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Kahdesta en luovu

S
ain äidiltäni keltaisen raanun ja värikkään räsymaton 1980-luvulla, kun 
lensin pesästä ja lähdin opiskelemaan. Tekstiilit oli kudottu Pellervo-leh-
den ohjeilla, ja ehkäpä niiden tekeminen oli osa surutyötä. Taisin ottaa 
raanun vastaan hieman vastahakoisesti. 

Elettiin aikaa, jolloin kotien sisustukset muistuttivat hämmästyttävän 
paljon toisiaan.

OLOHUONEITA HALLITSI aina järkälemäinen kirjahylly. Televisio oli upotettu hyl-
lyn syvennykseen ja toi mieleen menneiden aikojen alttarin. Laskutasoille oli aseteltu 
omaisten valokuvia sekä merkkipäivinä saatuja viirejä ja vaaseja. Massiivinen ja kallis 
tietokirjasarja seisoi tiukasti rivissä kuin ankarasti koulittu sotajoukko, ja niihin oli puris-
tettu viimeisin tieto maailmasta. Viihteellistä osastoa edustivat romaanit, erityisesti kir-
jakerhojen kuukauden kirjat. Niitä tipahteli postiluukusta usein puolivahingossa, kun 
peruutuskupongin postittaminen unohtui. 

Kirjakerhon jäsenyys oli kalasteltu ovelasti. Aluksi sai pari kirjaa ilmaiseksi, mutta 
eroon ei päässyt kuin ostamalla tietty määrä täysihintaisia teoksia.

Olohuoneessa tai keittiössä oli teollisesti valmistettu pirttikalusto, jollainen päätyi 
myös minun opiskeluasuntooni toviksi. 

MONET ESINEET ja tavarat ovat aikansa lapsia: pyörivä tv-tuoli, puhelinpöytä, mas-
siivinen tietokonepöytä, leipäkone tai vaikkapa se kirjahylly. Osa on vaipunut unho-
laan, osalle on keksitty uusi käyttötarkoitus tai niistä on muuten vain tullut retroa.   

Reilu vuosi sitten aloin sisustaa kaksiotani lähes tyhjästä. Kelpuutin sinne lähin-
nä nettikirpputoreilta löytämääni värikästä tavaraa, jolla oli jokin kytkös aiempaan elä-
määni tai sitten esine vain miellytti jostain syystä. Huomasin, että esimerkiksi pinna-
tuolit ja laadukas kotimainen lasitavara ovat taas arvossaan. Samoin Lundia on alka-
nut taas kiinnostaa, kun kymmenen vuotta sitten sitä ajautui autotalleihin Ikean huo-
nekalujen tieltä. Silti niiden osia saa yhä muutamalla eurolla.

Lapsuudenkotini tavaroista minulla on jäljellä vain kaksi, värikäs matto ja keltainen 
raanu. Nyt ne ilahduttavat minua paljon enemmän kuin 1980-luvulla. 

Metsässä on vain tämä hetki. 
Siellä ei tarvitse miettiä, mitä 
tapahtui eilen ja millainen 
päivä on tulossa huomenna.”

”
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