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IDEASTA: Proosateos, joka tutkii ihmisen suhdetta metsään muutamien eri 

aikakausien Suomessa fokusoiden erityisesti muutoksiin tuossa suhteessa, sen 

ristiriitaisuuteen ja sen juuriin, jotka ovat syvällä meissä. Metsä on suomalaisen 

identiteetin rakennusainetta. Liiankin metsäläisiksi haukuttiin Aleksis Kiven 

seitsemää veljestä, jotka antoivat meidän luonnollemme äänen ja kasvot. 

Kalevalan myytit ja Eino Leinon rytmiset runot ovat kuitenkin kaukana 2020-luvun 

Suomen arjesta, ehkä myös suomalaisista itsestään. Vai ovatko? 

Hautala havahtui omaan suhteeseensa suomalaiseen metsään synnytyslaitoksella esikoinen kainalossaan. 

Miksi lapsi oli kuin oravanpoikanen, hän emo? Miksi auringonvalo ja vieressä oleva metsä ja merenpoukama 

olivat kylmässä sairaalahuoneessa kuin kuiskaus toisesta todellisuudesta, todemmasta todellisuudesta? Juuri 

synnyttäneen aistimukset ja ajatukset syöksyivät ala-asteella opittujen metsälaulujen ja vanhojen 

kansanrunojen metaforien pariin. Ne muuttuivat todeksi.     

Hautala on taustatyössään kiinnostunut isovanhempiensa (40-luvulla syntyneet), vanhempiensa (60-luvulla 

syntyneet) ja oman ikäpolvensa (90-luvulla syntyneet) kokemuksista, ajatuksista ja tuntemuksista suhteessa 

metsään, luontoon ja ihmiseen niiden keskellä. Kohta 80 vuotta täyttävät isovanhemmat ovat viimeisten 

vuosien aikana opetelleet maksamaan laskunsa sähköisesti ja harjoitelleet lähettämään ääniviestejä 

matkapuhelimen sovelluksella. Samoilla käsillä on tehty käpylehmiä, ryystetty hirsituvassa kaffit, pysäytetty 

auto ojanpientareelle, ja kysytty, voisiko isäntäväki lainata puhelinta. Lisäksi Hautalaa kiinnostaa saada mukaan 

muualta Suomeen muuttaneen ääni: mitä on suomalainen metsä ihmiselle, jossa männyn tai sammaleisen 

kiven näkeminen eivät suoraan yhdisty Akseli Gallen-Kallelaan tai Aleksis Kiven Oravan lauluun? Myös metsä 

itse saa kirjassa äänen, ilman muuta. Hautala aikoo toteuttaa taustamateriaalin keräämisen haastattelemalla. 

Saatu materiaali vaikuttaa vielä teoksen muotoon ja teoksen henkilöihin. 

Teoksen tarinat sijoittuvat luultavasti 50- ja 60-lukujen Suomeen sekä 2010- ja 2020-lukujen Suomeen. 

Päähenkilö on suomalainen nuori äiti, jonka suhde metsäluontoon ja luomakuntaan muuttuu raskauden ja 

äitiyden myötä. Se saa hänet myös muistelemaan omaa lapsuuttaan, uniaan ja metsän merkitystä niissä. 

Jumala ilmaisee itsensä luonnossa. Sen olemassaolo helpotti lapsena ihmisten millimetrein mittaamassa 

maailmassa. Yhtenä päivänä kerrostaloasunnon oveen koputtaa karhun näköinen mies, hän istuu sohvalle ja 

alkaa puhua. Teoksessa toisena päälinjana kulkee päähenkilön isovanhempien nuoruus 50- ja 60-luvuilla 

Suomen jälleenrakennuksen ja suurten ikäluokkien kasvuvuosina. Digitaalinen maailma odotti vielä tuloaan, ja 

pakotti ihmiset kontaktiin keskenään. Oliko suhde myös luontoon mutkaton ja välitön? Kuinka isovanhemmat 



ovat kokeneet suomalaisen elämäntavan muutoksen 40-luvulta 2020-luvun globalisoituneeseen ja 

digiverkossa tapahtuvaan Suomeen?  

Kun suomalainen puhuu luonnosta, tarkoittaako hän aina suomalaista metsää? Ajatteleeko suomalainen 

luontosuhdettaan, vai onko se itsestäänselvyys? Haluaako suomalainen hyötyä luontosuhteesta, vai riittääkö, 

että luonto tai metsä vain on? Onko metsällä mitään merkitystä? Mitkä kokemukset tuovat meitä lähemmäksi 

luontoa, sen osana olemisesta? Olemmeko enää osa sitä? Miten metsäsuhteen ovat kokeneet ne, jotka ovat 

eläneet Suomessa viimeisten 60 tai 70 vuoden ajan, ja nähneet yhteiskunnan suuret muutokset? Millainen on 

metsäinsinöörin suhde metsään? Millainen on diginatiivin suhde metsään? Onko nykynuoren suhde 

metsäluontoon erilainen kuin 50-luvun suomalaisella nuorella? Mikä on sellaisen ihmisen suhde suomalaiseen 

luontoon, joka on saanut suomen kansalaisuuden vasta nuoruudessa tai aikuisiällä? Miten paljon metsä on 

rakentanut meitä? 

 

AIHEET JA ASIASANAT: metsä, luonto, suomalainen luonto, luontosuhde, ihminen ja luonto, suomalaisuus, 

äitiys, kiertokulku, luomakunta, Luoja, syntymä, kuolema, aikakaudet, digitalisoituminen, globalisoituminen, 

metsäluonto, kasvu, juuret, sukupolvet, sukupolvien välisyys, vanhemmuus, avioero, lapsuus, kasvaminen, 

inhimillisyys, koneet, ulkopuolisuus, heimolaisuus 

 

TYÖSTETTÄVÄÄ TEKSTIMATERIAALIA: 

Kun Joni oli lähtenyt, jäin vauvan kanssa kahden. En ollut nukkunut edellisenä yönä silmäystäkään, ja tikit 

karhaisivat alapäässä. Siniseen sairaalamekkoon puettuna jäin makaamaan yhden ihmisen mahduttavalle 

vuoteelle vauva vieressäni. Huone oli laitettu hämäräksi sälekaihtimilla, joiden raosta valo kuitenkin karkaili ja 

muistutti, että on kesäilta. Alkukesän ilta. Tähän kevääseen oli sitkeä lapsenrääpäle itsensä työntänyt. Niin 

voimakkaana tullut huutaen ulos, ja oli yhtäkkiä siinä vieressäni kuin oravan poikanen. Se näykki pientä 

rintaani, luonnostaan opetellen syömistä. Ja miten vieraalta se otus siinä tuntui. Aivan omalta, mutta 

olentona vieraalta ja arvaamattomalta. Mustat silmät näyttivät pimenevässä huoneessa pelottavilta. Kyllä, 

pelottavilta. Mitä jos se katoaa? Mitä jos se puree? Mitä jos se alkaa puhua jotain? Mitä se ajattelee? Miksi 

se liikkuu kuin se olisi hidastettua kuvaa. Se on minun oma. Hyvä poika, hyvä poika. Hieno poika, hyvä poika. 

Nuku, oravainen. 

Seuraavan yön aikana otin kahdesti särkylääkettä jomottavaan kipuun haavassani. Koko ruumis tuntui 

sykkivän. Ikään kuin se olisi tervehdyttänyt jo itseään, mutta samalla satuttanut lisää. Verenkierto oli korvia 

huumaavaa. En nukkunut kunnolla, oikeastaan yhtään. Vauva makasi koko yön vieressäni. Koetin kerran 

nostaa sen sänkyyn, mutta se alkoi heti itkemään. Ajattelin, että olkoon siinä. Ei tämä ikuista ole, täällä 



oleminen. Sitä paitsi kätilöt muistuttivat jatkuvasti siitä, miten tärkeää oli ihokontakti lapseen. Lasta ei voi 

alussa imettää liikaa, yhdessä opettelette. Tuntui, että vierustoveri ei muuta tehnytkään. Makasi ilman paitaa 

valtavat rinnat paljaina, ja piti pientä ihmisen retaletta siinä peiton ja rinnan välissä. Kai minäkin niin tein. En 

muista kaikkea.  

Imettäminen oli tuskaa aluksi. Käsittämätöntä on se, miten vastasyntyneen lapsen imuote voi olla niin vahva, 

että se sattuu. Silti maito ei heti nouse. Eräänä yönä sairaalassa kello oli kaksitoista, enkä ollut nukkunut 

hetkeäkään. Hetken maattuani sängyssä, kierittyäni ja yritettyäni syöttää pientä oravaa kainalossani, päätin 

mennä imetyshuoneeseen. Käärin alastoman retaleeni peittoon, ja työnsin sängyllä käytävän toiseen päähän. 

Siellä oli toinen nainen, minua vanhempi, pumppaamassa maitoa omalleen. Pyysin matkalla yhtä kätilöä 

mukaani, joka oli sanonut, että voisi auttaa imetysasioissa ihan milloin vain. Ajattelin, että nyt on se ”milloin 

vain”. En tosin ollut nukkunut kolmeen yöhön ja ohimoillani sykki, mutta silti se oli nyt.  

Nainen oli mukava, mutta otteiltaan luja. Hänestä huokui vuosikymmenien kokemus, joka oli jo saavuttanut 

sellaisia mittasuhteita, että alkoi olla töksähtelevää, liiankin varmaa. Hän tuli huoneeseen perässäni. Istuin 

isoon mukavan näköiseen nahkaiseen nojatuoliin ja inahdin kivusta. Silloin tajusin sen. Mitä hittoa minä 

yritän, kun en pysty edes istua. Tunsin heti, miten väärä hetki tämä oli yhtään minkään harjoittelulle. Nainen 

pelmahti viereeni ja neuvoi kovaan ääneen, miten minun täytyisi ottaa rinnasta c-ote, ottaa vauva hyvin 

lähelle ja antaa sen ottaa rinnasta kiinni alakulmasta hiukan alaleukaa nostaen. Oikea imuote oli tärkeä, 

muuten sattuu. Alapäätä kuumotti ja kiristi yliluonnollisen paljon. Tuntui, että se alkaisi kohta kiehua. 

Kaikkialle sattui. Sanoin, että ei tämä istuminen taida vielä onnistua. Vauva alkoi huutaa. Nainen otti 

kovemmat otteet käyttöön ja tuli viereeni vääntelemään vauvaa parempaan asentoon. Sälekaihtimien takaa 

näkyi pimenevä kaupunki ja alkukesän lempeä yö, kuin elokuva, joka ei kuulunut minun todellisuuteeni. Siinä 

hetkessä olin varma, että se ei tulisi koskaan olemaan minun todellisuuttani. 

Imetyspumpun säksätys rytmitti kaikkea hiljaisen sairaalan kerroksessa numero kuusi. Oravanrääpäleeni 

huusi kovempaa kuin koskaan aiemmin oli huutanut. Se oli sylissäni pelkkä vaippa päällä kieltäytyen 

syömästä mitään, yrittämästä enää pätkääkään, vaikka nainen juuri työnsi nänniäni sen suuhun. Irti, minä 

huusin. Tunsin aivan erilaista vihaa, kuin aiemmin. Suoraa, selkeää ja yksinkertaista. Irti minusta, tämä ei ole 

oikea hetki tälle. Voitko mennä vaikka pois hetkeksi, niin koetan vielä itse. Nainen lähti.  

Istuin vahvassa takanojassa hiljalleen rauhoittuva, sykähtelevä vauva sylissäni, kun huone pimeni entisestään. 

Yhtäkkiä tunsin sanoin kuvaamatonta väsymystä. Epätoivo koetti ottaa minua valtaansa, mutta näykkivä, 

lämmin otus sylissä ei antanut sille sijaa. Siitä piti pitää huolta. Yhtäkkiä muistin, että vieressäni istui toinen 

äiti. Käännyin katsomaan naista, joka katseli minuun myötätuntoisesti.  

– Noi osaa olla välillä hankalia. Toi on oikeesti ihan kiva, mutta välillä se ei osaa ottaa huomioon sitä, 

että tämä on joillekin tosi uusi tilanne, se sanoi.  



– Olisin vain halunnut muutaman ohjeen tähän. Kyllä mä uskon, että tämä vielä onnistuu ja lähtee 

käyntiin, mutta on niin stressaavaa, kun se ei syö ja paino laskee ja --- 

Pimeässä huoneessa oli yhtäkkiä helppo itkeä, olla hiljaa.  

– Mun lapsi ei syö, ei mitään, nainen aloitti kuin lohduttaakseen minua.  

– Mä olen ollu täällä kohta viikon, eikä se syö vieläkään. Multa tulee kyllä maitoa, tämä on mun neljäs, 

mutta mun pitää pumpata kaikki. Neljä kertaa päivässä mä pumppaan ja laitan ne tuonne kylmään. 

Mä voin neuvoa sulle, miten tämä tehdään, jos sun pitää pumpata. Se saattaa auttaa sitä 

maidonnousua. Ja hei, oletko sä netissä käynyt imetystuki ry:n sivuilla. 

Tuijotin naista kuin pelastusrengasta merihädässä. Tartuin siihen. 

– Siellä on tosi hyviä vinkkejä, joita kannattaa lukea. Mullakin on kotona kolme lasta ja mies, 

odottaneet koko viikon, että äiti tulisi kotiin ja – 

Yhtäkkiä ei ollut aikaa, paikkaa, sairaalaa, osastoa, eikä huonetta. Oli vain yhteinen, painava, raskas, väsynyt 

ja niin raastavan vastuullinen kokemus, siinä hetkessä yhtä aikaa. Ja me itkimme. Seinien rajat kaikkosivat. Oli 

vain märkä läjä äitejä ja lapsia. Vauvat tuhisivat muovilaatikoissaan hiljaa sen hetken. Antoivat äitien olla. 

Lähdin omaan huoneeseeni, ja vaikka en osannut vieläkään imettää tippaakaan, tuntui, kuin olisin ollut 

kymmenen senttiä pidempi. Haavakin tuntui vähän parantuneen.  

 

TAKAUMAT 

 

Kotipiha lainehtii auringon valossa, joka päättyy metsään. Sälekaihtimien muovi tuoksuu vanhan 

rintamamiestalon huoneessa. Talo lainehtii valossa, kelluu kuin kuvajainen sen säteilyn keskellä. Lattian läpi 

nousee kellarin kitkerä tuoksu, kaikkine perunalaatikoineen, kosteine punaisine mattoineen ja harmaaksi 

maalattuine betoniseinineen. Autotallin ovi on auki, ja nousevan luiskan yläpäässä pomppii suurella 

trampoliinilla, kuin jollain avaruudesta lasketulla käsittämättömällä lautasella, kolme poikaa. Kaksi heistä 

kikattaa ja lentää korkealle kuin kanit. Kolmas on maassa ja meinaa sokaistua katsoessaan taivasta vasten 

lentäviä veljiään.  

-- 

Kun koti ahdisti, lähdin metsään. Yläkerran kamarista muovitettuja portaita pitkin piharappujen ja yhden tien 

ylityksen päässä oli lähin. 89 askelta loikkien. Raja metsän ja tavallisen todellisuuden välillä oli valtava. Siinä 

hetkessä, kun jalanpohja osui varvikkoon tai kellastuneiden neulasten pisteliääseen peittoon, olin muualla. 



Hapen määrä sai aivoni surisemaan. Metsässä pääsin omaan tilaan, joka kuitenkin levittäytyi puiden 

törröttävien juurien, karheiden runkojen ja oksiston kautta joka puolelle. Olo helpottui heti. Tunteet olivat 

välillä mahdottomia kantaa, niin käsittämättömän pahan tuntuisia oman nahan alla. Metsässä ne pääsivät eri 

tavalla ulos. Vain keskellä pientä metsäplänttiä oleva sähkövoimalaitos muistutti ihmisten kulmikkaasta 

maailmasta. Sen säännölliset muodot, suorat kulmat ja teräs olivat kuin haamu siitä todellisuudesta, josta 

olin juuri karannut. 

-- 

Metsässä kajahtelivat Ellan kevyet askeleet, kun hän puolijuoksua raivon ja itkun vallassa hortoili eteenpäin. 

Miksi hän. Miksi hänelle. Joku lehahti viereisestä puskasta lentoon. Tai juoksuun, ihan sama. Tunne sisällä 

paisui niin, että kurkkua kuristi. Vihaan elämää. En enää ikinä palaa. Muutan metsään. Rakennan majan. 

Muutan autonrämään, joka on metsässä. Kiviröykkiöön. Maadun, kotiloidun, erakoidun. Minä en halua olla 

mitään, en kenellekään, en kukaan. 

-- 

Karhu (runo, materiaalia) 

Metsässä asustaa pehmeä henki.  

Se on metsän pelätyin peto, metsän suurin syli, metsän halutuin saalis, metsän puhutuin henkilö. 

Minä mietin häntä usein yksin ollessani.  

En uskalla mennä lähemmäksi tai koskettaa. 

Uskallan silti ajatella häntä. 

Hänessä on sitä pehmeää lujuutta, jota en ole ennen nähnyt, oppinut tuntemaan. 

Hänessä on sitä rajua voimaa, joka paiskaa pahan pois yhdellä tassun iskulla. 

Kuuletko, kuinka kaikuu ärjyntä vesien päällä? 

Minä vapisen.  

 

Painaudun karhua vasten. 

Sen karhean tahmeaa turkkia, 

joka painuu minun painoni alla monta senttiä 



kunnes kuulen sydämen lyönnit 

tum, tum, tum 

syvä hengitys  

rauhallinen, oleileva 

hellä halaus, pieni puristus rintakehää vasten 

Yhteinen hengitysrytmi 

 

Olen sulautunut karhuun kiinni 

mikään ei meitä erota. 

 

Oletpa sinä hieno henki, 

olet siellä männykön takana vahvana kuin karhu. 

Tiedätkö mitä minä toivon? 

Että sinä olisit tässä. 

 

 


