaupasta, 
koska kyllä siinä tuli sellainen olo, että niin, ”mitäpäs tässä minun tunteillani ja fiiliksilläni on väliä, 
kunhan vaan äiti saa pojalleen naisen”. Etenkin kun osoittautui että kyseessä oleva ”poika” on yli 
50v. mies. Ja minulla on ikää noin 30 ja risat. Ohhoijjaa. En ole lainkaan tottunut tällaiseen 
toimintaan, enkä todellakaan näe mitään syytä miksi minun pitäisi tällaista sietää. Tai ylipäänsä 
yhtään kenenkään. Jokaisella on oikeus yksityisyyteen.  
Eli kaikessa on puolensa. Omasta asenteesta ja asennoitumisesta riippuu paljon. Turhasta ei kannata 
hermostua, mutta sen olen kyllä päättänyt, että minun kohdallani ei hevoskauppoja tehdä. Ei tule 
kysymykseenkään. Eli seuraavalla (niin, olen varma että seuraava kerta tulee vielä jossakin 
tilanteessa eteen) kun joku emäntä alkaa amorin nuolena toimia, kuittaan tilanteen jollakin 
kommentilla. Ja jos ei mene jakeluun, niin sitten voi sanoa ihan suoraan, että asia ei kuulu teille 
millään muotoa. 
Mutta on tässä ne hyvätkin puolensa. Kieltämättä onnellinen huokaisu pääsi sunnuntaisen 
juttukeikan – ja etenkin juttujen kirjoittamisen jälkeen – kun laitoin saunan lämpiämään: ei tarvitse 
lähteä viitostielle ajamaan Helsinkiä kohti. Tai Pieksämäelle Tampereen junaan. Ei tarvitse! 
 
Näin tällä kertaa. Että terveisiä vaan maalta. ;) 


