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Pitkästä aikaa itse asiaa: lasten ja nuorten kirjallisuutta! Tosin aika lyhyesti tällä kertaa, mutta yritän 
jatkossa petrata. 
Noin vuosi sitten kirjoitin Onnimanniin arvion Timo Parvelan Tuliterästä, Sammon vartijat –
saagan ensimmäisestä osasta. Nyt sarjan toinen osa – Tiera – on ilmestynyt, ja tarkoitukseni on 
kirjoittaa siitä vuoden viimeisen Onnimannin, eli nelosnumeron Puntariin. Nelosnumero ilmestynee 
joskus joulukuussa. 
 

 
Luin Tuliterän jokin aika sitten uudelleen virkistääkseni muistiani. Päällimmäisiä muistikuvia 
kirjasta olivat huumori ja monipuolinen henkilöhahmorepertoaari. Parhaiten mieleen jäi teoksen 
"takova kerronta", joka ainakin minun mieleeni toi kaikuja Kalevalasta.  
Muistikuvat osoittautuivat oikeaksi. Toisella lukukerralla huumori oli edelleen läsnä kirjan sivuilla, 
ja henkilöhahmot "yhtä herkkuja" kuin muistinkin. Ja takova kerronta kumahteli edelleen tarinan 
edetessä kirjan sivuilta. Takovalla kerronnalla tarkoitan kokonaisuutta, joka muodostuu sekä kirjan 
lukujen otsikoista, Kalevalasta lainatuista otteista tarinan lomassa sekä loppua kohden tiivistyvästä 
jännityksestä. Koin tämän kaiken "takovana", ja nimenomaan positiivisessa mielessä ajateltuna: 
Suomessa on rikas ja monipuolinen kansanperinne, enkä voi olla muuta kuin hyvilläni siitä kuinka 
Parvela on hyödyntänyt kalevalaista osaa perinteestä Tuliterässä. Kokonaisuus loksahtelee 
paikoilleen pienten ja toisiaan täydentävien palasten kautta – ikään kuin kuulisi "Seppo Ilmarisen" 
takovan tarinan palasia toisiinsa kiinni. 
Vaan enpä "höyryä" eli intoile Tuliterästä sen enempää. Sen sijaan suosittelen kirjaa kaikille, kuten 
muistelen jo vuosi sitten suositelleeni. Ja ihan syystäkin – kotimaista, omaan kansanperinteeseen 
perustuvaa, ja ennen kaikkea laadukasta fantasiakirjallisuutta on pakko mainostaa.  
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Lähinnä tässä vain malttamattomana odottelen, että pääsen lukemaan Tieraa. Sain kirjan tänään 
käsiini, ja se näyttää, tuntuu ja tuoksuu aivan mahtavalta. Vielä en voi sitä lukea, koska kun luen 
sen, haluan olla rauhassa: ajatus pitkästä viikonlopusta kosahti huomiseen työkeikkaan, mutta ei 
haittaa – tuntuu aivan mielettömän hyvältä kun saa olla kotiseudulla ja tehdä täällä töitä. Että on 
saanut edes mahdollisuuden yrittää tällaista elämänmuutosta. Jos koko homma syystä tai toisesta 
menisi puihin, voin ainakin iloita näistä päivistä jotka olen viime viikkojen aikana saanut kokea. Ja 
kantaa niitä muistoissani mukana lopun ikäni. 
------- 
Muun elämän kuulumisista ovat päällimmäisenä kissa ja nukkuminen, mikä on osoittautunut 
mahdottomaksi yhtälöksi: otus kärsii selvästikin läheisyydenkaipuusta, koska tunkee itsensä aina 
aivan liiviin kiinni. Etenkin silloin kun yritän käydä nukkumaan. Paino sanalla "yritän". Ensinnäkin 
neiti – vai pitäisikö sanoa mummo koska karvanaama on jo iäkäs – ehtii sänkyyni aina, ihan joka 
kerta, ennemmin kuin minä. Toisekseen kun yritän vetää peittoa korviini, tyyppi pitää peitosta 
kaikkien neljän käpälänsä kynsillä kiinni, ja hilautuu peittoa korviin vetäessäni peiton mukana 
suunnilleen kasvoihini kiinni. Ja sen jälkeen yleensä kääntää minulle takapuolensa. Ihan kiva. Vaan 
kaipa olen tehnyt jotakin ansaitakseni moisen kohtelun. Ja jos ei käännä takapuoltaan, niin sitten 
sitä tungetaan nenä nenääni vasten, ja harotaan käpälällä huuliani. Bravuuri on toistaiseksi ollut 
huulen venytys – ilmeisesti huulesta on tosi kiva ottaa kynnellä kiinni ja vetää sitä, koska tämä 
manööveri on toistunut nyt hyvin monta kertaa. 
Ja mitä aamulla pitkään nukkumiseen tulee, sellainen on osoittautunut täydeksi utopiaksi tässä 
taloudessa: jos neiti ei saa minua aamuyöstä ylös esim. tökkimällä kynsillä takapuoleen, niin sitten 
kävellään kasvojen ylitse. Kaikilla neljällä käpälällä. Niin kauan kunnes nousen ylös. Kyllä siinä 
kuulkaa unet karisevat äkkiä silmistä, kun herätys on tätä luokkaa. Kannattaisi kokeilla 
armeijassakin.  
Jotta hankkikaa kissa, jos ette halua herätyskelloa käyttää. Tai ylipäänsä välitä nukkumisesta. 
 


