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Juha Valkeapää 

UKKO JA PUU-UKKO
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Kursivoidut tekstit ovat runoilija Anja Erämajan käsialaa. Näytin hä-
nelle puu-ukkotekstejäni ja pyysin kirjoittamaan jotain niiden pohjal-
ta.

Kuvitus ja taitto kuvataiteilija Tero Nauhan.

Nuutille ja Niilolle
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Heinäkuu 2014

Pyydän kuvanveistäjä Tapani Kokkoa veistämään minulle suu-
ren, puisen ukon. Siihen tulee yhdeksän kaiutinta: kaksi kor-
viin, yksi sydämeen, kaksi käsiin, yksi mahaan, yksi peppuun 

ja kaksi polviin. Tapani innostuu ja sanoo: Speaker Man! Ihan mahta-
va idea! Sä veistät sen ite!
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Elokuu 2014

Matkustan elokuun viimeisen viikon maanantaina junalla 
Mäntsälään. Repussa isälleni isänpäivä- tai joululahjaksi 
antamani, hänen kuoltuaan minulle palautuneet, käyttä-

mättömät työhousut ja saman kohtalon kokenut villapusero, jota isäni 
sanoi liian karheaksi. Mukana ovat myös työhanskat ja New Yorkista 
pojalleni tuliaiseksi tuoma mutta minulle palautunut kirkkaanvihreä 
pyöräilylippis, jossa lukee Brooklyn. Tapani on vastassa lyhyellä, pe-
russinisellä Hiacella. Lähdemme kohti Orimattilaa. Matkalla pysäh-
dytään Siwaan ostamaan juustoa ja päivällistarpeita. Ilmassa on seik-
kailun tuntua.

Tämä ei ole ensimmäinen Hiace, johon Mäntsälän asemalla hyppään. 
Ensimmäinen oli ystäväni ja työtoverini, muusikko Taito Hoffrénin 
pitkä, haaleanvihreä Hiace. Silloin suuntasimme Pukkilaan. Matkalla 
pysähdyimme Mäntsälän keskustassa ruokaostoksille ja pullakahvil-
le. Ilmassa oli seikkailun tuntua. Teimme Kymmentä matkaa sinne 
missä mitään ei tapahdu. Meillä oli dead-line.

Alan veistää puu-ukkoa. Minulla ei ole dead-linea. Se on vain tehtävä.

Tein pienistä palikoista hääpareja, häälahjoiksi. Jokainen pari 
on sittemmin eronnut enkä tiedä missä pienet puuakat ja -ukot 
tänään pölyyntyvät. Ehkä ne on heitetty pesään, poltettu. Ne 
on varmaan poltettu. Eivät ne pelkästään koristeita olleet, 
hääpäähineet oli koverrettu munakupeiksi viiriäisen munille. 
Sillä tavalla käytännölliset. Ei kai sitä naimisiinkaan mennä 
vain rakastamaan. Ihmisen pitää syödä, nukkua.

Tapanin pajan edessä, pellon laidassa, kuormalavoilla makaa kol-
me paksua ja kaksi kapeaa, tummanruskeaa, kolmemetristä tukkia. 
Kuusta.

Tapani osoittaa keskimmäistä paksukaista ja sanoo: Tuosta tulee 
Speaker Man. Okei. Näyttää hyvältä. Miten? Ensin tukki pitää kuo-
ria ja kaventaa, ei ihminen ole noin paksu. Aivan. Otan kirveen  

ja kuorin tukin yläpuolen.

Kuusen eläessä kaarna muodostaa suojakerroksen, jonka alla neste 
nousee juurista ylös havuihin. Nyt kaarna oli kuollutta puuta, maatu-
misen alkuvaiheessa. Se tarjosi suojan hajotustehtävää suorittaville 
ötököille ja sieni-itiöille. Poistamalla kaarnan pidensin kuolleen puun 
ikää. Kuollut puu säilyy kuivissa ja hyvin tuulettuvissa oloissa ikui-
sesti. Ainakin ihmisen näkökulmasta.

Minusta kaarna on puun iho. Minusta ukko on ihan vereslihal-
la. Jos olisi ihminen. Mutta ei ole. Puuta on.

Iho on ihmisen suurin elin, se ympäröi ja suojaa ihmistä joka puolel-
ta, muutamaa reikää lukuun ottamatta. Iho kehystää ihmisen; se on 
ihmisen ja muun maailman välissä, alue jossa ihminen kohtaa muun 
maailman. Silloin muu maailma on tullut liki: iho aistii koskettamal-
la.

Ihmisen voi nylkeä eli ihon voi leikata pois. Jos puu-ukon nylkee eli 
poistaa sen uloimman kerroksen, näkyviin tulee puuta. Hieman vaa-
leampaa kuin ulkokerros oli mutta samaa puuta joka tapauksessa. 
Vähitellen uusi, vaalea pinta tummuu ja patinoituu. Tikit ja syvät haa-
vat jäävät arviksi ihmisen ihoon. Puu-ukon arvet erottaa patinoitu-
misasteesta, siitä kuinka pitkään ne ovat olleet valolle ja säälle alttii-
na.

Tapani näyttää, kuinka sahata moottorisahalla viisi senttiä syviä uur-
teita poikittain tukin pintaan, viiden sentin välein, koko tukin pituu-
delta. Tai ei aivan koko pituudelta. Jätetään Speaker Manille puoli 
metriä korkea jalusta eli tukin tyviosan voi jättää kaventamatta. Puu-
ukko seisoo puolimetrisellä jalustalla, joka on samaa puuta kuin se 
itse. Hyvä ajatus, niin tehdään. 

Piirrän liidulla jalustan rajan ja alan sahata viisi senttiä syviä uria vii-
den sentin välein poikittain tukin pintaan. Työ sujuu kuin leikki. 
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Sahattuani viillot Tapani tuo kuokannäköisen työkalun, jossa on pit-
kä puinen varsi ja kapustahaikaran nokkaa muistuttava terä. Tällä 
hakkaat lamellit irti. Kirvestä voit käyttää myös, oksankohdissa ja 
muissa tiukoissa paikoissa. 

Tykkään tästä työvaiheesta. Puupalat lentävät ilmassa. On selkeä ja 
kirkas tekemisen meininki. Mahtava tunne kun terä tapaa oikean 
kohdan, ja pitkä pala irtoaa vaivatta rungosta jättäen jälkeensä si-
leääkin sileämmän vaalean pinnan. Välillä tarvitsen kirvestä ja saan 
hakata puuta otsa hiessä. 

Kaivan ukkoa puun sisästä. 

Muistan lukeneeni veistäjistä, jotka katsovat ja tutkivat tulevan veis-
toksen aihiota, puuta tai kiveä, näkevät siinä jonkin muodon ja veis-
tävät sen esiin. En näe minulle annetussa tukissa mitään muotoa. 
Näen vain tukin josta teen puu-ukon. Toteutan itselleni antamaani  
tehtävää. 

Ei aikaakaan ja tukin yläpinta on käsitelty. Vipuamme kangilla vie-
reistä tukkia kauemmas ja pyöräytämme tukistani käsittelemättö-
män pinnan ylös.

Kavennan puuta etu- ja takapuolelta. Kyljet vain kuorin, kuten myös 
jalustan. 

Nyt ukko pitää nostaa pystyyn. Veistän sitä ulkona, pajan edustalla. 
Sille pitää rakentaa katos ja ympärille teline. 

Naapurin Kössi nostaa tukin pystyyn traktorilla. Telineen rakennam-
me kaapelikeloista ja lankuista. Katoksena voi käyttää traktorin perä-
kärryyn rakennettua katosta, joka on parkissa pellon laidassa. 

Peräkärryyn on rakennettu katos, koska Suomen kesä on vaihtele-
va. Peräkärry on nimittäin, jo mainitun Kössin traktorillaan vetä-
mänä, jokakesäisen Mallusjärven ympäriajon orkesterin soittolava. 
Orkesteri koostuu järven ympärillä pysyvästi tai osan vuotta asuvista 
musikanteista. Tapani soittaa rumpuja, Kössin poika Aatu kitaraa ja 
Kaj Chydenius pianoa, joka on Virpin, joka on hiljattain alkanut pia-

non soiton. Virpi on Tapanin vaimo, kuvanveistäjä Virpi Kanto. On 
myös muutama vieraileva muusikko, kuten Taito tuubineen. Bändi 
soittaa viiden biisin ohjelmistonsa viisi kertaa viidessä eri paikas-
sa järven ympärillä. Kiertue päättyy Tapanin ja Virpin pellolle, jossa 
juhlitaan myös loppukaronkka.

Kello on viisi. Tapani soittaa Kössin traktoreineen paikalle. 

Kiedomme kaksi kuormaliinaa tukin yläpäähän ja traktorin haa-
rukkaan. Kössi nostaa tukin pystyyn ja ilmaan. Se ei näytä kevyeltä. 
Olemme raivanneet pajan eteen muutaman neliön suuruisen läntin ja 
panneet sen keskelle kuormalavan. Kössi taiteilee tukin kuormalavan 
päälle ja laskee sen alas. Tapani ruuvaa sen muutamalla järeällä ruu-
villa lavaan kiinni. 

Kello on puoli kahdeksan. Irrotetaan kuormaliinat. Tukki seisoo ko-
meana, kuorittuna ja kahdelta puolelta kavennettuna hämärtyvässä 
loppukesän illassa. 

Vaihdetaan työvaatteet siviileihin ja mennään syömään. Ruuan pääl-
le saunaan. Käymme myös uimassa, mikä vaatii hieman taiteilua, sil-
lä laituri on lahonnut olemattomaksi, ruskeaan veteen johtavat köm-
pelöt tikkaat. Löylykauhan vartena sojottaa komea penis, joka ei ole 
yhtään kömpelö.

Tapani kylvää puisia peniksiä ympäriinsä, minullekin tehnyt yhden, 
suuren kultaisen, tosin tilauksesta, esitystä varten. Hän koristelee pe-
nikset usein pääkalloilla. Minun penikseni terskan nokassa paistatte-
lee kruunupäinen pääkallo. Se on kylväjä ja korjaaja, elämän kylväjä 
ja niittäjä samassa puvussa. Mies.

Pystyssä seisova, kuorittu ja kavennettu kuusitukki hohtaa vaaleana 
harmaassa aamussa. Näppään siitä muutaman kuvan. 

Rakennetaan tukin eteen väliaikainen porras ja lyhennetään sitä 25 
senttiä. Tapani lyhentää. En tunne vielä valmiutta työhön, joka vaa-
tii tasapainoilua kapealla alustalla moottorisaha käynnissä pään kor-
keudella. Tapanin kädessä moottorisaha käyttäytyy kuin kynä tai 
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Tajusin että teräketju oli tylsä. 

Käyttöohje ei rohkaissut teroitushommiin vaan kehotti kääntymään 
ammattilaisen puoleen. Ostin uuden teräketjun ja viilan. Soitin 
Taitolle, joka on asiantuntija. Sain kuulla, että teroituskulman tulee 
olla oikea, 25 tai 30 astetta. Jos kulma on väärä, saha sahaa vinoon. 
Juuri näin kävi. Sain aikaiseksi hienoja kaaria mutta ne vaikeuttivat 
halkomista, sillä kaarevapäiset halot eivät pysyneet pölkyllä. 

Vaihdoin sahaan uuden ketjun, se käyttöohjeessa neuvottiin, ja päätin 
kysyä apua naamatusten, kun joku osaava sattuisi kohdalle. Uuden 
sahan auvo vaihtui hyvin nopeasti tunteeseen, että ketju oli jatkuvas-
ti löysällä ja saha likainen eikä ketjuöljyä herunut ketjulle kuten piti. 

Myös Tapanin ammattikäyttöön tarkoitettua sahaa pitää huoltaa. 
Tankatessa pitää tarkistaa ketjuöljy ja lisätä sitä tarvittaessa ja välil-
lä pitää teroittaa ketju. Sekä Taito että Tapani käyttävät valmista, pie-
nelle kaksitahtimoottorille tarkoitettua sekoitusta.

Puhelimessa Taito kertoi, että itsesekoitettu bensa pitää käyttää sa-
man tien. Jos se seisoo valmiina liian kauan, se saattaa rikkoa sahan. 
Hänen isänsä käytti talven yli seissyttä sekoitusta, ja saha meni rikki. 
Taito kehotti ostamaan valmista sekoitusta, joka ei vanhene, mutta se 
oli naurettavan kallista. Jatkoin Partnerin bensan sekoittelua. 

Kävin lomareissulla enoni luona, joka esitteli kätevän teroitusko-
neen. Saha kiinnitetään koneeseen, jolloin kulma säätyy automaatti-
sesti oikeaksi. Kytketään virta ja teroitus onnistuu käden käänteessä. 
Teroituskone oli kaiken lisäksi tosi halpa mutta kaupasta, josta enoni 
omansa osti, se oli loppu. 

Enoni luota jatkoin metsurisetäni luo, joka näytti kuinka helppoa 
teroittaminen on aivan tavallisella pyöröviilalla. Viilan pitää olla 
toki oikean kokoinen, 4 mm on tavallinen koko. Seisoin hänen ta-
kanaan: Kato, näin. En nähnyt mitään eikä setäni rohkaissut kat-
somaan lähempää ja tarkemmin. En myöskään pyytänyt hän-
tä näyttämään uudestaan, kädestä pitäen, joten en oppinut mitään. 
 

pensseli, saa aikaan kaunista tai rumaa, tarpeen mukaan. Minun kä-
dessäni moottorisaha on arvaamattomampi; kädessäni on sattuman-
varaa enemmän kuin Tapanin kädessä. 

Ensimmäinen sahani oli kelta-musta Partner. Se oli raskas ja kömpe-
lö mökkisaha. 

Opiskelin käyttöohjeesta, miten moottorisaha toimii. Millaista ben-
saa, ketjuöljy, käynnistäminen, ensin vedetään ryyppy auki, sitten 
nykäistään käynnistysnarusta viidesti, työnnetään ryyppy puoliksi 
kiinni ja nykäistään kone käyntiin. Yksinkertaista. 

Tapani hahmottelee tukkiin pään muodon, ja alan sahata sitä esiin. 
Ensin oikealta tulevan pään oikeaa laitaa alas kohti tulevaa olkaa, ol-
kalinjaan asti, ja sitten tulevan hartian päältä kohti kaulaa. Suuri pala 
irti. Sama toiselle puolelle. Heti näyttää siltä, että tyypillä on jonkin-
lainen pää, että tyyppi on jonkinlainen ihmisen kuva!

Virpi tulee, katsoo tekemistäni hetken ja sanoo, että veistämiseni on 
poistamista. Hänellä, betoniveistäjällä, se on lisäämistä. Hän tekee 
savesta mallin, lisää ja muovaa savea, kunnes on tavoittanut sen mitä 
haluaa: malli on veistoksen savinen kopio niin muodoltaan kuin pin-
naltaan. Sitten mallin päälle valetaan kipsi ja mallista tehdään kipsi-
muotti, veistoksen kolmiulotteinen peilikuva, jonka sisään valetaan 
betoni. Kipsi kuoritaan pois, ja sen alta paljastuu betoniveistoksen 
pinta, iho.

Sahaaminen yläilmoissa hirvittää mutta lopetan ajattelemisen ja nou-
sen portaalle. Tukissa on liidulla merkitty viiva, asetan moottorisa-
han terän viivan päälle ja painan kaasun pohjaan. Tapanin perussa-
ha, oranssi Stihl MS200, puree puuta vaivatta. 

Aluksi Partnerini toimi hyvin. Terä puri pienen metsikön puolilahoi-
hin puihin, jotka kaatuivat miltei itsestään. Pilkoin rungot hellaan 
sopiviksi pätkiksi ja haloin pätkät kirveellä klapeiksi. Mutta jonkun 
ajan kuluttua huomasin, että liikutin sahatessani käsiäni edestakai-
sin, kuin käyttäisin käsisahaa. Hetkinen, ei moottorisahaa tarvitse lii-
kuttaa edestakaisin, sitä pidetään paikallaan ja terä hoitaa homman.  
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Tapani lähtee kauppaan, ja minä ryhdyn laittamaan ruokaa. Tapani 
ja Virpi toivovat kasviswokkia, muu perhe syö eilistä lihaa. Kuorin ja 
pilkon vihannekset ja juurekset, Tapani palaa ja alkaa wokata, teem-
me kastikkeen ja keitämme riisin. Virpi kaataa kokeille punaviiniä. 
Syömme ja juttelemme päivän saavutuksista. Tapani käy panemassa 
saunan lämpiämään. Humallutaan vähän, mennään saunaan, käväis-
tään järvessä, siemaistaan pari kaljaa, pohditaan elämän menoa, na-
pataan iltapalaa, pesen hampaat, luen hetken ja nukahdan.

Aamulla viritämme ghettoblasterin pajan oviaukkoon. Panemme 
Swansin soimaan ja sahat laulamaan. 

Tapani jatkaa suurta, ihmisenkokoista jänistä, jota hän veistää Virpin 
veljen kesämökille. Jäniksen aihio seisoo puu-ukon vieressä ja näyt-
tää suuresta koostaan huolimatta kovin pieneltä.

Edessäni on puu-ukon ylävartalo. Olen kaivertanut etu- ja takapuolel-
ta puunrungon pyöreyden pois. Olen sahannut puun kaarevaa muo-
toa suoremmaksi myös käsivarsien kohdalta. Tapani piirtää mustalla 
liidulla ylävartaloon kahdeksan pystysuoraa viivaa. Kun niitä pitkin 
sahaan, saan aikaan syvennykset, jotka syntyvät käsivarsia kyljissä 
kiinni pitävän ihmisen käsivarsien ja ylävartalon väliin. Teen työtä 
käskettyä. Laskettelen reippaalla otteella käsivarsia esiin. Saha puree 
puuta vaivatta, lastu lentää, haistan ihanan bensan käryn. Saha leik-
kaa syvältä. Ukosta irtoavat valtavat, metrinmittaiset palat. Tunnen 
tyytyväisyyden hehkun sisälläni.

Tapani tulee takaisin, ja näen hänen katseensa, kun hän katsoo 
puu-ukkoa: oi oi oi. Sahani on haukannut liian suuret palat. Se on 
purrut syvälle ukon ylävartaloon, katkonut kylkiluut ja ties mitä. 
Äkkiä äsken niin jykevä ylävartalo on kutistunut ruipeloksi. Työn nos-
tattama lämmin hiki jäähtyy.

Äitini isä oli lyhyt mies, alle sata seitsemänkymmentä senttiä. Kun 
hän oikaisi käsivartensa suoriksi sivuille, sormenpäästä sormenpää-
hän kertyi mittaa yli sata yhdeksänkymmentä. Ruuan ravintoarvot 
eivät olleet tasapainossa pientalollisen perheessä 1920-luvulla.

Metsurisetäni luota jatkoin kaimani Juhan mökille. Mökki on oikea 
hirsilinna, jonka Juha on rakentanut itse, yksin. Kaatanut puut omal-
ta tontilta, kuorinut, veistänyt ja salvennut tukit ja koonnut hirsike-
hikon. Juha näytti minulle kädestä pitäen, miten teroitetaan. Hänen 
viilansa kahvassa oli kätevä astemitta. Tunsin että ymmärrykseni 
lisääntyi, mutta vasta kun vein Partnerin huoltoon, ja pyysin huol-
tomiestä näyttämään, miten asia tehdään, se kirkastui minulle. 
Huoltomies kysyi, ostanko viilan jos hän näyttää. Joo, ostan. Viilan 
terään oli kiinnitetty astelevy, jonka saa irti ja kiinnitettyä myös toi-
seen viilaan, tosi kätevää. Hän avasi viilapaketin, näytti mallia ja an-
toi minun kokeilla itse. Simsalabim! Osasin!

Ennen lounasta mittailen ukon katsetta ensi kerran. Katselen pitkään 
myös sen takaraivoa. Ihmettelen. Olkapäiden kohdalla ovat sopivasti 
oksanpaikat, molemmin puolin. Pidän sitä hyvänä merkkinä. 

Lounaaksi syömme kaurapuuroa kuten edellisenäkin päivänä. 
Tänään maistan, että Kokko-Kannon perheessä ei puuroon panna 
suolaa. Tiedustelen asiaa ja saan kuulla, että puuroon ei panna suo-
laa, ovat havainneet sen turhaksi.

Ihmettelen suolatonta puuroa naisystävälleni ja saan yllätyksek-
si kuulla hänen olevan samanlainen, suolattoman puuron syöjä. 
Syömme usein aamiaiseksi puuroa, mutta sen keitän minä. Ja lisään 
suolaa.

Rakkaani ei lisää suolaa edes pastan keitinveteen. Minun mielestäni 
sen kuuluu olla suolaista kuin Välimeri. Useimmiten hän keittää pas-
tan, sillä minä keitän sitä aina liian vähän: syömme suolattomassa ve-
dessä keitettyä pastaa.

Rakennamme ukon ympärille telineen. Ukon jalustan korkeudelle. 
Kulmiin kaapelikelat ja niiden väliin sillat lankuista. Siinä on mukava 
käyskennellä ja siihen on kätevä panna lisäporrasta, jotta ulotun veis-
tämään päätä, hartioita ja käsivarsia. Veistotanner ammattimaistuu.

Lopetetaan neljältä. Viedään saha ja muut työkalut pajaan suojaan, 
vaihdetaan vaatteet ja kytketään sähköt pois päältä.
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Lopuksi Tapani sanoo, että enää ei paikkailla, tehdään laiha poika. 
Sitä paitsi on tuossa vielä massaa jäljellä. Aha. Selvä.

Työpäivästä jää hieman hutera olo, mutta ruoka, viini, sauna ja hyvä 
seura paikkaavat sen.

Aamu valkenee kirkkaana. Jatkan ylävartalon kimpussa, haen rinta-
kehän ja selän kaarta, jatkan käsivarsien muotoilua, etsin ukolle kau-
lan, ja voilà – hartialinja selkenee.

Puu-ukon hartiat ovat pyöreät. Kaukaa ne näyttävät sileiltä mutta lä-
heltä erottaa viillot ja arvet, jotka muistuttavat moottorisahan ah-
naista hampaista kokemattoman käyttäjän käsissä. Ajatuksissani si-
litän puu-ukon hartioita paljain käsin, tunnen niiden pyöreyden ja 
puusta hohkavan, satavuotiaan kuusen lämmön. Oikeasti en silitä 
puu-ukkoa paljain käsin. En halua tikkuja käsiini.

Myyttinen Atlas kannattelee maapalloa harteillaan. 
Kannattajanikama, latinaksi atlas, on ensimmäinen kaulanikama 
ja kannattaa päätä yhdessä lihasten kanssa. Atlasvuoret sijaitsevat 
Marokossa. Niiden huippuja peittää lumi. Lapsuuteni Kuopiossa, torin 
laidalla, Carlsonin tavaratalon ylimmissä kerroksissa, sijaitsi Hotelli 
Atlas. Talvella sen kattoa peitti lumi. 

Leveät hartiat ovat miehekkäät. Niihin liitetään monia positiivisia 
maskuliinisia määreitä. Harteikas mies on vahva, jämäkkä, jämpti, 
luotettava, rohkea, periksiantamaton, vastuuntuntoinen ja seksikäs. 
Hän ei väistä vaikeuksia. Hän on hyvä isä. Hän huolehtii läheisistään. 
Hän lainaa hartiapankista rakentaessaan talon. Hän ei murru. Ja niin 
edelleen.

 
 
 
 
 
 

Minun käsivarteni roikkuvat kuin kaulahuivi kahta puolta, 
sormet hapsuina, voimattomat mutta liikkuvat.

Love, all you need is love. Ja hauikset. Ehkä niitä ei alkuunkaan 
kasvatettu vihanpitoon vaan rakkauden tähden. “Sinussa on 
roimaa, alkumiehen voimaa, kanna minut metsään, apina-
mies. Suojaan oksan haaraan nostaa saisit naaraan, oisit mul-
le kallein, apinamies.”

Kenties. Miehellä hauikset, naisella – allit? Havahduin al-
liasiaan eräänä päivänä: ahaa, että semmosetkin sitten, ja 
niihinkö pitää nyt suhtautua, siis peittää tai treenata näky-
mättömiin. En tiedä vielä strategiaani, katsotaan mitä ehtii 
ja jaksaa, alliasia ei kuitenkaan ole listan kärjessä, on paljon 
muuta remontoitavaa.

Paasikiven graniittisen monumentin juurella lukee jotakin to-
siasioista, niiden tunnustamisesta, niihin vaikuttamisesta, nii-
hin, joihin voi. Ja kehotus hyväksyä ne, joihin ei voi, tyynesti. 
Ja erottaa nämä allit toisistaan. Se on viisauden alku. Mutta 
ikääntyminen tapahtuu vaivihkaa, varkain, se on liukuma ja 
niin ovat myös vanhenemisen tosiasiat, niihin voi ja ei voi vai-
kuttaa.

Ei hätää, sanoo Tapani. Paikkaillaan. Istutetaan käsivarsien ja ylävar-
talon väleihin täytepalikkaa, ne rytmittävät äijää mukavasti, antavat 
ilmettä ja väriä. Voi käyttää puutappeja, tulee nätimpi jälki, Tapani 
sanoo ja veistää saman tien paikan ukon oikeaan takakylkeen.

Näin se käy: Ensin silmä arvioi paikan koon. Sitten se etsii pihamaal-
ta sopivan kakkosnelosen pätkän, sahaa pätkän oikeaan mittaan, 
mallaa ja sahaa vielä vähän. Etsii puutappeja. Poraa niille reiät kak-
kosnelosen läpi ukon kylkeen. Panee liimaa, lyö tapin paikalleen kak-
kosnelosen läpi ukon kylkeen, toinen ja kolmas tappi ja paikan muo-
toonsahaus.

Oikeasta takakyljestä tulee kaunis.
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tä auringossa, eri puolilla ukkoa, ja kauhistelen miten päin mäntyä 
ukon kehon mittasuhteet ovat. Koittaa ensimmäinen muttei viimei-
nen kerta kun veistäjän puhti loppuu lounaaseen.

Vieressä Tapanin jänis on saanut korvat ja kasvot. Siitä tulee pinkki, 
sille tulee tutu ja tutun helmaan sähkövalot.

Aamulla sataa tihuuttaa, ja samaa on luvattu koko päiväksi. Olen 
neuvoton. Tapani piirtelee ukkoon liidulla ja näyttää mistä jatkaa. 
Jatkan. Varovasti, lastu kerrallaan. Panen pari paikkaa vasempaan 
takakylkeen.

Lounaan jälkeen Kössi ajaa paikalle traktoreineen ja nostaa katok-
sen ukon päälle. Aurinko ilmestyy pilvistä ja paistaa ukon hohtamaan 
vaaleana sinisen katoksen alla. Se näyttää tyytyväiseltä, hymyilee il-
man suuta, kasvoja. Minäkin piristyn, ja Tapani heittää mut junalle 
Mäntsälään.

Nukun monen päivän jälkeen ensimmäisen yön kotona huonosti, 
näen unta veistämisestä mutta herätessä en muista mitä unessa veis-
tin.

On siellä seuduilla epäkäskin, liikuttaa olkavarsia ja -päitä, 
kolmionmuotoinen lihas. Epäkäs tarkoittaa nelitahokasta – 
sopii hyvin kun päässä on aidot irtohiukset, jalassa paljasjal-
kakengät, pesukoneessa käsiohjelma. Elämä on liikettä ja ju-
missa, Suomen niska-hartiaseutua jomottaa, ihmisiä pitäisi 
hieroa ja silitellä. Ei vain niitä, joilla on varaa käydä ammat-
tilaisella tai joilla on kotosalla suopea lähihenkilö, joka kär-
sivällisesti veivaa ja vaivaa kumppanin hartioita. Tai tekee 
vaihtarit, ottaa maksun luonnossa, futonilla. Pätkätyöläisellä 
ei ole liikuntaseteleitä, työterveyshuoltoa, hemmottelurahaa. 
Hyvinvointiyhteiskunnan raunioilla satsatkaamme hieron-
taan! Jos psykoterapiaan, sielunhoitoon ja sossupalaverei-
hin liitettäisiin hieronta, jos ei pelkästään nyökyteltäisi pää-
tä vaan hierottaisiin sekin, kaikki voittaisivat, Suomi voittaisi. 
Kosketus on tärkein. Puhuminen on yliarvostettua. Ihmiset 
puhuvat itsensä kipeiksi. Istuvat tuoleillaan, luovuttavat pai-
novoimansa ja alkavat puhua, paasata, pitää puhelinmyyn-
timonologia ja kehityskeskustelua. Mikään ei muutu. Hartiat 
huutavat hiljaa, kukaan ei kuuntele, hartioita pitäisi kuunnel-
la, taputtaa, naputtaa, silittää. Aplodeerata atlasta. Tuska on 
valunut hartioihin, maailman kannatus, kannattelu, ajatte-
lun kuona tukkii niskahartiaseudun, bermudan kolmion: leu-
kojakin kiristää. Hampaita on purettu yhteen, syljetty sano-
ja huulten raosta, raivo rutistanut leukaperiä, tukahdutettu, 
turhautunut, pienen ihmisen voimaton raivo!

Miten tämä on mahdollista? Kuusen rungossa oli päälle ja kasvoille 
reilusti tilaa mutta onnistuin veistämään pään paikalle kuution. En 
halua kuutiota. Haluan kapeakasvoisen siron pään, jossa päälaki ja 
takaraivo kaartuvat kauniiksi kummuksi.

Teline ukon ympärillä vaalenee lastuista, ja samalla vaalenee myös 
ukko. Lounaalle lähtiessä näyttää että vaalealla tyypillä on ruskea 
hame. Lounaan jälkeen kavennan hieman jalkojen sivuja ja kaivan ja-
lustaa esiin: ruskea hame häviää. Istuskelen suuren osan iltapäiväs-
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Joulukuu 2014

Tulen aamujunalla. Tiedän että siellä ukko seisoo, siinä paikas-
sa mihin olen sen jättänyt, mutta yllätyn silti. Se on vakavoi-
tunut. Luonto sen ympärillä on paljas, on talvi. Ukkoon on il-

mestynyt rakoja ja railoja, harmautta. Se on vanhentunut kahdessa 
kuukaudessa enemmän kuin veistäjänsä.

Aamu on kalsea, kalseus puskee iholle ja pään sisään mutta työ raik-
kaassa ulkoilmassa virkistää. Veistän Tapanin talvisahalla, jossa on 
lämpökahvat mutta joka on paljon raskaampi kuin perus-MS200.

Veistän päätä, kädet ylhäällä, portaalla seisten. Yritän muistaa olla 
kurkottelematta. Sen sijaan lasken sahan alas, laskeudun portaat, las-
ken sahan telineelle, siirrän portaita vähän, tartun sahaan, nousen 
portaat ylös ja jatkan sahaamista. 

Lounaan jälkeen jatkan päätä ja sitten istutan mahaan pari palikkaa 
niiden parin palikan seuraksi, jotka olemme aiemmin istuttaneet ta-
kakylkiin. Sitten en osaa tehdä enää mitään muuta. Vilu hiipii pu-
seroon. Kello on vasta kaksi mutta lopetan työt, kokoan kamat ka-
saan, ripustan viluvaatteet naulaan ja menen sänkyyn lukemaan. 
Luen kunnes hämärtää.

Nousen sängystä. Syödään. Muut lähtevät naapurijuhliin, kun taas 
minä jään lämmittämään saunaa ja lukemaan. Saunan jälkeen luen 
edelleen ja kuuntelen kuinka tuuli soittaa rantajäätikköä kuin epävi-
reistä kannelta.

Aamulla veistän ukon kasvoja tunnin. Välillä hassu, hieman epäus-
koinen tunne että saha tekee niin kuin haluan.

Aloittaessani elokuussa Virpi ja Virpin äiti Eila sanoivat kuulevan-
sa, kun sahasin, sillä saha huusi, aina täysillä. Tapani jaksoi muis-
tuttaa, että kaasua ei tarvitse painaa pohjaan, et kaada puita tai sa-
haa halkoja vaan veistät. Veistäessä kaasussa on monta tasoa, ei vain 
päällä ja pois. Nyt Virpi ja Eila sanovat, etteivät enää erota veistä-
jää sahan äänestä, eivät osaa sanoa, olenko se minä vai Tapani. 

Syyskuu 2014

Käyn metsurisetäni luona puolukassa. Hän antaa minulle pie-
nen Stihlin, jonka on saanut naapurilta palkaksi lumenluon-
nista. Naapuri on mies, joka heittää tavaran pois, kun siihen 

tulee vika, ja ostaa tilalle uuden tavaran viemättä vanhaa huoltoon. 
Pikku Stihl ei pysy käynnissä, mutta olen vaikuttunut sen merkistä, 
sillä sekä Taito että Tapani vannovat Stihlin nimeen. Setäni arvelee 
että kaasutin on tukossa. Kiitän lahjasta ja vien sahan huoltoon. Saha 
tulee kuntoon, ja minä iloiseksi. Tunnen nousseeni sahurina uudelle 
tasolle.

Pikku Stihl repussani matkustan aamujunalla Mäntsälään. Veistän 
päivän omalla sahalla, olen ylpeä ja yllättynyt kuinka hyvin se toi-
mii, vaikka on vain mökkisaha. Kaivan jalkoja esiin, pikku hiljaa, las-
tu kerrallaan.

Olen sahannut liian alas. Ihmisen lonkka sijaitsee reiden ja kyljen vä-
lissä. Niin sijaitsee myös puu-ukon lonkka mutta se näyttää kummal-
liselta. Se on liian kulmikas ja liian alhaalla, sukuelinten tasolla.

Mitään ei ole tehtävissä.

Tapani ehdottaa hyllyratkaisua. Hänen omissa veistoksissaan on hyl-
lyjä ja niiden päällä erilaisia esineitä, pienoisveistoksia. Innostun eh-
dotuksesta.

Ihmisen lonkkaluu kaartuu eteen, sen päät voi tuntea vartalon etu-
puolella, vyötäröllä. Vastaavalla kohdalla takana voivat sijaita jenk-
kakahvat. Ne eivät ole luuta. Puu-ukko saa hyllyt niin etu- kuin ta-
kapuolelle: lonkkaluut ja jenkkakahvat. Sahataan kolot ja istutetaan 
niihin lankun pätkät.

Lonkkahyllyistä tulee oudot ja hienot.
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Puu-ukko kaipaisi vähän kynsilakkaa, vähän väriä, edes pie-
net punaiset väriläiskät sormen päihin, pienet iloiset kilvet, 
punaiset kysymysmerkit.

Ihmisen tunnistaa sormenjäljistä. Ihmisen sormenjälki on uniikki, yk-
silöllinen pyörrekuvio. Jos löydät kadulta irtileikatun ihmissormen, 
sitä ei välttämättä osata yhdistää kehenkään ihmiseen, ellei tuo ihmi-
nen ole ilmoittanut sormeaan kadonneeksi tai jos hänen dna:taan tai 
sormenjälkeään ei ole tallennettu johonkin rekisteriin.

Puu-ukon sormet ovat tehdaspuuta, kakkosnelosesta sahattuja pali-
koita, joiden ikää ei voi laskea vuosirenkaista. Talousmetsämäntyä. 
Tapani saattaa muistaa, ostiko lankun Orimattilan K-Raudasta, josta 
voi selvittää, mistä he puunsa hankkivat ja niin edelleen.

Jos puu-ukon sormet irrottaa ja viskaa verstaan pöydälle työkalujen, 
kynien, pensseleiden, naula- ja ruuvipurnukoiden, maali- ja liima-
purkkien, lastujen ja muiden puupalikoiden joukkoon, sinne ne pian 
katoavat. Löytäessä yksittäisen puusormen sen tunnistaa sormek-
si Raspi-Roopella, kapeanauhaisella hiomakoneella, luonnosteltujen 
kynnen ja niveluurteiden ansiosta. Tapanin verstaalla vallitsee luon-
nollinen kiertokulku: veistoksia muokataan uusiksi, vanhat, hylätyt 
veistosaihiot taipuvat uusien kokeilujen raaka-aineeksi. Kuinka pian 
pöydällä lojuva yksittäinen sormi päätyisi uusiokäyttöön, pienen poi-
kaveistoksen penikseksi, tyttöveistoksen käsivarreksi tai ketun koi-
veksi?

Hankaan käsiäni, kämmeniäni, yhteen ja kuuntelen. Suhisee, sihi-
see, kohisee, kihisee: kuivista käsistä lähtee ääni, märistä ei. Suljen 
silmät. Kuulen tuulen, tulen, sateen, hiekkamyrskyn. Paperin. Puu-
ukon kädet ovat jämäkästi kiinni sen reisissä. Sillä ei ole kämmeniä. 
Sormet roikkuvat naruissa, niitä voi liikutella, ne kalisevat ja kopise-
vat kuin – puusormet. Kuuleeko silmät sulkemalla muuta kuin puisen 
kopinan? Kuulee, jos kuuntelee niin pitkään, että pääsee irti puusta.

 

Olen oppinut käyttämään kaasua, kaasusormeni on herkistynyt. 
Näen ja ymmärrän mitä teen. Ymmärrys on löytänyt lihaksiini.

Mummolassa, myllyn raakalaudasta tehdyn seinän takana, oli puu-
työhuone. Ovi sinne oli kapea, samaa lautaa kuin seinä. Sinne ei mah-
tunut juuri muuta kuin höyläpenkki ja puinen laatikko puukahvaisia 
työkaluja. Betonilattia oli kiharaisten höylälastujen peitossa. Kaikkea 
– höyläpenkkiä, työkaluja, kiharaisia lastuja, raakalautaisia seiniä ja 
ainoaa ikkunaa – peitti hieno, valkoinen jauhopöly. En nähnyt kos-
kaan kenenkään tekevän siellä yhtään mitään.

Aamuinen alakulo, ainakin osittain, aiheutuu päässäni pyörivistä ky-
symyksistä: Mitä olen tekemässä? Mihin olen tekemässä? Miten tätä 
pitää lukea? Vähintäänkin hetkeksi leikki on loppunut ja taidetyö al-
kanut. Ihmettelen tovin.

Ajatuksissani olen nähnyt puu-ukossa yhdeksän kaiutinta, kuusi ää-
nipaikkaa: korvat, sydän, kädet, vatsa, perse ja polvet. Entä jos niitä 
on vain kolme: sydän, perse ja polvet? 

Ukko ei ole mikään kaiutinteline, sen oma ääni hukkuu kaiuttimista 
kiirivään mökään.

Voi olla riippupallit ja -sormet. Vieterihiusten päässä pienet ja palleis-
sa suuret kulkuset. Äänen idea, äänen mahdollisuus. Erilaisin äänin 
viritetty veistos joka oikeasti on mykkä. Ellei joku heiluttele niitä sor-
mia, palleja, tukkaa.

Esittelen Tapanille ideani vieteritukasta ja kulkuspalleista, ja hän 
kehottaa tasoittamaan hävyn seudun ja syventämään haarusta. 
Tasoitan ja syvennän. Veistän myös selkää notkolle ja kaivan pyllyä 
esiin, uurran selkärangan paikan ja pyllyvaon. Tasoitan hartioita. 

Lounaan jälkeen teen sormet. Tapani kiinnittää ne ukkoon.

Sormet ovat tukevat ja raskaat ja kiinni toisissaan. Tarvitaan myrs-
kytuuli niitä heiluttamaan. Puu-ukosta tulee sisäeläjä. Sisätiloissa 
ei myrskyä. Tai myrskyää mutta sellaiset myrskyt eivät heiluta puu-
ukon sormia.
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Saunan jälkeen, sängyssä kuuntelen kuinka aallot lotisevat rantaan. 
Avaan kirjan.

Aamulla veistän silmät. Ne ovat vain laakeat kuopat, silmien paikat 
joihin olen hahmotellut silmäteriä liidulla. Myös kulmakarvoja ja sil-
mäkuoppien ääriä olen hahmotellut liidulla.

Puu-ukon silmät ovat puunväriset. Silmänvalkuaiset, silmäterät, luo-
met, ripset, kaikki mitä silmään kuuluu – samassa silmäkuopassa, sa-
manväriset. En ole veistänyt niitä näkyville. Veistän puu-ukolle sil-
mät, ja heti ne ovat vain sellaiset, yhdenlaiset, ainoat mahdolliset. 
Puu-ukon silmät ovat arvoitus, en ole pureskellut silmäpähkinää auki.

Olen veistänyt puu-ukolle silmien paikat, joihin voisi tehdä silmät, ku-
ten Tapani tekee, nastoilla, erillisillä puupaloilla, maalilla. Mutta en 
halua silmiä silmien paikkoihin. Puu-ukko on kanssani samaa mieltä. 
Se näkee silmillään mainiosti.

Mitä se silmillä tekee? Ei se kuitenkaan näe mitään. Ihmisillä on sil-
mät joilla ne näkee. Yksinkertaista, eikö totta? Näkeminen. Mitä me 
näemme? Miten me tulkitsemme näkemäämme? Yksinkertaistako?

Unkarilaisen avantgarde-teatteria käsittelevän kirjan kansi 80-luvul-
ta: haarukan piikit uppoutuvat miehen silmiin, piikit ovat jo uppou-
tuneet silmiin mutta näyttää kuin ne uppoutuisivat yhä syvemmälle. 
Oidipus puhkaisee silmänsä rangaistakseen itseään tekemistään hir-
mutöistä, siitä ettei kyennyt näkemään ennustuksen käyvän toteen. 
Ei ymmärtänyt näkemäänsä, ei kyennyt tulkitsemaan sitä. Jänis peit-
tää päänsä pensaaseen ja luulee olevansa näkymättömissä. Kun ei 
näe, ei tarvitse välittää, tai kuten jäniksen tapauksessa, ei ole mitään 
pelättävää. Poissa silmistä, poissa mielestä. Kun peittää silmänsä, sitä 
minkä voisi nähdä, ei ole olemassa. Ääni-ilmaisun kurssilla kehotan 
osallistujia sulkemaan silmänsä, jolloin he eivät näe muita eli muiden 
katsovan itseään ja kenties rohkaistuvat avaamaan suunsa. Pimeässä 
emme näe. Toimittaja näki kerjäläiset vasta kun heidät tuotiin mu-
seoon taidenäyttelyn avajaisiin, kehystettiin katsottaviksi. Näemme 
vasta kun meille näytetään.

Käsien idea on niiden liikkuvuus, hienomotoriikka.

Puu-ukko ei voi kätellä, silittää, hyväillä, puristaa kättään nyrkkiin 
ja iskeä, tarttua mihinkään, pitää kädestä, haudata kasvojaan käsiin-
sä, pyyhkäistä kämmenselällä otsaansa. Sen käsillä ei voi tehdä hy-
vää eikä pahaa.

Puu-ukko ei voi käsittää mitään. Sen kädet eivät liiku. Käsittää voi 
vain liikkuvilla käsillä, käsillä jotka tapailevat ja koskettavat maail-
maa. Sellaisista käsistä johtaa suora reitti mieleen, ajatuksiin.

Pian tekoäly, vai joko se on mahdollista, voi käsittää asioita, ajatella. 
Käsittä.

Mutta oma huone pitää olla. Oma hieroja. Käsi, joka kosket-
taa. Käsi, johon tarttua vielä vanhoilla päivillä.

Puu-ukon avulla, myötä, ansiosta, vaikutuksesta voi käsittää asioita 
maailmasta. Pohdin maailmaa sen kautta, sen silmillä, korvilla, käsil-
lä. Silmättömillä silmillä, korvattomilla korvilla, kädettömillä käsillä. 
Silmien paikoilla, näköiskorvilla ja -käsillä.

Peukaloa saa hakea. Mielestäni se on tumppi kämmenen kyljessä. 
Jonkun toisen mielestä ukolla ei ole peukaloa ollenkaan. Tiedä häntä.

Tulee pimeä. Saan vapautuksen ruuanlaitosta ja luen Virpin näytel-
män. Syödään. Jutellaan Virpin kanssa näytelmästä ja teatterikir-
joittamisesta, hän on aivan hurahtanut teatteriin, osallistunut pari-
na kesänä Hurmeen kurssille, laukkaavat Tapanin kanssa teatterissa 
paljon.

Minä väsyin teatteriin teatteritieteen opiskelijana 90-luvun alussa 
enkä ole siitä väsymyksestä koskaan toipunut. Käyn teatterissa sil-
loin tällöin, pidän siitä harvoin. Suurin ongelmani johtuu teatterin 
perusominaisuudesta eli teeskentelystä. Minulla ei ole mitään tees-
kentelyä vastaan, jos se tehdään hyvin. Suurin osa teatteriteeskente-
lystä on vain auttamattoman kehnoa.
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mantelin muotoista aukkoa, napinreijät naamassa, näkee vi-
hertävän harmaat napit, mustareikäiset, miten ne onkin niin 
mustat, miten muka valo virtaa niiden läpi, noiden pimeiden 
porakaivojen. Näkee kaksi tuttua outoa silmää, yleensä silloin 
kun ne pitää meikata, niiden puitteet siinä ympärillä, eli aika 
usein, aina kun lähtee ihmisten ilmoille. Samalla sitä katselee 
muutkin ruumiinosat läpi, arvioi, käykö, kelpaako, kehtaako. 
Eikä muuta toivo, kuin että jonakin päivänä kuvastimessa nä-
kyisi tyytyväinen, itsensä hyväksynyt, itsessään viihtyvä, var-
sin levollinen ihminen. Sellainen joka ei olemattomia haikaile, 
joka ymmärtää realiteetit, että ei sitä välttämättä viiskymppi-
senä debytoida kansallisbaletissa. Eikö? Koskaan ei voi tietää. 
Ehkä kumminkin sellainen avoin, arvoituksellinen, sellainen 
toiveikas...

Joku sieltä aina katsoo, joku kätinen, päinen, tumma tai vaa-
lea, homo tai hetero sapiens, joku keskeneräinen, keski-ikäi-
nen, kaksijalkainen, nainen, mies. Joku nisäkäs, no ei se nyt 
kasvikaan ole. Joku mielekäs, sielukas?

Esitin Mannerheimintiellä performanssin Sydänpuhetta eli mitä tar-
vitset elääksesi?. Kuljin mustassa munkinkaavussa, musta pipo pääs-
sä Ruskeasuolta Erottajalle ja puhuin megafoniin. Kukaan ei nähnyt 
minua.

Katsojan silmissä: kauneus, rumuus, ilo, suru, rakkaus, viha, välinpi-
tämättömyys, huoli, empatia, antipatia, uteliaisuus, vastentahtoisuus, 
tylsyys, inho, seikkailunhalu, halu, nälkä, jano, kyllääntyminen, pel-
ko, rohkeus, lämpö, kylmyys, uhka, kielto, myöntyminen.

Kuolleen silmät ovat sammuneet, sieltä on valo poissa, siellä on pi-
meä tyhjyys. Mutta kuolleen silmistä voi olla hyötyä: Gary Gilmoren 
teloitus vuonna 1977 päätti Yhdysvalloissa miltei kymmenen vuoden 
mittaisen tauon kuolemantuomioiden täytäntöönpanossa. Hänet am-
muttiin. Hänen sarveiskalvonsa luovutettiin silmäpotilaalle. Adverts 
julkaisi samana vuonna singlen, jossa pohditaan, mitä Gilmoren sil-
mät saanut ihminen mahtaa uusilla silmillään nähdä.

Sanotaan: silmät ovat sielun peili. Mikä on sielu? Onko se jotain hen-
gen, järjen ja tunteiden välissä, kaikki ihmisen aineettomat ominai-
suudet, aineeton ihminen? Sitooko sielu hengen, järjen ja tunteet yh-
teen, kokonaisuudeksi? Joka tapauksessa se lienee jotain henkistä ja 
on eettisesti värittynyt, hyvillä ja pahoilla asioilla, positiivisesti ja/tai 
negatiivisesti latautunut. Sielu on sähköä.

Tarkoittaako sisäinen kauneus sielun kauneutta? Onko sisäisesti kau-
nis hyvä ja viisas? 

Sekä sisäistä että ulkoista kauneutta voi muokata, oppia ja ostaa, 
omaksua. Paitsi ne vanhat koirat, jotka ajattelevat, että kaikki temput 
on jo opittu ja hallussa. Sellaiset vanhat koirat odottavat vain kuole-
maa.

Jos silmät on sielun peili, niin sielunsa näkee siis katsoes-
saan toista silmiin, ja kun se toinenkin katsoo, sielut siinä 
peilailevat, kosteat, kaarevat peilit. Parempi niin kuin tuijot-
taa itseään eteisen tai vessan peilistä. Niistä näkee vain kaksi 
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Huhtikuu 2015

Puu on hassu materiaali. Vaikka se on kuollut, se elää, kuivuu ja 
halkeilee, patinoituu, harmaantuu. Olen ajatellut maalaavani 
ukon kirjavaksi tai ainakin kirkkain värein, mutta nyt kun kat-

son ja ihailen sitä kevätauringossa, näen miten ihmeellisen värinen se 
on, luonnon tilkkutäkki harmaan ja ruskean eri sävyjä. Maali tuntuu 
täysin väärältä ajatukselta, ja hylkään sen.

Haisee ulolle. Aurinko paistaa. Ukko paistattelee päivää. Olen unoh-
tanut sen hymyn, siinä se hymyilee minulle, toivottaa tervetulleeksi.

Hymy on parasta meikkiä. Toissa päivänä yksi tyyppi sanoi, 
että älä ole niin vakava. En minä ollut vakava, mutta en jaksa-
nut pitää suupieliä ylhäällä, sen jutut eivät auttaneet siinä mi-
tenkään. Olin treffeillä. Tyyppi oli lupsakka savolainen, lup-
sakka, sanakin puistattaa.

Tänään tapasin valokuvaajan, jolla oli jännittävää kerrotta-
vaa, nauroin usein. Puhuimme kuolemasta.

Yritin hymyillä valokuvaajalle, antaa sille kivoja kuvia, hel-
pottaa sen työtä, mutta ei, kuvia piti ottaa kymmeniä, eri 
asennossa, kädet siellä, pää tuolla, jalat koukussa, suorassa, 
ilmassa, liikkeessä, olin mutkalla ja yritin hymyillä. Yritin 
ajatella rakkaudellisesti kameraa. Olin taas siinä ikiaikaises-
sa naisroolissa, esineenä, ja yritin näyttää nätiltä. Kun minua 
ei kuvattu, nauroin vapautuneesti. Menen aina ihan puuakak-
si jos kuvataan, jos haastatellaan, jos pitäisi olla määräänsä 
kauniimpi, fiksumpi, viisaampi, vakuuttaa, olla vaikuttava.

Nuorena miehenä ajattelin murjotuksen tai hapannaaman tekevän 
minusta vakavammin otettavan, uudessa seurassa, epävarmassa ti-
lanteessa. Kätkeydyin murjotukseen. Sieltä oli hyvä tarkkailla, alta 
kulmien.

 
 

Talvi 2015

Käyn Tallinnassa suunnittelemassa teosta vuoden päähän, 
Venetsiassa suunnittelemassa teosta joka ei toteudu, mikä sy-
sää minut mustaan aukkoon, Brysselissä juhlimassa ystävän 

nelikymppisiä, Kirkkoniemellä ja Århusissa esittämässä Executed 
Storiesia ja Ranskassa filosofiakylvyssä ja ystävää tapaamassa. Sitten 
kohtaan Suomenlinnan lautalla erään ihmisen ja rakastun. Aurinko 
alkaa paistaa. Musta aukko kutistuu ja häviää. 
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Uudet hampaat sytyttivät äitini uudelleen hymyyn. Aluksi se ampui 
yli. Vanha hymy ei sopinut yhteen uusien hampaiden kanssa, oli jo-
tenkin rietas, kuin suu täynnä kultahampaita, vöyhkän valoja, huul-
ten ja hampaiden yhteispeli ei sujunut. Sitten hymy löytyi. Silmät sä-
teilivät taas. Mutta ennen seitsenkymppisiä yksi uusista hampaista 
tippui pois. Väliaikainen hammas suussa ei juhlittu, sillä se oli vain 
näön vuoksi, se suussa ei voinut syödä. Äitini nauroi leveästi ja söi 
juhla-aterian pari kuukautta myöhemmin.

Hymy on tervehdys. Hymy tunnustelee. Hymy kertoo että huomaa 
toisen. Hymy avaa oven. Hymy rakentaa sillan kahden ihmisen vä-
liin.

Joskus hymyilee itsekseen. Joskus itselleen. 

On kevät, ja olen palannut puu-ukon luo, en ole unohtanut sitä. En to-
siaan ole. Olen suunnitellut meille, ukolle ja puu-ukolle, kiertueen: se 
alkaa Tampereelta huhtikuussa 2016, jatkuu Turussa lokakuussa ja 
päättyy Helsinkiin marraskuussa. 

Tilannekatsaus: hymy on hyvä, nenä nysä, korvat hienot.

Hahmottelen korviin korvien mallia Raspi-Roopella. Uurran ulkoke-
hän ja keskelle kuopan. Kosketan vasenta korvaani vasemmalla etu-
sormellani, kuljetan sitä hitaasti korvan uurroksissa ja yritän nähdä 
ulkokehän ja kuopan keskellä. Kuopan löydän ja ulkokehästäkin ai-
nakin osan. Katson puu-ukon korvia ja näen, että ne ovat näköiset.

Kun korvapuustia katsoo sivusta se muistuttaa korvaa. Korvasienet 
taas ovat uurteikkaita kuhmuja. Kuin koko ikänsä painimolskilla tai 
nyrkkeilykehässä viettäneen urheilijan korvat. Kukkakaalikorvat. 
Korvasienet näyttävät aivoilta mutta kuka haluaisi syödä aivosieniä. 
En tiedä miltä Korvatunturi näyttää, lienee pyöreähkö kukkula. Siitä 
huolimatta tai juuri sen takia Joulupukki kuulee kaiken. Joulupukilla 
on puolipallon muotoinen kuulo.

Korvat ovat kuuloelimet, suppilot, joihin ääniaallot kulkeutuvat ja 
joista ne johtuvat edelleen pään sisään aivoihin, joissa ne muuntuvat 

Olisi ihanaa jos hymy asuisi minussa luonnostaan, hymyilisin 
maailmalle ja maailma hymyilisi vastaan. Elämänsä voi jär-
jestää niin, hyvin lempeäksi ja seesteiseksi, karsia lähipiiris-
tä raivostuttavat ihmiset. Mutta ei minusta ole kestolempey-
teen ja valaisemaan. Ei puuakkana päivystämään hymyn kare 
huulilla, silmissä kuopat. Olen lihaa ja verta. Eikä hymy ole 
aina tasalaatuista, huulilla käy hämmennyksen anteeksipyy-
tävä hymy, jos kohta virne ja ylimieli. Hymyn heiluriliike.

Mutta kun suupielet ovat hieman enemmän ylöspäin kuin alaspäin, 
siinä on suunta, pieni aie, pieni salaisuus, pieni ymmärrys elämästä 
mahdollisuutena, pieni päätös, vähän enemmän ylös kuin alas, vähän 
enemmän toivoa, aavistuksen verran. Siitä se lähtee. Tästä tämä läh-
tee. 

Muistan isäni lämpimänä, hymyilevänä. Vaikka ei hän aina hymyillyt 
eikä ollut erityisen lämmin. Vasta kun makasi sairaalasängyssä, kä-
sivarsi otsalla, katsoi rauhallisesti, toteavasti, hyväksyneesti – tämä 
oli tässä. Toukokuun valo suodattui verhojen läpi sisään huoneeseen. 
Tai elokuussa, kolme päivää ennen kuolemaa, kun hän jäi polttele-
maan talon terassille, iho, silmänvalkuaiset keltaisina, sama rauhalli-
nen olemus. Se säteili lämmintä hymyä.

Isäni kuoltua löysin saman kotimurjottajan ja hauskan seuramiehen 
yhdistelmän myös itsestäni. Se katsoi takaisin auton taustapeilistä, 
faijalta perityt aurinkolasit silmillä. Ei hymyilyttänyt. Murjottajasta 
ei pääse kovin helposti eroon. Isäni kuoltua se on tehnyt minussa 
monta mutkaa.

Luen BBC:n verkkosivulta, että murjottajat eivät eroa, elävät kauem-
min, saavat enemmän aikaan ja ovat huolellisempia. Sanalla sanoen, 
ovat elämän voittajia. Kuvittelen mielessäni jutun kirjoittajan ja tutki-
muksen tekijöiden kuvat. He eivät hymyile, ovat vakuuttavia. Tyhjän 
naurajasta ei tule miestä, on masentava sanonta.

Huonot hampaat kuihduttivat äitini hymyn, huulet eivät enää nous-
seet hampaiden edestä pois. Silmiin nousi arkuus.
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raskaus on paras tapa odottaa. Yhdeksän kuukautta kahtena. 
Silloin minulta ei mitään puuttunut, olin kyllin, olin kaksi sy-
däntä, kaksi suuta, neljä korvaa, silmää, sierainta!

Puu-ukon korvat eivät johda mihinkään. Ne eivät ole aukot. Niihin on 
turha kuiskia salaisuuksia. Niitä vasten ei halua painaa huulia eikä 
niihin halua työntää kieltä. Pää niiden välissä on umpipuuta.

Työntää kieltä? Uh, en minäkään, ei täällä maan päällä mon-
taa korvaa ole, ei puista, ei lihaisaa, johon haluaisin kieleni 
työntää. Tai kieltä, jonka korvaani haluaisin.  Luikertelemaan 
kuin käärme, lupailemaan sitä sun tätä. Mikään Eeva ole.

Tilannekatsaus jatkuu: lattana takaraivo saa pään näyttämään ru-
malta kuutiolta, hartiat ovat mukiinmenevät ja käsivarret okei, sor-
met mahtavat, selälle pitää tehdä jotain ja pyllylle, lonkkahyllyt hie-
nommat kuin muistin, pippeli pitää veistää ja pallit ja jalat. Niin, jalat 
ovat tönköt. Tulee mieleen gangsterielokuvista tutut betonisaappaat, 
jotka valetaan murheenkryyniksi muodostuneen tyypin jalkoihin, 
minkä jälkeen tyyppi tuupataan laiturilta veteen, märkään hautaan-
sa.

Istun ukon taakse. Katselen sen selkää. Ajattelen rakkaani selkää ja 
ajatuksissani kosketan sitä kädelläni, kuljetan sormiani hänen selkä-
rankaansa pitkin alas.

Tapania ei näy. Otan sahan ja veistän selkään pitkän, pystysuuntaisen 
kraaterin. Kaksi varmaa kaarta moottorisahalla. Kaasutuntumani ei 
ole kadonnut talven aikana minnekään. Liikkeeni ovat vakaat ja luon-
nolliset, oikeat, ja selästä irtoaa suuri möhkäle, kuin vaalea käpykak-
ku. Sammutan sahan ja katson mitä olen tehnyt, suuren kuopan kes-
kelle ukon selkää. Se on kaunis ja hieno. Olen veistänyt ukolle siivet, 
keveyttä sen olemukseen!

Kraaterin teossa oli kolme vaihetta: idea, toteutus, lopputulos. Usein 
idea on kaikkein kaunein, kuten jonkin kauan ja hartaasti toivotun 

ääniksi käsitettävään muotoon. Pierre-Laurent Cassiére istutti suppi-
lot kuulosuojaimiin ja rakensi Schizophonen. Se päässä aivoilla on 
vaikeuksia yhdistää vasemman ja oikean korvan kuulemat äänet nä-
tiksi stereokuvaksi.

Alussa ajattelin, että puu-ukon korvat ovat kaiuttimet, jotka soivat 
ja humisevat päänsisäisiä ääniä sen ympärille, tinnittävät. Toimivat 
päinvastoin kuin ihmiskorva, sisältä ulos. Silloin korvani humisivat. 
Sitä sanotaan huminatinnitukseksi, eikä sitä kuullut kukaan muu 
kuin minä.

Enää korvani eivät humise. Korvakaiuttimet ovat tarpeettomat.

Minunkin korvissani metelöi! Heti aamusta ja varsinkin aa-
musta, herättyäni, tänäänkin kuuntelin miten kimakasti ko-
hisi ja vinkui ja mietin onko se normaalia, miten paljon sisä-
meteliä on ookoo, pitääkö huolestua. Huutaako siellä aivojen 
uumenissa joku apua, onko päässä hätä, vai onko se vain hä-
lyä, roskaa, tukkoisten käytävien häiriösoittoa. Sitten yläker-
rasta kuului pienten askelten töminää, havahdutti aamuun, 
aamutoimiin. Keittiössä tikitti kello, peitto kahisi jalkojen 
päällä, ja sitten lentokone! Lentokone jylähti yläilmoissa kuin 
merkki: herää, nouse, kuuntele maailmaa, älä päätäsi.

Eräs nainen kertoi, kuinka hänen toisesta korvastaan kuului napsah-
dus, kun hän käänsi päätään sivulle, korvan kohti olkaa. Korva kuin 
tulitikkuaski jonka sisällä on metallikuula. Käännät askin vinoon, ja 
kuula vierii sen toiseen päähän – naps. Napse kuului pään ulkopuolel-
le, toiset ihmiset kuulivat sen. Sitten oli toinenkin ääni, samalla nai-
sella, kun hän taivutti päänsä alaspäin ja keskittyi kovasti, ikään kuin 
keräsi painetta, korvista alkoi kuulua korkeaa, vaihtuvarytmistä ään-
tä. Myös tämän äänen kuulivat muut.

Kerran minulla oli neljä korvaa. Se oli jotain se. Se oli niin 
kummallista ja käsittämätöntä. Se oli hienoa, hienointa aikaa, 
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Takamus taipuu tarvittaessa molempiin suuntiin, kevyesti ja vaivatta.

Suomensin 80–90-lukujen vaihteessa kioskikirjoja. Yhdessä länkkä-
rissä oli herkkä kohtaus, jossa päähenkilön käsi löysi tiensä naisen pa-
karoiden väliseen vakoon. Mietin pääni puhki, millä nimellä tuota va-
koa kutsutaan. Suomensin sen pyllyvaoksi. Minulla oli ja on edelleen 
tunne, että pyllyvako ei sovi erityisen hyvin kioskilänkkärin maise-
maan. Minkä teet: siellä se pysyy niin pitkään kuin tuosta kirjasta on 
yksikin kappale jäljellä.

Sumakat. Takamus, takaapäin, olemme vaarallisilla vesil-
lä, alueilla, aluevesillä, vettähän ihminen on, puu-ukosta en 
tiedä. Vaikuttaa kuivalta. Ihmisen kuopat, kolot, kosteikot, 
aukkopaikat analisoituvat, erotisoituvat, herättävät levot-
tomuutta. Elämä on kosteaa. Ja takamus nöyrin palvelijam-
me. Koomikko. Huonon huumorin tyyssija, Jean Nohain yrit-
ti kunnostautua pierumusiikilla, viheltää peppureiällään. 
Kiusaannun jo takamussanojen pyörittelemisestä, tarjolla on 
kakkaa, paskaa, likaa, häpeää, hulluutta, huonoa huumoria, 
persettä, perverssioita, asioita, joita ei sanota ääneen, vaikei-
ta, vaivaannuttavia ilmiöitä, kuolevaisuutta. Onneksi on hou-
sut jalassa, onneksi emme ole paljaspyllypaviaaneja, onneksi 
kaikesta ei tarvitse luennoida. Toisaalta. Pylly paljaana oli-
simme tasavertaisempia, kelteisillään on vaikea tärkeillä. Kun 
väärän kuninkaan päivää vietetään, vaihdetaan sanomaleh-
tien ja teeveeuutisten kasvokuvat pyllykuviin. Kättelykuvien 
sijaan pylly vasten pyllyä pumpum. Ja presidentti lausuu radi-
ossa Ilpo Tiihosen runon Ylistys pyllylle.

Peräaukosta kuuluu ääniulostetta: ”takamus takapuoli takalis-
to pylly peppu perse puo” monilla eri kielillä, tietokonemiehen ja 
-naisen lukemina, katkeamattomana vuona. Minulle ei tullut mie-
leenkään käyttää peräaukon synonyymejä. Siinä missä takapuo-
leen liittyvät mielikuvat ovat voittopuolisesti positiivisia, peräauk-
ko nolostuttaa; peräaukosta ei ole kiva puhua, sitä ei sovi osoitella,  

asian odottaminen. Idea henkii täydellisyyttä ja virheettömyyttä. 
Toteutus sen sijaan on vain suoritus ja lopputulos jotain sinnepäin, 
kaunis joo mutta.

Nyt idea syntyi nopeasti. Katsoin ukkoa takaa ja näin kraaterin sen 
selässä. Tapani ei ollut paikalla, en jäänyt odottamaan häntä, hänen 
mielipidettään. Idea todellistui saman tien. Piirsin liidulla ovaalin 
ukon selkään, tartuin sahaan ja sahasin. Saha teki juuri kuten halu-
sin.

Ja se oli siinä – kraateri ukon selässä.

Silitän kraateria kevyesti. Peräännyn parin metrin päähän ja kat-
son sitä. Olen osannut tehdä juuri sellaisen kuin olen ajatellut. 
Hämmästyn. Monesti odotetun asian saavuttaminen lässähtää antik-
liimaksiksi. Tätä en ehdi odottaa, kun se on jo siinä. Lopputulos ylit-
tää idean.

Kraateri puu-ukon selässä on hyvin henkilökohtainen asia.

Kraateri kertoo oppipojan kasvusta. Se on yksi niistä ominaisuuksis-
ta, jotka tekevät puu-ukosta omanlaisensa. Veistäessä olen luottanut 
Tapanin sanaan ja neuvoihin ja toiminut usein mestarin mielipidet-
tä seuraten. Mestarini taas on toiminut viisaasti ja rohkaissut oppi-
poikaa tekemään omat ratkaisunsa, veistämään omanlaistaan ukkoa.

Jatkan selästä pyllyyn, kaksi kakkosnelosen pätkää pihalta, toinen 
harmaantunut, toinen tuoreempi, mallaan niitä pakaroiksi, pyllyn-
poskiksi, katkaisen ne oikeaan mittaan ja isken parilla järeällä nau-
lalla paikoilleen. Sitten pyöristän vielä reunoilta. Nyt pyllynposket 
ovat pyöreät ja niistä saa kiinni.

Takamus on ihmisen suosituimpia ruumiinosia. Kuinka kiva pyllyjä 
onkaan katsoa, ja miten ihanaa on tarttua rakkaan peppuun ja silit-
tää sitä. Kuinka helposti toivotamme jonkun epämiellyttävän asian 
perseeseen tai sanomme sen olevan sieltä peräisin – perseestä eli pas-
kaa. Takamuksen suosiosta todistavat sen lukuisat nimet. Sillä on 
kahdet kasvot. Toiset ovat ihanat ja toiset melkoisen epämiellyttävät. 
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Nokka, kuono, kirsu, kärsä, nenä. Ne-nä. Näsa, nose, neus, 
nina. Nenä kuulostaa nenältä kielessä kuin kielessä. Nenäkäs, 
nenätön, nenäisä, nenuus. Ihmisen nenä on mikä on, kökkö 
ulkonema ja kehno elin. Minun nenäni ei toimita virkaansa, 
haista. Limakalvot ovat paksut ja harmaat, tuoksu ei pääse ne-
näorren alkuun, otsalle, sinne missä hajuhermojen päät odot-
tavat viestiä. Sain lääkettä ja ihme tapahtui, pelmahti tajun-
taan koko hajujen kirjo, olin hämmentynyt, olin jo unohtanut, 
miltä elämä haisee, tuoksuu. Bussipysäkin löyhkä, autojen 
katku, katuelämä, ohi lehahtava tupakka, henkäilyt, hönkäi-
lyt, hikiset vaatteet, miten paljon mätänemistä, kuonaa, pala-
misjätteitä, elämä on kuolemista ja hajut sen mukaiset, nautin 
joka hengenvedosta. Toki myös vastapaahdetun kahvin tum-
mat aromit, tomaatin kihelmöivät varret, sateen ja auringon 
kemialliset operaatiot kevätkesän kukkijoissa, tuomien, syree-
nien ja juhannusruusujen hurmahenget!

Lääkkeen vaikutus oli väliaikainen. Hekumaa kesti hetken. 
Olen palannut hajuttomuuteen, en haista edes sormien välissä 
hierrettyä lipstikan lehteä. Miten kuvitellaan tuoksu? Ja maku 
– miten mauton soppa, jos ei haista mitään. Hajuton, mauton 
elämä. Äh, nämä ovat näitä ensimmäisen maailman murhei-
ta. Säät ja sairaudet on meille annettu ettei puhuttava kesken 
loppuisi. Mikä minä olen valittamaan, korvat pelaa, silmät 
aika hyvin, tuntoa on. Enkä ole pökkelö, voin lähteä tästä liik-
keelle, jos tahdon, vaikka hyppelehtimään.

Sahaan muutaman lastun suun ympäriltä.

Katson ukon naamaa puolen metrin päästä, riisun hanskan ja koske-
tan etusormellani ensin ukon kasvoja ja sitten omiani. Vertaan niitä, 
ovatko asiat samoilla paikoilla.

Siirryn alemmas, pippeliosastolle. Hävyn seutu on tasainen. 
Tarvitsen apua. Ukkoon pitää tehdä pippelin mentävä kolo. 
Tapani ehdottaa, että penis ja pallit kiinnitetään ensin levyyn,  

siitä on hyvä olla hiljaa. Vaikka ilman peräaukkoa ihminen olisi pu-
lassa. 

Sama palikkakäsittely takaraivolle: keskelle nelikulmainen ja sen 
molemmille puolille kapeammat palikat. Ei riitä. Vielä toiset kapeam-
mat edellisten päälle, nauloilla kiinni ja varovainen pyöristys sahal-
la, etten vain sahaa naulaan. Nyt takaraivo näyttää siltä kuin haluan 
– pyöreältä – ja se antaa kuutiopäälle toivomaani siroutta.

Tapani ilmestyy paikalle ja kehuu aikaansaannoksiani. Virpi tulee, 
on yhtä hymyä ja kauniita sanoja. Tähän on hyvä lopettaa päivän työ 
ja siirtyä ruuanlaittoon – tyytyväinen kokki laittaa parempaa ruokaa.

Aamu on tyyni, järven pinta sileä, harmaa peili.

Teen nenän. Sahaan nysän pois, tasoitan nenän paikan ja veistän 
reippaan klyyvarin lankun pätkästä jonka löydän pihalta. Kiinnitän 
sen parilla pitkällä ruuvilla ja viimeistelen muodon kevyellä otteella. 
Nenästä tulee komea.

Nenästä pitää saada ote, siinä pitää olla tarttumapintaa: aseta toinen 
kämmen takaraivon mukavalle kummulle, ota toisella nenästä kiin-
ni, anna katseesi lentää kauas ja kuvittele ohjaavasi – niin, mitä ku-
vittelet ohjaavasi? Ihmiselämääkö? Oletko luoja-jumala? Miltä se tun-
tuisi? Haluaisitko olla luoja-jumala?

Nenä on kasvojen keskipiste. Nenä näyttää kasvojen suunnan. Nenä 
menee ensin, se on pioneeri ja tuulenhalkaisija ja aallonmurtaja, se-
linmakaajan purje ja mahallaan pötköttävän köli, nenä on aura, nenä 
kerää iskut.

Puu-ukko ei kaiva nenäänsä. Se ei tiedä, miltä nenästä ongittu räkä-
pallo maistuu. Puu-ukko ei ole erityisen herkkänenäinen. Sen nenä 
on ikuisesti tukossa.
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Kahdeksankymmenluvun lopun Madonnan terävät rintaliivit olivat 
selkeä viesti: hän valloittaa maailman. Ja niin hän teki.

Miten käytät penistäsi? Työnnätkö sen joka paikkaan? Sitä ei kannata 
työntää joka paikkaan, usein penis on hyvä pitää piilossa.

Peniksellä tehdään kahta asiaa, pissataan ja naidaan. Pissaamista ta-
pahtuu monta kertaa päivässä, ja on kausia – oi niitä kausia – jol-
loin myös naimista tapahtuu monta kertaa päivässä. Silloin se on nor-
maalia. Mutta normaali ei ole vakio, vaan suhteellista ja muuttuvaa. 
Olen kuullut, että iän karttuessa pissaamisen normi muuttuu: pissaa 
joutuu houkuttelemaan, se tulee tipoittain. Ja olen kuullut että myös 
naiminen vähenee. Hmm. Harmi.

Sanotaan että penis johtaa miehistä ajattelua ja toimintaa, että penis 
on johtotähti. Ajatellessaan mies ei voi irrottaa penistä ruumiistaan 
ajatellakseen ilman sitä mutta ajatellessa penikseen on hyvä ottaa 
etäisyyttä. Voi ajatella penis lepotilassa, tai jos se ei ole mahdollis-
ta, kannattaa laskea kymmeneen. Sitä tarkoittaa pitää pää kylmänä. 
Naidessa ajatuksia ei tarvita, naidessa ajatuksiin on hyvä ottaa etäi-
syyttä, naidessa käydään kuumana.

Seisova penis kertoo mieskunnosta. Se symboloi voimaa. Mutta kai-
ken miehisyytensä, ihmisyytensä erektion varaan pystyttänyt mies 
on pulassa. Kun ei nouse enää.

Täällä Pohjolassa on suht rauhallista, turvallista, tasa-arvois-
ta. Ongelmat ovat liudentuneet, hienosyistyneet, siirtyneet si-
sätiloihin. On masennusta, ahdistusta, alkoholismia, heikkoa 
itsetuntoa, ilottomuutta. Naista ei kivitetä Turun torilla, mut-
ta mitä tapahtuu seinien, ovien, verhojen takana. Onko kaik-
ki ookoo? Ja riittääkö ookoo. Ei tietenkään puu-ukon harteille 
voi sysätä naissukupuolen kaltoinkohtelua, puu-ukko on viat-
toman oloinen, kukkien, lintujen ja lasten ystävä, lapsekas it-
sekin. Uskon, että puu-ukko haluaa tuoda iloa elämään, va-
pauttaa. Toivoa on, Pyhä Fransiskus keskusteli siitä lintujen 
kanssa.

joka puolestaan kiinnitetään ukkoon. Ruuveilla jotta sen voi irrottaa 
kuljetuksen ajaksi. 

Etsin pihalta tukevan oksan, lyhennän ja pyöristän sitä ja kysyn 
Tapanin mielipidettä. Siitä tulee täydellinen penis.

Pallit veistän nelosnelospalkista, niistä tulee suuret ja pyöreät. Poraan 
niiden läpi reiät ja pujotan rei’istä narut, jotka lyön kiinni naulalla.

Tapani leikkaa leveästä, harmaasta lankusta palan, tekee sii-
hen peniksen mentävän aukon ja kiinnittää peniksen siihen. 
Samansuuruinen aukko myös ukkoon. Pallinaruille reiät peniksen 
alle, narut läpi rei’istä ja nauloilla kiinni. Puu-ukon sukuelimet ovat 
kuin vaakunataulu. Vähän tasoitusta ja ruuvaamme vaakunataulun, 
sukukalleudet, paikalleen. Kyllä nyt kelpaa.

Eila kulkee ohitse päivälenkillään, pysähtyy ja kysyy: Pitikö siitä teh-
dä noin suuri? Vastaan: Piti.

Nenä, penis ja pallit antavat ukolle kertaheitolla lisää ulottuvuutta. 
Narupallit ja -sormet muodostavat hienon parin.

Teknisesti katsottuna jäykkä penis on helpompi veistää kuin lepoti-
lassa oleva, joka myös miellyttää silmääni. Penis kuin norsunkärsä 
muuttaisi ukon luonteen täysin. Miltä se silloin näyttäisi?

Roikkuvat, lepotilaiset, nöyrät genitaalit vapauttavat voiman-
sa muualle kehoon, muualle mieheen, ja moninaisuuteen, mo-
nimiehisyyteen – miksi puolustan velttoa penistä? En tiedä. 
Totuuden nimessä minuakin viehättää seisova elin. Mutta ma-
kuuhuoneessa, ei markkinoilla.

Lempikohtani puu-ukon peniksessä on oksantynkä sen yläpinnassa. 
Teini-ikäisenä luin Näkki-kondomipaketista että Näkki-kondomeissa 
on nystyröitä, jotka lisäävät nautintoa. Naisen tai tytön nautintoa. 
Teini-ikäiseltä pojalta tuli joka tapauksessa heti. Kaipasin kondomei-
hin nautinnon vähentäjää, jarrua. Armeijassa kiisseliä sanottiin jar-
ruksi, en tiedä, oliko siinä oikeasti jotain hormonilaukkaa hillitsevää.
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nen, Coprinus comatus. Kelpaa syötäväksi mutta keruupaikan suh-
teen on oltava tarkkana, sillä suomumustesieni imee itseensä ympä-
ristömyrkkyjä, kuten lyijyä ja kadmiumia – kuin sieni.

Hassua että kivisestä dildosta tulevat mieleen sekä penis että sieni. 
Oikeasta peniksestä ei tule sieni mieleen. Tosin nyt, kividildon valos-
sa, sienen jalka ei ole aivan tuulesta temmattu vertaus.

Kividildon voi nimetä myös Hattivatiksi. Plus: hattivatit ovat arvoi-
tuksellisia, eivät harvinaisia mutta niistä tiedetään vähän. Miinus: 
kämmenet puuttuu. Toinen miinus: hattivatit esiintyvät aina suurina 
laumoina, mihin tämän kaverit ovat jääneet?

Kuvittelen kuinka tuuli pyyhkii puu-ukon kiveksiä, kevyesti ne osu-
vat yhteen mutta ääntäkään ei kuulu, korkeintaan tuulen suhina ja 
kohina.

Silmät palavat halusta koskettaa, ja lopulta sormet tarttuvat kivek-
siin, kiertyvät niiden ympärille, silmät kysyvät lupaa kun sormet jo 
palleissa, joo, kokeile vain, kolauta ne vastatusten, kivekset kopsahta-
vat toisiinsa, eivät soi eivät kumaja, kopsahtavat latteasti, kolkohkos-
ti kuin mitkä tahansa suuret puupallot mutta se on kivaa ja naurattaa. 
Uudelleen ja uudelleen kops.

Sillä on suuret kivekset juuri siksi. Ne on geeneissä. Sukuvika tai po-
sitiivisesti ilmaistuna sukuominaisuus. Ja ne riippuu, jossain vaihees-
sa pelkäsin, että ne venyy polviin, että ne vaan jatkaa venymistään. 
Venyessä iho siloittuu silkiksi.

Esitin Fransiskus Assisilaista Houkan veljien musikaalissa Lapsia, lin-
tuja ja kukkasia. Loppukohtauksessa Frank riisui vaatteet, koska ne 
olivat hänen isänsä omaisuutta, maallista mammonaa, ja itsenäistyi, 
heittäytyi Luojan ja luonnon varaan, painui metsään ilkialasti.

Joskus treeneissä jalassa oli alushousut, jotka tarrautuivat hikisiin ki-
veksiin ja vetivät niitä entistä alemmas.

Saan tuliaiseksi kivisen dildon. Rakkaani löysi sen meren rannasta 
Ventimigliassa, Italian Rivieralla. Pituutta reilut kymmenen senttiä, 
leveyttä kolme, profiili kapea. Vaaleanharmaan, sileäksi hioutuneen 
kiven yläosa näyttää terskalta, kun taas tyvi on kuin tatilla, terskan ja 
tyven reunukset ovat hiukan rosoiset. Varsi on keskiosasta kapeampi 
kuin päistä. Suhteet ovat kohdallaan.

Hieman hätkähdän. Kividildo, minulle, häneltä!

Miten meri onkaan osannut veistää kiven tuonnäköiseksi? Onko se 
viettänyt pitkiä aikoja juuttuneena suuremman kiven koloon tai kah-
den kiven väliin, ruuvipenkkiin, jossa meren virtausten liikuttelemat 
hiekanjyvät ovat hioneet kivestä esiin falloksen muodon? Välillä asen-
toa on täytynyt vaihtaa, kuinka se on tapahtunut. Ja kuinka kauan 
mereltä on työhön mennyt? Vai onko kividildo peräisin kivisiin su-
kuelimiin erikoistuneen veistäjän verstaalta? Syystä tai toisesta ky-
seinen yksilö ei läpäise laatutarkastusta, ehkä sen profiili on liian 
kapea, ja se päätyy mereen, rantakivistä kiinnostuneen turistin löy-
dettäväksi. Pitää viedä dildo paleontologin vastaanotolle. Se ei kyllä 
ole fossiili.

Ristin kividildon Afroditeksi, vaahdosta syntyneeksi, meren muo-
vaamaksi. Afrodite on rakkauden, kauneuden, sulouden, hedelmäl-
lisyyden ja seksuaalisuuden jumalatar. Roomassa häntä kutsuttiin 
Venukseksi. Hänen rakastajansa oli sodan jumala Ares/Mars ja hei-
dän poikansa Eros/Amor, rakkauden leikkisä, mutta julma jumala, 
joka ei koskaan rakastunut.

Nimeän kividildon saman tien myös Nuoreksi ukonsieneksi, 
Macrolepiota procera (adulescens), sillä se muistuttaa paljon nuorta 
ukonsientä, jonka munanmuotoinen, pallomainen lakki odottaa var-
ren päässä avautumistaan. Pyöräytä lakki jauhoissa ja munamaidossa 
ja paista voissa pannulla, suolaa ja mustapippuria ja nam. Herkullista 
ukonsientä ei pidä sekoittaa erittäin myrkylliseen ruskokärpässie-
neen, Amanita regalis.

Sienikirjan lehteily tuottaa vielä yhden lookaliken, suomumustesie-



24

Esitystä ennen olin tarkkana, mitkä alushousut jalkaan panin – tämä 
on yksi syy, miksi treenataan. Näyttämö oli täynnä pehmoeläimiä 
edellisen kohtauksen jäljiltä, ja kaappasin syliini brontosauruksen hä-
pyäni peittämään. Se oli huvittavaa, brontosauruksella on kaula kuin 
joutsenella, se vaappui käsivarteni alla yläviistoon. Näyttämöltä pois-
tuessa vilkaisin vaivihkaa haaruksiini, tarkistin miten alhaalla kivek-
set riippuivat. Avasin ulko-oven ja tunsin raikkaan yöilman viileän 
henkäyksen, ah. 

Kivekset muuttuvat rusinoiksi, kun on kylmä. Rusinakivekset ja penis 
niiden välissä suurennuslasilla etsittävää kokoa. Lämpimässä ne ren-
toutuvat ja kasvavat. Miehen sukuelimet ovat lämpömittari, ja siellä 
on lämmin, pakkasella paras tapa lämmittää palelevia käsiä on työn-
tää kädet housuun.

Kivekset rusinoituvat myös kun seisoo. Puu-ukolla ei ole näin, sillä sii-
nä kaikki on suurta, koko ajan.
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Ajattelen kuolemaa joka päivä.

Kuolema ei vedä minua puoleensa. Haluan elää. Tämän kerran, täy-
sillä, en ikuisesti enkä yhä uudelleen. Uskon että kuolema on loppu. 
Tavoitan edelleen lapsuuden pelon, että kuollessa lakkaan olemasta. 
Mutta enää se ei pelota minua.

Tiedän miltä näytän kuolleena. Kapeat kasvot, terävä nenä, vahamai-
nen iho, kuihtunut, kellertävä ruumis. Siltä näyttivät sekä isäni että 
äitini isä. Isäni kuollessa ajattelin olevani seuraava. Esikoinen, ensim-
mäinen lapsenlapsi, ensimmäisenä tullut, ensimmäisenä lähtevä.

En pelkää kuolemaa. En ole kuolemansairas enkä hengenvaarassa.

40-vuotias mies antaa 50-vuotiaalle ystävälleen lahjaksi Hermann 
Hessen runon Der Mann von 50 Jahren, 50-vuotias mies. Karusti 
Hesse kirjoittaa, että 50-vuotiaana alkaa armoton kuolema. Ja lopet-
taa lyhyen runon haaveeseen, että saisipa vielä kerran syleillä ja suu-
della alastonta nuorta tyttöä, sitten voisi kuolla. Synttärisankari suut-
tuu lahjasta ja panee välit poikki.

Elävät olennot kuolevat. Niiden elinkaari alkaa hedelmöittymisestä 
tai syntymästä ja loppuu kuolemaan. Esineiden elinkaari alkaa niiden 
valmistumisesta ja loppuu tuhoon. Elävän olennon ruumis maatuu 
tai poltetaan ja palaa siten luonnon kiertoon. Orgaanisesta ainekses-
ta tehdylle esineelle käy samoin. Molempien osia voidaan uusiokäyt-
tää. Epäorgaanisesta materiaalista tehtyä esinettä voidaan myös uu-
siokäyttää. Tai se voidaan polttaa energiaksi. Jätteenä se voi jäädä 
vaivaamaan luonnon kiertokulkua määrittämättömäksi ajaksi.

Puu-ukko on taide-esine, joka säilyy hyvissä oloissa ikuisesti. 
Ikuisuuden ohella on muunlaisia aikoja: Kosteus tuhoaisi puu-ukon 
ajan kanssa, tulipalo tai taleban hetkessä. Sen materiaalina käytet-
ty puu on tietynikäistä, ja sen tekeminen vaati tietyn ajan ja tapahtui 
tiettynä hetkenä. Jonkin aikaa puu-ukko voi tuottaa lisäarvoa tekijäl-
le ja tuloja paitsi hänelle myös hänen projektiin kiinnittämälleen jou-
kolle ihmisiä, kuten neuvonantajalle, valosuunnittelijalle, tiedottajal-
le, piirtäjälle, valo- ja videokuvaajille.

Toukokuu 2015

Veistän pikku-ukkoa. Hopeapajusta joka on kaadettu Kössin 
pihalta. Tapani kiinnitti hopeapajun palan vanerilevyyn, joka 
puolestaan kiinnitettiin pölkkyyn. Niin se pysyy paikallaan 

veistäessä. Ensin perussahalla muoto esiin ja viimeistely carveril-
la, pienellä veistosahalla. Veistän pajan suuaukossa, tuulensuojassa, 
puoliksi sisällä.

Käytän koko ajan Tapanin sahoja. Pikku Stihlini nököttää hyllyn ko-
risteena.

Pikku-ukosta tulee suuren ukon pienoismalli, sattumalta se seisoo 
hieman vinossa, edestä katsottuna kallellaan vasempaan, kuten suu-
ri ukko. Ja ajan myötä myös siihen ilmestyy halkeamia. Veistän myös 
jalustan kuten suurella ukolla on, samasta puusta, mutta piirteitä en 
veistä.

Pikku-ukolla ei ole kasvoja, sormia, penistä. On vain niiden paikat. 
Selkään kaiverran kraaterin.

Pikku-ukko näyttää vanhalta ja vaivaiselta. Suuri ukko ei näytä van-
halta eikä vaivaiselta. Pikku-ukkoa veistäessä mielessäni vilahtaa 
Vaahteramäen Eemeli arestissa verstaassa, pieniä ukkoja veistämäs-
sä. Eemeli vuolee puukolla, minä käytän moottorisahaa. Minä en ole 
arestissa.

Sitten veistän luurangon, samasta hopeapajusta. Siitä tulee korkeam-
pi kuin pikku-ukko. Tuikin carverin terällä luurangon täyteen aukko-
ja, edestä, takaa ja sivuilta. Lopuksi poraan sille reikiä päähän, kor-
viin, silmiin, suuhun. Luurangon läpi näkee ja tuulee. Sen läpi voi 
puhaltaa. Siitä tulee upea. Kaunis ja arvoituksellinen.

Tällaisia luurankoja ihmiset ostaisivat. Niitä voi tehdä sarjatyönä, jol-
loin hinnan voi pitää maltillisena. Ehkä sitten kun taiteilija-apuraha 
loppuu. Vielä en ala liukuhihnaksi.

Luuranko muistuttaa siitä mihin ihmisen elämä päättyy. Elämä ei ole 
kohdellut sitä silkkihansikkain.
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Nainggolanin mukaan. Belgialaisen hotellin asukkaat soittivat tatu-
oidun irokeesipään nähdessään poliisin paikalle: täällä on terroristi.

Veistin hyllyille neljä pienoisveistosta. Miksi? Koska virhe. Koska 
lonkkahyllyt. Koska yksinäisyys. Koska kaverit. Koska voima. Koska 
yhteistyö. Koska elämä ja elämän rajallisuus. Koska siemen ja synty-
mä. Koska Houkan veljekset, Fransiskus Assisilainen ja toivo. Koska 
hellyys. Koska yksiulotteisuus ja monitahoisuus. Koska biodiversi-
teetti, floora ja fauna. Koska keveys. Koska pieni. Koska nopea. Koska 
helppo. Koska yksinkertainen. Koska käteen mahtuva. Koska tarinat. 
Koska ne ovat hauskoja. Koska liike. Koska mysteeri. Koska voin ja 
osasin.

Lonkkahyllyt ja niiden päällä keikkuvat tyypit syntyivät virheestä. Ne 
todistavat kuinka hutilyönnin energiasta syntyi jotain uutta, jotain 
jota en osannut suunnitella. Nyt näyttää että ne kuuluivat suunnitel-
maan alusta asti.

Kuvittele maailma ilman kukkia, lintuja, lapsia. Silloin ei ole elämää. 
Kuvittele maailma ilman kuolemaa. Onko silloin elämää?

Asetan pienen ukon eteen, suuresta ukosta katsottuna vasemman-
puoleiselle hyllylle, koska se on aavistuksen oikealle kallistunut, ku-
ten suuri ukko.

Suuri ukko pysyy paikallaan, mutta pikkutyypit voivat liikkua ja 
vaihtaa paikkaa. Pikkutyypit voi ottaa käteen. Niitä voi katsoa alta ja 
yltä, joka puolelta. Niitä voi punnita. Ne voi panna katsomaan ikku-
nasta ulos ja laskea lattialle. Niillä voi leikkiä kotia ja sotaa, ne voi jär-
jestää jonoon, riviin, rinkiin, päällekkäin. Ne voi panna makaamaan. 
Niiden katseen voi kääntää pois. Ne voi piilottaa.

Lonkkahyllyille voi sijoittaa myös muita esineitä, kuten espressoku-
pin tai kaktuksen. Silloin puu-ukko toimii käytännöllisenä tarve-esi-
neenä, huonekaluna. Aivan jokaiseen asuntoon se ei kyllä mahdu.

 
 

Puu-ukko voi kasvaa tekijäänsä suuremmaksi, jolloin tekijä muiste-
taan sen kautta, puu-ukon luojana, jopa kuoltuaan. Kuollut elää hänet 
muistavien mielissä mutta se ei ole enää kuolleen vaan elävien elä-
mää, muisto. Kuolleelle se on yhdentekevää, eläville ei.

Ihminen tarvitsee esineensä. Ihmiset kuolevat, esineet jäävät, 
jatkavat olemistaan, kantavat muassaan ihmisten kosketukset 
ja katseet. Onko se lohdullista?

Seuraavana aamuna veistän ruukkukukan. Tervalepän palasta. 
Tiedän mitä teen. Puupala vaneriin kiinni, vaneri pölkkyyn, ruukku, 
varsi, kukinto ja kukka on valmis. Siitä tulee punertava ja kevyt, se 
on eri maailmasta kuin eiliset kaverukset.

Neljänneksi pikkutyypiksi haluan linnun, mielessäni näen pullean-
pörheän pikkulinnun talvisena pakkasaamuna, varpunen tai talitint-
ti, jolla on kirjavat siivet ja pyrstö. Siiviksi ja pyrstöksi olen ajatel-
lut Juha Valkeapää 50 v -esityksestä säästämiäni puolittain palaneita, 
kirjavia kakkukynttilöitä. Niitä on satoja. Ajattelen tekeväni niistä 
myös tukan suurelle ukolle. 

Ensin linnun vartalo kakkosnelosen pätkästä. Pyöreähkö. Lopputulos 
näyttää hiireltä. Tai oravan päältä.

En lannistu.

Istutan vartaloon siiviksi ja pyrstöksi kynttilöitä. Kynttilöitynä se 
näyttää kummalliselta hiireltä, tosi kummallisen oravan päältä. 
Hirviöltä.

Lannistun: ei tule mitään.

Viimeinen ajatus ennen kuin Tapani vie minut junalle: jos tekisi lentä-
vän linnun pistosahalla vanerinpalasta, sellaisen tuplaveen.

Ensimmäisestä linnusta tuli onneton räpellys. Toisella yrityksel-
lä veistän kukonpojan, harjalinnun, hapsuisen, terävän nappisil-
män, jokseenkin sotaisan ilmestyksen töyhtöineen ja suurine koipi-
neen. Ristin sen Nainggolaniksi belgialaisen jalkapalloilijan Radja 
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Illalla lainaan Eilan auton ja ajan naapurikuntaan Taiton luo saunaan. 
Yöksi palaan Tapanin ja Virpin saunamökkiin ja aamulla Tapanin 
kyydissä Helsinkiin.

Haen tapahtuma-aikaa Sinnestä. Se on suomenruotsalaisen sääti-
ön ylläpitämä näyttelytila Punavuoressa. Piirrän hakemukseni tu-
kevalle A3:lle erivärisillä tusseilla. Kirjoitan ruotsiksi kuten kuuluu. 
Hakemuksesta tulee hyvä, se erottuu joukosta. Käännösohjelma tulk-
kaa puu-ukon trägubbeksi, joten nimeän ehdotukseni Gubbe och trä-
gubbeksi, Ukoksi ja puu-ukoksi. Kirjoitan, että trägubbe patsastelee 
mutten tiedä mitä levande gubbe tekee, paitsi että on paikalla.

Onhan hyvä että puu-ukkokin löytää itsellisen elämäntehtä-
vänsä. On turhauttavaa olla vaan. Työttömyyttä jaksaa aikan-
sa, mutta pitkän päälle se syö miestä. Nyt puu-ukko saa kan-
taa tärkeitä asioita. Hyvillä mielin. Ei raastavasti niin kuin 
isä lastaan Goethen Erlkönig-runossa. Tai rujo Abel Tiffauges 
Michel Tournierin Keijujen kuninkaassa.  

Kuka kantaa puu-ukkoa? Totta vieköön, sitä on raskasta siir-
rellä ja se vie paljon tilaa. Mitä sanoo Marie Kondo, mitä sanoo 
Pyhä Fransiskus? Henkistyminen vaatii tavarasta luopumis-
ta. Fransiskus, varakkaan kangaskauppiaan poika, hoksasi 
tämän jo 24. heinäkuuta 1208 kuultuaan pätkän Luukkaan 
evankeliumista, sen, jossa Jeesus lähettää opetuslapsensa reis-
suun sanoen: “Älkää ottako matkalle mukaanne mitään, ei 
sauvaa, ei laukkua, ei leipää eikä rahaa. Älkää ottako toista 
paitaakaan.” Fransiskus riisui kenkänsä, heitti pois sauvansa 
ja kukkaronsa, vaihtoi nahkavyönsä köyteen. Lähti reissuun. 

Heitän ukon tukaksi kaavailemani kynttilät roskiin. Kuljeskelen 
Tapanin ulkovarastossa eli pajan pihalla. Yhdestä puunrungosta on 
irronnut haperoa nöyhtää, se on ehkä hankautunut toista puunrun-
koa tai metallia vasten, ja puun pinnasta on irronnut kiharaa, pitkää 
lastua. Irrotan sitä ja näytän Tapanille, tulisiko tästä tukka.

Tapani ehdottaa, että tekisin hopeapajulastua, ja näyttää miten: pan-
naan metrinen hopeapajupölkky pitkittäin sahapukille ja vedellään 
pitkälaippaisella sahalla poikittain sen yli. Niin syntyy pitkää suike-
rolastua, sellaista postipakettien täyteainetta ajalta ennen styroksia. 
Tukkatupsut tehdään viidestä kuudesta lastusta, jotka liitetään toi-
siinsa tyvestä, maalarinteipillä.

Suikerolastujenteko on yksi lempityövaiheistani puu-ukon veistossa. 
Pakkaan lastuja muovipussiin kotiin vietäväksi, voin tehdä tupsuja 
siellä paremman tekemisen puutteessa, puhdetyönä.
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Lapsen kantapää on ihana, niin kuin tietysti kaikki lapsessa. 
Kantapää niin pyöreä ja pehmeä, viaton ja vasta vähän käytet-
ty, hiljattain käyttöön otettu, seisomiseen, kävelyyn. Kävelyyn, 
joka on kaatumista, jonka uusi askel estää. Jos estää.

Puu-ukon jalat ovat tiukasti ja tiiviisti kiinni jalustassa, yli sata vuotta 
yhteen kasvaneet. Sillä ei ole jalkapohjia, en ole luonut niitä.

Millaiset puu-ukon jalkapohjat olisivat? Todennäköisesti karkeatekoi-
set. Ja kuin vauvalla jonka jalkapohjilla ei ole otettu yhtään askelta.

Yläasteella liikunnanopettajani katsoi jalkojani ja sanoi, että minul-
le tulee lättäjalat. Hän jatkoi, että lättäjalat haittaavat marssimista 
armeijassa, mutta jos alan tehdä paria liikettä joka ilta, vältyn lättä-
jaloilta. Hän näytti liikkeet. Piti nousta varpaille ja laskeutua alas, vii-
sikymmentä kertaa. Ja jalkaterien ulkosyrjille ja takaisin, toiset vii-
sikymmentä kertaa. Opettajani sanat osuivat maaliin, kuuliaiseen 
koulupoikaan, joka ei halunnut lättäjalkoja. Tein liikkeitä tunnollises-
ti monta vuotta. Vältyin lättäjaloilta. Armeijassa marssimista haittasi 
vain rytmitajuni, joka erosi toisten rytmitajusta.

Aamu valkenee harmaana, taivas on hivuttautunut alemmas.

Ukko pitää katkaista kolmeen osaan, jotta sitä olisi helpompi käsitel-
lä ja kuljettaa. 

Irrotetaan tukiruuvit jotka on ruuvattu vuosi aikaisemmin ukon ja-
lustan läpi kuormalavaan, jolla ukko on seissyt. Kaadetaan ukko ku-
molleen tukkia vasten. Tapani tarttuu pitkälaippaiseen sahaan, vil-
kaisee terän kunnon ja katkaisee ukon polvien yläpuolelta. Se sattuu 
vähän. Jalkojen tyngät jalustalla. Yläosa katkaistaan pallean kohdal-
ta, rinnan ja vatsan välistä. Hetken tuntuu surkealta. Pää-rintaosa 
makaa tukkien päällä, ja ukon keskiosa maassa. Näyttää siltä että 
puu-ukko on jostain syystä katkennut kolmeen osaan, ja osat ovat len-
täneet minne ovat sattuneet lentämään.

 
 

Elokuu 2015

Vuosi on kulunut.

Tulen Orimattilaan iltapäivällä, juomme kahvit ja menemme pa-
jalle. Ukko seisoo ylväänä sinisen taivaan alla. Sininen katos on käy-
nyt keikalla Mallusjärven ympäriajossa ja seisoo pellon laidassa val-
miina palaamaan ukon suojaksi.

Puran telineen ukon ympäriltä. Kuvaan sen joka suunnasta ja ihailen 
sen kesän aikana lisääntynyttä patinaa ja vinoja, syventyneitä railo-
ja, jotka alkavat päälaelta ja läpäisevät ukon pinnan jalkapohjiin asti. 
Myös jalusta on halkeillut kuivuessaan tuulessa ja auringossa.

Alan veistää jalkoja. Se on vaikeaa. Ne näyttävät paksuilta ja rumilta, 
virtaviivaisuudesta ei ole tietoakaan. Kavennan varovasti. En halua 
rimppakinttua, se ei ole kaunis eikä sitä paitsi pysy pystyssä. Vaikka 
puu-ukko on laiha poika, on siinä massaa jäljellä! sanoo Tapani. 
Pohkeiden reunoja, jalkateriä päältä ja sivuilta, kantapäitä.

Työ sujuu hitaasti mutta mihin minulla on kiire. Aurinko paistaa, tai-
vas kaartuu sinisenä, korkealla meidän yllämme. On hieno päivä.

Koverran pohkeisiin, polvitaipeisiin samanlaiset pystysuuntaiset, pit-
kulaiset kraaterit kuin selässä on. Niitä veistäessä ajattelen mytolo-
gisen soturin siivekkäitä kantapäitä. Siivet tulevat kantapäistä ulos, 
kehon ulkopuolelle, kun taas kraaterit kaivautuvat sen sisään, ja silti 
vaikutelma on sama – dynaaminen. Puu-ukko on liikkeessä.

Akilleen heikko kohta olivat hänen kantapäänsä, osuma kantapää-
hän surmasi hänet.

Mitähän sekin tarina aikanaan opetti, älä luota äidin rakkau-
teen? Äidit pyrkivät hyvään, mutta eivät kykene kumminkaan 
lasta varjelemaan kaikelta ja kokonaan, että itse asiassa äiti 
on pojan heikko kohta, rakkaus on, rakkauden side, ote. Äiti 
roikotti poikaansa kantapäästä ihmeitä tekevässä joessa, niin-
pä kanta jäi kastumatta, heikoksi, koitui kohtaloksi. 
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Ihminen on niin monimutkainen, ja lyhytikäinen. Ei millään 
ehdi saada selkoa yhden elämän aikana miten juuri tämä 
kroppa parhaiten toimii, on.

Lounaan jälkeen katsotaan yleisurheilua.

Kössi nostaa katoksen takaisin ukon veistopaikan päälle. Kiinnitetään 
se kaapelikeloihin. Pyöritellään ukon palat katokseen ja tehdään var-
paat, jalustasta kovertamistani palikoista. Tapani näyttää malliksi va-
semman ukkovarpaan.

Jatkan itse: varvaspalikan valinta, poralla reikä jalkaterän etuosaan, 
varpaan vuoleminen puukolla sopivankokoiseksi, liimaa, varvas rei-
kään ja naulalla varmistus jalkapöydän läpi. Neljän varpaan jälkeen 
huomaan, että viides ei mahdu. Selvä, tulee nelivarpainen ukko.

Oikeassa jalkaterässä on tilaa viidennelle varpaalle, sillä olen jo käyt-
tänyt hyvät, tukevat palikat, ja oikean jalan varpaista tulee hennom-
pia. Mutta viides varvas sojottaisi sivuun, ei hyvä. Viimeistelen var-
paat Raspi-Roopella, hion kynnet näkyviin.

Varpaat alkavat jalkaterän päästä. Ne ovat tärkeät tasapainon kan-
nalta. Puu-ukon varpaat ovat ilmassa, tasapainon takia se ei niitä tar-
vitse. Jos ukolla ei olisi varpaita, näyttäisi, että sillä on saappaat ja-
lassa. Pohkeet olisivat saappaanvarret. Varpaat kertovat, että ukko on 
paljain jaloin.

Lapsista puheen ollen, laulu: Yks kaks kol nel viis, kaikki on 
tallella siis, kaikki pienet varpaat paikoillaan. Hiukan nilkkaa 
pyöritän, kuin puuroa hämmennän, ilta-aurinko ihoa lämmit-
tää, ilta-auringon alla lapsonen lakanalla, mutta mieli jo mat-
kalla kauas vuorten taa, kaukana vuorten takana asuu mesta-
ritanssija, se pyörii, se pyörii yhdellä varpaallaan.

Sadepäivän jälkeinen aamu on kaunis. Ensimmäinen ajatus: mitä 
ukko ja puu-ukko tekevät? Laulavat?

 

Alan saman tien kovertaa rintaa ontoksi. Rinnasta siirryn vatsaan, 
vatsasta jalustaan. Työkaluinani moottorisaha ja kirves. Hiki helmei-
lee otsalla ja kastelee paidan. Kovertaminen on raskasta. Alkaa sataa.

Alun perin suunnittelin vatsaan kaiutinta. Äänimateriaaliksi äänitin 
omaa vatsaani, ulkopuolelta. Äänityshetkellä se oli piinaavan hiljai-
nen. Menin selälleni, ei mitään, nousin ylös, ei mitään. Lopulta tal-
lentimeen tarttui kurinaa, murinaa, vinkaisuja ja kiekaisuja. Matkin 
ja vahvistin niitä äänelläni. Sävelsin äänistä harvan raidan, joka kuu-
lostaa luolamaiselta viemäriltä. Asioita tapahtuu vitkaan, pyrskeinä, 
asiat vaihtavat paikkaa, liikkuvat eteenpäin askel kerrallaan, odotta-
vat ja liikkuvat taas.

Join eilen lasillisen liotettua hiivaa. Tein ihmiskokeen. 
Paketillinen leivontahiivaa, jäin odottamaan. Olin toiverikas, 
odotin tuloksia. Ei mitään. Odotin vastausta: hiiva! Kaiken  
takana on hiiva! Hiiva sekoittaa vatsan, onkalot, ontelot, tuk-
kii systeemit, kutisee korvissa, nielussa, vie hajuaistin, tuo 
köhän, sumentaa ajatukset, tekee elämästä helvettiä. Vartti, 
puoli tuntia, ei vieläkään mitään. Mikä pettymys, kaksi tun-
tia, vuorokausi: syyllinen on yhä vapaana.

Ei ole yhdentekevää mitä syömme. Se vaikuttaa oloomme suuresti. 
Puu-ukko ei syö. Sen vointiin vaikuttaa ympäristö.

Tekee mieli siskonmakkarakeittoa, tekee mieli ruisleipää, voi-
ta, voimaa, tekee mieli lämpöä ja turvaa, nälkä on laajen-
tunut, epämääräistynyt, se käsittää nyt halun, tahdon, tar-
peen, kaipauksen, kattaa kysymykset, jotka riepovat mieltä, 
on noustava ylös, on otettava selvää, ymmärrettävä miksi ja 
kenen kanssa, on tiedon, on rakkauden nälkä.

Kun rakkaani sanoo että laittamani sitruunarisotto on hänen lempi-
ruokaansa, sydämessäni läikähtää lämpö. Tie sydämeeni vie rakkaa-
ni vatsan kautta.
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Ukko pultataan kokoon, akka jos mikä sahataan kahtia, hal-
kaistaan, pilkotaan, palastellaan joka päivä, ilta. Joka aamu 
se yritetään kasata uudelleen, kursia kokoon. Kääriä ulos vie-
täväksi, ihmisten ilmoille. Sääret sujautetaan sukkiin, pakarat 
peitetään, rinnat pakataan kuppeihin, kaula kiedotaan hui-
viin. Naama on palapeli, joka kootaan pieteetillä ja pinseteil-
lä kylpyhuoneen peilin edessä, suu, silmät, ripset paikoilleen. 

Selkä suree, sanottiin meillä päin, Turun saaristossa. Paljon 
ei puhuttu, hankalia asioita välteltiin viimeiseen asti, intii-
mejä tunneasioita. Selkä hoiti homman, kärsi ja sijaiskärsi, 
kantoi kuin ristiä ihmisen kärsimystä. Selkä on huojentavan 
neutraali ja sukupuoleton, selkeä. Keskeinen mutta taustalla, 
vaatimaton. Selkä on tasainen, ei naisellisen muodokas, vai-
vaannuttavan pehmeä, hämmentävän haavoittuva niin kuin 
etumus rintoineen, vehkeineen, vatsoineen. Selkä on yhteinen 
asiamme, yhteinen murheemme, ymmärretty syy sairauslo-
malle, kuntoutukseen, toimenpiteisiin, huilaamiseen. Isä pis-
ti itsensä pitkäksi keittiön räsymatolle, pikkulapset sai kävellä 
päältä, lapsen askeleet auttoivat. Isän selkä piti hiljaista su-
ruaan halki vuosikymmenten, hoiti tunneilmaisun.

En koskaan ajatellut isäni surevan selällään. Selkä oli vain kipeä, epä-
säännöllisen säännöllisesti. Esimerkiksi työpaikan järjestämän kol-
menkympin hiihdon jälkeen, joka oli isälleni talven ainoa liikunta-
tapahtuma. Seuraavana aamuna hän pyörähti sängystä lattialle ja 
konttasi vessaan.

Fyysiset vaivat tarjoavat turvallista ja samastuttavaa puhe-
maastoa, eteisvärinät, flimmerit, kolesteroli, verenpaine, kuu-
lolaite, rollaattori. Sitä parempi mitä enempi minuudesta irti, 
paikallistettavissa niin kuin lonkkavika. Muistisairas on väli-
tilassa, hankalassa jamassa, sukulaiseni on. Aivohalvaus vei 
muistin, sotki sanat, nimet katosivat, ymmärrys heikkeni. 

Nyt seuraa malliesimerkki siitä, miten hyvin suunniteltu on puolik-
si tehty, jolloin työ sujuu kuin leikki. Tällaisissa työvaiheissa Tapanin 
puusepänkoulutus ja pitkä puuveistäjän kokemus tulevat esiin var-
mana, sähäkkänä ja orgaanisena toimintana. Minä peesaan.

Leikataan ja kiinnitetään vanerilevyt ukon katkaisukohtiin, jal-
kaosaan, keskivartalon molempiin päihin ja pääosaan. Levyissä on 
mustia, punaisia ja keltaisia kukkia, viivoja, kirjaimia ja muita koris-
tuksia. Ne ovat jääneet jostain Tapanin teoksesta. Olkoot ne se kirja-
va maali, jolla aioin ukon maalata – muutama vaivihkainen tatuointi.

Kootaan ukko: Kasataan pihalle kolmijalka ja kiinnitetään ketjutalja 
sen huippuun. Pyöritellään jalkaosa taljan alle. Porataan reikä ukon 
vatsaonkalon läpi ja lyödään siihen pätkä harjaterästä. Katkaistaan se 
oikeaan mittaan ja peitetään porausaukot puutapeilla. Kiinnitetään 
taljan koukku harjateräkseen ja nostetaan vartalon keskiosa jalko-
jen päälle. Porataan reiät ukon ääret ylittäviin, katkaisukohtiin kiin-
nitettyihin vanerilevyihin ja kiinnitetään palat toisiinsa pulteilla. 
Sidotaan kuormaliina ukon kaulaan, kiinnitetään talja liinaan ja nos-
tetaan pääpala ylös. Porataan reiät keskivartalon ja pääpalan väliin 
jääviin vanerilevyihin ja kiinnitetään ne toisiinsa pulteilla. Valmis.

Tatuoinnit saivat seurakseen rujon kauniita lävistyksiä.

Suurin osa ihmisistä on fyysisesti kokonaisia, heillä on kaikki ruu-
miinosat tallella. Mutta henkisesti me olemme kolhuja täynnä, hen-
kisesti useimpia meistä on katkottu erikokoisiin palasiin eikä palojen 
takaisin sovittelu onnistu aina helposti.

Katkomiset jättävät jälkiä. Puu-ukon tapauksessa katkaisukohdat ovat 
selkeästi näkyvissä. Niihin on ruuvattu kaksitoistamilliset havuvane-
rilevyt, joista ukko pultataan kokoon. Kokoaminen onnistuu yhdel-
tä ihmiseltä mikäli hänellä on käytössään esimerkiksi edellä mainit-
tu ketjutalja. Ilman ketjutaljaa kokoamiseen tarvitaan kolme riuskaa 
henkilöä. Minä voin olla yksi heistä.
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Syyskuu 2015

Teemme kuljetuslaatikot jotka toimivat myös säilytyslaatikkoi-
na. Ne tulevat toimimaan myös Ukon ja puu-ukon keittiötiski-
nä, mutta sitä en vielä laatikoita tehdessä tiedä. Laatikoiden 

pohjat tehdään kuormalavoista – laatikot tuulettuvat ja pumppukär-
ryt mahtuvat alle – ja seinät ja katto vanerista.

Käymme ostamassa tarpeet K-Raudasta aamulla.

Neljä tuntia ja pää ja keskivartalo ovat laatikoissaan. Peniksen ja pal-
lit pakkaamme vatsaonkaloon, lonkkahyllyt ja pikkutyypit mahtuvat 
niin ikään keskivartalon laatikkoon. Kätevää.

Jään siivoilemaan, kun Tapani lähtee Lahteen hakemaan Hiaceen 
lämmityslaitetta, sillä talvi lähestyy ja auto on kylmä. Siivottuani 
wokkaan kasviksia ja leivon piirakkaa, ruokaa ja jälkiruokaa koko 
perheelle.

Seuraavana aamuna tehdään kolmas ja suurin laatikko jalkaosalle. 
Pakataan se laatikkoonsa, työnnetään kaikki laatikot katokseen ja ka-
sataan ne päällekkäin. Kokoamme katokseen myös kaikenlaista muu-
ta tavaraa, pois jaloista: kuormalavoja, kaapelikeloja, portaita, penk-
kejä, lankkuja. Saamme aikaan vaikuttavan asetelman.

Taito piipahtaa. Suunnitellaan äänitekniikan osto ja asennus. 
Iltapäivällä mennään Tapanin kanssa puolukkaan.

Sukulaiseni ymmärtää ettei ymmärrä ja yrittää pitää pään 
pystyssä, itsetuntonsa rippeet. Hän haluaa tehdä tiettäväk-
si kohtauksen ruumiillisen luonteen, että kyse ei ole mistään 
mielisairaudesta. Hän häpeää höperyyttään. Ihminen häpeää, 
suree, pelkää, kauttaaltaan, päästä varpaisiin, paljon.

Ensimmäinen yhteiskuva ukosta ja puu-ukosta pilviharmaana pou-
tapäivänä: He katsovat aavistuksen eri suuntiin, ukko kameraan, 
puu-ukko sen yli ja sivulle, jonnekin kaukaisuuteen. Molemmat hy-
myilevät suu kiinni. Ukko on pukeutunut mustaan t-paitaan, harmai-
siin housuihin ja mustiin työkenkiin. Puu-ukko ei ole pukeutunut. 
Ukon tukka sojottaa pystyssä, puu-ukko on kalju. Ukko on päivetty-
nyt ja näyttää tyytyväiseltä, puu-ukko on patinoitunut ja näyttää tyy-
tyväiseltä. Ukko yltää puu-ukkoa napaan.

Kuvausession jälkeen hivutetaan puu-ukko kokonaisena katokseen, 
jonne se mahtuu juuri ja juuri. Sen kalju päälaki hipoo katosta.
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soittimineen istutetaan jalustan kylkeen, ja näkyviin jäävät vain soi-
tinten etupaneelit.

Lounastauko. Lounaan jälkeen nousee ilo ylimmilleen, kun polvet he-
räävät ääntelemään naks naks naks. Systeemi toimii!

Kuulin polveni ensimmäistä kertaa 40-vuotiaana. Muutin silloin kivi-
taloon. Kivutessani portaita neljänteen kerrokseen huomasin polvie-
ni naksuvan terävästi. Hain tallentimen ja äänitin polveni. Nyt ne soi-
vat puu-ukon polvissa.

Puu-ukon jalustasta, jalkojen alta, ontosta tilasta, lähtee neljä piuhaa. 
Kolme menee oikeaan jalkaan ja nousee sitä pitkin ylös. Yksi nou-
see ylös vasempaa jalkaa ja päätyy vasemmassa polvessa olevaan kai-
uttimeen. Yksi kolmesta oikeaan jalkaan menevästä piuhasta pää-
tyy oikeassa polvessa olevaan kaiuttimeen. Se on vasempaan polveen 
päätyvän piuhan pari. Kaksi muuta oikeaan polveen nousevaa piu-
haa päätyy liittimeen, joka on piilossa polvikaiuttimen takana. Liitin 
yhdistyy vastakappaleeseensa, joka sijaitsee reiteen koverretussa ko-
lossa. Tästä liittimestä piuhat jatkavat omia reittejään. Toinen menee 
peniksen takana olevasta kolosta peräreikäkaiuttimeen, kun taas toi-
nen päätyy vatsaonkaloon sijoitettuun liittimeen. Sen vastakappale 
on rintaonkalossa. Liittimet yhdistyvät yhdistyneessä vatsa- ja rin-
taonkalossa. Sieltä piuha johtaa sydänkaiuttimeen.

On hyvä tietää miten joku rakentuu, ymmärtää esine, tuntea 
sen syntysanat, mitä sen sisällä on. Joka puolella on tavaraa ja 
irtainta, vehjettä ja vempainta joista tajuamme vain käyttötar-
koituksen, ei sitä miten ne on tehty. Tämä tietämättömyys tekee 
meistä haavoittuvia, olemme avuttomia jos sähköt katkeaa, 
bensa loppuu, kaupat menee kiinni. Monimutkaista, ja mut-
kikkaammaksi käy. Teknologiat, yhteiskunnat. Epävarmuus 
kasvaa.

 
 

Lokakuu 2015

Matkaan aamujunalla Mäntsälään josta Tapanin kyydissä 
kaupan kautta Orimattilaan. Mukanani on kassillinen tuk-
katupsuja, joita olen tehnyt kotona. Se on yksitoikkoista, 

puuduttavaa työtä. Jaksan tehdä sitä tunnin kerrallaan.

Siirretään ukon laatikot sisälle pajaan. Otetaan palat laatikoista. 
Tapani alkaa porata ja kolota aukkoja ja reittejä kaiutinpiuhoille. 
Soittimet ja muuntajat sijoitetaan jalustan sisään, joten ensimmäise-
nä Tapani poraa kanavat molempia jalkoja pitkin ylös polviin, erikois-
pitkällä poranterällä. Mutta se ei onnistu. Erikoispitkä poranterä ei 
ole riittävän pitkä. Niinpä Tapani sahaa pohkeisiin kanavat, kanta-
päästä kraaterin alareunaan. Sieltä poranterä yltää polveen. Nämä 
kanavat peitetään myöhemmin täytepalikoilla.

Minä katselen vierestä ja teen ajatustyötä. Samalla istutan tukkaa. 
Neljän millin terällä reikä päälakeen, tippa liimaa reikään ja hius-
tupsu paikalleen. Hidasta työtä mutta tulos miellyttää silmää. Tupsut 
loppuvat, niitä pitää tehdä lisää.

Taito tuo äänitekniikan: neljä kaiutinta, kaksi autosoitinta, muistikor-
tit soittimiin, kaksi muuntajaa, piuhaa, liittimiä, kutistussukkia, pih-
dit.

Otetaan kaiuttimista mitta, ja Tapani sahaa ensimmäisen kaiutinko-
lon polveen. Täydellinen reikä! Toteamme Taiton kanssa yhteen ää-
neen, että Tapani on moottorisahakirurgi.

Aamulla Tapani sahaa toisen polven, peppureiän ja sydämen.

Sahan terä puu-ukon peräpäässä näyttää ja tuntuu rujolta mutta lop-
putulos on oikein sievä. Viimeistellään koloaminen ja uurtaminen 
yhdistämällä kaiutinaukot piuhauurteiden ja -kolojen verkostoon. 
Lastataan ukon palat Hiaceen ja kuljetetaan ne Virpin työhuoneelle.

Virpin työhuoneessa on kamina, lämmintä.

Taito tulee ja alkaa kolvata. Tapani tekaisee kolvin lämpenemis-
tä odotellessa näppärän räkin kahdelle soittimelle, vanerista. Räkki 
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Naisen sydän on pienempi. Naisen sydän painaa vähemmän ja 
siitä lähtee vaisumpi ääni.

Naisen sydän ei siltikään ole vähemmän tärkeä.

Jos kaiuttimista ei kuulu mitään, on ukko vaiti.

Pidän istuskelusta ja toisten työn katselusta. Tapani ei kykene siihen. 
Hän muistaa roskalavalta poimimansa ruosteisen metalliverkon ja 
ehdottaa, että tehdään siitä kaiuttimille suojaverkot. Niinpä ennen 
kuin sydän- ja peppukaiuttimet ovat paikoillaan, polvikaiuttimet ovat 
saaneet suojakseen ja koristuksekseen metalliverkot.

Puu-ukon polvien metalliverkkokupit joustavat, niihin tulee kuoppa, 
jos niitä iskee vasaralla. Ihmisen polvilumpiot eivät jousta vasaralla 
lyötyä iskua vaan menevät rikki. Metalliverkkokupit menevät myös 
rikki, jos niitä hakkaa toden teolla. Mutta yhtä iskua ne eivät säikäh-
dä, ne ovat haarniska, niiden tehtävä on suojata polvissa olevia kai-
uttimia. Se on niiden toissijainen tehtävä. Ensisijainen tehtävä on es-
teettinen. Metalliverkkokupit tekevät puu-ukosta steampunkia.

Ihmisen jalat taipuvat polvista. Ilman polvia ihmisellä on puujalat.

Äitini nivelreuma alkoi polvista. Ne alkoivat kerätä nestettä ja tur-
posivat jalkapallon kokoisiksi. Lääkäri ihmetteli, miten niin pienestä 
polvesta voi tulla niiin suuri.

Polvet ovat ihmiskehon epäesteettisimpiä kohtia. Epämääräiset 
möykyt keskellä upeaa jalkavartta, ruttuisat kun jalka on suo-
rana. Kyllä, kyllä, totta kai tuiki tarpeelliset ja mainitsemisen 
arvoiset, ehdottoman tärkeät nekin, varsin funktionaaliset. 
Myös mittamerkki helman pituudelle. Nostetaanko, lasketaan-
ko, mikä on tilaisuus ja tyylilaji, ollaanko kalassa vai galleri-
assa, näyteikkunassa vai ratsailla, piiska vai pikari kädessä.

 

Puu-ukon piuhat johtavat sähköä, äänisignaaleja. Tapani porasi ja ko-
losi piuhoille reitit. Taito kolvasi ja juotti, yhdisti ne verkostoksi, ääni-
systeemiksi.

Minussakin meni kerran kolme piuhaa, ne lähtivät kainalos-
ta ja kulkivat sydämeen. Niitä sihdattiin näytöltä, niiden päät 
yrittivät polttaa pois sydämen harharetket, lisäkiehkuran, yli-
määräisen lenkin, hermopätkän. Se oli sydänoperaatio. Se ei 
ihan onnistunut. Piuhat vedettiin pois ja sydän jatkoi arvaa-
matonta elämäänsä.

Genèvessä kohtaavat Alpeilta virtaava Arvejoki ja Genèvejärvestä 
alkunsa saava Rhône. Jokien kohtauspaikan yllä on kävelysil-
ta. Oikealta syöksyy ruskea Arve, vasemmalta syvänvihreä Rhône. 
Niiden kohtauspinta keskellä joenuomaa on kuin viivoittimella vedet-
ty, tarkka, suora ja täsmällinen: vihreä vasemmalla, ruskea oikealla. 
Ohikiitävän hetken kaksi jokea virtaa näin, rinnatusten. Käännyt 180 
astetta katsoaksesi sillan toiselle puolelle. Jokia on enää yksi, ruskea. 
Kaksi jokea on sekoittunut yhdeksi, jonka nimi on Rhône. Kaksi jokea 
yhdistyvät: toinen antaa nimensä, toinen värinsä.

Veret risteävät sydämessä. Hapekas veri lähtee sydämestä muualle 
ruumiiseen ja saapuu happensa luovutettuaan takaisin sydämeen la-
tautumaan keuhkojen hankkimalla hapella. Hapekas ja hapeton veri 
eivät kohtaa, eivät sekoitu. Tätä varten sydämessä on läpät.

Puu-ukolla ei ole sydäntä. Sen paikalla on ruosteisen metalliverkko-
kupin suojaama kaiutin. 

Olen tehnyt sydänäänen.

Se on yksinkertainen kuin oikean sydämen ääni. Toistan rytmikkääs-
ti, selkeästi tavuttaen: ”sy-dän sy-dän sy-dän”. Se luo pulssin. Voin 
soittaa sydänääntä soolona, mutta voin soittaa sitä myös duona joko 
peräaukkoäänten tai polviäänten tai triona sekä peräaukkoäänten 
että polviäänten kanssa. Pulssi muodostuu yhden, kahden tai kolmen 
yhdistelmästä. Voin myös olla soittamatta yhtään mitään.
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Äkkiä on ilta. Tyttäret kutsuvat Taitoa. Sovitaan että miksataan ää-
net maaliskuussa. Taito lähtee. Roudataan Tapanin kanssa ukon pa-
lat takaisin pajalle ja laatikoihin, jotka varastoidaan pajan nurkkaan. 
Siivotaan, ja Tapani heittää mut iltajunalle.
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Maaliskuu 2016

Näen ukon ensimmäistä kertaa neljään ja puoleen kuukau-
teen. Koko tuon ajan se on kököttänyt laatikoissaan, kolmes-
sa osassa, Tapanin verstaan nurkassa. Hiljaa, pimeässä ja 

kylmässä.

On Taiton syntymäpäivä. Mutta Taitoa ei näy, viettää syntymäpäi-
väänsä toisaalla, tulee huomenna.

Otetaan ukon palat laatikoista. Se on totinen eikä hymyile. Lykätään 
palat Hiaceen, ajetaan pellolle ja pystytetään ukko sinne, keskelle 
peltoa, joka on talven jäljiltä jäässä ja ohuen lumikerroksen peitossa. 
No, siellä täällä pilkottaa kohmeisia heinälämpäreitä. Aurinko pais-
taa kirkkaasti ja kovaa.

Valokuvaaja Ilkka Halso ottaa kaksi kuvaa. Ensimmäisessä puu-uk-
ko on yksin, etuoikealta. Hymy on jälleen löytynyt sen naamaan. 
Päälaella takavasemmalla on tukkaa pieni läntti. Pikkutyypit seiso-
vat hyllyillään: pieni ukko, luuranko ja kukka joka hohtaa auringossa. 
Lintua ei näy, se jää puu-ukon taakse. Jalustan alaosa on tummempi 
kuin muu ukko, onko se märkä. Ukko on ylväs. Tausta katoaa valkoi-
suuteen.

Toisessa kuvassa puu-ukon rinnalla seisoo ukko, siinä ovat veistäjä ja 
veistos, kuvattuna puu-ukon etuvasemmalta. Ukko seisoo puu-ukon 
oikealla puolella ja katsoo kameraan. Puu-ukko katsoo kameran ohi. 
Ukon pään vieressä sojottaa penis ja seisoo luuranko. Sekä ukko että 
puu-ukko hymyilevät. Ukko on pukeutunut oranssiin puseroon, har-
maisiin housuihin ja mustiin saappaisiin, puu-ukko ei ole pukeutunut. 
Molemmat ovat paljain päin ja tukat sojottavat pystyssä. Taustalla nä-
kyy muutama tummanvihreä kuusi, Tapanin paja ja pajan takana, al-
haalla järven rannassa, jokunen lehdetön haapa. Kuvaussession jäl-
keen juodaan kahvit. Sitten Ilkka lähtee. 

Puretaan ukko osiin, lastataan osat Hiaceen ja ajetaan takaisin pa-
jalle. Istutan tukkaa, jota olen talven luppohetkinä tehnyt suuren 
kassillisen. Tapani täyttää pohkeisiin uurtamansa piuhakanavat.  

Oikein hyvä päivä.

Aamulla viimeistelen tukan. Haluan että puu-ukolla on tiheä tukka, 
villi puska joka heiluu tuulessa, tuulenpesä. Hiukset ovat hauskem-
mat kuin kalju.

Hiukset ovat vakava asia. Hiusbisnes on iso bisnes. Hiukset 
ovat kalliita. 100 % human hair. Hiukset ovat projekti. Hiukset 
eivät tule koskaan valmiiksi. Ne lähtevät, eivät palaa. Aina 
irti, ainakin toisesta päästä. 

Hauskat hiukset? Kummitäti kutoi hiuksiaan lapasiin, joita 
sain joululahjaksi.  Ankeata oli tehdä lumipalloja kummitädin 
lumen ja hien kostuttama tukka kämmenissä.

Äkkiä puu-ukko näyttäytyy mielessäni, silmieni edessä, Taru sormus-
ten herran enttinä, puuna, jolla on vanhan miehen kasvot ja joka pu-
huu.

Hopeapajutupsut ovat hauraita. Ne eivät kestä kampaa eivät silitystä. 
Ne eivät tunnu silittävän käden alla pehmeiltä ja sileiltä vaan kovilta 
ja karheilta, teräviltä.

Istutan puu-ukolle ananaksen.

Ananaksen? Jos hiusten siemeniä saisi netistä, tilaisin ja kyl-
väisin ja kasvattaisin tuuhean puskan, ylettömän amppeliveh-
kan, rönsyliljan, pitkät suortuvat, ryöpyn, johon kietoutua, 
pukeutua, jota pitkin laskeutua tornikammarista valkean rat-
sun selkään.

Ruskea, suuren kävyn näköinen hedelmä jonka yläosassa on vihrei-
tä, ylös sojottavia lehtiä. Korvaa ruskea osa ihmisen päällä ja lehdet 
hiuksilla ja voilà! Poikani sanoi, että sanoo parturissa mitä tahan-
sa tai näyttää vaikka kuvan, mikään ei auta, ananas tulee. Jos siis 
haluaa tukan, jossa on päällä pituutta ja takana ja sivuilla lyhyyt-
tä. Ananas on ainoa vaihtoehto. Ananaksen pelossa en uskalla men-
nä kurdiparturiin Pengerkadulla, 12 euroa, vaan käyn kuopiolaisen  
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ran puuta pään ja hartiaosaston väliin jäi. Toki kaulan olisi voinut kat-
kaista ja istuttaa väliin jatkopalan, tehdä jatkokaulan mutta ajatuskin 
hirvittää. Katkaista pää. Ei.

Kyllä, kaula, kaularanka, on tärkein, tärkein ja haavoittuvin. 
Välitila, saumakohta, yhteys, joka voi kadota, ihmisen langat 
katketa, niks naks, hermosäikeet, hermosolut kuolla: asiat ei-
vät yhdisty enää, käskyt mene perille. Mustelmat haalenevat, 
ruhjeet paranevat, luu kasvaa luuhun, mutta jalka ei nouse, ei 
käsi, ei kohoa rinta. Vertikaalista tulee horisontaali. Liike pie-
nenee silmän räpäytykseksi.

Kaula on puu-ukon heikoin osa. Se naksahtaisi poikki jos ukko kaa-
tuisi maahan.

Nuori neliraajahalvaantunut nainen poseeraa Daily Mailin si-
vuilla, valtavat räpsysilmät, upeat vaaleat hiukset, pieni, hoik-
ka glamourin verhoama vartalo, mielettömät paljetein säih-
kyvät korkokengät. Hän on elävä barbi, hän meikatuttaa, 
puetuttaa, kuvauttaa, toteuttaa itseään. Kahdeksanvuotiaana, 
matkalla kioskille, auto töytäisi ja lennätti hänet kaksikym-
mentä metriä tien penkkaan, kaularanka murtui. Barbineito 
jaksaa uskoa ja toivoa: vielä jonakin päivänä hän astuu aske-
leen, kaksi, kampaa itse oman tukkansa.

Kaulan takana on niska. Niska ei ole välittäjä vaan tuki, rangan osa. 
Istumatyöläisillä niska on usein jumissa, siellä on kaiken maailman 
hermopinteitä ja lihasjännityksiä, jotka eivät laukea vaan tekevät 
elämän hankalaksi. Puu-ukko ei tiedä tästä mitään. Se ei ole istu-
ma- vaan seisomatyöläinen. Ja se osaa seistä rennosti, turhia jännit-
telemättä, polvet auki. Se osaa vain-seisoa. Vain-seisomiseen ei liity 
turhia ajatuksia. Ajatukset ja väärät asennot jännittävät ihmisen nis-
kan jumiin.

rouvan saksittavana Vaasankadulla ja maksan tuplahinnan.

Hiukset on voiman pesä, tuuheatukkaisilla ei ole mitään hä-
tää, heillä on tukkansa, mutta nukkuvatko he rauhassa kuon-
talonsa kera. Joku voi yöllä tulla ja leikata letin poikki. Joku 
kateellinen, joku joka selittää kurjaa elämäänsä heikoilla 
hiuksilla, että jos vain olisi paksu ja pitkä, olisi kaikkivoipa, 
olisi onnellinen. 

Tyttäreni miettii ja murehtii hiuksiaan merkittävän osan he-
reilläoloajastaan. Minäkin hoksasin lämpörullat hiljattain. 
Tämä on naisen elämää. Miettiä hiuksiaan, touhuta niiden 
kanssa, shoppailla aineita.

Hiukset ovat rajapinnalla, pään ja maailman välissä, pehmen-
tävät kolhuja, lämmittävät aivokoppaa. Ehkä sittenkin pitäisi 
keskittyä vain hiuksiin, ajatella niiden kasvua intensiivisesti, 
kasvattaa ne ajatuksenvoimalla. Pitene perkele!

Hauskat hiukset? Jokainen kohta ruumiissa on ongelmakohta, 
hiuksetkin. Pulma, joka vaatii suhtautumista, kysymys, joka 
odottaa vastausta. Tukka on helpommasta päästä, hiuksista 
sentään tietää mistä ne alkavat ja mihin päättyvät, sotkuiset-
kin hiukset sillä tavalla selvät, selkokieltä.

Kiinnitetään ketjutalja pajan kattoon ja kasataan ukko. Kietaistaan 
haaleanvihreä kuormaliina sen kaulaan ja nostetaan pääpala ylös. 
Kuormaliina kaulassaan ukko näyttää tosi komealta ja tyylikkäältä; 
sen kaula ei ole kaunis. Kysyn Tapanilta, voiko ukko pitää kaulalii-
nan. Voi.

En suunnitellut kaulaa. Siitä tuli sellainen kuin tuli vahingossa.

Kaula ei ole millään muotoa yhdentekevä asia. Ensinnäkin se on elin-
tärkeä ruumiinosa, välittäjä pään ja muun ruumiin välillä – verta, 
hermoratoja, ilmaa, ruokaa, juomaa – ja toiseksi, on olemassa kau-
niita ja rumia kauloja. Silti tulin veistäneeksi kaulan vahingossa, ja 
nyt puu-ukon kaula on liian lyhyt. Mutta minkä teet, kun tuon ver-
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ampeerin akku. Irrotetaan akku autosta, kiinnitetään se soittimiin, 
ja miksaus alkaa. Fiilistellään hetki ukon äänimaailmaa. Sitten men-
nään kahville. Taito lupaa hankkia sopivat muuntajat ja lähtee. Me 
Tapanin kanssa puretaan ukko ja pakataan se laatikoihin odotta-
maan kuukauden päästä koittavaa Tampereen-keikkaa.

Puu-ukko on valmis.

Haikea olo: tulen kaipaamaan fyysistä veistotyötä ja yhteisiä ruuan-
laittohetkiä. Tämmöistä tämä on, saat ja menetät yhtä aikaa.

Puu-ukko vain-seisoo, elävä barbi ei-edes-seiso, mutta toivoo. 
Toivon varaan me eläväiset rakennamme päivämme.

Kaulan iho on ensimmäisiä paikkoja, joissa ihmisen ikä näkyy. Yksi 
päivä huomaat, että se ei ole enää yhtä sileä, kimmoisa, joustava ja so-
pivan kireällä, vaan se roikkuu, heltoittuu. Mutta ihmisen kaulaan ei 
avaudu kuivumisesta johtuvia railoja kuten puu-ukon kaulaan.

Teinitytöt kulkevat pakkasella syvään uurrettu t-paidan kaula-auk-
ko julkeasti paljaana. Heillä ei ole helttoja eikä railoja peitettävänä. 
Keski-ikäinen miestaiteilija sitoo muhkean huivin kaulansa ympäril-
le, satoi tai paistoi.

Ajattelin Pariisia, kun sidoin liinan puu-ukon kaulaan. Elegantti her-
ra kietaisee silkki- tai villahuivin, vuodenajasta riippuen, kerran kau-
lansa ympärille. Maailmanmies. Hänellä on aina sopiva, ei koskaan 
kylmä tai kuuma.

Olen kadottanut elämässäni yhden hyvän kaulaliinan, kirjavan mus-
ta-harmaa-valkoisen. Se oli pehmeä ja sileä ja lämmin ja oikeanmit-
tainen. Löysin uuden, joka muistutti sitä vanhaa, mutta ei ollut yhtä 
pehmeä. Käytän sitä kerran talvessa, kun olen unohtanut, että se ei 
ole yhtä hyvä kuin vanha. Käytän sitä yhden päivän ja jätän jälleen 
odottamaan unohdusta. Miksi en heitä sitä pois? Millaisia ovat huo-
non kaulaliinan päivät?

Rakkaani toi minulle Qatarista pinkin, ruudullisen huivin. Se on pe-
rinteistä mallia. Myyjä näytti rakkaalleni, ja hän minulle, kuinka se 
kiedotaan kaulaan. Huivin tupsut tarraavat partaan, kutittavat suu-
pieliä ja jäävät takin vetoketjun väliin. Se on lempihuivini. Ihanan vä-
rinen. Ja lämmin.

Taito tulee ja valmistautuu miksaamaan polvista, pepusta ja sydä-
mestä tasapainoista sekoitusta. Mutta työ ei lähde liikkeelle niin yk-
sinkertaisesti. Autosoittimet vaativat jykevämmät muuntajat kuin 
Taiton hankkimat.

Taito keksii että käytetään auton akkua, diesel-Mersussa on sadan 
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Olemme puu-ukon kanssa ensimmäisellä keikallamme.

Kyselen ihmisiltä, millainen on 50-vuotias mies. Vastaukset 
yllättävät positiivisuudellaan. Nuori. Rauhoittunut. 

Kukkoilunsa kukkoillut. Erään naisen isä alkoi 50-vuotiaana harras-
taa joogaa ja tanssia, se oli outoa mutta isästä tuli mukavampi. Alkaa 
polttaa piippua. Ihana. Alkaa löytää itseään. Viiskytvuotiaana mie-
hen pitäisi alkaa tietää, mitä on olla mies. Voi olla viisas, lempeä ja 
avoin tai ankara änkyrä. Viiskytvuotiaassa miehessä mies ja nainen 
alkavat olla tasapainossa, eräs nainen tuumii, ja minä jatkan, ehkä 
siitä syntyy ihminen. 

Istun keinutuoliin ja katson rakentamaani tilaa: Puu-ukko seisoo kes-
kellä huonetta, valokeilassa, ylväänä ja hymyilevänä niin kuin se on. 
Se täyttää paikkansa, jonka olen sille antanut. Sen ei tarvitse tehdä 
muuta. Se on itsevarma ja ylpeä. Olenko veistänyt puu-ukon malliksi 
ja suunnannäyttäjäksi itselleni? En tarkoita, että haluaisin puu-ukok-
si puu-ukon paikalle. Vai haluanko?

Istutaan kahvilla kahden kaverin kanssa, kolme keski-ikäistä mies-
tä. Kaverini käyvät psykiatrilla, yrittävät saada lapsuuden kautta tai 
ylipäätään otetta nykyisyydestä. Minä taas olen tunnistanut, tuoreen 
rakkaussuhteeni myötävaikutuksella, sisältäni huomionkipeän, hel-
posti loukkaantuvan pikkupojan.

Mietin puu-ukkoa ja ajattelen, että se pikkupoika saattaa olla aika iso. 
Pikku jättiläinen.

Olen aina ajatellut, että niin taiteeni ydin kuin pelastusköyteni elä-
mässä on lapsellisuuteni. Jatkan ajatusta: keski-ikäisenä voisi tajuta, 
että tietty lapsellisuus on rasite, josta pitää päästä eroon. Yksi pik-
kupoika on hyvä ja sitä pitää vaalia, se utelias, avoimin aistein maa-
ilmaan heittäytyvä, elämään seikkailuna suhtautuva pikkupoika. Ei 
toinenkaan pikkupoika paha ole. Ja vaatii niin ikään hoivaa ja huo-
lenpitoa. Keski-ikäisenä, aikuisena miehenä voisi jo hallita tuon toi-
sen pikkupojan huomionkipeyskohtaukset ja loukkaantumiset.

Molemmat pikkupojat elävät tuossa keski-ikäisessä miehessä. 

Huhtikuu 2016

Puhelimeeni tärähtää kolme kuvaa: Ensimmäisessä Tapani sei-
soo pajassaan ja esittelee ylpeänä, hymy kasvoillaan ruskean-
kirjavaa vanerilevyä, jossa on reikiä ja jonka keskelle on tus-

sattu AC/DC. Toisessa näkyy avoin vanerilaatikko, jonka sisällä on 
kaksi muuntajaa. Kolmannessa vanerilaatikko on suljettu mainitulla 
AC/DC-kannella, ja siinä erottuvat myös laatikosta tulevat kaksi vir-
tapiuhaa.

Sähköpuoli on kunnossa!
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Kun kaadat elävän puun, se on vedestä raskas. Leikkausjälki on mär-
kä. Kaadettu puu alkaa kuivua. Ulkona se kuivuu hitaasti, lämpimäs-
sä ja kuivassa sisätilassa nopeasti. 

Aloittaessani veistämistä Taito pistäytyy tyttärineen, ja 9-vuotias 
Helmi laskee tukista 106 vuosirengasta. Minulle, sillä hetkellä 46 v., 
vuosirenkaiden laskeminen ei juolahda mieleen. Uskon, kun sano-
taan, että puu on sata vuotta vanha.

Ennen huhtikuuta 2016 puu-ukon raaka-aineena käytetty kuusi viet-
tää ulkona 108 vuotta. 106 vuotta se kasvaa, puoli vuotta se makaa 
tukkina, ja puolitoista vuotta veistän sitä.

Huhtikuussa 2016 puu-ukko joutuu kuivaan ja lämpimään huonee-
seen kolmeksi viikoksi. Ukkoa laatikoista purkaessani ja sitä pystyt-
täessä huomaan, että jalustan päälle, jalkojen väliin on ilmestynyt 
kotilo.

Ensimmäisen viikon lopulla ukkoon ja jalustaan on haljennut syviä 
railoja.

Kotilo on pudonnut railoon. Siellä se matkaa jalustan sisään, jossa 
muuntajien ansiosta on lämpimämpi kuin huoneessa. Kotilo kuivuu 
kuoliaaksi.

Alan pelätä ukon halkeavan kokonaan, kuvittelen kuinka se tapah-
tuu. Lohduttaudun ajattelemalla tynnyrivanteen kaltaisia metallivöi-
tä. Ne pukisivat ukkoa mainiosti. Sitten soitan Tapanille, joka sanoo, 
ettei se halkea. Hän jatkaa, että ukon voi viedä lautakuivaamoon, jos-
sa se kuivuu rutikuivaksi. Sen jälkeen halkeamat voi paikata. Mutta 
paikkauksen joutuu luultavasti uusimaan aika ajoin. Tästä ajatukses-
ta en pidä. Unohdetaan kuivaus.

Elävä puu kasvattaa uuden kuoren rikki menneen kuoren, halkea-
man, yli. Pientä halkeamaa ei enää huomaa muutaman vuoden ku-
luttua, se on hävinnyt. Taitava puuseppä osaisi paikata puu-ukon hal-
keamat huomaamattomiksi, puu-ukon pinnan sileäksi. Se olisi eri 
tavalla hieno.

Kumpaakaan niistä ei voi veistää itsestä ulos. Niiden kanssa pitää op-
pia elämään, ne pitää hyväksyä ja niitä pitää hoitaa ja hallita. Ne ovat 
itsen rakennuspalikoita. Niiden ulosveistäminen kuulostaa lobotomi-
alta.

Eemeli vuoli suuttumuksensa puu-ukkoihinsa. Kun ukko oli valmis, 
Eemeli oli leppynyt. Niin Eemeli hoiti sisällään olevaa pikkupoikaa.

Sivulla, sopivan etäisyyden päässä puu-ukosta sijaitsee kahdesta kul-
jetuslaatikosta tehty baarikeittiö keittolevyineen, espressokeittimi-
neen, ruoanlaittovälineineen ja astioineen. 

Puu-ukko on pystyviiva ja baarikeittiö vaakaviiva. Seisova ja ma-
kaava. Maskuliini ja feminiini. Poseeraava ja passaava, huolehtiva. 
Minun paikkani on puu-ukon ja keittiön välissä. Pidän huolta sekä 
puu-ukosta että sitä katsomaan saapuvista ihmisistä.

Toki ihmiset katsovat myös minua, joka olen osa taideteosta, perfor-
manssia. Olen puu-ukon veistänyt taiteilija ja kerron juttuja veistok-
sesta, tarjoan soppaa ja kahvia, mutta samalla olen heidän kaltaisen-
sa, seisomme rinnatusten ja katsomme veistosta, juttelemme siitä ja 
sen sysäämänä niitä näitä. Ovatko siinä mies ja nainen tasapainossa? 
Syntyy uutta, tuhoamatta.

En tuntenut isäni isää. Muistikuvissani hän on vanha, Parkinsonin 
taudin kourissa tutiseva mies. Mutta tiedän että hän oli etevä puu-
seppä, joka laajensi sekä asuin- että aittarakennuksen ja nikkaroi lu-
kuisat sängyt, pöydät ja piirongit. Ja ainakin yhden pyörillä kulkevan 
leikkihevosen. Hän oli myös taitava puutarhuri, jonka omena-, luu-
mu-, kriikuna- ja kirsikkapuut notkuivat hedelmiä, kukat olivat ko-
meita ja kurpitsat ja kaalinpäät suuria ja mehukkaita.

Isäni peri isältään taipumuksen sekä puutöihin että puutarhanhoi-
toon. Hän veisti meille kansalaisopiston puutyöluokassa sängyt ja 
työpöydät. Ja kesällä maalla, heinänteonaikaan, lurittelimme kylläs-
tymiseen asti hänen vuolemillaan pajupilleillä. Mutta puutarhuriksi 
hän olisi halunnut. En tiedä miksi niin ei käynyt. Sen sijaan isästäni 
tuli hävittäjälentokoneiden mekaanikko.
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Syyskuu 2016

Tapani sanoo, että jos ukko ei mahdu Sinnen oviaukosta, saha-
taan tyvestä pieni viilu pois. Ajatus hirvittää, mutta tyydyn 
ynähtämään vastaukseksi. Tyven halkaisija on 80 cm. Käyn 

mittaamassa gallerian oviaukon – 88 cm, huh

Kuusen pihka parantaa ihmisen haavat, isoäidin painehaa-
vankin, vaikka kantapää oli jo määrätty amputoitavaksi.

Apua! Jos Tapani olisi suostunut alkuperäiseen ehdotukseeni ja veis-
tänyt minulle, tilauksestani, suuren puisen ukon. Siinä tapauksessa 
Ukkoa ja puu-ukkoa ei olisi syntynyt. Olisi syntynyt vain Puu-ukko, 
ääniveistos. Suhteeni Puu-ukkoon olisi jäänyt etäiseksi ja kylmäksi.

Nyt tiedän miltä siitä irronnut tikku tuntui kämmenessäni, tiedän mi-
ten sen veistämisestä noussut hiki valui pitkin selkääni ja kasteli pai-
tani, tiedän miten talvella hengitykseni höyrysi kun istutin sille tuk-
kaa sormet kohmeessa. Ilman tätä tietoa puu-ukko olisi vieras. Sen 
hymy olisi erilainen, sen katse erilainen. Minulla ei olisi siitä kovin 
paljon kerrottavaa.
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Eräs näyttelyvahti tulee sanomaan, että lähellä ukon sydän sanoo 
“söteem” mutta kaukana “synkkä”. Olenko huomannut?

Kuusikymppinen mies seisoo pitkään ukkoa katsellen. Vaihtaa paik-
kaa, katselee. Vilkaisee minua. Katselee. Vilkaisee uudelleen, ja ky-
syn, haluaako hän soppaa. Kyllä, mielellään. Syö. Kahvia? Kyllä, mie-
lellään. Juo. Sanoo hitaasti, hiljaisella äänellä, että on aina halunnut 
veistää jotakin puusta. Kysyn miksi ei ole veistänyt. Ei ole ollut aikaa. 
Nyt kyllä on, eläkkeellä. Miksi sitten et veistä? Ei saa aikaiseksi. Jää 
vaiti, katselee. Kaivaa pian lompakostaan paperin, jolle on hahmotel-
lut pingviinin: tällaisen olen ajatellut veistää. 

Toinen mies kertoo, kuinka kaveri on mennyt puunveistokurssille ja 
houkutellut häntä mukaan. Se voisi olla mukavaa, mies sanoo. Mene! 
sanon minä. Ei oikein tiedä, ei ole oikein aikaa.

Lauantaina museon aulassa joogataan, matot kohti tilan päässä, va-
lokeilassa, lasiseinän edessä patsastelevaa puu-ukkoa. Tilaisuus näyt-
tää puu-ukonpalvelukselta.

Puolen tusinaa lukiolaisnuorta parkkeeraa lounassopalle puu-ukon 
jalkojen juureen – ehtoollinen toteemin katveessa.

Puu-ukko ei ole henkiolento. Se voisi esittää henkiolentoa.

Iltapäivällä tulee pariskunta. Rouva kysyy, voiko hänen miehen-
sä ottaa kuvan hänestä ja puu-ukosta. Hänellä on harrastus, posee-
raa veistosten kanssa. Kaikin mokomin. Lopulta rouva tavoittaa puu-
ukon hymyn ja lievästi vinon asennon. Harrastus on avannut aivan 
uuden näkökulman taiteeseen, pariskunta todistaa yhteen ääneen.

Lokakuu 2016

Turun festivaalin tekniikan pomo Jarkko Forsman poimii mut 
ja keittiökamat Helsingistä, josta jatketaan Orimattilaan. 
Haetaan puu-ukko Timpan luota. Timppa on eläkkeellä ole-

va maanviljelijä, jonka navetin vintillä Tapanin veistokset ovat varas-
tossa. Jarkon paku on lyhyttä mallia, kaikki laatikot eivät mahdu mu-
kaan. Päätän että yksi riittää, keskivartalon laatikko. Otetaan pää ja 
jalat laatikoistaan ja nostetaan ne autoon ilman niitä.

Juodaan kahvit, syödään voileipää ja lähdetään kohti Turkua. 
Aikataulussa.

Wäinö Aaltosen museolla roudataan ukko ja muut kamat museon au-
laan ja pystytetään ukko. Sommittelen ukon viereen yhden laatikon 
kokoisen keittiön. Museon valot ovat ledejä, ukko ei näytä yhtä läm-
pimältä kuin Tampereella mutta hyvältä se näyttää joka tapauksessa. 
Huomaan että ukon ja keittiön väliin jää keinutuolin mentävä aukko. 
Pahus, olen jättänyt keinun kotiin. Soitan tuottaja Anni Välimäelle 
joka lupaa tuoda omansa.

Puu-ukko hymyilee taas. Wäinö Aaltosen veistämä Suomen neito kei-
mailee käytävän toisella puolella viiden metrin päässä, hieman häve-
liäästi tosin, sillä kuten tiedetään, puu-ukon ääreisverenkierto toimii 
tehokkaasti eikä se kainostele. Jos Suomen neito osaisi punastua, se 
punastuisi nyt.

Aamulla huomaan unohtaneeni vyön, kuorimaveitsen, kulhon, kan-
nun, tiskivadin, sakset ja rätin. Keitän avajaispäivän kunniaksi ruis-
puolukkapuuroa, jota syön aamiaiseksi koko viikon.

Museon aula on ukolle ja puu-ukolle loistopaikka: ihmiset tule-
vat näyttelyyn mutta törmäävät meihin. Juttelen pitkät pätkät mas-
kulaisten eläkeläisherrojen ja turkulaisten eläkeläisrouvien kanssa. 
Koululaiset pyörivät puu-ukon ympärillä, yhdellä pojista on kova näl-
kä, niin kova että haluaa puuroa, mutta opettaja patistaa ryhmän liik-
keelle eikä poika ehdi syödä puuroaan loppuun.
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haastamisesta.

Harjoitellaan esitystä Sinnessä neuvonantajani, ohjaaja Kristian 
Smedsin kanssa kolme päivää, mikä aiheuttaa perspektiivivirheen: 
minusta tulee esiintyjä, ja unohdan olevani myös veistäjä. Itse asias-
sa tässä tapauksessa olen ennen kaikkea veistäjä, unohdan että esitys 
on vain pieni osa kokonaisuutta. Yhtäkkiä osaan selittää, mitä tarkoi-
tan esityksellisellä hetkellä. Sitä että esitys on vain pieni osa kokonai-
suutta – hetki. Kun tajuan perspektiivivirheen, tasapaino palautuu ja 
ukoilla on oikein kivaa.

Keski-ikäinen mies sanoo että puu-ukko on yhtä aikaa pieni ja suuri. 
Pieni koska pitää mennä tosi lähelle kuullakseen sen sydämen ja suu-
ri koska se yksinkertaisesti on niin massiivinen.

Keski-ikäinen nainen kysyy, olenko kiintynyt puu-ukkoon. Tunnustan 
hänelle että olen kiintyneempi polkupyörääni kuin siihen. Puu-ukko 
on työn tulos ja työväline, mutta polkupyörä liikuttaa minua joka päi-
vä paikasta toiseen, se kuuluu elämääni aivan toisella tavalla kuin 
puu-ukko – tiheämmin. Olen pyöräilijä ja taiteilija olen toki mutta tai-
teilijuuteni on paljon muutakin kuin puu-ukko. Sori vaan. Toisaalta 
pyörävarkaus kirpaisisi vain hetken, kun taas puu-ukon tuhoutumi-
nen, sen katoaminen ja menettäminen sattuisi oikeasti. Sitä ei saisi 
takaisin. Lyhyesti: arkielämässä polkupyörä merkitsee minulle enem-
män kuin puu-ukko mutta laajemmassa kuvassa puu-ukko päihittää 
fillarin kuusi nolla.

Viimeistä esitystä seuraa myös Hukka, suuri, valkoinen paimenkoira, 
joka tykkää käsien hankauksesta ja jonka läähätyksen kuulen esityk-
sen lopussa, kun kytken puu-ukon äänet takaisin päälle.

Sinnen tapahtuman päätyttyä viemme Niilon kanssa puu-ukon takai-
sin Orimattilaan. Sekä Tapani että Timppa ovat poissa, joten jätämme 
laatikot lumeen, nättiin jonoon Timpan navetan eteen. Kukaan ei ole 
tarjoamassa meille kahvia joten ajamme saman tien tyhjällä autolla 
Helsinkiin. Parin päivän kuluttua Tapani soittaa, että he ovat nosta-
neet laatikot navetan vintille, Tapanin teosten joukkoon.

Marraskuu 2016

Haen puu-ukon Orimattilasta poikani Niilon kanssa. Timppa 
kutsuu kahville mutta on Eilan päivä. Virpi, Eila, pojat ja 
poikien tyttöystävät odottavat meitä Eilan päivä -kahveille. 

Juodaan kahvit, syödään prinsessakakkua ja lähdetään kohti Sinneä, 
joka sijaitsee Iso Roobertinkadulla.
Sinneä vastapäätä, kadun toisella puolella, on sisustusliike, jonka ik-
kunassa seisoo rivi muumiaiheisia valaisimia. Illalla, kadulta katsot-
taessa näyttää kuin valkeina hohtavat muumit seisoisivat puu-ukon 
takana, Sinnessä.

Sinnen kuraattori Markus Åström ihastuu puu-ukosta näppäämää-
ni kasvokuvaan ja tekee siitä julisteen. Otan kuvan Markuksesta hä-
nen asettaessaan julistetta vitriiniin. Kuvassa Markus seisoo kadul-
la Sinnen sisäänkäynnin vieressä julistevitriinin takana. Markuksella 
on puu-ukon pää, ruskea-siniruudullinen flanellipaita, tummansini-
set farkut ja mustat tossut.

Ukkojen Sinnen-viikolla, marraskuun ensimmäisellä viikolla, sataa 
ensilumi ja tulee talvi. Ulkona on kylmä, sisällä näyttelytilassa läm-
min. Sää on puolellani.

Sää oli puolellamme, kun rakensimme Taiton kanssa Kymmenen 
matkaa sinne missä mitään ei tapahdu Tehtaanpuistoon, Agricolan 
kirkon viereen, muutama kortteli Sinnestä etelään. Ensilumi satoi en-
si-illan jälkeisenä yönä. Seuraavina iltoina vihreä telttamme hehkui 
kuin keidas lumen keskellä. Muistan ihmisten aidon hämmästyksen, 
kun he telttaan astuessaan huomasivat, että siellä oli lämmin ja että 
siellä saattoi riisua pipon ja hanskat ja avata takin. 

Valosuunnittelija Johanna Naalisvaara valaisee puu-ukon ja koko 
Sinnen tilan herkällä silmällä. Lämpimästi.

Teen joka ilta esityksen.

Kutsun esitystä esitykselliseksi hetkeksi, josta saan jonkin verran 
kielteistä, hämmentynyttä palautetta. En osaa selittää ratkaisua-
ni tyydyttävästi, puhun esitys-käsitteen ja esityksen tutkimisesta ja  
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Talvi 2017

Navetan vintillä on hämärää ja hiljaista. Mitä nyt syystuulet ja 
talvipakkaset paukuttavat peltikattoa, hiiret sipsuttavat te-
osten ympärillä, hämähäkit kutovat seittejään. Vai nukku-

vatko hämähäkit talvella? Jos on oikein kylmä, niiden jäsenet var-
maan kangistuvat, liikkeet hidastuvat ja eläin jähmettyy paikalleen. 
Jähmettyykö se noin vain, kesken liikkeen, josta jatkaa ilmojen läm-
metessä, vai suunnitteleeko se talvilevon, varustautuuko levolle, hi-
dastaa pikku hiljaa? Vai kuolevatko hämähäkit talven tullen?

Aika on pysähtynyt puu-ukon laatikoissa ja niiden ympärillä. Niille 
ja niissä ei tapahdu mitään. Tai tapahtuu mutta aivan pientä, pienes-
ti. Kun avaan laatikot seuraavan kerran, huomaan jonkin hiirenpapa-
nan ja hämähäkinseitin. Jos on kesä, laatikoista pöllähtää muutama 
kärpänen. Ja muita hyönteisiä myös, luultavasti. Laatikoissa on elä-
mää, ne ovat monen eliön koti. Puu-ukko on monen eliön koti.

Laumaeläimiä ollaan. Ihminen on ihmisen koti. Metsä on 
puun koti.
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LOPPUSANAT

Elävä puu hengittää. Hengittäminen tapahtuu lehdissä ja neulasis-
sa, vihreissä asioissa. Sitä sanotaan yhteyttämiseksi. Hengen ansiosta 
puussa liikkuu mahla, elämän neste, nousee juurista runkoa myöten 
jokaiseen oksaan ja lehtiin. Talvella on hiljaisempaa. Talvella hengi-
tellään hissun kissun. Puu viettää hiljaiseloa. Ei kasva. Odottaa. On. 
Kuin puu-ukko.

Kuollut puu ei hengitä, mahlat valuvat pois eivätkä tule takaisin. 
Mutta puun hengittämä hiilidioksidi pysyy puussa – puu-ukko on 
täynnä satavuotiaan kuusen hengittämää hiilidioksidia. Jos ukko 
palaa, hiilidioksidi vapautuu takaisin taivaalle. Jos ukko hautautuu 
maahan, kuinka pitkään menee, että siitä tulee hiiltä, öljyä?

Puu-ukko ei hengitä, mutta sillä on henki, joka on syntynyt puun 
ja veistäjän yhteentörmäyksessä. Puu on ollut tässä törmäyksessä 
veistäjän vietävissä. Onko hän kuunnellut puuta herkällä korvalla? 
Hengittänyt samaan tahtiin sen kanssa? Siihen voi katsoja vastata. 
Myös veistäjä voi alkaa katsojaksi mutta veistäjän katsojuudessa on 
veistäjyyden takavire, hän tietää enemmän, hän on osallinen. Katsoja 
voi auttaa veistäjää katsomaan. Katsoja on turisti veistäjän kotikau-
pungissa.

Henki on pyhää, koska se on elämää. Kuusi elää puu-ukossa toista 
elämäänsä. Se kaadettiin, mutta sitä ei kuopattu eikä poltettu. Nyt 
se saa patsastella puisena ukkona. Saa tai joutuu, kuka sen tietää. Se 
ei luultavasti muuta halunnut kuin kasvaa. Luultavasti se ei halunnut 
edes sitä, sillä puut eivät halunne mitään. Ne vain tekevät mitä tehtä-
vä on: kasvavat, yhteyttävät, tuottavat happea, sitovat hiilidioksidia. 
Puut palvelevat meitä muita olentoja. Elämämme olisi paljon vaike-
ampaa ilman puita.
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TOISET LOPPUSANAT

Kaksi kuusta kasvavat pellon laidassa, pitkän ja kapean kalliosaa-
rekkeen vastakkaisissa päissä, 150 metrin etäisyydellä toisistaan. Ne 
saavat kaiken janoamansa veden, pellon laidassa ne kylpevät valos-
sa, ja pellolta niiden laajalle levinneet juuret napsivat lisälannoitet-
ta. Sadassa vuodessa ne ovat kasvaneet komeiksi, tiheiksi, runsaiksi, 
tummanpuhuvan vihreiksi. Tosin viime vuosina kirjanpainajien syö-
mätyö on alkanut kuivattaa molempien puiden latvuksia. Syksyisin ja 
talvisin kaarna irtoaa isoina paloina niiden rungosta. Karkea, ruskea 
puru kohoaa keoiksi puiden juuressa.

Niemenkylässä, Orimattilan keskustasta viiden kilometrin päässä si-
jaitsevan Peltolan tilan isäntä muistaa kuuset pikkupojasta. Nyt hän 
näkee kuinka puiden heikentyneet latvukset kaartelevat liian lähellä 
vieressä kulkevaa voimalinjaa. Hän soittaa Kymenlaakson sähköön, 
jonka miehet tulevat ja kaatavat puut. Sitten hän soittaa Tapanille, 
koska ei halua polttaa komeita puita halkoina taivaan tuuliin. Hän 
haluaa luovuttaa puut taiteen käyttöön, materiaaliksi veistokselle tai 
jollekin joka kestää, jos ei sataa vuotta, niin ainakin pidempään kuin 
halko uunissa.

“Taiteen käyttöön”, miten ylevöittävää. Taiteilija juosta jolkot-
taa paikalle, merkkaa puun. Ja kas, materiaalista tulee mer-
kittävää. Ei sentään, kyllä tässä on väännetty ja käännetty 
otsa, kyljet hiessä. Mittelöity, suomalainen mies ja aine, mat-
sia otettu.

Kuuset on ikuistettu Melankolian maisemaan, valokuvaan, jonka voi 
nähdä Orimattilan kirjaston palvelutiskin ja lainausautomaatin kyl-
jessä. Kuusten naapurissa 60 vuotta asunut herra sanoo, ettei maise-
ma aina niin melankolinen ole, ilman kuusiakaan.

Lehdessä luki, että tutkijat ovat saaneet selville ominaisuuk-
sia, jotka kertovat puiden sosiaalisesta elämästä, ne hoitavat 
myös toisiaan, ne muistavat ja viestivät, ovat yhteydessä toi-
siinsa juuriensa ja sienirihmastojen avulla. Mitä sitten kun 
tutkijat löytävät puiden mielipiteet ja tunne-elämän, miten ne 
murjottavat, innostuvat, miten niihin sattuu, mitä sitten kun 
ihminen alkaa kuulla huutoa, polttopuut, piirongit, pallit, ru-
nokirjat, sanomalehdet ritisevät, kahisevat, natisevat kivus-
ta? Huutaako puu-ukko? Tuijottaako syyttävästi? Tätäkö on 
perisynti; ihminen tarvitsee ruokansa, suojansa ja taiteensa, 
jostain se on otettava, revittävä, irti hakattava. Teurastettava. 

Sanotaan: jalostettava.
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KIITOS

Anja Erämaja, teksteistä ja kommenteista

Emma Puikkonen, Heidi Backström, Teemu Horto ja Kaari Mattila, 
kommenteista

Tero Nauha, kuvituksesta ja taitosta
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