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Kadonneen kintaan metsästäjät

M
itä sait mukaasi, kun kotoasi läksit? Kuinka pitkään se kulki matkassasi? Ehkä se on 
tallessa yhä?

Muuan mies kertoi patjasta. Hän lähti opiskelemaan keskisuomalaiselta pientilal-
ta Tampereelle asti. Linjuripysäkille oli pari kilometriä. Nuorukainen oli ajatellut, että jo-
ku varmaan lähtee häntä ison tien varteen viemään, mutta kun lähdön hetki koitti, väki 

oli kavunnut korkeuksiin naputtamaan uutta kattoa. Ei auttanut muu kuin köyttää patja selkään repun 
päälle ja pistellä tennaria toisen eteen. Dramaattisen tunteellisia jäähyväisiä ei heillä harrastettu, mis-
säpä niitä. Isä huiskautti kättään harjalta lähtiäisiksi.

Eräällä ystävälläni on kaksi kaunista tuolia. Hänen isoäitinsä kuljetti ne Sortavalasta lehmän seläs-
sä, kun lähtö tuli. Kovia kokeneet istuimet ovat hyvässä kunnossa. Ne kantavat istujien lisäksi suvun 
tarinoita.

KARJALAN TUTKIMUSLAITOKSESSA Itä-Suomen yliopistossa on meneillään kiinnostava tutki-
mushanke. Sen nimi on Kadonnut kinnas ja muita kertomuksia. Hankkeessa tutkitaan rajan ylittämi-
sen kokemuksia. Rajan yli meneminen voi liittyä juuri tuollaisiin lehmän selässä tuotuihin, mutta yhtä 
lailla patjapoika ylitti rajan opin tielle lähtiessään.

Rajat voivat olla myös ihmisten tai sosiaaliryhmien välillä. Tai ihmisen sisällä. Joistakin rajoista on 
opeteltava pitämään kiinni, ettei liukene ympärillä olevaan.

ITÄ-SUOMESSA ON OLTU paljon liikekannalla. Kuljettu metsiä, jokia ja mantuja. Juostu riistan pe-
rässä. Kuljetettu tervaa Ouluun ja voita Pietariin. Tai tultu piikomaan pääkaupunkiin. Itsekin itäsuoma-
laisena minulla on liikkuva identiteetti. Se on ihan erilaista ihmisenä olemista kuin suvuilla, joiden jäse-
net ovat asuneet ja tehneet töitä samalla tilalla vuosisatojen ajan.

Ja onhan sitä, kotoa saatua, mukana kuljetettavaa. On kattilaa, piparkakkumuottia, reseptivihkos-
ta. Potkukelkka ja LP-levyjä. Suhde esineisiin on ladatumpi kuin uudempiin hankintoihin, mutta sil-
ti käytännöllinen: sieluni ei ole niiden sisällä. Voin siis luopua rikkinäisestä levystä tai kattilasta, jonka 
kansi on ikuisesti kateissa.

Tärkeimmät eväät elävät minussa. Saan nököttää nenä kiinni kirjassa kaikessa rauhassa, sillä se oli 
meillä talon tapa. Joka iikalla oli opus työn alla kaiken aikaa. Äitinikin istui sohvan nurkassa ja antoi ta-
rinan juosta, joten aina kun avaan uusimman lainastolöytöni, olen kotona.

Kadonnut kinnas ja muita kertomuksia -hankkeessa kerätään tarinoita rajojen ylittämisestä.  
Haluatko kertoa? Lisää tietoa <  uef.fi/kadonnut-kinnas.

”Se järjestää, joka jaksaa. 
Kaikki antavat ja kaikki saavat.

”

johanna.westersund@pellervo.fi




