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”Tänään en Tee miTään!” – romaani-idean synnysTä  
Tammikuussa 2012

Mikä on yleisin kirjailijalle esitetty kysymys?
Uskoisin, että kymmenessä vuodessa minulta on kysytty melkein kaikki 
mahdollinen. 

Rahasta toki kysellään, kuinka paljon tienaat, kysyvät yläkoulupojat 
miltei poikkeuksetta, mutta onneksi kysellään jostakin perustavanlaa-
tuisemmastakin. 

Mistä löysit aiheen?
Mistä sait idean juuri tähän kirjaan?
Verbin kohdalla kannattaa pysähtyä. Niin. Romaanin kokoisia ideoita 

todella saadaan ikään kuin lahjoina, jotenkin maagisesti, vaikeasti seli-
tettävästi, jokin näkymätön ojentaa kirjailijalle uuden maailman. Har-
voin kysytään: miten keksit idean?   

Idea on muinaiskreikkaa ja sillä tarkoitetaan oivallusta, uutta ajatus-
ta, aatetta, keksintöä tai pulman ratkaisua. 

Markku Turunen puhuu toimittamassaan teoksessa Miten kirjani ovat 
syntyneet 5 (WSOY 2012) voimakkaasta tihentymästä. 

Monen kirjani kohdalla pystyn palaamaan yksittäiseen hetkeen, jol-
loin idea juolahti mieleeni. Se on voimakas, melkein fyysinen kokemus, 
kuin tuuli, joka humahtaa kehon läpi. Varsinaisessa tilanteessa ei aina 
edes välttämättä tajua olevansa jonkin olennaisen keskellä, alitajunta 
saattaa muistuttaa siitä myöhemmin. 

Taivaan tuuliin -romaanini, joka on luetuin nuorten (aikuisten) kirja-
ni, lähti liikkeelle, kun istuin teellä tamperelaisessa ostoskeskuksessa. 
Kahvilan ohi käveli nuori, tuiman näköinen mies, joka katsoi minua sil-
miin niin, että pelästyin. Hiljattain oli tapahtunut Myyrmannin ostos-
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keskuksen pommi-isku ja mieleeni juolahti kysymys: mitä jos...
... tuollakin pojalla olisi mustia ajatuksia?
Mitä jos hänen repussaan olisi jotakin kirjoja painavampaa? 
Tai entä jos...
...tekijä olisikin tyttö? Eroaako tytön ja pojan väkivalta toisistaan? 

Millaisia motiiveja voisi olla radikaalin väkivallanteon taustalla?
Mitä jos -kysymys on hyvä katalysaattori romaanin kokoiselle luon-

nonvoimalle. 
Historiallinen romaanini Punaisten kyynelten talo sai alkunsa samalla 

sekunnilla, kun katsoin punakhmer-johtajan vaimon Chan Kim Sru-
nin valokuvaa Tuol Slengin kidutusmuseossa Phnom Penhissä. Kirjan 
ilmestymisen jälkeen joku kysyi: ”Matkustitko Kambodžaan asti etsi-
mään romaaniaihetta?”

En. 
Kunpa alitajunta, niin kutsutut kellarin pojat, toimisivatkin niin. 

Mutta kun tiedostamattoman valppautta ei voi ennustaa. Ideoita ei saa 
juuri silloin, kun niitä kaikkein eniten olisi vailla. 

Kun surusilmäinen Chan Kim Srun kutsui minua, en kieltäytynyt, 
vaikka olin kauhuissani.  

Joskus pelkään, että entä jos näitä voimakkaan tihentymän hetkiä ei 
enää tule.

Mitä sitten tapahtuu?
(Elämä loppuu). 

Olen oppinut, että hyvä idea kestää aikaa. Joku toinen nopearytmisempi 
kirjailija voi olla päinvastaista mieltä. 

Olen impulsiivinen, ja havaitsen tarinan siemeniä miltei kaikkialla. 
Puistonpenkillä pienessä brittiläisessä kylässä, huskytarhassa Muo-
niossa, hervantalaisen sekakäyttäjän katseessa, marketin kirjakaupan 
kohdalla. Muistikirjaani on kertynyt ranskalaisia viivoja ruuhkaksi asti. 
Luultavasti punaisessa kirjassani on kirjoittamisen aihioita seuraavaksi 
viideksi vuodeksi, ainakin, ja lisää pulppuaa koko ajan. Osa haalistuu 
mielestä, osa taas piirtyy vahvempana esiin. 

Jos idea vielä vuoden kuluttua tuntuu tuoreelta, jos se vielä kuukau-
sia myöhemmin kutkuttaa niin, että siitä jaksaa syttyä ja intoilla, se on 
mahdollinen romaaniaihe. Mutta silti vasta mahdollinen. 
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Tammikuussa 2012 olin Pirkanmaan taidetoimikunnan Prahan residens-
sissä kirjoittamassa. Voi niitä aikoja, kun taidetoimikunnat vielä tukivat 
residenssitoimintaa. Suomalaisten kirjailijoiden, tai kenen tahansa, on 
hyvä avata ikkunat aika ajoin ja tuulettaa maailmankuvaa, joka ummeh-
tuu ja kutistuu neljän seinän sisällä. 

Residenssihuoneen ikkunasta

Punaisten kyynelten talo oli kovasti keskeneräinen ja kahden viikon kirjoi-
tusrauhassa työstin tarinaa eteenpäin. Irtiottomatkat ovat kotona yk-
sin työskentelevälle freelancerille tärkeitä; uudessa ympäristössä arki ei 
kes keytä. 

Ei tarvitse mennä pesemään pyykkiä juuri silloin, kun romaani kaipai-
si kaikkein kipeiten huomiota. Ei tarvitse olla sosiaalinen: vastata pu-
heluihin, sähköposteihin, Facebook-viesteihin. Ihmiset uskovat ”Olen 
matkalla” -poissaoloviestejä yllättävän hyvin. Kaikki ylimääräiset virik-
keet (no, hurjan inspiroivaa ympärillä olevaa kaupunkia lukuun otta-
matta) on riisuttu. Voi vain olla silmätysten romaanihenkilöiden kanssa 
vuorokauden ympäri. 
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Osa kollegoista lomailee residensseissä ja kerää virikkeitä tulevia 
kirjoitustöitä varten, mutta minulle matkustaminen on aina merkin-
nyt kaikkein intensiivisintä vaihetta kirjoittamisessani. 

Residenssiajan lähetessä loppua olin päässyt lukuun, joka käsittelee 
Tuol Slengin vankilajohtaja Duchin oikeudenkäyntiä. Ajattelin, että 
kirjoitettuani luvusta ensimmäisen version saan pitää vapaata ja men-
nä rentoutumaan iltapäiväksi taidemuseoon. Hälläväliä mitä ja minne, 
kunhan pää tuulettuisi hetken aikaa kansanmurhan kauhuista. 

Residenssin aikaisemmat asukkaat olivat jättäneet keittiön ikkunalau-
dalle esitteitä. Lehteilin niitä ja löysin mainoksen DoXistä, nykytaiteen 
museosta. Esitteessä oli hyvä kartta ja niinpä sukkuloin Poupětova 1:lle 
kahdella raitiovaunulla. Kun olin ottamassa kuvaa museon hienosta 
seinämaalauksesta, huomasin unohtaneeni kameran muistikortin läp-
päriini. Tällaista tapahtuu minulle aika usein. 

Myöhemmin ajateltuna se oli paha virhe.
Niin moni kiinnostava yksityiskohta jäi tallentamatta. 
Museossa oli hiljattain avattu Hiljainen kylä -niminen (The Silent Villa-

ge) näyttely. ”Hiljainen kylä on innovatiivinen presentaatio Lidicen ky-
län kohtalosta.” Kylän nimi ei sanonut minulle mitään. Ensisilmäykseltä 
näyttely näytti puuduttavalta: mustavalkoisia valokuvia, mustavalkoi-
nen dokumentti. Olin odottanut nykytaiteen museolta enemmän värejä, 
muotoja, ärhäkkyyttä, silmäniloa, vallankumouksellisuutta, jotakin uut-
ta ja yllättävää. 
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Kummastelin kuitenkin, mistä pahaenteisissä valokuvissa oli kysy-
mys ja aloin tarkastella niitä lähempää. Eräässä Paolo Venturan kuvassa 
saksalainen sotilas piti kädessään bensakanisteria. Taustalla näkyvän 
talon ikkuna oli säpäleinä, seinä konekiväärin rei’ittämä. 

Kuva vangitsi minut. 
Mietin, mitä sotilas oli polttamassa ja miksi. 
Näyttelyn keskiössä oli brittiläisen taiteilijan, runoilijan ja elokuva-

ohjaajan Humphrey Jenningsin The Silent Village -niminen elokuva vuo-
delta 1943. Nykytaiteilijat Paolo Ventura, Peter Finnemore ja kirjailija 
Rachel Trezise pohtivat elokuvan synnyttämiä tuntoja omissa moder-
neissa teoksissaan: mustavalkoisissa valokuvissa, videoissa, äänitteissä 
ja teksteissä. Mukana oli myös tšekkiläisen dokumenttielokuvaohjaaja 
Jan Kaplanin filmi nimeltä 10:35. 

Seisoin yksin suuressa, tyhjässä huoneessa ja katsoin Kaplanin musta-
valkoista lyhytelokuvaa. 

Muutaman minuutin mittainen filmi näytti yhä uudestaan ja uudes-
taan, kuinka musta Mercedes-Benz kääntyi tiukasta, U-kirjaimen muo-
toisesta risteyksestä kyydissään tuntematon natsipomo. 

Yhä uudestaan ja uudestaan mutkassa odottava mies ampui natsijoh-
tajaa kohti, yhä uudestaan toinen mies heitti autoon kranaatin. Vastaan-
tuleva raitiovaunu kirskui jarruttaessaan. 

Keitä nämä miehet olivat? Mistä oli kysymys? Mikä tämä risteys oli? 
Miten Lidicen kylä liittyi tähän? Miksi tästä kaikesta oli tehty näyttely? 

Opin, että Böömin ja Määrin protektoraatin (karmea nimi, sillä tar-
koitetaan natsien miehittämää Tšekkoslovakian aluetta) käskynhaltija 
Reinhard Heydrichin salamurhan seurauksena natsit valitsivat sattu-
manvaraisesti kartalta kylän ja tuhosivat sen kostoksi. 

He tappoivat pienen Lidicen kylän asukkaat.
Valokuvan sotilas oli polttamassa heidän kotejaan.
(Toim. huom. myöhemmin: Identtisen kohtalon koki myös Ležákyn 

kylä, mutta historian muistikapasiteetti on niin rajallinen, että se kyke-
nee muistamaan ainoastaan Lidicen). 

Attentaatti oli orkestroitu Lontoosta käsin, jossa toimi Tšekkoslova-
kian eksiiliin lähtenyt hallitus presidenttinsä Edvard Benešin johdolla. 
Attentaatin tehneet miehet piiloutuivat ortodoksikirkkoon, mutta lo-
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pulta heidät ilmiannettiin kohtalokkain seurauksin. Oli alkukesä vuon-
na 1942.

Walesilainen kaivosyhteisö teki The Silent Village -nimisen elokuvan 
Lidicen kylän asukkaiden muistoksi ohjaaja Jenningsin johdolla. Myös 
suurin osa Lidicen asukkaista oli ollut työssä kaivoksella. 

Lidicen kylän kohtalo järkytti koko maailmaa – maailma oivalsi en-
simmäistä kertaa, millaisiin hirmutekoihin kansallissosialistit pystyi-
vät. Natsit halusivat pyyhkiä kylän nimen lopullisesti maailmankartalta, 
mutta kävikin päinvastoin. Eri puolilla maailmaa kyliä ristittiin uudel-
leen, jopa Meksikoon syntyi uusi Lidice. 

Olen lukenut toista maailmansotaa käsittelevää kirjallisuutta var-
haisteinistä saakka. Mietin, kuinka oli mahdollista, etten ollut aiemmin 
a) kuullut Reinhard Heydrichista, joka vaikutti aika isolta pampulta           
b) ollut koskaan kuullut Lidicestä?

Häpeän.  
Muistan hävenneeni myös Tuol Slengissa.
Miksi en tiennyt – näistäkään ihmisistä. 
Syyllisyys, huono omatunto ja häpeä ovat tehokkaita kirjoittamisen 

polttoaineita. 
Myöhemmin, kun aloitan taustatyön tekemisen, olen tietämättö-

myydestäni huojentunut. Luultavasti Reinhard Heydrichin kaltainen 
mies olisi halunnut, että jälkipolvet tunnistavat hänet. Suuren yleisön 
muistissa hän sittenkin jäi kollegoittensa varjoon, hän, jota kutsuttiin 
Himmlerin aivoiksi.

Himmlers Hirn heißt Heydrich.  

Seuraavana yönä näin painajaista. 
Unet ovat tärkeitä viestejä, joita kirjoittaessani saan hyvin harvoin. 
Hätkähdyttävä uni vaikutti myös Punaisten kyynelten talon syntyyn.
“Kirjoita minun tarinani” kuiski Chan Kim Srun maaliskuussa 2010, 

kun olin palannut Phnom Penhistä Tampereelle.
Kärsin aikaerosta, olin ahdistunut kaikesta näkemästäni. Myöhem-

min äitini sanoi, että sen matkan jälkeen olin eri ihminen. Nukuin huo-
nosti, heräsin aamuyöllä keittämään sitruunaruohoteetä ja rauhoittelin 
itseäni keinumalla natisevassa keinutuolissamme. Missään muussa ker-
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rostaloikkunassa ei palanut valo. 
 Yhtä levottomasti nukuin Čechova-kadun residenssissä vaatimatto-

masti sisustetussa huoneessani.
Olin paennut jykevään kirkkoon, mutta 800 saksalaissotilasta oli pii-

rittänyt rakennuksen. Sydämeni löi, olin aseeton ja kauhuissani. 800 
yhtä vastaan. Tiesin, etten tulisi selviämään hengissä. Tiesin, että tulisin 
kokemaan väkivaltaisen kuoleman.

Aamulla olin ahdistunut. Tiesin joutuneeni trombin keskelle, jota 
kutsutaan romaani-ideaksi, mutta ensin minun piti malttaa kirjoittaa 
loppuun kovasti keskeneräinen kyynelten talo. 

Uusilla ideoilla on näet myös vaarallinen puolensa: ne ovat vietteleviä 
seireenejä, joiden seksikäs kutsuhuuto irrottaa keskittymiskyvyn olen-
naisesta. Ne haluavat tulla kirjoitetuksi heti. 

HETI!
Minulla oli kuitenkin pieni aavistus siitä, mitä miehet olivat kokeneet 

kirkon kryptassa. Vielä ennen paluumatkaa ehtisin käydä ortodoksikir-
kossa.

Ensimmäisellä matkallani en päässyt kirkon sisälle asti. 

Tämän kuvan otin myöhemmin.
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Kuka saa kirjoittaa ja mistä? 

Monen historiallisen romaanin syntytarina on omakohtainen ja saa 
lukijat nyökyttelemään: ainakin hän tietää, mistä kirjoittaa. Henkilö-
kohtaista, kaikkein kiinnostavinta. 

Sofi Oksasella on sukujuuria Virossa, ja hän on kirjoittanut luonte-
vasti toisen kotimaansa historiasta. Katja Kettu muistaa lapsuudessaan 
kuiskitun Lapin sodan jälkimainingeista, saksalaisten morsiamista ja 
päätyi myöhemmin kirjoittamaan Kätilön. Sirpa Kähkönen on valottanut 
kylmiä väreitä nostattavasti isoisänsä vaiheista Tammisaaren vankilassa 
ja kirjoittanut auki sukunsa historiaa Kuopio-sarjassaan. 

Yksi kaikkien aikojen lempikirjoistani on Jung Changin Villijoutsenet 
– kolmen kiinattaren tarina. Changin omakohtainen, isoäidin, äidin ja tyttä-
ren suulla kerrottu kuvaus Kiinan historiasta on niin vavahduttava, että 
Kiinassa kirja on kielletty. Kirjaa varten Jung Chang haastatteli äitiään 
yli 60 tunnin ajan. 

Tuollaiseen aineistoon kun pääsisikin käsiksi... 
Syksyllä 2015 kirjallisuuden Nobel myönnettiin valkovenäläiselle 

Svetlana Aleksijevitšille, jonka kirjat syntyvät laajojen haastattelujen 
tuloksena. 

Ranskalainen Laurent Binet, johon palaan myöhemmin ja jonka teos 
HHhH on yksi suurimmista innoittajistani tätä romaania (ja erityisesti 
työpäiväkirjaa) kirjoittaessa, sai kuulla Reinhard Heydrichista isältään 
nuorena poikana. Binet etsi kirjahyllystä luettavaa ja tarttui Jacques De-
larue’n kirjaan Gestapon historia. Isän silmät syttyivät, kun hän alkoi into-
himoisesti puhua partisaaneista, operaatiosta ja salamurhasta. 

Olisiko Binet koskaan kirjoittanut Heydrich-teostaan ilman isänsä 
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vaikutusta? Heidän välilleen syntyi syvä yhteys. Tietämättään isä tuli 
siirtäneeksi pojalleen intohimon historiaa kohtaan. 

Aiheesta tulee erityisen merkityksellinen, kun se on kirjailijaa lähellä. 
Kirjailija saa luvan ja oikeutuksen kirjoittaa: kyseessähän on hänen oma 
tarinansa, tavallaan. Yksityisestä kokemuksesta tulee yleisesti kiinnos-
tavaa. Nämä kokemukset ovat arvokkaita, ja lukijoina voimme olla kii-
tollisia siitä, että kirjailijat kirjoittavat ne kollektiiviseen muistiimme. 

Me unohdamme liian nopeasti.
Yksi kirjallisuuden tehtävistä on muistuttaa. 
Ei koskaan enää – yhä uudestaan, vaikka kaikki kamala tapahtuukin, 

irvokasta kyllä, kaiken aikaa yhä uudestaan.
Viihteellistynyt media on neuroottisen kiinnostunut Persoonista. Kir-

jatulvassa on vaikeaa saada palstatilaa, mutta todennäköisemmin sitä 
saa, jos kirjassa on omakohtainen ote. Kirjailijalle voi esittää kysymyksiä 
tämän omasta elämästä sen sijaan, että joutuisi tutkimaan esimerkiksi 
historiallista aikakautta, josta ei ole saatavilla nopeaa Wikipedia-aineis-
toa. Kiire, kiire, kiire! kirjoittaa 2010-luku Facebook-päivitykseensä (vai 
onko sekin jo auttamattoman vanhanaikainen sovellus?) ja ottaa samalla 
tuiki tärkeää selfietä itsestään. 

Tämän me tiedämme: Mika Waltari ei koskaan käynyt Egyptissä, 
mutta historiantutkijatkin vaikuttuivat Sinuhe egyptiläisestä. Niin vakuut-
tui kirjailijan koirakin, joka Waltarin ullakolla haukkui näkymättömiä 
romaanihenkilöitä. Mutta oikeastaan on yhdentekevää, kävikö Waltari 
koskaan Egyptissä. Eihän sellaista Egyptiä, jonne hän Sinuhensa sijoitti, 
ollut ollut enää vuosituhansiin. Historiallinen Egypti piti joka tapauk-
sessa rekonstruoida. 

Kun kirjailija aloittaa työnsä, ei ole mitään muuta kuin valkoinen arkki.
Tyhjä valkoinen tiedosto, jolle piirretään maailma. 
Aki Ollikainen on tuskin kokenut nälkävuosia, eikä Anneli Kantokaan 

ole tiettävästi seissyt hamekaartilaisten rinnalla Tampereella vuonna 
1918, mutta he molemmat ovat kirjoittaneet maailmat, jotka tuntuvat 
pelottavan tosilta. 

Minä olen kirjoittanut romaanin punaisista khmereista – supisuoma-
lainen Pohjois-Karjalan heili. Punaisten kyynelten talon lehtihaastattelussa 
toimittaja kysyi: ”Onko sinulla kulttuurista kompetenssia kirjoittaa ai-
heesta?”
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Kuumottava, mutta olennainen kysymys.  
Onko vajaan kolme viikkoa kestävän ulkomaanmatkan jälkeen edes 

järkeä ryhtyä kirjoittamaan maahan sijoittuvaa romaania? Ei tietenkään 
ole, hullun hommaahan se on. Mutta jos olisin halunnut tehdä elämäs-
säni jotakin järkeväksi luokiteltua, olisin päätynyt johonkin muuhun 
ammattiin. 

Sen, ettei ole syntynyt maassa, elä siellä ja hengitä samaa ilmaa vaik-
kapa khmerien tai saksalaisten kanssa, voi paikata vuosikausien tausta-
tutkimuksella, hyvillä informanteilla, esilukijoilla, jotka saavat suunsa 
auki ja loputtomilla tyhmillä kysymyksillä. 

Mutta voiko riittävän hyvin?
Voiko lainkaan?
Me kirjoitamme aina nykyajasta käsin. 2010-luku, sen asenteet ja 

kieli, oma yhteiskunnallinen asemamme, sukupuolemme, etnisyy-
temme (jatka listaa), ovat vankilamme, mutta ainakin me voimme 
kirjoittaa niistä tietoisina. 

Romaanihenkilöt ovat kuitenkin yhtä epätäydellisiä kuin niiden kir-
joittajat. 

Realistisen nuortenromaanin jälkeen uusi kirjallisuudenlaji tuo uudet 
vaatimukset ja uudet kysymykset, uuden tavan kyseenalaistaa kirjaili-
jantyö – ja niinhän sen pitää ollakin. 

Olen taas lähdössä tutkimusmatkalle. 
Onko minulla kulttuurista kompetenssia tälläkään kertaa? 
Mitä yhteistä on Outokummussa vuonna 1980 syntyneellä naisella 

ja Tšekkoslovakian vastarintaliikkellä toisen maailmansodan aikana? 
Paikkaako puhdas uhkarohkeuteni kulttuurisen pätevyyden? 

Pääsisin toki helpommalla, jos kirjoittaisin romaanin kolmekymppi-
sen hervantalaiskirjailijan elämän kipupisteistä, mutta aihe ei kiinnos-
ta minua, ei sitten lainkaan. En halua kirjoittaa jostakin, jonka keskellä 
joudun olemaan koko ajan.

Oikeastaan: mitä hankalampaa ja työläämpää, sitä kutsuvampaa... 
Historiallinen romaani tarjoaa kirjoittajalleen (ja lukijalleen) pääsyli-

pun aikakoneeseen. Se on eskapismia ja löytöretkeilyä. En ole koskaan 
koulussa oppinut niin paljon historiasta kuin itse tutkimalla, kyselemäl-
lä ja kirjoittamalla. Kirjoittaminen lisää ymmärrystä ja myötätuntoa jo 
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haudattuja jälkipolviamme kohtaan. Lopulta meissä on enemmän yhtä-
läisyyksiä kuin eroja. Emme saa itse päättää, millaiseen yhteiskuntaan 
tai maailmanaikaan satumme syntymään.  

Ja mikä ihme siinä muuten onkin, että juuri kolmekymppiset suoma-
laiset naiskirjailijat ovat viime vuosina alkaneet kirjoittaa sodista? 

Miksi ei? kysyisin mieluummin. Oma ukkini oli sodassa, mutta oli niin 
kuin moni aikakautensa mies: ei koskaan puhunut kokemuksistaan. Hä-
nen velipuolensa kuoli rintamalla. Kenties vasta kolmas sukupolvi on 
niin etäällä tapahtumista, että pystyy kirjoittamaan niistä. Sen sijaan 
että kirjoittaisin ukkini sodasta, kuljenkin kiertotietä: heijastan samoja 
tuntoja khmereihin, saksalaisiin, tšekkeihin. 

Kirjoitan itsestäni, vaikka kirjoitan khmereistä. Punaisten kyynelten ta-
lossa käsittelin muun muassa isäni kuoleman aiheuttamaa surua, vaikka 
lukija ei välttämättä huomaakaan, miten ja missä kohtauksissa. 

Talvella 2012 jatkan samalle syksylle kaavaillun nuorten novellikokoel-
mani Yhden promillen juttujen viimeistelyä ja Punaisten kyynelten talon kirjoit-
tamista. Annan kuitenkin itselleni luvan vaivihkaiseen silmäykseen, jos 
ihan pikkuisen vain selvittäisin, millaista taustakirjallisuutta on tarjolla.  

Tutkimuksen ensimmäinen vaihe paljastaa tämän: Reinhard Heyd-
richista on kirjoitettu sivukirjastollisen verran kirjoja. Operaatio An-
thropoidia käsittelevä kirjallisuus täyttäisi helposti toisen kirjaston. 
On elokuvia, dokumentteja, aikalaishaastatteluja. Minulla on käsilläni 
huomattavasti enemmän taustamateriaalia kuin Punaisten kyynelten talon 
kohdalla. 

Liikaa materiaalia, tulen myöhemmin huomaamaan. 
Se on sekä hyvä että huono asia. 
Maailmalla ja sotahistorian harrastajien keskuudessa Heydrich tun-

netaan hyvin, mutta suomalaiselle rivilukijalle aihe on vieras. Tavallaan 
se on helpotus, mutta siihen, kirjoittamisen etiikkaan, palaan myöhem-
min. 

Löydän Tampereen kirjaston hakukoneella yhden ainoan kirjan ja 
senkin ruotsiksi. Norjalaisen Knut Kristofersenin teos Heydrich – Förintel-
sens arkitekt löytyy Metson elämäkertaosastolta. Tutkimusaihe vaikuttaa 
turvalliselta. Tavallinen lukija ei luultavasti erota mahdollisia pikkuvir-
heitä, vaikka on itsestään selvää, ettei sellaisia pitäisi jäädä julkaistuun, 
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moneen kertaan tarkistettuun kirjaan. 
Kuitenkin jotain aina jää, huokaavat konkarikollegat. 
Historiallista romaania lukevan on voitava luottaa siihen, että his-

torialliset faktat, suuret linjat, on esitetty oikein. Niin minä ajattelen. 
Enemmän tulkinnan varaa kirjailijalla on henkilöhahmojen ja heidän 
toimintansa kohdalla. En voi tavata Heydrichia, eikä hän suomalaista 
alempirotuista, ruskeasilmäistä naista suostuisi tapaamaankaan, joten 
minun on käytettävä kirjailijan kaikkein tärkeintä työkalua: minun on 
kuviteltava hänet. Minun on kirjoitettava oma tulkintani hänestä. 

Mutta vielä ei olla niin pitkällä. Itse asiassa ollaan h y v i n kaukana 
kirjoista ja kansista ja lukijoista. 

Vuosien myötä olen oppinut, että romaaniaihe on hauras kuin kallis-
arvoinen antiikkiruukku. Se menee helposti rikki ja jos se hajoaa, sitä 
ei saa liimaamalla entiselleen. Aiheesta onkin parempi olla kuiskimatta 
kovaan ääneen. 

Annelille tietenkin kerron.
Kirjailija Anneli Kanto on parhaita ystäviäni, sparraajiani ja (monien 

muiden lajien ohella) historiallisen romaanin mestari. Olemme kirjoitta-
neet yhdessä Kuparisaari-nimisen fantasiatrilogian, joka näin myöhem-
min ajateltuna edustaa vaihtoehtohistoriaa. 

Kun otan Heydrichin puheeksi ensimmäisen kerran La Famille -kan-
takahvilassamme, Anneli huudahtaa heti: 

”Prahan teurastaja!” 
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Taustatyö käynnistyy

Keväällä 2012 kirjoitan Punaisten kyynelten taloa ja hion nuorten tarina-
kokoelmaani, mutta Lidice vaatii huomiotani.

Prahan matkan jälkeen tempaudun niin vuoteen 1942, että kirjoitan 
aiheesta kolumnin. Samaan aikaan minua hirvittää: entä jos joku tark-
kasilmäinen lukija hoksaa, että lämmittelen romaani-aihettani? Entä jos 
joku varastaa minulta Heydrichin? 

kirjoiTus julkaisTaan kalevassa 23.2.2012

Nämä jäljet saksalaiset jättivät kirkon seinään 

savustaessaan laskuvarjojääkäreitä ulos kryptasta.

17 
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Taustatyö käynnistyy

Keväällä 2012 kirjoitan Punaisten kyynelten taloa ja hion nuorten tarinakokoelmaani,

mutta Lidice vaatii huomiotani.

Prahan matkan jälkeen tempaudun niin vuoteen 1942, että kirjoitan aiheesta 

kolumnin. Samaan aikaan minua hirvittää: entä jos joku tarkkasilmäinen lukija hoksaa, 

että lämmittelen romaani-aihettani? Entä jos joku varastaa minulta Heydrichin? 

Kirjoitus julkaistaan Kalevassa 23.2.2012

 

Nämä jäljet saksalaiset jättivät kirkon seinään savustaessaan laskuvarjojääkäreitä ulos kryptasta.

Kartalta pyyhityn kaivoskylän muistoksi

27.5.1942:

Sinä toukokuisena aamuna kello 10.35 Prahan teurastajana tunnettu 

natsijohtaja Reinhard Heydrich ei osannut pelätä, sillä hän ei uskonut tšekeistä olevan 

mihinkään, vastarintaan ainakaan. Niinpä attentaatti tuli täydellisenä yllätyksenä. 

Brittikoulutuksen saaneet agentit odottivat kadunkulmassa Heydrichin autoa ja 

hyökkäsivät. Heydrich, yksi juutalaisten joukkotuhon pääsuunnittelijoista, kuoli 

käsikranaatti-iskussa saamiinsa vammoihin.

10.6.1942:
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Kartalta pyyhityn kaivoskylän muistoksi

27.5.1942:
Sinä toukokuisena aamuna kello 10.35 Prahan teurastajana tunnettu 
natsijohtaja Reinhard Heydrich ei osannut pelätä, sillä hän ei uskonut 
tšekeistä olevan mihinkään, vastarintaan ainakaan. Niinpä attentaatti 
tuli täydellisenä yllätyksenä. 

Brittikoulutuksen saaneet agentit odottivat kadunkulmassa Heyd-
richin autoa ja hyökkäsivät. Heydrich, yksi juutalaisten joukkotuhon 
pääsuunnittelijoista, kuoli käsikranaatti-iskussa saamiinsa vammoihin.

10.6.1942:
Salamurhaa seurasi yli 13 000 pidätystä ja raivokas koston aalto. Agent-
tien perheenjäseniä pidätettiin ja vietiin keskitysleireille.

Natsit valitsivat sattumanvaraisesti kartalta kaupungin, jonka he 
päättivät tuhota esimerkin ja pelotteen vuoksi. Lidice sijaitsee 20 kilo-
metriä Prahasta pohjoiseen.

Kaivoskylän kaikki parisataa miestä ammuttiin, lapset ja naiset ero-
tettiin toisistaan. Naiset lähetettiin keskitysleireille, osa ”rodullisesti 
sopivista” lapsista adoptoitiin saksalaisiin perheisiin. Kylä poltettiin ja 
jyrättiin maan tasalle. Alueesta painatettiin uusi kartta, jossa Lidiceä ei 
enää mainittu.

Prahan Dox-nykytaiteen museossa on esillä Silent Village -niminen, 
koskettava näyttely, joka kuvaa 70 vuoden takaisia tapahtumia. Tulee 
olo: miksi en tiennyt tästä(kään)? Mustavalkoisessa kuvassa näkyy talo, 
jonka edustalle on jäänyt yksinäinen matkalaukku. Toisessa kuvassa so-
tilas pitelee määrätietoisesti bensakanisteria.

Lidice elpyi sittemmin, ja nykyisin siellä asuu noin 500 ihmistä.

Tammikuu 2012:
Methodiuksen ja Kyrilioksen ortodoksikirkko ei ole Prahan suosituim-
pia nähtävyyksiä. Viileänä talviaamuna siellä on lisäkseni yksi amerik-
kalainen eläkeläismies. Kirkon turvaan Heydrichin surmanneet miehet 
aikanaan piiloutuivat, kunnes heidät ilmiannettiin. Jyhkeissä seinissä 
on edelleen luodin reikiä vuosikymmenten takaa, kryptassa vastarin-
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taliikkeen jäsenille omistettu näyttely. He ovat sankareita, rohkeuden 
symboleja.

Kuinka monta natsia tarvittiin seitsemän miehen kiinniottamiseen?
700 sotilasta piiritti kirkon, mutta miehiä ei saatu kiinni elävinä. Kol-

me kuoli rajussa tulitaistelussa, neljä teki mieluummin itsemurhan kuin 
antautui.

Myöhemmin, kun olen jo syvällä taustatutkimuksessa, huomaan, että 
kolumnini on epätarkka. Se on kiusallinen pintaraapaisu. Juuri sel-
laisen kirjoittajan tekele, joka on kuullut aiheesta ensimmäistä kertaa. 

Taustatutkimus on valtavan suuren palapelin kokoamista.
(Etkö tosiaan keksisi omaperäisempää metaforaa?)
Kolumnin kirjoittamisvaiheessa olin löytänyt korkeintaan reunapa-

lat. Viikko viikolta, kuukausi kuukaudelta kuva tarkentuu, mutta en ole 
varma siitä, muodostaako edes romaani kokonaista palapeliä. Jotain jää 
aina puuttumaan, koska osa paloista on kadonnut. Ehkä onkin niin, että 
lukija kaivaa taskuistaan viimeiset palaset.

Prahassa ollessani lähetän juttutarjouksen kotimaisen Historia-lehden 
päätoimittajalle. Ehdotan henkilökuvaa Reinhard Heydrichista. 

Saan nopeasti vastauksen. 
Eläköön! 
Näinä aikoina on suuri ihme, että ostava toimittaja a) ylipäätään vas-

taa freelancerin viestiin (koska nykyinen työelämä ei suotta harrasta hy-
viä käytöstapoja) b) tilaa jutun!

Hei,
Kiitos juttutarjouksestasi. Voisin hyvinkin tarttua aiheeseen.

- toivon, että juttu on “kerronnallisesti”, historian faktat huomioiden kirjoitettu. 
Vaikka aihe on raaka, toivon, että sitä ei käsitellä väkivallalla mälläten vaan ihmi-
syyttä kunnioittaen.  

- tekstiä olisi hyvä jakaa 2-3 kainaloon.
- Pituus n. 10 000 merkkiä. Pyydän huomioimaan, että meillä on juuri seuraavas-

sa numerossa juttu “diktaattorien mielenliikkeistä, siitä miten ihmisestä muovautuu 
diktaattori”. Joukossa toki myös Hitler. Tulossa on myös artikkeli keskitysleireistä 
– joten näihin teemoihin ei kannata liiemmälti paneutua.
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Näillä ajatuksilla otan mielelläni jutun vastaan. 

Hei!
Teksti tulee ohessa. En ole vuosiin ollut yhtä innoissani mistään lehtijutusta, toivot-
tavasti se välittyy. Sehän on silkkaa trilleriä alusta loppuun.

Kuka ilmiantoi salamurhaajat? Se jäi jutussa auki, koska lähteet antavat useita 
eri nimiä. 

Kuukausia myöhemmin huomaan, että tämäkin juttu on epätarkka, 
ilmiantajako muka tuntematon, mutta minkäs teet? Harvaa lehtijuttua 
varten tulee lukeneeksi yhtä monta kirjaa kuin romaania varten. 

On hyvä oivaltaa, että juuri tätä pintatason journalismia me luemme 
lehdistä joka ainoa päivä ja sen varaan pohjaamme kuvamme maailmas-
ta. Toki tutkivaa journalismia on, mutta tässä talouskurimuksessa kai-
ken aikaa vähemmän. 

Lokakuussa 2013 Historia-lehti lakkautetaan. Seuraavaan lehteen oli-
si ollut tulossa kirjoittamani henkilökuva Lina Heydrichista – olen pik-
kuhiljaa havahtumassa siihen, että vaimo taitaa olla miestään kiinnos-
tavampi – sekä sivun kokoinen mainos Punaisten kyynelten talosta. Lehden 
lopettaminen on todella sääli, mutta kertoo niin paljon tästä ajasta. 

Pienet eivät pärjää suurten puristuksessa. 
Tilaus muuttuu Tieteen Kuvalehden Historia-lehden tilaukseksi.
Onhan aviisissa kiiltävä kansi ja värikuvat, mutta sitä tehdään – kä-

sittääkseni – Tanskasta käsin ja varsin viihteellisellä otteella. Gestapoa 
käsittelevän jutun kirkuva taitto voisi olla suoraan Seiskasta. 
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Julkaisematon henkilökuva

Teksti: Terhi Rannela 

Elämäni sotarikollisen rinnalla / Prahan teurastajan puoliso

Tietolaatikko:
Lina von Osten / Heydrich / Manninen
* syntyi 14.6.1911, kuoli 14.8.1985. Oli kotoisin Fehmarnista, Saksalle 
kuuluvalta Itämeren saarelta, ja kuoli siellä.
* Tunnetun natsijohtaja Reinhard ”Prahan teurastaja” Heydrichin vaimo. 
* Pariskunnalle syntyi kaksi poikaa: Klaus ja Heider ja kaksi tyttöä: Sil-
ke ja Marte. Esikoinen Klaus kuoli kymmenvuotiaana liikenneturmassa 
reilu vuosi isänsä kuoleman jälkeen. 
* Tyttäret ovat pysytelleet poissa julkisuudesta, mutta Heider Heydrich 
herätti vuonna 2011 Tšekissä pahennusta vaatimalla Panenské Břežany 
-linnan restaurointia. Reinhard Heydrichin toimiessa Böömin ja Määrin 
protektoraatin käskynhaltijana perhe asui linnassa. Natsit olivat taka-
varikoineet sen juutalaisomistuksesta. 
* Sodan jälkeen Lina muutti lapsineen Fehmarniin – jossa Heydricheillä 
oli ollut kesähuvila – ja perusti Imbria Parva -nimisen hotelli-ravintolan. 
* Lina avioitui uudelleen suomalaisen teatterijohtaja Mauno Mannisen 
kanssa vuonna 1965 karistaakseen pahamaineisen sukunimensä. Liitto 
oli lyhyt. 

Me kaikki tunnemme Eva Braunin, Hitlerin salaperäisen mielitietyn, 
jonka olemassaolo paljastui vasta toisen maailmansodan jälkeen. Me 
muistamme propagandaministeri Joseph Goebbelsin vaimon, Mag-
dan, sen, joka ennen itsemurhaansa riisti hengen kuudelta  lapseltaan.  
Mutta kuinka moni on kuullut Lina Heydrichista?

Youtube-videopalvelusta löytyy kolme minuuttia 13 sekuntia kestävä 
haastattelu vanhasta naisesta, joka on pukeutunut harmaaseen jakkuun 
ja punaiseen poolopaitaan. Kaulassaan hänellä on valkoiset helmet. Kuin 
kuka tahansa elämää nähnyt leski, nainen muistelee haikeasti edesmen-
nyttä miestään:
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– Olen sitä mieltä, että sillä, mitä puolisoni teki, oli ainoastaan positii-
vinen vaikutus Saksaan. Hän ajatteli vain tšekkien parasta.

Valkohapsinen nainen on Lina Heydrich, pahamaineisen natsijohtaja 
Reinhard Heydrichin vaimo. Reinhard Heydrich tunnettiin aikanaan 
paremmin liikanimillä ”Prahan teurastaja” ja ”Valkoinen peto” – jälkim-
mäistä Heydrich piti pelkästään imartelevana. Heydrichilla oli mon-
ta titteliä, kuten SS-kenraali ja Valtakunnan pääturvallisuusviraston 
ensimmäinen päällikkö. Uransa huipulla ollessaan hän toimi Prahassa 
Böömin ja Määrin protektoraatin käskynhaltijana.

Lina oli uskollinen vaimo ja kuten natsi-ideologiaan kuului: ennen 
kaikkea kodille ja perheelle omistautunut äiti. Ajanhenkeä kuvastavat 
kansallissosialistisen naisliiton johtaja Gertrud Scholtz-Klinkin sanat: 

– Me tuomme äitiydemme hedelmät Führerille ja sanomme hänelle: 
Tämä on parasta mitä voimme tarjota. Siksi tämä kuuluu sinulle.

– Aikamme Böömissä oli valtavan hienoa, Lina muistelee kyynelsil-
min. – Kunpa voisin vielä palata siihen aikaan.

Videolla vanhus pyyhkii pölyjä seinälle ripustetusta miehensä kuolin-
naamiosta. Naamion mies nukkuu ikuista untaan. Heydrich haudattiin 
Berliiniin sankarivainajien hautausmaalle. Historiantutkijoille vierailu 
hautapaikalla on turha: Heydrich kaivettiin haudastaan ennen puna-ar-
meijan saapumista Berliiniin – ilmeisesti natsitoverit halusivat kuljettaa 
sankarinsa ruumiin turvaan. 

Lina Heydrichin elämäkerta Mein Leben mit Reinhard – die persönliche 
Bio graphie (Elämäni Reinhardin kanssa – henkilökohtainen elämäkerta 
2012. Alkuperäinen teos Leben mit einem Kriegsverbrecher – Elämäni sota-
rikollisen kanssa on vuodelta 1984) on kiinnostavaa luettavaa, mutta 
myös klassinen esimerkki epäluotettavasta kertojasta. 

– Reinhardilla ei ollut mitään juutalaisia vastaan, eikä hänellä ollut 
mitään tekemistä tuhoamisohjelman kanssa.

Todellisuudessa Reinhard Heydrich oli yksi niistä natsijohtajista, 
jotka päättivät ”juutalaiskysymyksen lopullisesta ratkaisusta” Wann-
seen konferenssissa tammikuussa 1942. Vaikka muodollisista kokous-
pöytäkirjoista ei löydy sanaa ”joukkomurha”, konferenssissa puhuttiin 
avoimesti ”tuhoamisesta” ja ”annihiloinnista”. Pöytäkirjojen avulla pys-
tyttiin todistamaan juutalaisvainojen järjestelmällisyys Nürnbergin oi-
keudenkäynnissä.
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Leskeksi 30-vuotiaana

Hitler piti Heydrichin edeltäjää, Konstantin von Neurathia, liian lep-
suna käskynhaltijan toimeen ja halusi kylmäverisenä tunnetun Heyd-
richin palauttavan Prahaan kurin ja järjestyksen, minkä mies myös teki. 

Tšekkimiehen kommentti Lina Heydrichin haastatteluvideon jäljessä 
kertonee nykyihmisten tunnot Heydrichista:

– Svine Nacistické!
Käskynhaltija Heydrichista povattiin aikanaan Hitlerin manttelin-

perijää. Ehkäpä Linallakin oli suuria unelmia edustusvaimoudesta. Elä-
mäkerrassaan hän kirjoittaa tunteneensa itsensä prinsessaksi nähtyään 
Prahan ensimmäisen kerran, unelmien ja satujen kaupungin. 

Muutto Berliinistä Prahaan merkitsi pariskunnalle uuden alkua. Ber-
liinissä Reinhard oli ollut kyltymätön työnarkomaani. 

– Kymmenestä vuodesta Reinhard ei ollut kotona seitsemään vuo-
teen, Lina on todennut.

Reinhard Heydrichin nousujohteinen ura natsihierarkian portail-
la katkesi natsiviranomaisten yllätykseksi kuitenkin kesällä 1942, kun 
Tšekkoslovakian Britanniasta käsin johdettu vastarintaliike onnistui 
salamurhaamaan hänet keskellä kirkasta päivää. Kukaan ei osannut ar-
vata, miten ankariin kostotoimenpiteisiin Hitler ryhtyisi. 

Hitler määräsi tuhansia tšekkejä pidätettäväksi ja teloitettaviksi. Kar-
talta valittiin kaksi pientä kylää, Lidice ja Ležáky, kokonaan tuhottavik-
si. Yli 16-vuotiaat miehet ammuttiin, naiset lähetettiin keskitysleireille, 
lapset kaasutettiin. Muutama ulkonäöltään edullinen lapsi lähetettiin 
arjalaistettaviksi saksalaisperheisiin. Kaikki rakennukset poltettiin ja 
rauniot jyrättiin maan tasalle hautausmaita myöten – kylät kirjaimelli-
sesti pyyhittiin kartalta. 

Reinhard Heydrich ei itse asiassa kuollut salamurhaajan luotiin, vaan 
myöhemmin verenmyrkytykseen sairaalassa. Ironista kyllä, hän olisi 
saattanut pelastua penisilliinin ansiosta, mutta lääkkeitä oli tuohon ai-
kaan saatavilla ainoastaan Britanniasta ja Yhdysvalloista.

Käskynhaltija oli kuollessaan 38-vuotias. Hän jätti jälkeensä viimei-
sillään raskaana olevan vaimon, joka oli täyttävä muutaman viikon ku-
luttua 31 vuotta, ja kolme lasta.
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”Etkö tunne Mein Kampfia?”

Opiskelija Lina von Osten ja laivastoupseeri Reinhard Heydrich tapa-
sivat Kielissä joulukuussa 1930 Linan koulun järjestämissä tanssiaisissa. 
Muistelmissaan Lina maalaa kuvaa 19-vuotiaasta itsestään ja 26-vuo-
tiaasta univormupukuisesta tulevasta sulhasestaan. Suhteen alkuhuu-
ma oli intensiivinen, sillä pariskunta kihlautui jo joulukuun kahdeksas-
toista.

Reinhard oli tunnettu naistenmies koko elämänsä ajan ja tuli erotetuk-
si laivastosta  holtittomien naisseikkailujensa vuoksi. Hän oli saattanut 
raskaaksi esimiehensä tyttären, mutta Linaan ihastuttuaan ei aikonut 
naida tätä. Monet elämäkerturit pitävät potkuja paitsi yhtenä Heyd-
richin elämän suurimmista pettymyksistä myös merkittävänä käänne-
kohtana. Nöyryytetyn, tyhjän päälle joutuneen ja rahattoman miehen 
piti keksiä uusi suunta elämälleen – ja suunnan keksi natsimyönteisessä 
perheessä varttunut Lina. 

– Mitä? Etkö ole lukenut Mein Kampfia? morsian kysyi tyrmistyneenä 
eräillä pariskunnan ensimmäisistä treffeistä.

Lina kutsui Hitleriä Jumalakseen. Kerrotaan, että iltaisin Lina ja 
Heydrich lukivat yhdessä Taisteluni-kirjaa ja keskustelivat sen luvuista. 
Alunperin Lina olikin miestään paljon poliittisempi. Lina liittyi Saksan 
kansallissosialistiseen työväenpuolueeseen vuonna 1929. Hänen kerro-
taan olleen paikalla, kun punainen hakaristilippu ensi kertaa nostettiin 
Kielissä näyttävästi esiin. 

Passiivinen Kerrotaan-ilmaus toistuu tässä jutussa muutaman kerran, 
sillä lähteet eivät ole täsmällisiä – mutta tarinat ovat kertomisen väär-
tejä. 

Lina työskenteli Kielin puoluetoimistossa ja osallistui aktiivises-
ti natsipropagandan levittämiseen. Puolueen kautta Lina oli solminut 
hyödyllisiä kontakteja. 

Hän kuiski miehensä taidoista ystävälleen Karl von Ebersteinille, joka 
tunsi Heinrich Himmlerin. Himmler oli perustamassa Hitlerin suojelus-
kaartiksi kaavailtua SS:ää. Heydrichille järjestyikin työhaastattelu, jonka 
Himmler peruutti viime tingassa sairauteen vedoten. Lina vähät välitti 
pienestä vastoinkäymisestä ja saattoi miehensä junaan. Heydrichin ensi-
vaikutelma teki välittömästi vaikutuksen Himmleriin, joka palkkasi mie-
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hen siltä istumalta. Kipuaminen natsihierarkian huipulle saattoi alkaa.
Mitä olisi tapahtunut, jos Heydrich ei olisi koskaan saanut potkuja 

laivastosta? Jos hän olisi saanut pitää työpaikkansa ja vapaa-ajalla kes-
kittyä intohimoihinsa, viulunsoittoon ja miekkailuun. Olisiko useampi 
ihminen säästynyt natsien kauhuilta? 

Salaista päiväkahviseuraa

Fehmarnin saarella, Linan kotiseudulla, Tanskan eteläpuolella, natsit 
paitsi viettivät leppoisia kesäpäiviä myös pitivät kokouksiaan. Erään 
SS-miesten ja poliisijohdon palaverin jälkeen Reinhard lensi omalla 
koneellaan Berliiniin – niin hänellä oli tapana tehdä. Lina jäi huvilalle. 
Saarelle jäi myös SS-vastavakoilun päällikkö Walter Schellenberg, jolla 
sattui olemaan vapaapäivä. Muistelmissaan hän kirjoittaa:

– Lina pyysi minua seurakseen. Lähdin, kysymys oli vain harmitto-
masta retkestä. Joimme kahvia ja keskustelimme kirjoista, taiteesta ja 
konserteista. Lina nautti kulttuurista, mutta sai vain harvoin mahdolli-
suuden puhua siitä. Ajoimme kotiin ennen hämärää.

Neljä päivää myöhemmin Berliinissä Heydrich kutsui Schellenbergin 
ravintolaan. Heydrich oli hyvällä tuulella. Tilattiin drinkkejä, Schellen-
berg maistoi omaansa. Yhtäkkiä Heydrichin kollega tokaisi:

– No, kuinka vaimoni kanssa meni? Oliko teillä hauskaa?
Schellenberg säikähti. Vakoilun ammattilaiset virnistivät: 
– Kai sinä tajuat, että sinua tarkkaillaan koko ajan? 
Heydrichin hyvä tuuli oli tiessään.
– Olet juuri juonut myrkkyä. Se tappaa sinut kuudessa tunnissa. Jos 

kerrot minulle kaiken, mitä sinä päivänä tapahtui, annan sinulle vasta-
myrkyn. 

Schellenberg kävi mahdollisimman rauhallisesti läpi päivän tapah-
tumat ja yritti vakuuttaa, ettei mitään kertomisen arvoista oikeastaan 
tapahtunut.

– Minun täytynee uskoa sinua, mutta sinun tulee antaa kunniasanasi, 
ettei tällainen koskaan enää toistu, Heydrich sanoi. 

Mies antoi sanansa. 
Schellenbergille ojennettiin Dry Martini, joka maistui oudolta. Juo-
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maan oli lisätty jotain, Schellenberg toivoi sen hartaasti olevan vasta-
myrkkyä. 

Hän selvisi sodasta ja todisti oikeudessa muita natseja vastaan. Hän 
sai kuuden vuoden vankilatuomion vuonna 1949, mutta vapautui vuo-
den kuluttua huonontuneen terveydentilan vuoksi. Schellenberg kuoli 
syöpään vuonna 1952. Coco Chanel – (ilmeisesti) hänen sodanaikainen 
rakastajansa – maksoi hautajaiskulut. 

Lähteet:
Lina Heydrich: Mein Leben mit Reinhard – die persönliche Biographie. Druffel & 
Vowinckel 2012. 

Walter Schellenberg: The Memoirs of Hitler’s Spymaster. Andre Deutsch Ltd 
2006.

Kirjoittaja on kirjailija, jonka tänä syksynä ilmestynyt historiallinen 
romaani Punaisten kyynelten talo sijoittuu punakhmerien hirmuhallinnon 
aikaan. 



27

Lina Heydrich herättää keskellä yötä 

Vuonna 2013 minulta alkaa vapautua aikaa historialliseen romaaniin 
numero kaksi. Samalla kun viimeistelen Punaisten kyynelten taloa, tilai-
len pikkuhiljaa taustakirjallisuutta. 

Löydän internetistä kiinnostavan kuriositeetin: Ballantine’s Illustrat-
ed history of the violent century -sarjan teoksia. Ensimmäinen tilaama-
ni kirja on nimeltään Lidice: sacrificial village. Kuvat ovat minulle tärkeitä. 
Tarvitsen valokuvia avukseni kirjoittaessani kuvauksia. 

Kirja saapuu Yhdysvalloista asti ja tuoksuu voimakkaasti tupakalta.
Mietin kirjan edellistä omistajaa, oliko hän sotaharrastaja, nyt jo ehkä 

edesmennyt, omaiset luovuttaneet kirjat myyntiin. 
Toinen tilaamani kirja osoittautuu yhdeksi keskeisimmäksi, joskin sa-

maan aikaan problemaattisimmaksi lähteeksi. Teos on Lina  Heydrichin 
omaelämäkerta, Mein Leben mit einem Kriegsverbrecher.

Nimessä on linamaista sarkasmia: suuren yleisön silmissä hänen mie-
hensä oli sotarikollinen, holokaustin pääarkkitehti, mutta vaimo oli elä-
mänsä loppuun saakka eri mieltä. Linalle aikanaan myönnetty sotales-
keneläke herätti aikanaan Länsi-Saksassa suurta kohua. 

Heydrich-aiheinen kirjallisuus on hyvin maskuliinista, miesten kir-
joittamaa. Vaikka Heydrich tulee olemaan romaanini keskiössä – atten-
taatista kaikki saa alkunsa – en kuitenkaan aio tehdä hänestä näkökul-
mahenkilöä. On valinta olla antamatta hänelle ääntä, hän on jo saanut 
sen riittävästi kuuluviin (Wannseen konferenssin lopputulema!). On 
valinta vaientaa hänet. 

Heydrichin selän takaa löytyy kiinnostavampaa mikrohistoriaa. 
Löydän viimeisillään raskaana olevan vaimon ja kolme pientä lasta. 
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Mutta Heydrich-kirjallisuudesta en löydä heistä juurikaan merkintöjä.  
Voisiko Linasta tulla yksi näkökulmahenkilöistä?
Keitän teetä – keitän teetä aina, tee on kirjoittamispolttoainettani – ja 

luen sähkökirjalukulaitetta parvekkeella. Taivas on pahaenteisen mus-
ta, salamoi, ukkonen ei anna armoa. 

Olen nuori mies, joka hyppää laskuvarjolla tuntemattomaan joulu-
kuussa 1941. Olen nuorukainen, jolle on annettu itsemurhatehtävä. Olen 
nuori nainen, joka puolta vuotta myöhemmin sattuu nousemaan juuri 
siihen raitiovaunuun, joka osuu attentaattipaikalle. Olen Lina Heydrich, 
joka hyvästelee Berliiniin työmatkalle lähtevän miehensä. Olen nuori li-
diceläinen tyttö, jolla on koko elämä edessään. 

Ukonilma on raju ja pahaenteinen. 
Näen mielessäni SS-pääkalloja, kotkia ja salamoita. 
Pelkään olla yksin kotona.

Kirjoitan blogiini:
”Punaisten kyynelten talo on ollut sen verran raskas prosessi emotionaali-
sesti, että tein itselleni lupauksen:

En kirjoita sanaakaan kaunoa kesäkuussa.
Lepäilen, annan mielen tasaantua punakhmerien kauhuista, lueske-

len, mietiskelen, olen, nukun.
(Lisäys syksyllä 2014: herrajumala, kuukausi on liian lyhyt aika kir-

joittamisesta toipumiselle!).
Tällaiset lupaukset ovat oudon tehokkaita.
Alitajunta ikään kuin iskee silmää, ähäkutti.
Olen nimittäin kirjoittanut ja tehnyt taustatyötä kuin mielipuoli. Yht-

äkkiä seuraavan romaanini palaset loksahtivat paikoilleen: ne ovat olleet 
odottamassa puolitoista vuotta. Nyt ne saivat kauan kaipaamaansa tilaa 
järjestyä ja tekivät sen oitis.

Ensin naurahdan, kun saksankielistä taustakirjallisuutta alkaa put-
kahdella maailmalta. Mitä oikein kuvittelin itsestäni? En millään pysty 
lukemaan paksuja kirjoja ruostuneella lukiosaksallani. 

Kun maltan tarttua kirjallisuuteen uudestaan, pahin säikähdys me-
nee ohi. Kun aihe on riittävän kiinnostavaa, intensiivistä, koukuttavaa, 
nukuksissa ollut kielitaito elpyy ja palaa. Ei ole tarpeen ymmärtää joka 
ainoaa sanaa, kunhan oivaltaa keskeisimmät ajatukset. 
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Ja kyllä naapurit, jos kuulette parvekkeelta saksankielistä muminaa, 
das bin ich.”

Keskellä yötä herään siihen, että Lina Heydrich puhuttelee minua. 
Hän on minuun tyytymätön. Hän antaa ohjeita, kuinka minun tulisi 
kirjoittaa hänestä. Hän ei ole tehnyt mitään pahaa, muistanhan sen? 

Sodan jälkeen rouva Heydrich kaunisteli totuutta kaikin mahdollisin 
tavoin ja kirjoitti miehestään oikaisuja eri lehtiin. Voisi sanoa, että hän 
ripustautui miehensä muistoon, eikä koskaan päässyt yli tämän kuole-
masta. 

Lina kuoli elokuussa 1985 ollessaan 74-vuotias. 
Netistä löytyy hätkähdyttävä tv-haastattelu. 

Lina tšekkiläisen television haastattelussa vuonna 1978.

Lina on harmaatukkainen, ryppyinen vanhus, jolla on punainen 
 poolo  paita ja harmaa bleiseri. Hän on nuhjuisen näköinen, mutta 
 hänessä  on jäljellä vuosikymmenten takaista määrätietoisuutta:

”Mieheni teki kaiken Saksan kansan parhaaksi. Prahassa elin elämäni 
parhaat vuodet.”

En halua herätä Lina Heydrichin takia. 
Näin intensiivinen kirjoittaminen ahdistaa minua. 
Lina Heydrich alkaa ahdistaa minua, mutta öinen tapaamisemme on 

vasta esimakua siitä, mitä tuleman pitää. 
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Lina tšekkiläisen television haastattelussa vuonna 1978.

Lina on harmaatukkainen, ryppyinen vanhus, jolla on punainen poolopaita ja 

harmaa bleiseri. Hän on nuhjuisen näköinen, mutta hänessä on jäljellä 

vuosikymmenten takaista määrätietoisuutta:

”Mieheni teki kaiken Saksan kansan parhaaksi. Prahassa elin elämäni parhaat 

vuodet.”

Prahan-vuosina rouvan aviomies oli päättämässä juutalaiskysymyksen lopullisesta 

ratkaisusta. Wannseen konferenssin pöytäkirjaan on merkitty myös 2300 Suomen 

juutalaista. 

En halua herätä Lina Heydrichin takia. 

Näin intensiivinen kirjoittaminen ahdistaa minua. 

Lina Heydrich alkaa ahdistaa minua, mutta öinen tapaamisemme on vasta 

esimakua siitä, mitä tuleman pitää. 



30

Kirja, joka inspiroi ja saa raivon valtaan

Laurent Binet on syypää siihen, miksi haluan pitää työpäiväkirjaa. 
Binet on vuonna 1972 syntynyt ranskalainen kirjailija, joka on tullut 

tunnetuksi Reinhard Heydrichin attentaattia käsittelevästä romaanis-
taan HHhH, josta on nyttemmin tekeillä myös elokuva. 

Binet’llä on hyvin ankaria, mutta myös mielenkiintoisia ajatuksia ro-
maanin kirjoittamisesta. Hän ei oikeastaan itse kirjoita fiktiota, vaan pi-
kemminkin metafiktiota – teoksessaan HHhH hän kommentoi jatkuvas-
ti kirjoitusprosessiaan, löytämiään lähteitä, tapaamiaan ihmisiä, jotka 
vievät häntä taustatöiden tekemisessä eteenpäin ja niin edelleen. Kirjan 
luokitteleminen on vaikeaa, varsinainen tietokirja se ei ole, muttei ro-
maanikaan. Dokumenttiromaani, faktio? 

Varsinainen tarina ei ole keskiössä, vaan se, kuinka Binet historiaa kir-
joittaa. HHhH käsittelee kirjoittamisen prosessia, se on dokumentaari-
nen työpäiväkirja, joka yhdistää kiehtovan historiallisen tarinan ja kir-
jailijan (kiusallisen) yksityiselämän. 

”Gabčik – that’s really his name – really did exist”, Binet käynnistää 
teoksensa (joo, luen kirjaa englanniksi, en ole ranskankielentaitoinen). 
Hän kuvailee sängyllä makaavaa miestä ja pohtii, kuuliko tämä Prahan 
raitiovaunujen äänet. Sitten Binet viittaa Milan Kunderaan, joka on ker-
tonut häpeävänsä sitä, että joutuu keksimään nimet romaanihahmoil-
leen. Binet’n mielestä Kunderan olisi pitänyt mennä vielä pitemmälle: 
Mikä on vulgaarimpaa kuin keksitty hahmo? 

Lukijat rakastavat ja vihaavat Binet’tä.
Minäkin rakastan ja vihaan häntä. 
Binet halveksuu kaikkea, minkä kirjailija keksii. Hän vihaa realistista, 
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historiallista romaania lajina.  
Hänen mielestään kaiken teokseen tulevan materiaalin pitäisi olla tar-

kistettavissa ja perustua historiallisiin faktoihin, olemassa oleviin läh-
teisiin. Hän ei esimerkiksi voi sietää keksittyjä dialogeja, joilla kirjailija 
koristelee autenttisia tapahtumia. 

Hänen mielestään on kolme keinoa, joilla rekonsturoida historiallinen 
keskustelu: 1) poimia äänitteestä 2) poimia videotallenteesta 3) poimia 
silmiinnäkijän muistiinpanoista.

Binet pitää historiallisten romaanien vuoropuheluita kiusallisina ja 
alleviivaa väitettään kirjoittamalla naurettavan pateettisen keskustelun 
nuoren Reinhardtin ja Bruno-isän välillä. 

Binet on rasittavan arrogantti – kustantaja halusi poistaa hänen teok-
sestaan 20-sivuisen katkelman, jossa kirjailija haukkui erästä historial-
listen romaanien kirjoittajaa… Mutta jotain äärimmäisen kiehtovaa kir-
jailijassa silti on.

Jotakin uutta, raikasta, omaperäistä, vallankumouksellista.
Harvalla kirjailijalla on taitoa (saati uskallusta) huojuttaa rakenteita. 
Lupaavasti alkanut tarinani on jumissa, kun Binet on kyseenalais-

tanut kerronnalliset ratkaisuni. Olen lukossa. Binet on asettanut nau-
runalaisiksi ne kohtaukset, joiden kirjoittamista olen suunnitellut. 
18-vuotiaan Linan ja Reinhardin ensikohtaamisen tanssiaisissa, heidän 
kävelyhetkensä Kielin puistossa, salamarakastumisen ja kihlautumisen. 
Ranskalainen sanoo haluavansa välttää saippuaisten rakkauskohtaus-
ten kirjoittamista, sillä ne ovat liian kitchiä. 

Kuinka kaveri kehtaa: itsehän hän kaiken aikaa repostelee omilla 
naisjutuillaan! 

Mitä pitemmälle kirjaa luen, sitä enemmän minua alkaa kiinnostaa, 
miten Binet käsittelee Lina Heydrichia.

”Voisin kirjoittaa operaatio Anthropoidista mainitsematta kertaakaan 
Lina Heydrichin nimeä. Mutta jos haluan kirjoittaa Reinhard Heydrich-
in muotokuvan, on vaikeaa ignoroida vaimon rooli”, Binet kirjoittaa.

Kirjassa on yhdeksän merkintää vaimosta.
Binet ostaa Linan muistelmat pitkän harkinnan jälkeen ja pyytää ys-

tävänsä kääntämään hänelle saksankielistä tekstiä.
Hän lainaa suoraan Schellenbergin muistelmista tarinan siitä, miten 

Reinhard Heydrich suhtautui Linan ja Walterin salaiseen tapaamiseen. 
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Kohtaus on melkein sanasta sanaan sama, kritiikitön. Itse uskon, että 
Schellenberg liioitteli rohkeuttaan. Tuskin hän olisi uskaltanut uhmata 
Heydrichia myrkyllinen drinkki kädessään. 

Binet väittää aika häikäilemättömästi, että Schellenbergillä ja Linalla 
oli seksisuhde. Väite ei ole linjassa sen kanssa, että kirjoittaja perään-
kuuluttaa historialliselta romaanilta vedenpitäviä todisteita. Ei ole 
äänitteitä, ei videotallenteita, ei tokikaan silminnäkijöitä. Me emme yk-
sinkertaisesti koskaan saa varmuutta: Schellenberg ei todellakaan asiaa 
vahvista muistelmissaan, Linasta puhumattakaan. 

Aikalaispuheissa Lina näyttäytyy lojaalina vaimona. Ja mitä enemmän 
Linaan tutustun, sitä vähemmän uskon seksisuhteiden mahdollisuu-
teen. Miesten elämä oli tuohon aikaan vapaata, Reinhard saattoi tehdä 
mitä vain. Lina oli sidottu lapsiin ja kotiin ja aika ajoin aviomies laittoi 
vakoojat varjostamaan puolisoaan. 

Pekka Lounelan ja Ilona Tainion Mauno Mannisesta kertovassa kir-
jassa kirjoitetaan Linan sopeutumisesta Helsinkiin 1960-luvulla:  

”Alku oli hankalaa. Helsingin saksalaiset eivät olleet tietääkseen Li-
nasta. Tšekit soittivat tappoviestejä ja lähettivät uhkauskirjeitä, kun sai-
vat tietää häistä. (...) Lina kotiutui parhaansa mukaan ja omaksui teatte-
rinjohtajan vaimon roolin. Hän tutustui johtokunnan jäseniin ja eräiden 
rouviin. Mauno ei ollut edustushenkilö, mutta asemaa ylläpidettiin kut-
sumalla tärkeitä ihmisiä kylään. Sopeutumista auttoi – tai harsoili – se, 
ettei vanhan perhekasvatuksen saanut saksalaisrouva kapinoinut.”

Reinhardin perversioista liikkuu erinäisiä juttuja ja perheen lasten 
väitetään leikkineen juutalaisleikkejä. Tarinat voivat olla yhtä totta kuin 
skandaalinkäryistä sepitettäkin. Minusta ne kuulostavat asioilta, jotka 
ensimmäisenä juolahtavat mieleen natseista kirjoittaessa. Vähän liian il-
meistä ja helppoa, eikö? 

Mainitsen romaanissani Kittyn salongin, jossa yhdistettiin prosti-
tuutio ja vakoilu, mutta minua ei erityisemmin kiinnosta kuvata, mitä 
Heydrich siellä toimitti. Tirkistely ei ole erityisen houkuttelevaa. 

Binet kirjoittaa Linan prinsessaunelman toteutumisesta ja hänen 
puutarhastaan. Hän kirjoittaa Klausin traagisesta kohtalosta. 

Mitä enemmän Linaa tutkin, sitä selvemmin havahdun hänen elämän-
sä avainkokemuksiin: leskeksi jääminen 30-vuotiaana, pojan kuolema, 
omasta asemasta luopuminen, majatalon tulipalo, syöpään sairastuminen. 
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Olipa Linan omalla kontolla mitä tahansa, voinemme olla yhtä miel-
tä, että edeltä mainitut ovat traagisia ja traumaattisia kokemuksia ke-
nelle tahansa. 

Keväällä 2014 Anneli bongaa Gummeruksen syksyn 2015 katalogista 
Binet’n kirjan. Gummerus on ostanut oikeudet teokseen. Oikeastaan 
ihmettelen, että suomalainen kustantaja tarttuu bestselleriin vasta nyt. 

Mutta minulle kirjan julkaisuajankohta on harmittava takaisku!
Olin haaveillut siitä, että saisin romaanini valmiiksi syksyksi 2015. Jos 

samana syksynä ilmestyy kaksi Heydrich-aiheista kirjaa, nehän asettui-
sivat luontevasti dialogiin keskenään. 

Mutta nyt näyttää siltä, että Binet saa suunvuoron ensin ja minä tulen 
jälkijunassa puoli vuotta myöhemmin. 

Romaanini rakenne ei nimittäin, sittenkään, ota asettuakseen ja tam-
mikuussa 2015 olen täysin ulalla. Tässä vaiheessa tekstissä kulkee kak-
si erillistä tarinalinjaa: Praha ja Tampere. Kyllä. Harkitsen projektin 
keskeyttämistä (ja kaiken kirjoittamisen lopettamista). Yritän muistaa 
mitä aina itse opetan: Mikään kirjoittaminen ei koskaan mene hukkaan. 

Eivätkö edes parin vuoden harharetket? 
Poistan yhden hahmoista, mutta se on silkkaa kosmetiikkaa. Äitini 

lohduttaa minua puhelimessa useaan otteeseen ja tarjoutuu jopa keksi-
mään sanataideharjoituksia, joiden avulla pääsisin eteenpäin. 

Minulta ei ilmesty kirjaa.
Sekin tuntuu hirveältä.
Vuodesta 2004 olen julkaissut liki vuosittain. 
Olenko (kirjailijana) olemassa, jos en julkaise? Entä jos tämä takapak-

ki ennakoikin vuosien julkaisutaukoa? 
Olen ahdistunut: miksi en itse pysty näkemään, mistä tekstissä on ky-

symys? Hikoilen rakenteen parissa koko talven. Minusta tuntuu, etten 
koskaan elämässäni enää julkaise mitään. Olen huono ja epäonnistunut, 
ajattelenko todella, että pystyn hallitsemaan näin vaikeaa aineistoa? 
Leikkaan puolet romaanista pois niin karmealta kuin se tuntuukin. Oi-
vallan, että olen kirjoittanut kaksi erillistä tarinaa. 

Ei hätää, Heydrichin valmistuttua en putoa tyhjän päälle, vaan jatkan 
Tampereen jatkosodan käsittelyä.

Mutta Prahalle, attentaatille, Linalle ja kumppaneille on löydettävä 
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uusi näkökulma. 
Yhdessä versiossa Klaus on päähenkilö. Kirjoitan jopa aivan absurdin, 

kokeellisen Italo Calvino -alun, jonka hovilukijani Anneli ja puolisoni 
Pekka nätisti torppaavat. 

Vasta keväällä 2015 vanhennan Linaa 70-vuotiaaksi ja yhtäkkiä teks-
ti alkaakin kulkea. Kivet putoavat reestä ja kirjoittaminen muuttuu 
helpok si. Minä näen hänet silmieni edessä, valkotukkaisen, ryppyisen 
rouvan. Nyt kulkee! kannustaa Anneli. 

Vasta Fehmarnin saarella heinäkuussa saan tekstiin otteen, joka (mie-
lestäni) puuttuu muusta Heydrich-aiheisesta kirjallisuudesta. Itämeren 
navakka tuuli puhaltaa romaanini eloon. Onneksi matkustin. Onneksi 
maltoin olla kärsivällinen. 

Ei saa antaa periksi.
Kellarin tytöille ja pojille pitää antaa aikaa. 
Binet ei edes mainitse Fehmarnia. Olen niitä harvoja kirjoittajia, jot-

ka ovat saarelle matkustaneet, vaikka vasta tuulimyllyjen ja majakoiden 
keskellä alan ymmärtää päähenkilöäni, hänen sielunmaisemaansa. 
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Münchenin arkistot

Syksyllä 2013 nettitiedonhakuni johtaa müncheniläiseen arkistoon. 
Arkistossa on tallessa muun muassa Linan ja Heydrichin kirjeenvaihtoa 
sekä natsien autenttisia asiakirjoja. Meilaan Saksaan ja saan paluupos-
tissa herkullisen liitetiedoston.

Niin kuin Punaisten kyynelten talon kohdalla, saksalainenkin arkisto-
työntekijä kutsuu minua Mr Rannelaksi ikään kuin sotahistoriantutkija 
olisi aina mies. 

Tuntuu kuin istuisin Suuren Salaisuuden päällä, ainoana maailmassa. 
Sehän ei pidä lainkaan paikkaansa, sillä kuka tahansa saa paperit kä-

siinsä ne pyytämällä ja onhan niitä toki monta kertaa pyydettykin. 
Häkeltyneenä luen Reinhard Heydrichin käsin kirjoittamia kirjeitä 

puolisolleen: ”Liebe Lina”. Mitä grafologi mahtaisi sanoa miehen käsi-
alasta? Papereiden joukossa on sanomalehtileikkeitä Heydrichin uralta 
ja kirjoituskoneella laadittu, minuutintarkka ohjelma hänen hautajaisis-
taan.

Se, mikä aluksi näyttäytyy suurena aarteena, hohtavana helmenä, haa-
listuu kuitenkin kuukausien saatossa, jopa niin, että unohdan paperini-
vaskan olemassaolon. 

Kirjoituksista saan aavistuksen historiaa ja ajantuntua, mutta kaipaa-
miani yksityiskohtia en. Yhdessä versiossa kirjoitan tarkan kuvauksen 
Heydrichin hautajaisista ja käännän jopa Himmlerin tolkuttoman pit-
kää ja mahtipontista puhetta, mutta lopulta painan delete-näppäintä. 
Näitä asiakirjoja on käytetty liian paljon. 
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Vain yhden miehen tähden? 

Kirjan nimi – jopa työnimi – on minulle tärkeä. Tunnen olevani ala-
koululainen, joka odottaa opettajalta ainekirjoitusotsikkoa. Opettaja 
kirjoittaa aiheita liidulla tummanvihreälle taululle. Olen ehdollistunut 
otsikolle. Tarvitsen nimen ennen kuin voin päästää tarinan koko voi-
malla ulos häkistään. 

Tiedostollani on ollut monta nimivaihtoehtoa ja toinen toisensa pe-
rään olen hylännyt ehdotuksiani. 

Lista nimivaihtoehdoista:
Vain yhden miehen tähden: 
pidän tästä, koska koko romaani kulminoituu yhden miehen ympäril-

le, vaikkei hän olekaan tarinan minäkertoja. Nimi on kuitenkin yhden-
tekevä, eikä kerro mitään kirjan maailmasta, antaa liian suuren painoar-
von Heydrichille. 

Hitleristä seuraava: 
konkreettinen ja täsmällinen, mutta kuka tietää, että Reinhard Heyd-

richia pidettiin Hitlerin mahdollisena seuraajana? Pikemminkin elämä-
kerran nimi. Haluan antaa äänen attentaatin seurausten uhreille, enkä 
niinkään käsitellä Reinhardia – hänestä on kirjoitettu aivan riittävästi ja 
jollakin merkillisellä tavalla jopa glorifioidusti. 

Surun ja huokausten kylä: 
tämä kiteyttäisi Lidicen kylän täydellisesti, mutta on liian lähellä 

edellistä romaaniani. Vai voisivatko kirjat olla eräänlaisia sukulaisia 
keskenään? 
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Ei enää kipua, surua eikä huokauksia: 
suosikkini juuri nyt (26.8.2013). 
Sinne missä ei ole kipua, surua eikä huokauksia:
Kaunis viittaus kuolemaan, mutta onko kannessa liian pitkä? Hy-

lätään liian eteerisenä loppusyksystä 2014 ja kun poistan romaanista 
kokonaan Tampereen tapahtumat, ortodoksinen viittaus ei toimi enää 
muutenkaan. 

Rakkaani, Reinhard:
Kun rakenne asettuu ja kun alan kirjoittaa Linasta vanhuksena, tämä 

tuntuu luontevalta. Kysymys on vinosta rakkaustarinasta. Pidän myös 
siitä, että sanat rimmaavat. 

Lopullinen nimi: Frau varmistuu syyskuussa 2015 ja myöhemmin aja-
teltuna ihmettelen, että olen todella suhtautunut vakavasti kaikkiin näi-
hin edellä mainitsemiini. 
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Silkkihansikkain vai avokämmenellä? 
HisToriallisen romaanin kirjoiTTamisen eeTTisyydesTä 

Mitä on eettinen kirjoittaminen?
Kun kirjailija kirjoittaa historiallista fiktiota ihmisistä, jotka ovat ol-

leet olemassa, mitä pitää ottaa huomioon? Onko kirjoitettuja tai kirjoit-
tamattomia sääntöjä siitä, millä tavalla tosielämän ihmisiä saa kohdella? 
Silkkihansikkain, avokämmentä naamaan vai jotain muuta? Vähän ääri-
päitä. 

Jotain muuta, sanoisin. 
Kunnioitusta, pyrkimystä totuuteen, ainakin niin lähelle sitä kuin se 

on lähteiden puitteissa mahdollista. Keltainen lehdistö otsikoi harhaan-
johtavasti ja mustamaalaa myydäkseen irtonumeroita. Kirjailija pysäh-
tyy, tarkastelee, tekee havaintoja, yrittää ymmärtää, hitaasti, kiireettö-
mästi – muistaen, että maailma on monimutkainen. Se on. 

On oltava vilpitön.
Se lienee tärkein ohje. 
Kirjailija ei tee dramaattista jakoa hyvän ja pahan välillä, vaan pyr-

kii näkemään ihmisessä erilaiset vivahteet. Kirjailijalla pitäisi olla aikaa 
kuunnella hahmojaan. Heidän ilojaan, surujaan, salaisuuksiaan ja arki-
sia, yhdentekeviltä vaikuttavia sattumuksiaan. 

Kirjoita lähimmäisistäsi niin kuin haluaisit itsestäsi kirjoitettavan? 
Näen Linan todella kauan hyvin mustavalkoisesti pahana ja julmana, 

ja se myös näkyy tekstissä huonolla tavalla. Käsitys muuttuu vasta kir-
joittamisen viimeisinä kuukausina. 

Lokakuussa 2015 minulle tulee haikea olo, kun ymmärrän, että pian 
tulee aika lyödä romaanille lopullinen piste ja luopua tästä aineistosta. 
Taustatyön tekeminen on niin palkitsevaa, vielä aivan viime metreillä, 
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lokakuussa, löydän uusia kiinnostavia helmiä, kuten Linan kuolinilmoi-
tuksen ja paikallislehdessä julkaistun muistokirjoituksen.

Luen, että Lina oli kiinnostunut esihistoriasta. Hän oli innostunut 
germaaniheimoista, jotka aikanaan panivat sitkeästi kampoihin Roo-
man imperiumin joukoille. Tämäkin on yllättävä sattuma, sillä syksyllä 
2015 käyn antiikin ja keskiajan historian luennoilla ja opiskelen muun 
muassa kansainvaelluksia, jotka johtivat Rooman valtakunnan tuhoon...

Yhtä kaikki, Linassa on paljon sävyjä ja vivahteita. 
Surua ja haurautta liian kovaksi jähmettyneen kuoren alla. 
Lina meni 1960-luvulla naimisiin Anni Swanin pojan, Mauno Manni-

sen kanssa. Nyt vietettyäni Linan kanssa neljä vuotta tulkitsen aviolii-
ton siten, että Lina oli kyllästynyt yksinäisyyteen. On inhimillistä janota 
toisen ihmisen seuraa, syliä, kosketusta, lämpimiä sanoja.

Mutta seuraukset –
Mannisen alkoholismi ja mahdollinen väkivaltaisuus.
Uskon, että myöhemmin Lina piti avioliittoa suurena ja kiusallisena 

virheenä. Uskon, että Lina reagoisi juuri niin kuin romaanissani: ”En ha-
lua puhua herra Mannisesta.” Hän olisi halunnut rakkautta, mutta Man-
niselle Lina oli pelkkä performanssi. Luultavasti suhde oli moniulottei-
sempi. 

Manninen ja Heydrich olivat toistensa vastakohtia. Ei Lina Mannisen 
valokuvia (saati kuolinnaamiota) säilyttänyt. Loppuun saakka hän pu-
hui pelkästään Reinhardista. 
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Patteriremontti, vesivahinko ja varasuunnitelma
- keHnojen Työpäivien (ja olosuHTeiden) ja kiireen sieTämisesTä

Elokuussa 2013
Punaisten kyynelten talo on ilmestynyt. 
On aika luovuttaa romaani lukijoille ja astua itse sivuun. Minä todella 

kiinnyin kirjani naisiin, Vannaan ja Chaniin, ja pelkään, etten koskaan 
enää pysty muodostamaan yhtä intensiivistä suhdetta romaanihenkilöi-
hini.

Julmasta aiheesta huolimatta jään kaipaamaan Punaisten kyynelten 
taloa. Tuntuu riipaisevalta päästää irti jostakin, joka on kulkenut muka-
na useamman vuoden ja josta on tullut niin tärkeää. 

Pelkään, etten pysty kirjoittamaan enää yhtä väkevää kirjaa. Se huo-
lestuttaa minua. 

”Minusta tuntuu, että olen kirjoittanut parhaan kirjani”, sanon mie-
helleni lannistuneena. 

Onneksi mies ei ota marttyyriuttani kuuleviin korviinsa, vaan kan-
nustaa jatkamaan Heydrich-kirjan parissa.  

Mutta miten? Pyrinkö kirjoittamaan N-verran liuskoja tai merkkejä 
joka päivä? Lukuni ovat lyhyitä – aavistan rakenteen jo nyt, entä yhden 
luvun joka päivä?

Kirjailijoilta kysytään monesti, millainen tavallinen työpäivämme 
on. Kirjoitammeko N tuntia vai N sivua päivittäin. Muistan, kun urani 
alussa jankkasin asiaa Leena Lehtolaiselta hyvin naiivistikin. Kirjoittaja, 
joka vertailee sivumääriään muiden sivumääriin, ei ole vielä kovin pit-
källä kirjoittamisessaan.

Vertailu ylipäätään, se ei kanna kovin pitkälle. 



41

Sanon tämän kaikella rakkaudella, koska muistan hyvin, millainen 
olin aloittaessani kirjailijan uraani 23-vuotiaana märkäkorvana. 

Olen oppinut, että jokainen löytää yrityksen ja erehdyksen kautta 
oman työskentelytapansa. Toisen tapaa ei kannata jäljitellä. Vaikka seu-
raava lause kuulostaa siltä, että olen asetellut kliseitä peräkkäin, siinä 
piilee totuus: Jokainen kirjoittaja on yksilö. Eikä vain jokainen kirjoit-
taja, vaan jokainen kirja. Kiusaannun aina vähän, kun kirjaesitelmän-
tekijät kysyvät: ”Kerro, miten kirjasi ovat syntyneet.” Kun jokaisella 16 
kirjalla on oma uniikki tarinansa. Eivät ne kahteen lauseeseen mahdu. 

Punaisten kyynelten talon ja Lina Heydrich -kirjan prosesseissa ei ole 
kovin paljon yhteistä saati herkullisen tyttökirjani Scarlettin puvussa tai 
tummanpuhuvan novellikokoelmani Yhden promillen juttujen. 

Toisin sanoen: kirjan kirjoittamiseen ei ole yhtä oppikirjamallia. 
Kun tämän sisäistää omakohtaisesti, on jo pitkällä. Vuodet auttavat 

tässä.
Anneli Kanto pyrkii kirjoittamaan päivittäin neljä liuskaa, mutta mää-

rä on minulle liian suuri. Joskus liuskakin voi olla liian paljon, toisinaan 
taas kirjoitan 20 sivua tuosta vain. Se vähän riippuu - 

Suhtaudun itseeni kirjoittajana hyvin myötätuntoisesti. 
Maapallo pyörii ja kirjoja ilmestyy, vaikka juuri minä en kirjoittaisi-

kaan tänään. Voin lukea kirjaa, mennä metsään mietiskelemään, poiketa 
yllättävään leffaan. Alitajunta, kellarin pojat, ovat työssään. 

Teen kyllä elämästäni helpompaa, jos pyrin kurinalaisuuteen. Viime 
tinka ahdistaa minua ajatuksenakin, ja sitä pyrin välttämään. Mieluum-
min joka päivä jotain pientä kuin kertarysäyksellä 200 sivua. Tällainen 
ajatus auttaa: mitä voisin tehdä tänään tekstini hyväksi? Edes jotain 
pientä. 

Pyrin ajattelemaan, että minun kirjoittamisrutiinini ja rytmini ovat 
arvokkaita sellaisenaan. En kadehdi kollegoiden suurempia liuska- tai 
työtuntimääriä. Omilla menetelmilläni olen onnistunut synnyttämään 
vinon pinon kirjoja. Minulla on uusi motto: ”Yksi hyvä riittää.” Tarkoi-
tan sillä yhtä, poikkeuksellisen hyvää kirjaa. Toivottavasti onnistun kir-
joittamaan sellaisen elämäni aikana. 

Kirjoittaminen on paljon muutakin kuin tietokoneen ääressä istumis-
ta. Kirjoittaja voi olla hyvinkin ahkera, vaikkei viikkoon avaisi konettaan. 
Tämä työ ei ole kovin näkyvää, piilotajunnalla ei ole tapana huudella me-
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gafoniin. Numeroilla mitattavia työsuorituksia janoavan yhteiskunnan 
mielestä ajatteleva ihminen voi näyttää kiusallisen flegmaattiselta. 

Lähtökohtaisesti ei kannata kirjoittaa sivuja, liuskoja, sanoja, merk-
kimääriä. 

Vaan sitä substanssia, mahdollisimman puhuttelevaa sisältöä. 

Sitä ei uskoisi, että niin sanottu tavallinen työpäivä voi olla melko 
harvinainen, varsinkin syksyisin kirjan ilmestyessä. 

Syksyllä 2013 ”keikkailen” eli esiinnyn erilaisille ryhmille – kirjakaup-
piaille, kirjastolaisille, yläkoululaisille, messuyleisöille, kirjastokävijöille 
– viitisenkymmentä kertaa. Viitisenkymmentä kertaa reippaana uuden 
yleisön edessä on paljon. Yleisöt ovat erilaisia: toisinaan 200 kasiluokka-
laisen edessä seistessä tuntuu siltä kuin olisi hypännyt pää edellä hyiseen 
veteen (nautin siitä!). Toisinaan taas yleisön kannustavasta energiasta saa 
niin paljon voimaa, että sillä bensalla kirjoittaa kymmeniä uusia liuskoja. 

Kirjoista puhuminen on hienoa ja etuoikeuskin. Monesti lukija kiin-
nostuu kirjasta, kun kuulee siitä kerrottavan livenä. Kirjan takakansi-
teksti ei koskaan tavoita sitä tunnelmaa, mitä kirjailijan taustatarinat 
parhaimmillaan. Siinä on yksi syy tämän työpäiväkirjan kirjoittamiseen. 
Esiintymiseni tavoittavat lopulta vain kymmeniä, satoja, muutamia tu-
hansia ihmisiä. Tämä tiedosto on virtuaalinen kirjailijavierailu juuri Si-
nun kotiisi. 

Vuosien aikana esiintymismatkoilla on syntynyt aitoja ja herkkiä koh-
taamisia ihmisten kanssa, on syntynyt jopa kirjaidea (ilman kahdeksas-
luokkalaista tyttöä ei olisi tyttökirjaani Scarlettin puvussa). Näitä jaettuja, 
yhteisiä hetkiä pidän hyvän ja onnellisen elämän merkkeinä. 

Minulla on maailman ihanimmat lukijat. Siitä kiitos. 
Mutta inhimillistä on myös sanoa, että toisinaan lavalla seisova kir-

jailija väsyy. 
Usein keikat ovat toisella paikkakunnalla, joten siirtymiset busseilla, 

junilla ja takseilla vievät aikaa. Päivät, jolloin voi keskittyä vaikkapa kah-
deksan tunnin ajan kirjoittamiseen, voivat olla erittäin harvinaisia. Esiinty-
mispäivinä – vaikka seisoisin lavalla vain vartin – kaikki keskittymiskyky 
kiinnittyy esiintymiseen. Harvoin pystyn samana päivänä kirjoittamaan 
mitään tolkullista. Pystyn lukemaan taustakirjallisuutta ja editoimaan jo 
kirjoitettua tekstiä, mutta en luomaan uusia lauseita tai kohtauksia.
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Neljä tuntia auditoriossa yläkoululaisten edessä ja ilta romaanikirjoit-
tamista hotellihuoneessa? Ei onnistu!

Toisinaan keikan jälkeen sitä huomaa makaavansa pimeässä hotelli-
huoneessa ja nukkuvansa valtavaa päänsärkyä armeliaammaksi – kun-
nes seuraavana aamuna uusista tähtisilmäryhmistä saa taas voimaa. 

33 vuodessa olen oppinut yhden merkittävän asian kirjoittamisesta: 
onnistuneen kirjoituspäivän tärkeimpänä edellytyksenä ovat hyvät 
yöunet. 

Säännöllinen rytmi on kirjoittajalle tärkeää. Jos menen nukkumaan 
liian myöhään, maksan siitä kehnona työpäivänä. Edellispäivän työ-
suunnitelma voi mennä pilalle, jos aivot ovat puuroa. Koska ihminen 
ei onneksi ole kone, tältä ei voi välttyä. Puuropäiviksi kannattaa tehdä 
back up -työsuunnitelma eli tehdä sellaisia asioita, jotka onnistuvat lie-
vässä horrostilassa. 

Mieluummin muutama lyhyt askel päivässä kuin täysmaratoni puoli-
kuntoisena. 

Syksyllä elämme pari viikkoa vesivahingon keskellä. Olohuoneessa 
huriseva kuivuri nostaa asunnon lämpötilan miltei 30 asteeseen, joten 
suotta ei kannata syyslomaksi etelänlomia varailla. Vesivahinkoa edeltä-
nyt taloyhtiömme patteriremontti herätti sekin aamuisin epäinhimilli-
seen aikaan. Hienot kirjoitussuunnitelmani eivät toteudu. Metelin takia 
uudelleen nukahtaminen ei tule kuulonkaan, joudun nousemaan sän-
gystä valmiiksi lannistuneena ja uupuneena. Tällaisina päivinä ei luoda 
pirteästi mitään uutta. 

Sen sijaan voi tehdä asioita, jotka eivät vaadi skarpeinta aivotoimin-
taa, kuten: 

Teen valokuvakansioita romaanini maailmasta – tästä on myöhemmin 
apua, kun graafikko Tuija Kuusela alkaa luoda kirjan kantta. Hän pystyy 
näkemään, miten minä olen aiheen mielessäni visualisoinut. Nämä kuva-
kansiot on nähtävillä Pinterestissä: www.pinterest.com/terhimaarit/

Googletan Lina ja Reinhard Heydrichin kuvia ja löydän paljon onnel-
lisia perhepotretteja, joissa pariskunta poseeraa hymyillen rannalla tai 
puistossa pellavapäisten lastensa kanssa. 

Mietin: pystyykö sellaista onnea teeskentelemään? Poseerasivatko he 
yksityisiä perhealbumeita vai maailmaa varten? Kuinka paljon he raken
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sivat arjalaista perhemyyttiä – vai olivatko Heydrichit yksinkertaisesti 
onnellinen perhe? Ja miksi ihmeessä he eivät olisi olleet onnellinen perhe?

 Taustakirjallisuutta lukiessani törmään kuvaavaan lauseeseen: ”Rein-
hard Heydrich oli pikkulasten ystävä, mutta ihmiskunnan vihollinen.”
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Mitä olen tähän mennessä oppinut historiallisen romaanin 
kirjoittamisesta?

Yhden romaanin perusteella en kehtaa vielä asiantuntijaksi heittäytyä, 
mutta jotain opin Punaisten kyynelten talon kirjoittamisen aikana.

1. Varaa aikaa, aikaa, kosolti aikaa. 
Taustatutkimukseen, loputtomaan lukemiseen, asiantuntijoiden 

kanssa keskustelemiseen, dokumenttien katsomiseen, materiaalin kyp-
syttämiseen. Kunnioita aihettasi niin paljon, ettet kiirehdi (vaikka ny-
kyaika siihen kuinka houkuttaisi).

2. Ota yhteyttä alasi asiantuntijoihin hyvissä ajoin. 
Toimittajana minusta on mielekästä olla tekemisissä ihmisten – ei 

pelkästään taustakirjallisuuden kanssa. Jätin kyynelten talon tarkista-
misen aika viime tinkaan, mutta onneksi kaikki meni hyvin. Tästä oppi-
neena toimin toisen romaanin kohdalla toisella tavalla ja lähetän lounas-
kutsuja jo tänä syksynä.

3. Kun luulet tarkistaneesi kaikkien historiallisten yksityiskohtien 
paikkansapitävyyden, tarkista ne vielä uudestaan ja vieläkin. 

Ja vielä.
4. Epävarmuus, ahdistus ja irrationaaliset pelot kuuluvat kirjoittami-

seen. 
Pahimmillaan mietin: entä jos olen ymmärtänyt jotain perustavalla ta-

valla väärin? Onko punakhmerejä ollutkaan? Olenko keksinyt kaiken? 
(tämä kohta kannattaa lukea yhä uudestaan ja uudestaan kirjoituspro-
sessin aikana)

5. Suhtaudu kriittisesti lähdemateriaaliin – niiden näkökulmat ovat 
useimmiten yksittäisten ihmisten valintoja. 

Uskalla kyseenalaistaa myös se, mitä yksimielisesti ”pahoina” pide-
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tyistä ihmisistä väitetään.
6. Tämä voi olla toimittaja-kirjailijalle hankalaa: kirjoitat fiktiota, ro-

maania, et tietokirjaa. 
Kulje tarina ja hahmot edellä, et tarvitse alaviitteitä tai juurtajak-

sain-selityksiä. Jos lukija jää miettimään jotakin, hän kyllä ottaa siitä 
tarvittaessa itse selvää (esimerkiksi monet Taivaan tuuliin -kirjani lukijat 
ovat sittemmin lueskelleet Ulrike Meinhofin elämänvaiheista).

7. Tulet huomaamaan: yhtäkkiä alat magneetin lailla vetää puoleesi yl-
lättäviä asioita, jotka liittyvät kirjoittamaasi aikakauteen ja sen ihmisiin. 

Varaudu kylmiin väreisiin ja intensiivisiin uniin. Tämä on sitä kirjoit-
tamisen magiaa. Uskalla hypätä, nauttia. 

8. Älä aliarvioi valokuvien voimaa. 
Tuhti väitöskirja tai perusteellinen tietoteos antavat kyllä järeät työ-

kalut asiantuntevaan kirjoittamiseen, mutta yksi pysäyttävä valokuva 
voi avata lukkoja, joita tutkijat eivät ole huomanneetkaan.

9. Tämä on minulle se kaikkein tärkein: suojele aihettasi. 
Se on kuin kaunista lasia, joka menee herkästi rikki. Kerro kesken-

eräisestä työstäsi ainoastaan muutamalle luottoystävällesi. Älä pilaa ta-
rinan intensiteettiä selvittämällä sitä jokaiselle vastaantulijalle, vaikka 
mielesi kuinka tekisi. Varsinkin prosessin alussa tuntee olevansa kuin 
häämatkalla: onnestaan haluaa kertoa aivan kaikille. 

10. Nauti kirjoittamisesta! 
Älä suotta pidättele intoasi. Ei ole mitään kiehtovampaa kuin hypätä 

aikamatkalle vuosikymmenten taakse. Kertomattomia tarinoita on niin 
paljon. 
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Käännekohta – kustannustoimittajan tapaaminen

Helmikuussa 2014
Puhuin tänään ensimmäistä kertaa kasvotusten kustannustoimittaja-

ni Sirjan kanssa käsikirjoituksesta.
Olin lähettänyt viikon alussa 50 ensimmäistä liuskaa maistiaisluetta-

vaa. 
Olenko menossa oikeaan suuntaan? Onko tarinassa aineksia? Haluan 

saada rohkaisevaa vihreää valoa alkuvaiheessa, sillä edessä on pitkä ja 
raskas prosessi. Tämä on helpompi menetelmä kuin alkaa purkaa epä-
onnistunutta, 350-sivuista romaaniviritelmää vain koska se ei toimi. 

Helmikuussa tulee kuluneeksi kymmenen vuotta esikoisromaanini 
julkaisusta. Silti jännitän palautetta yhä. Tietysti jännitän. Aamupäiväl-
lä kampaajan tuolissa istuessani olen melkein kauhusta kankea: entä jos 
kustannustoimittaja ei innostu yhtään? Entä jos Romaani # 2 on hir-
veä pettymys? Sähköpostitse lähetettyä viestiä olisi helpompi sulatella, 
mutta tapaamme kahvilassa, ja Sirja kertoo minulle palautteensa kasvo-
tusten. 

Sirja on lukenut liuskani ja jo kommentoinut niitä marginaaleihin. 
Aineksia on, tarina on vasta alussa, mutta nyt on aika painaa kaasua ja 
alkaa tehdä kunnolla töitä. Sirja varoittaa minua maneeristani: tietokir-
jamaisuudesta. 

Äh. 
Toimittajan ammatti puskee minusta aina esiin. Tarina edellä, hah-

mot edellä, kaikkea ei tarvitse juurta jaksain selittää. 
Historiallisen romaanin kirjoittaminen on arkeologiaa. Yksi hahmois-

tani on yhä hukassa vuosikymmenten kerrosten alla. Jossakin lymyilee 
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suomalainen nainen (kyllä, nainen), jonka on päästävä kertomuksen 
osaksi. Mutta kuka hän on? Mitä hän tekee? Miten hän liittyy Prahaan 
ja Lidiceen 1942? Mitä yhteistä hänellä on Linan, Martan tai Sofien kans-
sa – mikä on hänen haavansa? 

Pystyisinkö ompelemaan yhteen Tampereen ja Prahan kesät vuonna 
1942? 

Alitajuntani alkaa tehdä töitä savulohikeiton äärellä: näen naisen lu-
kemassa sanomalehteä. Miten Heydrichista ja Lidicestä uutisoitiin Suo-
messa? En tiedä. On tehtävä tutkimusmatka arkistoon. 

Muutamia huomioita tapaamisen jälkeen: uskalla kertoa, uskalla vii-
pyä, uskalla olla eeppinen. Tämä tarina kaipaa sivuja ja sanoja, tunteita, 
tihentymiä, keskittymistä. Malta pysähtyä, kuunnella ja katsoa hahmo-
jasi. 

Laadi kurinalainen aikataulu ja pidä siitä kiinni. Romaani on tärkein-
tä, mitä teet vuoden 2014 aikana. Älä anna minkään tulla väliin. 

Kiinnitä huomiota näihin seikkoihin:
– Varo tietokirjamaisuutta: romaani ei ole Wikipedia
– Varo julistamista: romaani ei ole pamfletti
– Kielen tasolla: opettele viittaussuhteita (Sirjan marginaalimerkin-

nöistä huomasin, että ne ovat taas kerran kompastuskiveni)
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Tampereen tytöt

Pukeuduin heti eilen työhaalariin, otin lapion kouraan ja aloin kaivaa. 
Ja kas. 

Osuin kultakimpaleeseen. Tampereella on 1940-luvun alussa toimi-
nut ”nuorison vastarintaryhmä”, joka on taistellut fasismia ja ”hitleris-
miä” vastaan. Tarina kertoo uskaliaista lentolehtisistä ja...ja (...) 

Voi herrajumala! Tampereella!
Joku näistä tytöistä on minun romaanini hahmo...
Niin, muttei tämän, vaan Lina Heydrichia seuraavan romaanin. 
-> juuri tämän osuuden tulen deletoimaan kirjastani tammikuussa 

2015. Sata sivua materiaalia. 
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Oikeassa paikassa oikeaan aikaan

Keväällä 2014 minut kutsutaan Pirkanmaan kirjoituskilpailun raatiin. 
Tuomaristossa on mukana neljä tamperelaista kirjailijaa: Vilja-Tuulia 
Huotarinen, Markku Turunen, Timo Malmi ja minä.

Kevään tapahtumien myötä alan ajatella, ettei raatiin päätymiseni ole 
aivan sattumaa.

Huhtikuussa vietän aikaani Metson mikrofilmihuoneessa lukemassa 
vanhoja Aamulehtiä ja Kansallissosialisteja. 

Kansallissosialistin lukeminen on mielenkiintoista, vaikka lehdet 
ovat hyvin huonolaatuisia, ja niistä on vaikea saada selvää. Muutamia 
kuriositeetteja sieltä kuitenkin löytyy. 

Lapsuudenkaupunkini Outokummun Apteekki mainostaa itseään 
lehden sivuilla.

Juutalaisvastaisuutta ei piilotella rivien väleihin: ”Pitääkö kaiken jää-
dä entiselleen? Eikö kansamme saa koskaan vapautua juutalaisuudes-
ta?” Ja huh huh: ”Mannerheimintie vapautettava – juutalaisista!”

Mikrofilmien äärellä ajantaju katoaa täysin. Kunpa historiaa voisi 
opettaa jotenkin tällä tavalla. Vaan en tiedä, kestäisikö yläkoululaisten 
hermo kelata näitä rullia edestakaisin. Sanomalehtien kautta menneet 
vuosikymmenet todella heräävät henkiin. Pikku-uutiset kertovat kauan 
sitten haudatuista, joita emme muista enää. 1940-luku muuttuu pree-
sensiksi lukijan silmien eteen. Voi kuvitella, millaista oli lukea näitä sa-
moja otsikoita Tampereella vuonna 1942.

Tekisi mieli lukea kaikki Aamulehden numerot 1900-luvun alusta saak-
ka. Miten valtavan tietopankin siitä saisi. Miten paljon odottamattomia 
kirjaideoita, ehkäpä kirjoitettavaa kymmeneksi vuodeksi eteenpäin. 
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Miksipäs ei? 
Lukeminen on täysin ilmaista ja melko vaivatonta, kun tekniikan op-

pii ja jos laitteiden yksityiskohtia ei muista, ystävällinen kirjastonhoita-
ja auttaa. Yläkerrassa on kahvila, jos teehammasta alkaa kolottaa. Ehkä 
mukaan voisi ottaa myös termarin ja pientä välipalaa. Tunnit hupenevat 
kyllä nopeasti, ja mieli hyppää narua silkasta ilosta kuin pikkutyttö. 

Niin minä ajattelen mikrofilmien äärellä. 
Kun tuntien kuluttua palaan takaisin vuoteen 2014, olen edelleen 

muissa maailmoissa. Silloin näen Metson aulassa Timo Malmin. Terveh-
dimme ja koska meillä molemmilla on aikaa, kipaisemme kahville.

Tunnen Timoa vähän, en kovin hyvin, mutta jostakin käsittämättömäs-
tä syystä (”Varjele aihettasi, se on lasia”) syljen päin hänen naamaansa:

”Kirjoitan historiallista romaania Reinhard Heydrichin salamurhas-
ta.”

Timo on toki historiantutkija, jolta voi edellyttää perehtyneisyyttä, 
mutta tapahtuu jotakin vielä yllättävämpää: 

”Olen käynyt Prahassa attentaatin tapahtumapaikoilla ja Lidicessä. 
Tunnen erään ikäisesi Tomašin, joka kierrätti minua siellä. Hän tutkii 
poliittisia vankeja.”

”Minä olen juuri varannut lennot Prahaan!” parahdan. 
”Otan heti yhteyttä Tomašiin. Hän auttaa sinua varmasti mielellään.”
En usko, että niitä suomalaisia, jotka ovat varta vasten käyneet atten-

taattipaikoilla, on kovin montaa – mutta yksikin riittää! Kirjoitan sa-
mantien viestin Tomašille. 
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Prahan päiväkirja – kirjeitä kustannustoimittajalle

Todellisiin paikkoihin liittyvillä elämyksillä on ollut kirjoittamiselle tärkeä merki-
tys, ja monta kertaa nämä tunteet ovat siirtyneet kirjoihin. (…) Olen päässyt käymään 
monilla talvi- ja jatkosodan taistelupaikoilla ja tuntenut melkein fyysisenä kipuna 
sen tuskan, jota uupuneet taistelijat ovat Tolvajärven harjulla tai Viipurinlahden 
saarissa kokeneet. (…) 

Usein on käynyt niin, että se mitä olen mielessäni nähnyt ja jo kirjoittanut, on 
osoittautunut todeksi. Ihmeellisin tällainen tapaus oli, kun romaanihenkilöni Tauno 
Tukevan talo tuli vastaan Antreassa juuri sellaisena kuin olin sen kuvitellut, piha-
koivua myöten.

(Laila Hirvisaari, Miten kirjani ovat syntyneet 5)

Kesäkuussa 2014 matkustan puolisoni kanssa vajaaksi viikoksi Prahaan 
taustatutkimusmatkalle. Nämä matkan aikana kirjoittamani kirjeet 
olen kirjoittanut kustannustoimittajalleni Sirjalle. 
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Hotellihuoneessa kirjoitan päiväkirjaani ennen kuin ensimmäinen 
työpäivä alkaa: 

Lidice-päivän odotukset:
Lidicen tuhoamisesta ja kaikista romaanini tapahtumista on kulu-

nut yli 70 vuotta. Se on pitkä aika. Mietin, tuntuuko minusta kylässä 
miltään. Voidakseni eläytyä ja kirjoittaa voimakas tunne on tärkeä (vrt. 
Tuol Sleng, josta jouduin poistumaan välillä fyysisen kuvotuksen takia). 
Tunnetta ei voi myöskään väkisin puristaa irti, eikä sitä voi teeskennellä. 

Yksi kirjoittajan tärkeimmistä työkaluista on herkkyys. 
Ehkä jopa tärkein?
Länsi-Afrikassa Gambiassa orjakauppiaiden historiallisilla paikoilla, 

romaanistakin tutun Kunta Kinten (jonka olemassaolosta ei ole kyllä-
kään historiallisia todisteita) kotikylässä, olin täysin välinpitämätön. 
Myöhemmin mietin, johtuuko se jo ajallisesta etäisyydestä? Haamut 
ovat poissa. 

Millainen ilmapiiri Lidicessä on? Ovatko levottomat sielut yhä siellä? 
Tuol Slengin vankila on niitä täynnä. 

Millaista (odottamatonta) syvyyttä romaanini saa tästä kohtaamises-
ta? Saako mitään? 

Toivon löytäväni sellaisia lähteitä (kirjoja, valokuvia, dokumentteja), 
joita en saisi muualta käsiini. Kuten olen jo aiemmin sanonut, suoma-
laisista kirjastoista ei saa juuri mitään aihetta käsitteleviä kirjoja, eikä 
netistäkään voi koko maailmaa tilata. 

Entä Panenské Břežany (jatkossa PB)? Onko siellä jälkiä Linasta tai 
hänen miehestään? Vuosikymmenet ovat raunioittaneet ennen niin kau-
niin linnan. Mitä maisema muistaa? 

Miten tämä päivä muuttaa sitä (vai vahvistaa), mistä kirjoitan?
Olen innoissani, kauhuissani ja jännittynyt yhtä aikaa.
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Ensimmäinen kirje
11.6.2014

Terveisiä Prahan aamusta! 
Alkamassa on helteinen päivä, 35:ttä on luvattu... Heräsin aikaisin keit-
tämään teetä, uni ei enää tule, koska:

Tänään paikallinen asiantuntija vie meidät Lidiceen ja kertoo kylän 
historiasta. Iltapäivällä menemme katsomaan Heydrichien silloista ko-
tilinnaa; se on nykyisin yksityisessä omistuksessa, emme ehkä pääse si-
sään (vaikka kaupungintalolta saakka on kyselty), mutta fiilistelemään 
ainakin.

Huomenna menemme katsomaan varsinaista attentaattipaikkaa, Ges-
tapon kuulustelutiloja sekä ortodoksikirkkoa, jonne vastarintaliikkeen 
miehet aikanaan pakenivat. Olen onnistunut tutustumaan ikäiseemme 
pariskuntaan, Tomašiin ja Marcelaan, jotka järjestävät kaiken tämän. 

He ovat linkittäneet minulle muun muassa Tšekin television Lina 
Heydrich -haastatteluja (jotka ovat onneksi saksankielisiä) vuodelta 
1979. Taas tätä kirjoittamisen maagista synkronisiteettia: että osuukin 
matkan varrelle juuri tällaisia ihmisiä...

Innostuneita (lue: ylikierroksilla!) terveisiä siis täältä ja loman odo-
tusta! 
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Toinen kirje
12.6.2014

Hei! 
Päällimmäinen fiilis: kiitollisuus taas siitä, että saan tehdä tätä työtä. 
Toinen tunne: vastuu siitä, että minun pitää onnistua kirjoittamaan saa-
mastani materiaalista hyvä romaani. En saa epäonnistua, kun minulle on 
ojennettu niin paljon.

Menimme eilen aluksi Lidice Memorialiin. 

 Lidicen lapsille tuodaan yhä lahjoja. Kirjoitin muistopatsaiden tekijästä 

 Marie Uchytilovásta novellin. Katsotaan, päätyykö se koskaan minnekään. 

Oppaamme Tomaš Boska työskentelee parhaillaan Memorial Shoahin 
parissa. Prahassa kunnostetaan museoksi vanhaa juna-asemaa, josta 
natsimiehityksen aikana kyyditettiin 50 000 juutalaista. 

58 

58

Toinen kirje

12.6.2014

Hei! 

Päällimmäinen fiilis: kiitollisuus taas siitä, että saan tehdä tätä työtä. Toinen tunne: 

vastuu siitä, että minun pitää onnistua kirjoittamaan saamastani materiaalista hyvä

romaani. En saa epäonnistua, kun minulle on ojennettu niin paljon.

Menimme eilen aluksi Lidice Memorialiin. 

Lidicen lapsille tuodaan yhä lahjoja. Kirjoitin muistopatsaiden tekijästä Marie Uchytilovásta novellin. 

Katsotaan, päätyykö se koskaan minnekään.  

Oppaamme Tomaš Boska työskentelee parhaillaan Memorial Shoahin parissa.

Prahassa kunnostetaan museoksi vanhaa juna-asemaa, josta natsimiehityksen 

aikana kyyditettiin 50 000 juutalaista.

58 

58

Toinen kirje

12.6.2014

Hei! 

Päällimmäinen fiilis: kiitollisuus taas siitä, että saan tehdä tätä työtä. Toinen tunne: 

vastuu siitä, että minun pitää onnistua kirjoittamaan saamastani materiaalista hyvä

romaani. En saa epäonnistua, kun minulle on ojennettu niin paljon.

Menimme eilen aluksi Lidice Memorialiin. 

Lidicen lapsille tuodaan yhä lahjoja. Kirjoitin muistopatsaiden tekijästä Marie Uchytilovásta novellin. 

Katsotaan, päätyykö se koskaan minnekään.  

Oppaamme Tomaš Boska työskentelee parhaillaan Memorial Shoahin parissa.

Prahassa kunnostetaan museoksi vanhaa juna-asemaa, josta natsimiehityksen 

aikana kyyditettiin 50 000 juutalaista.



56

Lidicen ruusut

Parasta opastuksessa oli kontekstointi; Tomaš ei puhunut pelkästään 
vuodesta 1942 vaan ajasta ennen ja jälkeen, miten kaikki liittyy kaik-
keen: “Tšekkejä sylkivät kasvoille ensin natsit, sitten Neuvostoliitto, 
sitten me itse.”

Vaikka muistoaluetta ei saisi sanoa kauniiksi, voin vain kuvitella, mi-
ten idyllinen, harmoninen pikkukylä Lidice on aikanaan ollut. Jäljellä 
ei ole paljon mitään alkuperäistä. Natsithan kaivauttivat hautausmaan 
haudatkin auki. 

Puro ja lampi ovat silti tallella. Ja perustukset siihen kellariin, jossa 
173 Lidicen miestä odottivat kohtaloaan. On olemassa se seinä, jota vas-
ten nämä miehet ammuttiin. 
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Tähän kellariin Lidicen miehet koottiin ennen ampumista.

Lidice-visiitti oli tärkeä, koska nyt näen kylän mielessäni ja kaikki sen 
paikat. Voin kirjoittaa Martan melomaan lammelle. Näen Martan mai-
seman. 

Romaaniin siirtynyt hopeapaju.

Myös museo oli hyvin toteutettu ja tunnelmallinen ahdistavuudes-
saan. Museo alleviivasi minulle vielä Heydrichin julmuutta ja sitä, miksi 
kaikki tapahtui. Valtaan tullessaan hän oli ensimmäisessä puheessaan 
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sanonut, että kaikki tšekit, kaikki slaavit, tullaan häätämään, karkot-
tamaan, kyydittämään pois, ettei heillä ole tilaa Kolmannessa valtakun-
nassa. 

Toisin sanoen, tšekeillä ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin hyökätä 
Heydrichin kimppuun – hänhän uhkasi heidän olemassaoloaan. Nykyi-
nen tšekkidiskurssi pitää vastarintaliikkeen miehiä ja naisia sankareina. 
Puhetavat vaihtelevat historiallisen aikakauden mukaan. Neuvostoaika-
na diskurssi oli hiukan eri, venäläisille suotuisa: Me pelastimme teidät 
fasismilta (eivät lännestä lähetetyt laskuvarjolääkärit).

Lounastimme perinteistä tšekkiruokaa (minä söin kanaa, Pekka jä-
nistä, Tomaš maksaa) uudessa Lidicessä, joka on rakennettu aivan tuho-
tun kylän viereen. 

Ostin museokaupasta tarpeellisia lähde- ja valokuvakirjoja. Nyt us-
kon, että aineistoni on Lidicen osalta riittävää. Tomaš myös kiikutti 
minulle kassillisen kirjoja parin päivän lainaan ja tänään saan hänen 
vaimoltaan Marcelalta dvd-levyjä. Tämän maan historia... Tekisi mieli 
kirjoittaa niin monesta asiasta. Sudeettialueetkin alkoivat kiinnostaa 
uudella tavalla. 
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Lidicen koululaisia.

Lidicen jälkeen ajoimme maaseudun pikkukylien – voi miten vihreää 
ja vehreää! – halki kohti PB:tä, kylää, jossa Heydrichien linna on aika-
naan ollut. Hiukan toisenlaista Tšekkiä kuin Praha, oli kiinnostava kur-
kistaa pikkukylien asukkaiden arkeen (eilisellä helteellä suurimmalla 
osalla oli aika vähän vaatetusta, näin pulleita naisia pelkissä pikkuhou-
suissaan ja oppaamme oli hävetä silmät päästään maanmiestensä puo-
lesta, ihan suotta...  )

PB on nykyisin pieni, raunioitunut kummituskylä. Me emme saaneet 
lupaa käydä katsomassa linnaa, itse asiassa emme saaneet mitään vas-
tausta pyyntöön. Paikan päällä kävi hyvin ilmeiseksi, ettei nykyinen 
omistaja, tieteellinen (!) tutkimuslaitos, halua olla missään tekemisissä 
paikan historian kanssa (vaikka minusta olisi eettistä perustaa esimer-
kiksi pieni museo, olihan Linalla miehensä kuoleman jälkeen keskitys-
leirivankeja “puutarhureina” ja suurin osa heistä kuoli, ts. jokin uhreja 
kunnioittava paikka pitäisi olla).
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Kohtaaminen Linan kanssa oli hyvin kummallinen. 

Hedelmällistä taustatutkimustyötä?

Nousi ukkonen, ripeksi paksuja pisaroita, oli paahtavan kuumaa. Lin-
naa ympäröi paksu aita, joka oli täynnä “Älä valokuvaa” -kylttejä. Toisin 
sanoen minä tietysti valokuvasin, hyvänen aika, olinhan matkustanut 
kaukaa.

Alkuperäinen portti ja portilla seisovat eläinpatsaat olivat paikallaan, 
mutta vuodet ovat nakertaneet eläimiä niin, ettei niitä pysty enää tun-
nistamaan. 
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Tämän portin läpi Reinhard Heydrich ajoi myös sinä aamuna, kun laskuvarjojääkärit 

hyökkäsivät hänen kimppuunsa. Saman portin ylitti vuotta myöhemmin myös per-

heen esikoispoika, kohtalokkain seurauksin. 

Kun ajetaan kylään, linna tulee välittömästi esiin mutkan takaa. Rein-
hardin kuoleman jälkeen, reilu vuosi myöhemmin, heidän pieni poikan-
sa Klaus juoksi auton alle ja kuoli. Lina olisi halunnut ajajan menettävän 
henkensä, mutta niissä oloissa oli poikkeuksellista, että oikeuden mie-
lestä yliajo oli onnettomuus ja mies vapautui. 

(toim.huom. myöhemmin: Klaus pyöräili auton alle, ei juossut)
Kun yritin kiivetä aidalle kurkistamaan linnan pihalle, aggressiivinen 

koira alkoi haukkua pihalla. Parhaiten näin tirkistelemällä aidan raosta, 
mutta huonosti siitäkin. 
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Mehän operoimme kellarin poikien kanssa, joista olen kirjoittanut jo aiemmin. Viime 

kesänä heräsin uneen, jossa suivaantunut Lina läksytti minua ja sanoi, että kirjoitan 
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(myöhemmin luin, että Heydrichien pihalla oli aina verikoiria). 
Tämä menee (taas) hiukan hörhöilyn puolelle, mutta kirjailijalla on 

siihen lupa. Mehän operoimme kellarin poikien kanssa, joista olen kir-
joittanut jo aiemmin. Viime kesänä heräsin uneen, jossa suivaantunut 
Lina läksytti minua ja sanoi, että kirjoitan hänestä väärin. Täällä olen 
saanut paljon sellaista tietoa, joka vahvistaa käsitystäni hänestä (ja joka 
on tietysti aivan ristiriidassa hänen omaelämäkertansa kanssa). 

Eilen linnalla minua oikeasti vähän pelotti ja kauhistutti, ihan kuin 
haukkuva koira olisi ollut Lina, joka halusi pitää minut poissa sieltä. 

Jos paikoilla on oma energiansa, kylässä on merkillinen ja pahaentei-
nen tunnelma. PB muistaa historiansa, se muistaa Heydrichit. Viesti oli 
yksiselitteinen: Te ette ole tervetulleita tänne. 

“Aika Prahassa oli elämäni parasta aikaa”, sanoi Lina vielä vuonna 
1979 pyyhkiessään pölyjä miehensä kuolinnaamiosta. 

Lähdimme nopeasti pois. 

Illan päätteeksi menimme Dox-museoon (jossa kaksi vuotta sitten sain 
tietää Heydrichistä), sillä siellä avattiin kiinnostava, ensimmäistä maa-
ilmansotaa käsittelevä näyttely ja Tomaš halusi minun tutustuvan pai-
kalliseen dokumenttielokuvien tekijään ja Heydrich-asiantuntija Pavel 
Stingliin. Taas uusi kontakti, jos tulee tenkkapoo! Voin meilata ja kysyä. 
Oli oikein kiva herrasmies hänkin. 
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Kolmas kirje
13.6.2014

Hei!
Herään täällä näköjään ihmeen aikaisin, nytkin kello on kuusi ja istun 
koneella aamutee seuranani. 

Tärkein oppi, jonka olen saanut Prahassa on tämä: Ei ole absoluut-
tista totuutta. 

Ehkä tämä on itsestään selvää, mutta minulle oivallus. Totuus on 
muovailuvahaa, josta kulloinkin vallassa olevat rakentavat mieleistään. 

Se minusta on kuvottavaa, että yksiselitteisestä tragediasta, Lidicestä, 
on tehty vuosikymmenten saatossa poliittinen pelinappula. Esimerkiksi 
Lidicen naisten kohtalo on erityisen traaginen. Vuonna 1942 natsit tap-
poivat heidän miehensä, kaasuttivat lapset, pyyhkivät kylän maailman-
kartalta ja lähettivät heidät äiteineen ja siskoineen keskitysleireille.

Osa naisista selvisi ja palasi. Kommunistinen hallinto pakotti heidät 
supersankareiden rooliin ja haastatteluautomaatiksi. Monet eivät olisi 
halunneet puhua enää, mutta kamerat seurasivat vuosikymmeniä.

Olen miettinyt, olisiko tarpeen haastatella jotakuta eloonjäänyttä, 
mutta juuri äsken vastasin omaan kysymykseeni. 

Eettisesti oikein on antaa näille naisille rauha. Heistä on riittävästi 
kirjoja ja haastattelumateriaaleja. He ovat todellakin tehneet enemmän 
kuin tarpeeksi. 

Eilinen alkoi metromatkalla attentaattipaikalle. Sitä mutkaa, jossa Hey-
drichin auto joutui pysähtymään, ei enää ole. Tapahtumapaikalla on 
patsas, jonka juurella oli tuoreita kukkia ja kynttilöitä. Se täällä on kiin-
nostavaa, että vaikka tapahtumista on 72 vuotta, jokaisella muistopai-
kalla on ollut kukkia, kynttilöitä, Lidicen lasten muistopatsaalla leluja. 

Historian vanha sydän lyö edelleen, edesmenneillä on omaisia, jotka 
muistavat. 

Minusta paikalla kannatti ehdottomasti käydä, koska muutama ra-
kennus on yhä paikallaan siltä ajalta. Ja muutenkin sai tuntumaa, missä 
risteys on aikanaan sijainnut. Kaukana Prahan keskustasta. 
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Matkamme jatkui Pečkárnaan, joka toimi Gestapon päämajana 1942-
1945. Saimme erityiskohtelua, sillä paikan johtaja tuli pitämään meille 
yksityisluentoa. Meille kerrottiin, että olimme paikan ensimmäiset 
suomalaiset vieraat. 

Nyt seuraa matkan koominen, mutta sympaattinen osuus: 
Pečkárna on dramaattinen, harmaa kivirakennus. Mennessämme sin-

ne tämä herra odotti meitä sotilaspuvussa portaiden edessä. Kutistuim-
me kaikki silmissä. 

Hän uhkui auktoriteettia (ja puhutteli ankarasti mm. muutamaa tei-
niä, jotka nostivat käden lippaan vähän kiusallaan). Hän oli sellainen 
wanhan koulukunnan militaristinen ja nationalistinen mies, mutta ystä-
vällinen ja vieraanvarainen. Marcela esitteli minut juhlallisesti ”suoma-
laiseksi historioitsijaksi”, mikä toivottavasti jossakin elämäni vaiheessa 
pitää paikkaansakin. En tiedä, miltä historioitsija (Mr. Rannela?) näyt-
tää, mutta vähän häpesin kiiltäviä pissis-legginsejäni, sulkakorvakoruja-
ni ja toppiani seistessäni tämän sotajermun edessä. Hän kyllä otti minut 
tosissaan, eikä tytötellyt tai vähätellyt yhtään. 

Mies sai puhua tšekkiä ja Marcela tulkkasi. 
Paikka on aikanaan ollut pankki ja 1920-30-luvuilla erittäin moder-

ni sellainen. Jotain hyvää: omistajat, Petchakit, haistoivat natseissa jo-
takin pahaenteistä ja tajusivat myydä omaisuutensa ja lähteä maanpa-
koon. Rakennus oli tyhjä, kun natsit ottivat sen käyttöönsä (ja lisäksi 
pari muuta rakennusta samalta kadulta). Prahan Gestapo työllisti 1200 
miestä, heistä 80 prosenttia – traagista kyllä – tšekin saksalaisia eli nii-
den maanmiehiä, jotka tuotiin kuulusteltaviksi, kidutettaviksi, tapetta-
viksi.
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Luulin nähneeni Tuol Slengissa kaiken ihmisen julmuudesta, mutta 
natsit olivat vastenmielisen luovia kuulustelutekniikoissaan. Säästän 
tarkemman Petchak-kuvauksen varsinaiseen romaaniin, jotta pystyn 
kirjoittamaan siitä tuoreesti.

Vasemmalla: Biograf. Ns. elokuvateatteri. Täällä vangitut odottivat kuulusteluaan. 

Oikealla: ahdas kuulustelukoppi. 

Ja kuinkas ollakaan, paikan johtaja selvisi kaikesta kuin koira veräjäs-
tä ja eli pitkän ja onnellisen elämän Saksassa.

Kaikessa on kysymys näkökulmasta, opin sotajermulta. 
Natsien mielestä Heydrichin kuolema saatiin aikaan rikoksella ja vää-

ryydellä, tšekkien mielestä kyseessä oli oikeudenmukainen teloitus tai 
sotatoimi, joka oli välttämätön. 

Täällä olen oppinut, että juutalaiskysymyksen lisäksi pinnalla oli 
myös tšekkiläis- tai slaavilaiskysymys. Natsien suunnitelmana oli jär-
jestelmällisesti tuhota tšekit. Yksi aines oli tarkoitus tuhota keskitys-
leireillä, toinen karkottaa itään ja kolmas, eniten arjalaisia muistuttava, 
valjastaa hyötykäyttöön eli työhön. 

Vaikka tätä ei ollut eksplisiittisesti ääneen lausuttu, vakoojat olivat 
saaneet tämän selville ja juuri tässä oli syy attentaatille. Oli PAKKO teh-
dä jotain. Ja oli pakko osoittaa liittoutuneille, että lampaina pidetyt tše-
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kit pystyisivät vastarintaan. 
Lidicen tuhoamisen jälkeen maailman asenteet muuttuivatkin tše-

keille suotuisiksi. Aikakirjat osoittavat, että karmeista seurauksista 
huolimatta, attentaatti / teloitus kannatti tehdä.

Ja samaan aikaan suomalaiset sotivat saksalaisten rinnalla, aseveljinä... 
Tiedän, ei ollut vaihtoehtoja ja mitäpä me täältä etäältä jälkiviisaina 

huutelemaan, mutta mietityttää, että jos sota olisi päättynyt saksalais-
ten voittoon, mitä hyväuskoisille suomalaisille(kin) olisi lopulta tapah-
tunut. 

Seuraava etappimme oli ortodoksikirkko, jossa sankarit, attentaatin 
tehneet miehet, piilottelivat kolme viikkoa ennen kuin heidät ilmian-
nettiin. Kaksi vuotta sitten näin kirkon ainoastaan ulkopuolelta, mutta 
nyt saimme kunnon opastuksen. 

Ja hiukan eri hengessä kuin Gestapon päämajassa. Sydämellinen or-
todoksinainen painotti sovinnon merkitystä: museossa käy vierailulla 
myös saksalaisnuoria. 

On tärkeää muistaa, mutta tärkeää on myös antaa anteeksi, elää 
sovinnossa.

Tämän ajatuksen ripustan kaulaani kuin korun, jota kuljetan muka-
nani koko kirjoitusprosessin ajan. 

Nämä sanat pitää muistaa sanoa aina vain uudestaan. 
Kirkon alakerrassa on suuri krypta, jossa miehet olivat piilossa kolme 

viikkoa. Krypta on kuin maakellari (mutta suurempi); jo vartin aikana ne-
nänpääni jäätyi ja iho meni kananlihalle. Mietin kolmea viikkoa siellä... 
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Öisin miehet saattoivat nousta yläkertaan kirkon puolelle, mutta 
muuten he pysyivät kryptassa. Yksi ryhmän jäsenistä – maaseudulle äi-
tinsä luo karannut – ei kestänyt painetta, vaan antoi lopulta miehet ilmi. 

Itse kirkko on valtavan kaunis. Tunnen oloni hyvin kotoisaksi orto-
doksikirkoissa, sillä puolet perheestäni on ortodokseja. 

Lopullisen ammuskelun jälkeen juuri mitään ei jäänyt ehjäksi, ainoas-
taan yksi tuoli ja ikoni. 

Sytytin kaksi kynttilää vainajien pöydälle.

Pää on niin täynnä materiaalia, että kotiin tultua minun pitää vain istua 
koneelle, ja antaa mennä. Nyt hallussani on myös vanhaa arkistomate-
riaalia, pari dvd:tä. Lähteet alkavat olla hanskassa, seuraavaksi edessä 
paljon istumista!

Romaanini keskeisin teema on rohkeus. 
Mitä sinä olisit valmis tekemään maasi puolesta? Entä jos tuhannet 

viattomat joutuvat maksamaan tästä rohkeudesta kovan hinnan? Mitä 
sinä uskallat? Mihin sinä uskot? 
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Prahan jälkeen 

Prahan matka on käännekohta.
Enää en voi peräytyä.
On kirjoitettava.
Vastuu ja velvollisuus.
Matkan jälkeen puhkun intoa ja printtaan vaivatta ulos 60 sivua, joi-

hin olen suht koht tyytyväinen. Olen aloittanut työpäiväkirjan kirjoit-
tamisen tammikuussa 2012. Prosessi on hidas. 60 sivua kuulostaa nau-
rettavan vähältä, mutta kuten aiemmin sanoin, kirjoittaminen on paljon 
muutakin kuin kirjoittamista. 

Tämä romaani ei ole sellainen, että voisin vain istahtaa koneeni ääreen 
ja suoltaa inspiraation virrassa tajunnanvirtaa 250 liuskaa. Puhuisin mie-
luummin hitaasta, mutta varmasta puurtamisesta. Sana kerrallaan, vastaa 
Stephen King niille, jotka kysyvät, kuinka hänen kirjansa syntyvät. 

Olen kirjoittanut kymmenet liuskat uudestaan monta kertaa, joka 
kerta luurangonohuet kohtaukset täydentyvät ja saavat kaivattua lihaa 
ympärilleen. Kirjoituskerta kirjoituskerralta onnistun myös kampaa-
maan virheitä ja epätarkkuuksia pois. 

Kun otin Tampereen mukaan, en aluksi oivaltanut, miten nälkäisiä ih-
miset olivat ja miten vaikea ruokaa oli saada jatko-sodan aikana. Metson 
varastosta löytämäni pula-ajan keittokirja sai ymmärtämään, millaisia 
ruoka-aineita jatkosodan aikana oli saatavilla, ja mitä niistä voitiin val-
mistaa.

Matkan jälkeen oivallan, ettei romaanissani oikeastaan ole yhtä pää-
henkilöä, vaan kaikki hahmot sekä Prahassa, Lidicessä että Tampereella 
ovat alisteisia Historialle, jonka kululle he eivät mahda mitään. He ha-
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luaisivat olla aktiivisia koskiveneitä, kukin vastuussa omasta kohtalos-
taan ja elämänsä suunnasta, mutta he ovatkin ajopuita, joita virta kuljet-
taa oman, mielivaltaisen tahtonsa mukaan. 

Voiko kirjoittaa mitä vaan vai pitääkö kirjailijan pohtia, mitä (uutta) 
annettavaa juuri minun kirjallani on esimerkiksi toista maailmansotaa 
käsittelevään kirjallisuuteen? 

Ajattelen, että pelkkä Heydrich-attentaatti on moneen kertaan ker-
rottu tarina. Jos suomalainen lukija haluaa saada tietoa Heydrichin sa-
lamurhasta, hän kielitaitoisena voi kyllä hankkia käsiinsä englannin- ja 
saksankielistä kirjallisuutta. Tiedän, että ikäisilleni, 1980-luvulla synty-
neille, Heydrich ja Lidice eivät ole kovin tuttuja. En toki voi suunnata 
teostani pelkästään 1980-luvulla syntyneille ja sitä nuoremmille, mutta 
ehkä sitä kuitenkin alitajuisesti kirjoittaa itsensä kaltaisille lukijoille. 
Historiasta lumoutuneille, niille joita harmittaa se, miten paljon tarinoi-
ta on yhä kertomatta. 

Tästä olen deletoinut kappaletolkulla Tampere-romaanin pohdintaa.  

Viime aikoina olen pohtinut paljon kirjoittamista ylipäätään. 
Miksi kirjoitan?
Pintaan on noussut voimakas ajatus kollektiivisesta muistista. Tässä 

sosiaalisen median pikaviestiajassa on tärkeää, että meillä on kaunokir-
jallisuuden kaltainen tietopankki. Ehkei pelkästään tieto- vaan ymmär-
ryspankki. Käsitys ihmisyydestä. Kirjastot kannattelevat muistiamme. 
Sanon mieluummin kirjastot kuin kirjakaupat, sillä kirjakauppojen 
muisti on lyhyt – ne eivät muista enää puoli vuotta sitten ilmestyneitä 
kirjoja. 

Ehkä yksi kirjallisuuden tarkoituksista on varastoida tarinoita, muis-
tuttaa meitä ja sukupolvia meidän jälkeemme. Uutuuskirjojen jatkuvas-
sa tulvassa unohtuu, miten arvokkaita helmiä kirjaston varastot kätke-
vät. 

Kun miettii Tšekkoslovakian historiaa, natsit eivät olleet ainoita or-
juuttajia. Miten voisin luontevasti tuoda esiin kommunistisen ajan?

Minun on jatkettava aikajanaa. Vai onko? 
Romaanin ensimmäinen osa kertoo attentaatista ja ajasta ennen 

Heydrichin kuolemaa. Eletään kevät-kesää 1942. 
Toinen osa alkaa Heydrichin kuolemasta ja kertaa kuoleman seurauk-
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set, kertoo Lidicen tapahtumista. Aikajana on ensimmäistä osaa pitempi. 
Kolmannessa osassa sota päättyy. Lina H. pakenee täyden autolastin 

kanssa. Marta palaa keskitysleiriltä. Varga on yhä elossa. 
Neljäs osa, kursorisesti: Lina menee naimisiin suomalaisen miehen 

kanssa. Marta muuttaa uuteen Lidiceen (kommunismin taakka).
Tarvitaanko neljättä osaa, riittäisikö epilogi? Linan suomalainen avio-

mies on kiusallisen kiinnostava yksityiskohta, mutta en millään saa än-
gettyä Mauno Mannista luontevasti tarinani osaksi... Se on tarina, joka 
jonkun muun täytyy kirjoittaa. 
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Mitä olen tähän mennessä oppinut historiallisen 
romaanin

 
kirjoittamisesta? II 

On aika päivittää listaa: 
1. Käy paikan päällä, jos voit. 
Prahan-matka muistutti minua siitä, miten tärkeää on itse nähdä histo-

rialliset tapahtumapaikat. Toki kirjoissa, netissä ja vaikkapa Google Ear-
thissa on paljon havainnollistavaa tietoa, mutta ne ovat toissijaisia lähteitä. 
On aivan eri asia itse seistä Lidicen kylässä miesten teloituspaikan seinän 
edessä, sulkea silmänsä ja katsoa vuoteen 1942 kuin selata valokuvia. 

2. Koe ja nauti!
Haluat kirjoittaa mahdollisimman hyvän romaanin. Ok, kunnioitet-

tava pyrkimys. Mutta oikeastaan se on toissijaista. Ensisijaista on pro-
sessi, joka vie yllättäviin paikkoihin, saa ystävystymään uusien ihmisten 
kanssa, sysää kiinnostavan kirjallisuuden äärelle, opettaa, avaa silmiä. 

Vaikka et kirjoittaisikaan Ravensbrückiin sijoittuvaa kohtausta, 
mene silti Ravensbrückiin. Matkustaminen ei ole nykyisin kovin kallis-
ta, ja eri säätiöiltä voi anoa matka-apurahoja. 

Historiallisen romaanin kirjoittaminen on hyvää, kylläistä, ravitsevaa 
elämää. Kirjoittaessa elämästä ei puutu mitään. Prosessin lopputulema-
na saattaa hyvällä onnella ja ammattitaidolla olla kirja, mutta jos ei ole-
kaan, ainakin itse on oppinut ja kehittynyt matkan varrella. 

3. Älä tee samaa työtä moneen kertaan. 
Kunpa olisin tajunnut tämän jo pro gradu -vaiheessa, mutta olen itse-

pintaisesti toistanut samaa virhettä. Kun taustatutkimustasi varten luet 
kirjaa tai katsot elokuvaa / dokumenttia, tee heti kattavat muistiinpa-
not. Säästät aikaa, kun sinun ei tarvitse lukea samoja kirjoja ja katsoa 
samoja elokuvia monta kertaa tai miettiä, missä kirjassa se pieni, mutta 
elintärkeä yksityiskohta mainittiinkaan. 
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Kirjekuori hovilukijalle

Kaipaan hovilukijaa ennen kuin seuraavan kerran lähetän tekstiä 
kustannustoimittajalleni. 

Heinäkuussa 2014 printtaan sanataideohjaaja-luottoystävä Taija 
Tuomiselle 90 sivua luettavaa. Taija on aina ollut kannustava, mutta tie-
dän myös, että hän on rehellinen. Ja koska en voi sietää sitä, että luovan 
alan ihmisiltä kinutaan toistuvasti ilmaista työtä, maksan lukupalkkion. 
Pyydän Taijaa ripustamaan silkkihansikkaat naulakkoon. 

Pelkään nimittäin, että:
* Romaanissani on niin paljon henkilöitä, ettei lukija ehdi kiintyä jo-

kaiseen (kuinka onnistuisin kirjoittamaan kaikista eläviä ja moniulot-
teisia?)

* Kirjoitan liian lakonisesti, koruttomasti, lyhytsanaisesti. Kirjoitan 
1-2 lauseella saman tilanteen, johon joku rönsyilevämpi kollega uhraisi 
viisi liuskaa. 

* Mahtaako lukija pysyä menossa ja eri tapahtumapaikoissa mukana?
* Onko Tampereen osuus päälleliimatun tuntuinen? 
* Kysyn Taijalta, kuka on hänestä romaanin kiinnostavin henkilö? 

Tällä hetkellä pidän Linaa kiinnostavimpana, mutta en kerro sitä Tai-
jalle. 
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Kirjoittajan muistilista 

Romaanin kirjoittaminen on pitkä ja aikaa vievä vaellus. 
Pakkaa rinkkaasi ainakin:

1. Loputtomasti uteliaisuutta
2. Ehtymätön termari kahvia tai teetä makusi mukaan. Kofeiinia tarvi-

taan. Lempikuksa inspiroi. (Joo, olen aika tylsä, mutta en juurikaan 
käytä alkoholia). 

3. Kompassi, mutta varaudu henkisesti eksymiseen ja sivupolkuihin, 
jotka kyllä johdattavat perille, kun vain malttaa olla kärsivällinen. 

4. Kamera, jolla voit kuvata vastaantulevia maisemia.
5. Korvatulpat, joilla voit häivyttää ympäristön metelin. Tai vaihtoeh-

toisesti monta levyä lempimusiikkiasi. 
6. Tukevat vaelluskengät, jotka eivät purista tai hankaa. 
7. Pettymysten sietokykyä (kaiken varalta useampi paketti)
8. Ystävän yhteystiedot. Sparraajan, hovilukijan, kannustajan. 
9. Kevyt sähkökirjojen lukulaite täyteen taustakirjallisuutta (vanhem-

paa kirjallisuutta voit vetää ahkiossa perässäsi)
10. Pelottomuutta. Yö on täynnä vaaroja, ihmisten itkua, unettomuutta. 

Älä pakkaa mukaasi pistoolia tai veistä, vaan ainoastaan myötätun-
tosi. 

11. Kiikarit, joilla nähdä horisontin läpi. 
12.Hyttysmyrkkyä, jos polullesi osuu lannistavia energiasyöppöjä. Suih-

kauta oikein kunnolla ja jatka matkaa. 
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 Kings Langleyn päiväkirja 

Premier Inn -hotellin huone numero 4 34 kilometriä Lontoosta

Syyskuussa mieheni matkustaa Lontoon lähelle työmatkalle, ja lähden 
hänen mukaansa kymmenen päivän kirjoitusretkelle. Kirjoittaminen on 
ainoa pysyvä kotini, niin se on. Romaani kulkee mukana kuin uskollinen 
ystävä. 

Alkusyksy on ollut poikkeuksellisen raskas muista töistä ja huolista 
ja olen joutunut laiminlyömään kirjoitustöitäni. Toisaalta, ehkä tauko 
myös kypsyttää tekstiä?

Tänä syksynä olen yrittänyt pitää huolta siitä, että minulla on keskey-
tyksetöntä aikaa kirjoittamiselle. Olen varannut kirjoitusmatkoja. Oi-
keastaan vaivattomin tapa kieltäytyä keikkatöistä on vedota siihen, että 
on kerta kaikkiaan poissa. Ei-sanan käyttäminen on käsittämättömän 
vaikeaa, sitä yhä vain pelkää, että jos kerran kieltäytyy työtehtävästä, 
putoaa kelkasta kokonaan pois. 

Marraskuussa aion viettää kolme viikkoa Bristolissa edelleen puoliso-
ni työmatkamuusana. 

12.9.2014
perjantai
Linnut livertävät ulkona, miten suloiselta tuntuu kuunnella lintujen 
kukerrusta syyskuussa. Lähistöllä puuhastelee kolme oravaa. Huone on 
hotellin ensimmäisessä kerroksessa, ja ikkunasta näkyy suoraan parkki-
paikalle. Alue on kuitenkin suojaisa. Pihalla seisoo paksuja, iäkkäitä puita. 

Sanon suoraan. Olen kauhuissani. Minua ahdistaa niin, että kropas-
sa tuntuu. Rintakehä on panssaria. Luin työpäiväkirjan 50 ensimmäistä 
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liuskaa ja minua nolottaa. Tuollaistako luulen voivani julkaista? Miten 
keskeneräistä voi olla keskeneräisestä kirjoittaminen?

Vuoden kuluttua tähän aikaan minun pitäisi jo esitellä romaaniani ja 
työpäiväkirjaani siellä ja täällä messuilla. Vuosi on lyhyt aika. Varsinkin 
kun juuri nyt olen kauhuissani ja ajattelen, etten pysty, enkä kykene. 
Minusta ei ole siihen. 

Minusta on siihen.
On ollut ennenkin ja on jumalauta nytkin.
Suu suppuun, kitinät seis ja tietokone laulamaan!
Työ ei edisty siten, että katsoo keskeneräisiä liuskoja ja voivottelee 

itseään. 

Nyt: 125 liuskaa romaania
45 liuskaa työpäiväkirjaa

Käytän ensimmäisen Kings Langley -päivän työpäiväkirjan lukemiseen 
ja hiomiseen. Kunpa ottaisin vaarin omista neuvoistani! Kunpa todella oli-
sin myötätuntoinen itseäni kohtaan. Nyökyttelen monen lauseeni kohdal-
la: juuri näinhän kuuluisi tehdä, miksen johdonmukaisesti tee?

Kaikki järjestyy, rakas. Sinulla on paljon aikaa. Hengitä syvään. Ai-
van varmasti saat kaiken valmiiksi. Olet saanut valmiiksi 15 kirjaa, miksi 
juuri tämä olisi poikkeus? Yksi, kaksi, kolme, zen.
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13.9.
lauantai
Herään aamuviideltä lukemaan Wendy Lowerin Hitlerin raivottaria. Kirja 
on yksi esimerkki siitä, miten yleinen historiapuhe on vaientanut naiset – 
tai ainakin romantisoinut heidän asemaansa. Tuhannet saksalaiset naiset 
osallistuivat toisen maailmansodan aikana holokaustiin joko aktiivisesti 
tai passiivisesti sivustakatsojina. Melkein puoli miljoonaa naista. 

Ymmärrän Linaa paremmin lukiessani tätä kirjaa. Ymmärrän parem-
min hänen maailmaansa ja motiivejaan. 

Mietin, meilaisinko Wendy Lowerille ja kysyisinkö häneltä, onko 
Lina tullut vastaan hänen pitkällisen tutkimusprosessinsa aikana? Hän 
jos joku on päässyt saksalaisen naisen mielenmaisemaan.

To do: ota yhteyttä. Otin yhteyttä. 

Olen käynyt Lontoossa viisi kertaa, mutta jotenkin aika onnistuu aina 
kultaamaan muistot. Kun ajattelen Lontoota Tampereella, en koskaan 
ajattele saunakuumia, mutkikkaita metrotunneleita, kiemuraista metro-
karttaa, hikisiä ihmisiä pitkissä jonoissa, Oxford Streetin väenpaljoutta, 
huonosti ilmastoituja kauppoja, joissa raikaa kam-kam-kammottava 
jum-jum-jumputus.

”Pulu, sinä alat mummoutua”, sanoo mieheni ja on oikeassa. 

14.9.
sunnuntai
Ehkä tarinaidea ei piilekään tällä kertaa museon pölyisissä vitriineissä. 
Aamulla kävelemme pitkin poikin Kings Langleytä. Ihmettelemme, 
miksi hautausmaa on niin rapistunut, miksi hautakiviä ei hoideta. Käve-
lemme asuinalueilla ja ihastelemme hyvin hoidettuja puutarhoja, hehku-
via ruusuja, puutarhatontturivejä, nurmikolla istuvia kissoja.

Eräs puistonpenkki houkuttaa luokseen. Siinä on kaksi kylttiä, joihin 
on kaiverrettu tekstiä. Näen mielessäni pariskunnan, joka on elänyt 40 
vuotta yhdessä tässä kylässä ja istunut vierekkäin tällä penkillä (mie-
heni korjaa, että penkki on rakennettu pariskunnan muistoksi, mutta 
mielikuvitukseni liihottaa jo...)

Voisiko tuossa puistonpenkissä olla tarinan alku? Millainen paris-
kunta siinä on istunut 40 vuotta? Miten tutustunut, mistä keskustel-
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lut, millaista elämää elänyt? Millaisen tarinan tämä puistonpenkki voisi 
kertoa?

Voisiko penkillä istua kaunis rakkaustarina?
Kyllä voisi. 

15.9.
maanantai
Yksi päivä on niin käsittämättömän lyhyt, liian lyhyt. 

Työsuunnitelma kannattaa pitää realistisena. Mieluummin vähän 
kuin liikaa. 1-3 asiaa kymmenen sijaan. Kirjan kirjoittaminen on niin kä-
sittämättömän hidasta, ainakin minusta, minulle. Eivät nämä kuukau-
sissa synny, vuosissa. 

Kings Langleyn teille on maalattu toive autoilijoille: ”Slow”. Minusta 
se on erittäin hyvä ohje kirjailijallekin. Hidasta, hitaasti. Ei ole kiire.

Nykyisin niin harvalla ihmisellä on aikaa ajatella. Tai ehkä on aikaa, 
mutta ei halua tai kykyä. Kaikki on niin katkonaista. Viime aikoina olen 
kohdannut ihmisiä, jotka eivät ole saaneet luettua lyhyitä sähköposti-
viestejäni loppuun. Jos keskittymiskykyä voisi myydä, sillä pystyisi hel-
posti rikastumaan. Pullottaisin ja kauppaisin 50 eurolla litra. 

Onneksi keskittymiskykyä voi uuttaa omassa kirjoituslaboratorios-
saan. Harva asia on niin kaunista kuin tarinan maailmaan katoaminen, 
ajan- ja paikan tajun tietoinen kadottaminen, flow. 

Tältä matkalta haluan tuliaiseksi kirjojen ja vaatteiden sijaan itse kir-
joittamiani sanoja. 
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16.9.
tiistai
Ei niin orgaaninen työpäivä kuin eilen. Takkuan sen verran editoimisen 
kanssa, etten pysty tuottamaan (suunnittelemaani määrää) uutta teks-
tiä. Käyn läpi kustannustoimittajan reunamerkinnät ja yritän oppia niis-
tä. Mitä maneereja minulla on tällä kertaa? Jonkin verran toistoa aina-
kin, tiedän hyvin, millaisissa tilanteissa turvaudun tautologiaan.

Ja mikä piru siinä onkin, että viittaussuhteet eivät mene minulle ja-
keluun? Pitäisikö tehdä viittaussuhdeharjoituksia kuin vieraan kielen 
kielioppitehtäviä? Miksi on niin vaikeaa hahmottaa, milloin käytetään 
hän-pronominia ja milloin tätä? ”Reinhardin tyynyllä oli hänen hiuk-
siaan.” Kenen hiuksia?

17.9.
keskiviikko
Nyt tiedän, mitä kanta-astuja tarkoittaa. Huoneemme yläpuolella asuu 
kanta-astuja, ja hänellä on raivostuttava tarve kävellä ympäri  huonettaan. 
Ei hotellihuoneessa ole tilaa kävellä: eikö kannattaisi mennä vaikkapa 
ulos? Onneksi astuja lähtee pois aamupäivän aikana.

Hotellihuone haisee voimakkaasti banaaninkuorilta, koska siivoojat 
tulevat vasta joskus kello 14 maissa. Ennen siivoojia minut keskeyttää 
työmies, joka on tullut ruuvaamaan hiustenkuivaajaa seinästä irti. Ilmei-
sesti kuivaajissa on ollut jokin turvallisuusriski, ja hotelliketjun kaikki 
9000 kuivaajaa korvataan uusiin. Puhelias, eloisa mies juttelee, että työ 
on suht monotonista. Johtojen räpläily ja ruuvailu kestää pari minuuttia.

(Syksyllä 2015 leikkaan tästä päiväkirjasta kaikki Tampere-romaaniani käsitte-
levät kohdat pois – niitä olin keskittynyt Kings Langleyssä kirjoittamaan). 

18.9.
torstai
Heräilin yöllä muutaman kerran, joten tietäähän sen, mitä siitä seuraa. Se-
littämätöntä alakuloa, epävireyttä ja lievää väsymystä. Tuhdin aamiaisen 
jälkeen avaan kuitenkin tunnollisesti koneen ja ryhdyn teenkeittoon.

Tänään Britanniassa on jännittävä, historiallisesti poikkeuksellinen 
päivä, sillä Skotlanti äänestää siitä, haluaako se irti Westminsterin ta-
lutusnuorasta ja tulla itsenäiseksi. Tuntuu hienolta saada olla tapahtu-
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mien polttopisteessä juuri nyt. Tulokset selviävät perjantaina ”aamiai-
seen mennessä”.

Olen kirjoittanut täällä pelkästään Tampereelle sijoittuvia kohtauksia. 

Kävin tänään Kings Langleyn kirjastossa. Se on hyvin pieni, sympaat-
tinen, mutta silti hieman ankeahko. Kirjat kyllä löytää helposti, mut-
ta kovin viihtyisä kirjasto ei ole. Henkilökunta kielsi minua ottamasta 
valokuvia.

Menin lukemaan taustakirjallisuutta Fred & Ginger -kahvilaan. Pu-
putin samalla suklaakeksiä ja hörpin raikasta omena-sellerimehua.

Teelle jatkoin toiseen kahvilaan, jossa minulla oli ilo tutustua vieres-
säni istuviin, viisissäkymmenissä oleviin Kareniin ja Roseen. Kun ker-
roin ammattini, Karen innostui kovasti, sanoi rakastavansa lukemista ja 
suositteli minulle erityisesti Victoria Hislopin teoksia, varsinkin romaa-
nia The Return (2008). 

Minä taas suosittelin Karenille Hislopin novellikokoelmaa The Last 
Dance, jonka luin Samoksella, autenttisissa kreikkalaisissa maisemissa, 
toissakesänä. 

Olen ennenkin huomannut, miten kauniilla tavalla kirjallisuus yhdis-
tää, vaikka kansallisuus, sukupuoli tai kulttuuri olisi eri. 
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istuviin, viisissäkymmenissä oleviin Kareniin ja Roseen. Kun kerroin ammattini,

Karen innostui kovasti, sanoi rakastavansa lukemista ja suositteli minulle 

erityisesti Victoria Hislopin teoksia, varsinkin romaania The Return (2008). 

Minä taas suosittelin Karenille Hislopin novellikokoelmaa The Last Dance,

jonka luin Samoksella, autenttisissa kreikkalaisissa maisemissa, toissakesänä. 

Olen ennenkin huomannut, miten kauniilla tavalla kirjallisuus yhdistää, 

vaikka kansallisuus, sukupuoli tai kulttuuri olisi eri. 

Ja on aina ihanaa tavata kirjojen ystäviä. Karen oli todellinen kirjojen 

rakastaja. Hän kertoi minulle kirjahyllyunelmastaan, mutta sanoi lukevansa yhtä 

lailla Kindleäkin.

Kirja on kohtaamispaikka.

Se todella on.

Lause ei kuulosta sanottuna oikein miltään ennen kuin sen konkreettisesti 

kokee. 

Hyvä kirja on kuin kahvilan pöytä, jonka ääreen pysähtyä keskustelemaan.

Kahvilassa ei vaadita täydellistä kielitaitoa, ei kysytä, kuinka monta puntaa tilillä 

on, ei vaadita täysi-ikäisyyttä. 

Tulee jälleen kerran kiitollinen olo siitä, että minä saan olla yksi näistä 
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Ja on aina ihanaa tavata kirjojen ystäviä. Karen oli todellinen kirjojen 
rakastaja. Hän kertoi minulle kirjahyllyunelmastaan, mutta sanoi luke-
vansa yhtä lailla Kindleäkin.

Kirja on kohtaamispaikka.
Se todella on.
Lause ei kuulosta sanottuna oikein miltään ennen kuin sen konkreet-

tisesti kokee. 
Hyvä kirja on kuin kahvilan pöytä, jonka ääreen pysähtyä keskuste-

lemaan.
Kahvilassa ei vaadita täydellistä kielitaitoa, ei kysytä, kuinka monta 

puntaa tilillä on, ei vaadita täysi-ikäisyyttä. 
Tulee jälleen kerran kiitollinen olo siitä, että minä saan olla yksi näistä 

kahvilan pitäjistä, Terhin teehuoneen ehtoisa emäntä. 
Toivon, että tämän tekeillä olevan romaanin ja työpäiväkirjan äärelle 

ihmiset pysähtyvät keskustelemaan.
Ostin äidille eilen postikortin, jossa söpö terrieri pötköttelee avonai-

sen kirjan ja ruusukuvioisen teekupposen äärellä. Kortissa lukee: ”Hap-
piness is a cup of tea and a good book.”

Siinä se. 
That’s it.
Indeed.

PS.
Hauska kuriositeetti:
Join pikimustaa teetä. 
”Onko tuo teetä?” kahvia juova Karen ihmetteli.
”On se.”
”Etkö käytä maitoa?”
”En oikeastaan, olen kokeillut täällä muutaman kerran. Yleensä lorautan 
hunajaa sekaan.”
”Hunajaa?” molemmat naiset järkyttyivät. ”Emmepä ole hoksanneet-
kaan moista.”

19.9.
perjantai
Viimeinen päivä Kings Langleyssä ja paperisen päiväkirjani sivuilla 
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pohdin, kuinka pystyisin soveltamaan residenssielämää, Kings Langleyn 
-henkeä arjessani. Olen saanut täällä paljon aikaan. Olen pystynyt kun-
nolla keskittymään.

Yksi syy siihen on se, ettei minun ole viikon aikana tarvinnut matkus-
taa 1-3 kertaa eri paikkakunnille. Olen saanut viettää harvinaisen viikon 
aloillani. 

Vaikka käytössäni on ollut nettiyhteys, olen pystynyt hallitsemaan 
sitä. Olen viettänyt Facebookissa viikon aikana ehkäpä 15 minuuttia. 
Tärkeimmät sähköpostit olen pyrkinyt hoitamaan. Keskustelimme mie-
heni kanssa siitä, voisiko meillä kotona rajoittaa nettiin pääsyä. Uskon, 
että sillä olisi merkitystä, jos netti olisi käytössä päivittäin vaikkapa 
vain 1,5-2 tunnin ajan. Silloin ajan käyttäisi hyödyksi. Jos romaani huu-
taa Googlesta jotakin, tarvittavan tiedonhaun voi listata vaikkapa rans-
kalaisilla viivoilla ja hakea kerralla.

Olen opettanut kontaktini siihen, että vastaan sähköposteihin miltei 
samantien. Nyt haluan opettaa heidät siitä pois. Se ei kuitenkaan tarkoi-
ta boheemia hälläväliä-asennetta. Minulle sanotaan aika usein: ”Ilahduin 
todella paljon siitä, että vastasit heti. Monia kirjailijoita on niin vaikea 
saada kiinni.” Kultainen keskitie, se olkoon tavoitteeni.

Perjantai-iltapäivänä pistäydyn postitoimistossa ostamassa postimerkit 
kolmeen korttiin. Kun kävelen High Streetiä pitkin, minulla on aavis-
tuksen haikea olo. Jos saisin viettää täällä vaikkapa kuukauden, luul-
tavasti romaanini olisi hyvin pitkällä. Luultavasti pystyisin ravitsemaan 
itseäni suurella pinolla kirjoja.
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hyödyksi. Jos romaani huutaa Googlesta jotakin, tarvittavan tiedonhaun voi listata 

vaikkapa ranskalaisilla viivoilla ja hakea kerralla.

Olen opettanut kontaktini siihen, että vastaan sähköposteihin miltei 

samantien. Nyt haluan opettaa heidät siitä pois. Se ei kuitenkaan tarkoita 

boheemia hälläväliä-asennetta. Minulle sanotaan aika usein: ”Ilahduin todella 

paljon siitä, että vastasit heti. Monia kirjailijoita on niin vaikea saada kiinni.”

Kultainen keskitie, se olkoon tavoitteeni.

Perjantai-iltapäivänä pistäydyn postitoimistossa ostamassa postimerkit kolmeen 

korttiin. Kun kävelen High Streetiä pitkin, minulla on aavistuksen haikea olo. Jos 

saisin viettää täällä vaikkapa kuukauden, luultavasti romaanini olisi hyvin pitkällä. 

Luultavasti pystyisin ravitsemaan itseäni suurella pinolla kirjoja.

Menen kahvilaan, jossa olen käynyt joka päivä. Tilaan lounaaksi mozzarella-

paninin, jonka nautiskelen ulkona terassilla. Ihmisiä on paljon liikkeellä. Tolppaan 

kytketty mopsi kiukuttelee, joku polttaa sikaria, joku toinen taas valittaa sikarin 

tuoksusta. Viereisessä pöydässä istuu rouva, jolla on taitavasti tehty kampaus. 

Hyvän työperiodin merkki lienee sekin, että pinkki alleviivaustussini on 

loppusuoralla. Se tussaa enää hyvin haaleasti, ajattelin lopettaa työnteon, jahka 
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Menen kahvilaan, jossa olen käynyt joka päivä. Tilaan lounaaksi moz-
zarella-paninin, jonka nautiskelen ulkona terassilla. Ihmisiä on paljon 
liikkeellä. Tolppaan kytketty mopsi kiukuttelee, joku polttaa sikaria, 
joku toinen taas valittaa sikarin tuoksusta. Viereisessä pöydässä istuu 
rouva, jolla on taitavasti tehty kampaus. 

Hyvän työperiodin merkki lienee sekin, että pinkki alleviivaustuss-
ini on loppusuoralla. Se tussaa enää hyvin haaleasti, ajattelin lopettaa 
 työnteon, jahka väri on kokonaan loppu.

Kiitos, Kings Langley! Minä todella pidän sinusta.
Seuraavan kerran kirjoitan matkapäiväkirjaa todennäköisesti Bristo-

lissa. 
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Heydrich-tietovisa ja muita synkronisiteetteja

Jos kirjoittaja on samalla aaltopituudella tekstinsä kanssa, alkaa tapah-
tua. En käyttäisi new age -puhetapaa ”universumi vastaa”, mutta ajatus 
on kuitenkin jotakin sinne päin. 

Kun kirjoittaja suuntaa ajatuksensa ja keskittymiskykynsä, sanotaan-
ko sitten energiansa, luomaansa maailmaan, vastaan voi tulla hämmen-
täviä sattumuksia.

Puhutaan synkronisiteetista.
Tunnistan synkronisiteetin heti, kun sellaisen näen ja silloin tulen hy-

välle tuulelle: selvästi teen jotakin oikein.
Esimerkki Kings Langleyn kirjoitusmatkalta: käyn käsikirjoituk-

sesta läpi kustannustoimittajan reunamerkintöjä ja editoin tekstiä. 
Pääsen lukuun, jossa tamperelaiset vastarintaliikkeen jäsenet tutki-
vat Aamulehteä, joka kirjoittaa Reinhard Heydrichin attentaatista. 
Lehdessä on kuva Heydrichista. Yksi hahmoistani katsoo valokuvaa 
tarkkaan, ja hänen silmiensä kautta pääsen kuvailemaan natsijohta-
jan ulkonäköä.

Olen kuitenkin tyytymätön kirjoittamaani kohtaukseen, joten päätän 
parannella ja aavistuksen laajentaa kappaletta. Etsin Googlesta kuvaa, 
mutta en löydä sitä kuvahaulla. Muistan, että olen ottanut kännykällä 
kuvan valokuvasta Metson mikrofilmienlukuhuoneessa, jossa olin tut-
kimassa vanhoja Aamulehtiä. En tiedä, kuinka monta kuvaa kännykäs-
säni on tallessa, mutta satoja. Kun avaan puhelimeni, aloitussivulla on 
Valokuvat-ikoni, jota klikkaamalla pääsee suoraan kuva-arkistoon. Iko-
nissa on aina esillä sattumanvarainen valokuva, jonka ohjelma on poimi-
nut ottamieni kuvien joukosta.
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Kuinkas ollakaan, Reinhard Heydrich katsoo minua.
Ikonissa on juuri se valokuva, jota etsinkin.

Keväällä junailin Tampereelta Helsinkiin. Vieressäni istui eläkeläismies, 
joka oli menossa golfaamaan. Keskustelimme jalkapallosta, matkusta-
misesta ja työväenopiston kursseista, ammateistamme. Mies innostui 
kovasti, kun ryhdyin puhumaan Heydrichista. (Sinkkunaiset, toim. 
huom: sotahistoriasta innostuneilla naisilla olisi todella paljon vientiä, 
just saying...) Matkaystäväni osoittautui sotahistorian harrastajaksi ja 
alkoi pitää tietovisaa – väärälle ihmiselle. 

”Mihin Reinhard Heydrich kuoli?”
Miehen kasvoilla oli jännä ilme, koska hän oli aivan varma, että vastai-

sin salamurhan uhrina. 
”Hän kuoli verenmyrkytyksen aiheuttamiin komplikaatioihin.”
”Aivan oikein! Entäpä mitä tapahtui pie...”
”...nelle Lidicen kylälle Heydrichin kuoleman jälkeen? Se tuhottiin 

maan tasalle.”
Meillä oli varsin mainio hetki, kaksi toisilleen tuntematonta ihmistä, 

yhteinen intohimo. 

Monta vuotta sitten sain rakkaalta kirjailijaystävältäni Eppu Nuo-
tiolta kauniin rintakorun. Sain korun puheen saattelemana, tärkeästä 
työstäni tyttökirjailijana. Korussa on kuva Anni Swanista, suomalaisen 
tyttökirjallisuuden äidistä.

Koru on valtavan kaunis.
Ansiomerkki.
Mitali.
Pidän sitä harvoin, todella tärkeissä tilaisuuksissa. 
Silloin en tiennyt, että kohtaisin Anni Swanin myöhemmin melko 

merkillisissä olosuhteissa. Anni Swanilla oli nimittäin poika, teatterioh-
jaaja Mauno Manninen, joka meni 1960-luvulla naimisiin erään saksat-
taren kanssa.

Tämä saksatar oli leski, joka halusi päästä eroon pahamaineisesta su-
kunimestään.

Puhun tietenkin Lina Heydrichista. 
Eppu ei teettänyt minulle kuvaa vaikkapa Tove Janssonista tai Virgi-
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nia Woolfista, vaan Anni Swanista.
Tarinoita olisi lisääkin. 
Pidän kaikkia näitä omituisia yhteensattumia pieninä kirjeinä, niin, 

joita universumi lähettää. Vai luomani kaunokirjallinen maailma, joka 
on alkanut elää omaa, autonomista elämäänsä?
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Heydrichin lapset

Reinhard Heydrichin tyttäriä ei ole viimeisten vuosikymmenten aika-
na nähty julkisuudessa, mutta Saksassa asuva poika Heider Heydrich 
ei ole karttanut mediaa. Itse asiassa mies aiheutti muutama vuosi sitten 
Prahassa melkoisen kohun, kun hän vieraili pahoin rapistuneessa lap-
suudenkodissaan Panenské Břežanyssä.

Heider Heydrich ehdotti, että linna peruskorjattaisiin.
Ehdotus herätti suunnatonta raivoa: tšekit eivät halua olla enää mis-

sään tekemisissä Heydrichin nimen kanssa.
Inhimillisesti ajateltuna ymmärrän tämän, mutta kun ajattelen jäl-

kipolviamme, olen samaa mieltä Heydrichin kanssa. Vierailu Panenské 
Břežanyn kylään kesäkuussa 2014 oli yksi työhistoriani oudoimpia tapa-
uksia. 1940-luvun tapahtumia ei voida pyyhkiä pois. Reinhard Heydrich 
perheineen todella asui kylässä; heidän pieni poikansa makaa edelleen 
haudassaan linnan pihamaalla.

(Toim.huom. 10.8.2015: ei makaa, Lina ilmeisesti kaivautti pojan pois 
ennen kuin pakeni puna-armeijaa keväällä 1945). 

Eikö olisi myös natsien uhrien näkökulmasta parempi, että linnan 
alueella olisi jokin pieni museo, joka dokumentoisi synkkää historiaa? 
Siitä ei ole todisteita, mutta sanotaan, että Lina Heydrich olisi vastuussa 
linnan puutarhassa työskentelevän keskitysleirivangin / vankien tappa-
misesta. Eikö olisi oikein, että myös näitä ihmisiä jollakin tavoin muis-
tettaisiin?

On hyvin merkillistä, millä tavalla esimerkiksi minuun suhtauduttiin, 
kun pyrin Tomašin ja mieheni kanssa alueelle. Minun on vaikea ymmär-
tää, miksi meitä ei päästetty porttien sisäpuolelle katsomaan, millainen 
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linna ja millainen sen pihamaa ovat. Nehän ovat historiallisesti äärim-
mäisen kiinnostavia – ja kuvaukseni linnasta olisivat taatusti elävämpiä, 
jos olisin saanut kurkistaa sisään. 

Kyläläiset ovat nähtävästi kyllästyneet siihen, että heidät muistetaan 
ainoastaan Heydricheista. He haluaisivat unohtaa, mutta maailma tekee 
sen heille hyvin vaikeaksi. Minäkin, omalta osaltani. 
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Takaisin koulun penkille

Loppusyksyllä 2014: 
Tänään aloitimme työnohjauksen yhdessä neljän kollegani kanssa. 

Tapaamme kerran kuussa Pirkkalaiskirjailijoiden toimistossa ja syven-
nymme pohtimaan työelämää erilaisista näkökulmista. Pyrimme vuorol-
lamme valmistamaan aiheen / alustuksen / harjoituksia. 

Ensi kerraksi valmistamme ikään kuin kotitehtävänä pohdinnan siitä, 
millaisia tavoitteita meillä on. Mitkä ovat energian lähteitä tavoitteiden 
toteutumiselle? Mietimme, mitä voimme konkreettisesti tehdä tavoit-
teemme toteutumiseksi. Mikä askel tänään, mikä huomenna, mikä ensi 
vuonna?

Kirjoittajana seison tienristeyksessä. 
Koen, että minun on jätettävä vanha taakse ja mentävä eteenpäin. 

Juuri nyt minusta tuntuu siltä, että hiljattain ilmestynyt nuorten aikuis-
ten romaanini Läpi yön on viimeinen kirja, jonka kirjoitan varta vasten 
nuorille lukijoille. Nuoret voivat yhtä lailla lukea aikuistuotantoani, ja 
hehän lukevatkin. Juuri nyt eräs yhdeksäsluokkalainen tyttö tekee kir-
jaesitelmää Punaisten kyynelten talosta. 

(Toim.huom. 26.2.2016: aina, kun tarkoituksella yritän sulkea jonkin 
oven, se narahtaakin itsestään auki... Olen juuri sopinut Otavan kanssa 
seuraavan nuortenkirjani dediksestä. Minä kaipaan nuoria lukijoita! Ra-
kastan heidän meilejään! En millään voi lakata kirjoittamasta heille - ) 

Luonnollinen askel muutokselle on ilmoittautua Tampereen avoimen 
yliopiston historian perusopintoihin. Ja miten lempeää! Jokainen ilmoit-
tautuja hyväksytään. 

Minulla voi vielä olla opinto-oikeus varsinaiseen yliopistoonkin, pitää 
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tarkistaa, jos innostun lukemisesta toden teolla. 
Uskon, että historian opinnot antavat tärkeää kontekstia historialli-

sen fiktion kirjoittamiselle. Minun on ymmärrettävä laajasti historialli-
sia syy- ja seuraussuhteita. 

Vuoden vaihteessa järjestän aikatauluni niin, että kirjoitan kolme päi-
vää viikossa ja opiskelen kaksi. 600-sivuiset, antiikin historiaa käsittele-
vät järkäleet vaativat aikaa ja olen valmis perehtymään...
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Greetings from Bristol

48 Hamilton Court, Montague Street, Bristol, BS2 8NZ
Marras-joulukuussa 2014 vietän melkein kuukauden Lounais-Englan-
nissa, Bristolissa. Puolisoni kirjoittaa artikkelia Bristolin yliopistossa, 
minä romaaniani huoneistomme rauhassa. 

torstai 20.11.14
Aamupäivällä olin ihmeissäni, kun jostakin parvekkeen tietämiltä kuu-
lui kovaäänistä kukerrusta. Ei mikään soma ääni. 

Lopulta huomasin, että minulla on kirjoittajakaveri. Pullea pulu is-
tuu parvekkeen kattoparruilla tovereineen ja pitää melkoista konsert-
tia. Jumalauta mikä paskakerros parvekkeen lattialla! Kyyhky kuunteli 
pää kallellaan, kun yritin keskustella sen kanssa. Ei lähtenyt edes silloin, 
kun otin pelottavalla järkkärilläni siivekkäästä kuvan. 

Mustaa teetä mustien huonekalujen keskellä. 
Tämän menetelmän olen kokenut hyväksi: jos kirjoittaa romaania, 

jossa on monta henkilöä, tekstille on eduksi, jos pystyy kerralla viettä-
mään pidemmän aikaa yhden hahmon kanssa. Suhteesta tulee tiivis ja 
intensiivinen (vrt. kirjoittaa saman päivän aikana vaikkapa kolmesta eri 
näkökulmasta) 

Kings Langleyssä kirjoitin pelkästään Matildasta (=väärää romaania), 
Bristolissa keskityn Linan hahmoon. Tunnustan, että Linan seuraa 
olen vältellytkin, koska hän on kaikkein vaikein hahmo. Hän on yhtä 
aikaa äärimmäisen epämiellyttävä ja kiehtova, ja sanaa ”kiehtova” käyt-
täisin varovasti. Eihän Reinhard Heydrichistakaan muuten olisi kirjas-
tollista kirjoja, ellei hänen asemansa ja hätkähdyttävä persoonansa olisi 
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kiinnostanut tutkijoita ja kirjailijoita.
Sitä kai kutsutaan mustaksi karismaksi. 
Lina on kuullut kaiken ja nähnyt kaiken. 
Hän on kulkenut rinnalla ja hyväksynyt kaiken, ehkä yllyttänytkin?
Hän oli täydellinen kansallissosialistinen vaimo, eikä täydellinen kan-

sallissosialistinen vaimo sano: Oletko kulta aivan varma vaikkapa tästä juuta-
laiskysymyksen lopullisesta ratkaisusta? Aika julmalta ja liioitellulta ja armotto-
malta se kuulostaa. Etkö rakas voisi miettiä vielä? Jokainen ihmishenki on arvokas. 

Onko moniäänisessä romaanissani päähenkilöä?
Luultavasti keskeisimmäksi hahmoksi nousee Lina kompleksisuuten-

sa vuoksi.
Nyt kun luen liuskoja, olen ällistynyt, miten kiusallisen keskeneräi-

nen ja epäuskottava hän on. Ihminen on monta, kirjoittaa John Irving. 
Minun on tutustuttava Linaan paremmin, jotta saan hänestä esiin eri 
sävyjä. Moraalisesti arveluttava tai suorastaan pahakaan ihminen ei ole 
mustavalkoinen. Onko puhdasta pahuutta olemassa? 

Onnistuisinko luomaan Linasta hahmon, johon lukija kiintyy? Sillä 
onhan häntä rakastettu. Hänen miehensä, lapsensa, vanhempansa, ystävän-
sä. Eva Braunkin tunsi luultavasti kiintymystä valtakunnankansleri Hitleriä 
kohtaan, ehkä rakkautta, varmasti rakkautta, mistä me voimme tietää. 

Jos Linalle olisi tapahtunut jotakin, hänen läheisensä olisivat itkeneet. 
En tiedä, millaiset hautajaiset hänelle aikanaan järjestettiin, mutta ole-
tan lasten olleen paikalla. Heider-poika kirjoitti johdannon vuonna 2012 
ilmestyneeseen, Linan elämäkerran uudistettuun painokseen, joten lap-
set eivät ole ainakaan tehneet lopullista pesäeroa äitiinsä. 

Miksi olen kartellut Linan elämäkerran lukemista näin kauan? Minul-
la on ollut viha-rakkaussuhde monia lähdekirjojani kohtaan. Syksyllä 
saksankielen taitoni ovat ilmeisesti herkistyneet, sillä pystyn lukemaan 
kirjaa melko sujuvasti. 

perjantai 21.11. 
Tuskainen kirjoituspäivä. Painin Linan kanssa, tunnen todella fyysisesti 
painivani hänen kanssaan. Hänen omaelämäkertansa on ärsyttävää luet-
tavaa, koska sen ”totuudesta” jää niin paljon pois. Sievistelyä, kaunistel-
ua, siloittelua. Käytän koko päivän siihen, että tutkin Panenské Břežany  
-linnan vanhoja valokuvia. Yritän kuvitella Linan kävelevän puutarhassa. 
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Iltapäivällä tapahtuu jotakin.
OIVALLUS. 
Romaani tarvitsee vielä yhden henkilön. 
Ehkä joku lähtee. Sofie Kralova kenties?
Jestas miten vaikea on luopua hahmoista, joiden kanssa on viettänyt 

kuukausia.
Mutta jotta voin kirjoittaa Linasta niin kuin haluan, tarvitsen hänelle 

peilin. Ja se peili on 14-vuotias puutarhurin apulainen, jolla on vastine 
tosielämässä. Helena Vovsová on viime vuosina antanut paljon haastat-
teluja tšekkiläiseen mediaan. Hän on erittäin hyvä lähde. 

maanantai 24.11.
Kirjoittaminen on erittäin monimutkainen kognitiivinen prosessi, 
enkä oikeastaan yhtään kummastele kirjoittajien sijaistoimintoja. 
Siis sitä, että alkaa pestä pyykkiä tai lajitella kirjahyllyään juuri silloin, 
kun romaani kaipaisi kaikkein eniten huomiota. Koska hyvänen aika 
onhan täysin inhimillistä, että ihminen haluaa vältellä kaikkea, mikä 
tuntuu vaikealta ja epämiellyttävältä. Ajatteleminen tuntuu fyysiseltä 
ponnistukselta. Kuinka moni meistä lysähtää sohvalle mieluummin 
kuin menee salille tekemään maastavedon ennätystä? 

Tänään vihaan työtäni.
(vielä aamulla rakastin, sillä sain urani koskettavimman lukijapalaut-

teen äidiltä, jonka poika oli 15-vuotiaana yrittänyt itsemurhaa). 
Olen epätoivoinen. 
Romaanin rakenteen hahmottaminen on niin vaikeaa, että päätä sär-

kee. Tekee mieli karata päiväunille, tekee mieli vaihtaa alaa. Leikkaan 
paperista pieniä palasia, joista askartelen rakennekaavion keittiön pöy-
dälle. En tiedä, auttaako se yhtään. 

Koko iltapäivän joudun myös vahtimaan tiski- ja pyykkikonetta, kos-
ka meillä oli viikonloppuna pieni vuoto, ja landlady haluaa selvittää, 
mistä on kysymys. Meille ramppaa sisään ja ulos miehiä ja naisia. Ra-
kennekaavioni päällä on työkalupakki. 

Välillä käy mielessä, että on helpompi antaa periksi, luovuttaa. Dele-
toida koko roska? Entä jos en osaakaan? Milloin voi tietää, onko asetta-
nut itselleen riman liian korkealle? Millaisen romaanin osaan tässä urani 
vaiheessa 34-vuotiaana kirjoittaa? Mitä taitoja minulta puuttuu, ja mi-
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ten voisin niitä kehittää? 
Pystynkö kehittymään riittävästi enää tämän prosessin aikana? 
Pidän uudesta hahmostani, Näkymättömästä tytöstä tai mikä hänen 

nimensä lopulta lieneekään. Hänen ansiostaan Linan hahmo saa tarvit-
tavaa syvyyttä ja hänen ansiostaan voin kertoa Linan kautta vähemmän.

Kaipaan taukoa. 
Menen paperikauppaan viettämään aikaa kauniiden joulukorttien 

keskelle. Rakastan paperikauppoja. Värikkäitä kirjepapereita, sädeh-
tiviä kortteja, kutsuvia kalentereita, hurmaavia päiväkirjoja, maagisia 
kyniä...

tiistai 25.11.
Kyllä tämä tästä.

Kyllä tämä tästä?
Hyvä lukija, poistin tänään romaanistani nuoren naisen nimeltä So-

fie Kralova. Et koskaan tule tutustumaan häneen. Näköjään hahmo ei 
ollut kovin merkittävä, sillä teksti sai jäntevyyttä poiston jälkeen, enkä 
ollut itse niin järkyttynyt kuin alunperin olin ajatellut. Syvennän Franz 
Vargan hahmoa neiti Kralovan kustannuksella. Pidän Vargasta. Hän on 
mies, jonka haluaisin tosielämässä tuntea. Hänen kainaloonsa uskaltai-
sin käpertyä tosipaikan tullen. Hän on minun kaunokirjallinen isoisäni. 

Ehkä kirjoitan Vargan valamaan minuun uskoa ja luottamusta, kun 
seuraavan kerran kamppailen osaamattomuuteni kanssa. 

Avasin romaanille täysin puhtaan tiedoston. Siirrän tekstiä luku ker-
rallaan alkuperäisestä tiedostosta. Perkaan, kampaan ja tutkin. Luvut 
ovat kuin näytteitä mikroskooppini alla, näin pystyn havainnoimaan 
niitä yksityiskohtaisemmin. 

Olen vasta heräämässä siihen, miten inspiroivan kaupunginosan kes-
kellä me elämme. Stokes Croft on boheemi taiteilijoiden ja laitapuolen-
kulkijoiden paikka: värikkäitä graffiteja siellä täällä, kutsuvia kahviloi-
ta, kirppareita, gallerioita. 

Päivän kirjoittamistauon aikana valokuvaan katutaidetta: Banksyä-
kin on aivan lähellä. Originellia Banksyä! Miten eri tavalla taide herää-
kään eloon, kun se on maalattu sinne, missä ihmiset joka päivä kulkevat 
ja missä he asuvat. Tuntuu kliiniseltä mennä siistiin sisämuseoon Stokes 
Croftin jälkeen.
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Millainen olisi ajatuksella – en nyt puhu suttuisista tägeistä – graffi-
toitu Hervanta? Kuvat pukisivat hyvin punaista tiiltä, äänestän puolesta. 

Miten nopeasti katse tottuisi tähän maisemaan? Kuinka monta viik-
koa minun pitäisi täällä olla, etten enää erottaisi värejä? Vai elääkö Sto-
kes Croft koko ajan? Toivottavasti? Ehkä seinissä on tilaa uusille maala-
uksille ja viesteille. 

Katutaide eroaa vaikkapa klassisesta maalaustaiteesta väliaikaisuu-
dellaan. Kuvia tulee ja menee, niitä pyyhitään pois, kunnes tilalle maa-
lataan uusi. 

keskiviikko 26.11.
Olemme olleet viikon Bristolissa. Aika menee kammottavan, tois-
tan, kammottavan nopeasti. En edes sano, että elämäonkohtaohi-
koskasiltäseliianuseintuntuuenkäpitkäänaikaanoleollutnuorienää. 

Haloo! muistutan itseäni. Wake up, sweetie! Olet Bristolissa! Et voi 
kykkiä aamusta iltaan neljän seinän sisällä. Mene ulos, katsele, kuunte-
le, haistele, maistele, koe, inspiroidu, tutustu, keskustele, kerää taskut 
täyteen muistoja yksinäisten Hervanta-päivien varalle. 

Haahuilen kaupungilla päämäärättömästi. Lepuutan jalkojani saksa-
laisella joulutorilla ja syön bratwurstia lounaaksi.

Iltapäivällä kotiin palattuani iskee tarmokas opiskelupuuska: uppou-
dun tuntikausiksi Suomen esihistoriaan. Katson Ylen Elävästä arkistos-
ta dokumenttisarjaa Suomen varhaisesta asuttamisesta ja esinelöydöis-
tä. Kirjoitan käsin parikymmentä sivua muistiinpanoja. Jestas, miten 
ihanalta tuntuu kirjoittaa käsin. Älkää hyvänen aika lopettako sitä pe-
rinnettä kouluista!

Kädet aktivoivat aivoja aivan eri tavalla kuin näppäimistö.
Tätä itsestäänselvyyttä vahvistamaan en etsi neurologia.
Kokeilkaa ja vaikuttukaa!
Verratkaa, miten muisti toimii. Kumpi jää paremmin mieleen, vih-

koon itse kirjoitettu vai valkoiseen tiedostoon hakattu? 

Toisinaan alitajunta on todella epämiellyttävää seuraa, vaikka sen 
ajatuksenjuoksu onkin hyvin ennustettavaa. Juuri kun kipuilen – todel-
la kipuilen – kirjoittamisen kanssa, mielessäni alkaa hahmottua uu-
sia romaani-ideoita, yksi, kaksikin. Oivallan heti, että molemmat ovat 
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lupaavia, toista olen kantanut takataskussani huomaamattani jo yli vuo-
den. Ostin keväällä New Yorkista taustamateriaaliakin tarinan nuppua 
varten. Pahinta mitä voin nyt tehdä on laiminlyödä tekstiäni ja alkaa 
kirjoittaa jotakin aivan uutta. 

(jos aloittaisin uuden työpäiväkirjan, tästäkö kohtaa se alkaisi vai pääsiäisyöstä 
New Yorkissa, jolloin kompastuin kadulla nukkuneeseen kodittomaan?)

Kolumnin sentään voin kirjoittaa. Puran salaisen aiheeni 3000 merkin 
kolumniksi. Kutkuttaisi! Voi että miten kutkuttaisi!

Nyt välttelen seireeniä, enkä avaa uutta tiedostoa.
Avioliittoni historiallisen kanssa kestää. 

torstai 27.11.
Aamupäivän omistaudun historian opinnoille, sillä luen Ylen netti-
sivuilta, että Korkeasaaresta on tehty harvinainen, esihistoriallinen 
löytö. Kirjoitan johdannon esseeseeni ja oikoluen eilen kirjoittamani 
kolumnin.

Välillä tuntuu, etten saa täällä aikaan mitään, riittävästi ainakaan, 
mutta eihän se pidä paikkansa. 

Kirjoittajan ei kannata asettaa itselleen epärealistisia odotuksia. 
Useimmiten sitä tulee asettaneeksi itselleen liian suuria päämääriä: kir-
joitan romaanin kuukaudessa valmiiksi. Ja sitten, kun ei ylläkään tavoit-
teeseen, piiskaa ja ruoskii jo valmiiksi märkivää itsetuntoaan.

Pienin askelin!
Niilläkin pääsee perille. Hipsuttaen. 
Juuri ennen Bristolin matkaa lähetin kustannustoimittajalleni tämän 

työpäiväkirjan raakileen luettavaksi. Itsetuntoni on syystä tai toisesta 
kellunut jossakin pohjamutien alapuolella, sillä olen aidosti tyrmisty-
nyt, kun Sirja kirjoittaa ”tykänneensä siitä tietenkin hirmuisesti” ja että 
muukin kustantamon väki on ideasta innostunut ja sitä jatkojalostetaan 
jo ja sen teknisiä ratkaisuja mietitään. 

?????
Herrajumala mikä vaikutus on tällaisella kannustuksella.
(ja miten niin tietenkin?)
Muistan taas, että minulla on etuoikeus kuulua Kariston kirjaperhee-

seen. Samanlainen etuoikeus minulla on kuulua myös Otavan kirjaper-
heeseen. Sydän. <3 
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Olen paitsi Kariston väelle myös lukijoilleni velkaa hyvän, pieteetillä 
rakennetun, loppuun saakka ajatellun romaanin. ”En osaa mitään, jätän 
kesken” -draamailun / kiukuttelun sijaan minun pitää yksinkertaisesti 
tehdä paljon töitä.

Olen löytänyt kantakahvilan. 
Ajatus saa minut hyvälle tuulelle, sillä tarvitsen ankkureita, tuttuut-

ta ja turvallisuutta tuntemattomien maisemien keskelle. Ymmärrän pa-
remmin kuin hyvin, miksi niin monilla tv-sarjahahmoilla on kantakup-
pilansa. 

Menen The Arts Houseen juomaan teetä ja kirjoittamaan päiväkirjaa-
ni. Ostan taidekaupasta kaksi dvd:tä: dokumentin Banksystä ja lyhyt-
elokuvan Stokes Croftin kaupunginosasta: Tescon perustaminen syn-
nytti alueella muutama vuosi sitten rajun mellakan. Myyjä ei osaa kertoa 
kummastakaan levystä mitään.

Jos olisi, lyhäri olisi jäänyt hyllyyn.
Amatööritekeleen äänenlaatu (ei mikkiä) on niin surkea, etten ero-

ta puheesta sanaakaan. Se on sääli, sillä tekijä on haastatellut Bristolin 
kodittomia. Banksy-dokkariin tuhlaamaani kymmentä puntaa en sen 
sijaan kadu. 

perjantai 28.11.
Tänään Britanniassa on Black Friday, musta perjantai eli Amerikasta 
rantautunut kiitospäivän jälkeinen maaninen shoppailupäivä. Lehdissä 
uutisoidaan jopa väkivaltaisuuksista, kun ihmiset ovat rynnineet kaup-
poihin alennusten perään. Joku Tescon työntekijä on saanut mustan 
silmän. Suomalaiset eivät suinkaan siis ole ainoa kansa, joka jonottaa 
ämpäreiden ja muiden euron tarjousten perään.

(silti kysyisin: mikä ihmisiä vaivaa?!)
Suomessa ei ole musta perjantai, vaan historiallinen, hääpuvun väri-

nen valkoinen, onnellinen perjantai. Eduskunta on äänestänyt tasa-ar-
voisen avioliittolain puolesta äänin 105-92. Valtava kiitollisuuden ja 
huojennuksen tunne (olin pelännyt pahinta) valtasi minut, kun luin uu-
tisen. Nyt me voimme katsoa itseämme peiliin ja kutsua itseämme sivis-
tysvaltioksi. Tahdon, I do very much!

*
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Hitaasti, mutta varmasti, kuuluu kirjoitusmottoni. 
Editoin romaania luku luvulta eteenpäin. Tänään ristin uuden tyttöni 

Auringonkukkatytöksi ja alan kiintyä häneen päivä päivältä enemmän. 
Auringonkukkatyttö on intertekstuaalinen viittaus Punaisten kyynel-
ten talon Särkyneeseen tyttöön, hahmoon, johon kirjoittajan tavoin 
myös moni lukija kiintyi. Sain hahmosta erillisiä lukijapalautteita. Mi-
nusta teksti kantaa yhden hahmon, jolle ei anneta perinteistä nimeä. 

Tänäänkin olen miettinyt Linan hahmoa. Saattaa tuntua epäuskot-
tavalta, millä tavalla hän kiikaroi keskitysleirivankejaan linnansa ikku-
nasta, mutta niin hän on todella tehnyt. Eettisesti kiistanalaiseksi koen 
luvun, jossa Reinhard Heydrich lausuu viimeiset sanansa vaimolleen, 
että hän (muka) sanoo, ettei kostotoimenpiteisiin tarvitse ryhtyä. Tästä 
meillä ei ole mitään todisteita, ainoastaan spekulaatioita. Katuiko mies 
kuolinvuoteellaan? Sitä emme koskaan saa tietää.

Mustavalkoisesti voisi ajatella, ettei Wannseen konferenssin pääark-
kitehti tietenkään mitään katunut. Hän oli läpeensä armoton, katsokaa 
nyt hänen valokuviaankin. Pelkästä katseesta näkee: julmuri, sadisti, 
kylmäverinen tappaja. 

Mutta mitä jos...?
Mahdollisuus on niin kiinnostava, etten kirjailijana voi jättää sitä 

käyttämättä. Käytän mielikuvituksen ja tulkinnan vapautta. 
Kaikista kostotoimenpiteistä tulee pidättäytyä. 
Jos näin on todella ollut, se tuo Lidicen ja ortodoksikirkon tapahtu-

miin aivan uuden kulman.
Oikeastaan ajattelen näin: pappi antaa ymmärtää Linalle, että niin RH 

sanoi. Se on papin (humaani) tapa käyttää valtaansa, vaikka eihän sillä 
tietenkään mitään vaikutusta ole. 

Nyt jatkan II osan parissa. Täällä olen oppinut lorauttamaan maitoa 
teen sekaan. On pakko, musta tee on niin vahvaa, että olen alkanut pelä-
tä hampaitteni puolesta...

maanantai 1.12.
Joulukuun ensimmäinen päivä! Täällä ei todellakaan ole lunta, mutta ei 
onneksi sadakaan. Pilvistä ja neljä astetta. Koko viikonlopun paistoi au-
rinko. Silmiin aidosti särki tällainen kummallinen, tervetullut valoilmiö. 
Oli ihana kävellä satamassa ja kulkea pitkin Suspension-riippusiltaa.
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Palapelin kokoaminen on tänään onnistunut yllättävän hyvin. Pystyn 
erottamaan selkeitä puutteita: Jarekin hahmo on kaikkein keskeneräi-
sin, minun pitää alkaa työstää ortodoksikirkon tapahtumia. 

II osa on pohjattoman musta, raaka ja surullinen.
Reagoin tänään voimakkaasti lukuun, jossa Lidicen miehet ammu-

taan.
Minun on kirjoitettava suvantoa, siltaa, jota pitkin lukija voi kävellä 

hengähtämään. 
Se vahvistuu.
Minulla on Uusi Romaani-idea. En halua puhua siitä vielä sen tar-

kemmin, mutta seuraavaksi aion kirjoittaa romaanin, jossa on yksi ainut 
päähenkilö ja koko tarina kerrotaan minäkertojan äänellä ja koko ro-
maani sijoittuu yhteen ainoaan kaupunkiin ja itse asiassa hyvin pienelle 
alueelle siellä.

Uudella romaani-idealla on psykologinen vaikutus. Elämää on myös 
silloin, jos ja kun tämä tarina joskus päätyy kansien väliin. Uusi idea tuo 
elämään futuurin, jatkuvuuden tunteen. 

Onko niin, että elämä jatkuu niin kauan kuin jokin kirjoitustyö on 
kesken? Auton alle ei voi jäädä suojatiellä, kun romaanihenkilö kaipaa 
yhä kirjailijan huomio-

tiistai 2.12. 
Luovuus synnyttää luovuutta, sanat uusia sanoja. Ne eivät ole välttämättä 
toisesta tarinasta pois? Tänään menen museon kahvilaan hahmottele-
maan (paperi)päiväkirjaani ranskalaisia viivoja seuraavaan romaaniini, 
jolla on a) työnimi b) rakenne c) miljöö d) kertojaratkaisu ja e) ajatus 
päähenkilöstä. Mutta en vielä.

Lidice on historiallisen romaanini käännekohta. Tapahtuma on niin 
Suuri ja Traaginen, että on kaikkea muuta kuin yhdentekevää, mitä lu-
vun jälkeen seuraa. Minulla on ajatus kolmesta tyhjästä sivusta. Hen-
gähdystauosta. Kunnioituksesta vainajia kohtaan.

Tänään aloin kirjoittaa kokoavaa lukua, jossa annan äänen jokaiselle 
romaanihenkilölleni Lidicen joukkomurhan jälkeen.

Ortodoksipaikka tulee olemaan romaanini Suurten ja Syvällisten dia-
logien paikka. Millaisia neuvoja ortodoksipappi antaa esimerkiksi Jare-
kille, kun tämä haluaa ilmiantaa itsensä ja saada mielivaltaisen tappa-
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misen loppumaan? Millainen Jumala on antanut ja antaa kaiken aikaa 
ihmisten murhata toisiaan?

Katsoin myös Linan vanhuudenpäivien tv-haastattelua ja se ällistyt-
tää minut joka kerta. Hän toistaa sanaa ”wunderbar”, että Böömissä ja 
Määrissä hän eli elämänsä onnellisimmat hetket. Mistään hän ei tunne 
syyllisyyttä, eikä hän kadu mitään. Jos hän vain voisi, hän palaisi heti 
noihin vuosiin.

Kuinka minä kirjailijana kykenisin ymmärtämään Linaa? Hän on kai-
ken inhimillisen ymmärryksen ulkopuolella.

”Minkä mieheni teki, hän teki sen Saksan kansakunnan parhaaksi. 
Nykyisin kansallissosialismista puhutaan pelkkänä politiikkana, mutta 
se oli kokonainen maailmankatsomus”, Lina muistuttaa nostalgiahur-
miossaan.

Kuinka pääsisin hetkeksi samaan kuplaan, kummastelemaan ja tar-
kastelemaan sitä. 

Reinhard Heydrichin kuolinnaamio kuvottaa minua. Tv-kamera on 
kuvannut, kuinka seitsemänkymppinen Lina pyyhkii pölyjä miehensä 
kuolinnaamion pinnalta. Mies on kuollut vuonna 1942, pölyjä pyyhitään 
vielä 1970-luvulla. Lina ei koskaan päästänyt irti, ei koskaan toipunut.

Olisiko Reinhard pyyhkinyt pölyjä Linan naamiolta?
Tuskin.
Eikä sellaista olisi vaimosta toki edes valettu. 

keskiviikko 3.12.
Katsoin eilen illalla mammuttielokuvan Nürnbergin tuomio vuodelta 1961. 
Siinä on muuten jotakin juhlallista, kun elokuva alkaa mahtipontisella 
(ja varsin pitkällä) alkusoitolla! 

Elokuva sijoittuu vuoteen 1948 ja kertoo oikeudenkäynnistä, jossa 
Kolmannen valtakunnan saksalaistuomarit odottavat tuomiotaan. Burt 
Lancasterin esittämä natsituomari Ernst Jennings vakuuttaa pelkällä 
hiljaisuudellaan.

Elokuvan kiinnostavin hahmo on kuitenkin teloitetun natsiupseerin 
leskeä esittämä Marlene Dietrich. Jestas tuota kultakauden Hollywoo-
din naisten lumoa! Peilaan rouva Bertholtin hahmoa tietenkin Linaan, 
mutta uusia oivalluksia en saa. Vuodesta 2014 katsottuna lesken hah-
mo on kliseisesti rakennettu, eikä elokuva kyseenalaista naisen väitettä 
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”Minä en tiennyt. Me emme tienneet.”
Lienee julmaakin vertailla Lina Heydrichia Marlene Dietrichin esit-

tämään hahmoon. Lina ei ollut minkkiturkkiin ja jalokiviin pukeutunut 
glamour-rouva, vaan varsin tavallisen näköinen, jopa nuhjuinen ja arki-
nen, kotikutoinen äiti ja vaimo niin kuin kansallissosialistinaisen kuu-
luikin olla. Ideaali nainen kantoi kohdussaan vähintään neljää arjalaista 
lasta uutta uljasta yhteiskuntaa varten. Poliittisilla ajatuksilla hänen ei 
tarvinnut rasittaa päätään.

Keskiviikkona ostan M & S:ltä kirjoitusjuomaksi mustaa ruandalais-
ta teetä. En edistä juonta tai hahmottele uusia kohtauksia, vaan kirjoitan 
lisää kuvauksia olemassaoleviin lukuihin. 

*
Kirjoittamiseen tulee tauko.

Sairastan sitkeää flunssaa monta viikkoa ja kirjoittamisen sijaan kes-
kityn lukemiseen. Toimin Otavan nuortenromaanikirjoituskilpailun 
raadissa ja ennen loppiaista minun pitää lukea 20 käsikirjoitusta läpi ja 
valita niistä viisi suosikkiani.

En avaa romaanitiedostoani kuukauteen. 
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Essee historianopintoja varten

Wendy Lower: Hitlerin raivottaret – saksalaisnaisia natsien kuole-
man kentillä 

Puoli miljoonaa saksalaisnaista osallistui juutalaisten joukkomurhaan

Vuonna 1992 amerikkalainen Wendy Lower teki hätkähdyttävän 
löydön ukrainalaisesta arkistosta. Hän oivalsi, että naispuoliset kes-
kitysleirivartijat olivat vain pieni osa natsien tuhokoneistoa. Tosi-
asiassa melkein 500 000 saksalaisnaista osallistui systemaattisesti 
holokaustin toteuttamiseen. 

Johdanto
Tämän esseen aiheena on amerikkalaisen professorin, historiantutkija 
Wendy Lowerin teos Hitlerin raivottaret – saksalaisnaisia natsien kuoleman 
kentillä (Atena 2014, suomennos Juha Sainio). 

Tarkastelen eri näkökulmista sitä, millainen kirja on historiallisena 
esityksenä. Mitä uutta se tuo toista maailmansotaa ja holokaustia kä-
sittelevään tutkimukseen? Valitsin kirjan, koska sen aihe sivuaa tekeillä 
olevaa historiallista romaaniani.  

Tutkimuskohteen löytäminen ja sen määrittely
Kesällä 1992 amerikkalainen Wendy Lower matkusti Ukrainan maa-
seudulle tutkimaan natsi-Saksan aikaisia asiakirjoja, jotka olivat kom-
munistihallinnon aikana olleet salaisia, mutta nyt vapaasti luettavissa. 
Zytomyrin arkistoista Lower löysi kengänjälkien täplittämiä, osin pala-
neita papereita. Hän löysi katkelmia kirjeenvaihdosta, poliisien kuulus-
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telupöytäkirjoja, virkamiesten määräyksiä. 
Lisäksi hän löysi jotakin yllättävää, jotakin sellaista, jonka löytämi-

seen hän ei ollut varautunut. Johtolangat käynnistivät kunnianhimoisen 
kirjaprojektin: ”Löysin (...) nimien joukosta myös nuoria saksalaisnaisia, 
jotka olivat toimineet alueella Hitlerin valtakunnan rakentajina.”

Arkistossa ei ollut kopiokonetta, eikä Lowerilla ollut käytössään 
2010-luvun tutkijan teknisiä apuvälineitä, kuten digikameraa tai iPadia. 
Hän teki muistiinpanot käsin. 

Ukrainasta Lower matkusti Yhdysvaltojen ja Saksan arkistoihin jäl-
jittämään historian unohtamia saksalaisnaisia. Asiakirjapinot alkoivat 
kasvaa, ja naisille piirtyi ääriviivat. Lower huomasi esittävänsä kysy-
myksiä, joita kukaan ei ollut esittänyt häntä ennen: 

”Luin sellaisten uraauurtavien historioitsijoiden kuin Gudrun 
Schwarzin ja Elizabeth Harveyn tutkimuksia, jotka vahvis-
tivat epäilykseni saksalaisten naisten osallisuudesta natsien 
miehittämässä idässä, mutta ne eivät kertoneet, miten laajalle 
ja syvälle heidän syyllisyytensä ulottui (emt, 15) (...) Vaikut-
ti siltä, ettei kukaan ollut käynyt läpi sodanaikaisia ja sodan-
jälkeisiä arkistoaineistoja ja muistelmia ja kysynyt, osallistui-
vatko tavalliset saksalaiset naiset todellakin natsien tekemiin 
juutalaisten joukkoteloituksiin.” (emt, s. 15)

Hitlerin raivottarissa on selkeä ja spesifi tutkimuskohteen rajaus: Lower 
kirjoittaa niistä nuorista saksalaisnaisista, jotka lähtivät töihin mie-
hitettyyn itään natsihallinnon aikana. 

Miksi tiedonintressiä saksalaisnaisiin ei ole aiemmin ollut? Syyllisiä 
oli joka tapauksessa sodan jälkeen liikaa, miehistäkin vain pieni mur-
to-osa joutui oikeuden eteen.

Tutkimusongelman rajaus on ollut liian kapea. Naispuolisia keskitys-
leirivartijoita on tutkittu, mutta naisten osallistumisen laajuuteen ei ole 
kunnolla herätty ennen Lowerin arkistolöytöjä. 

Kirjoittajan oma aika ja maailmankuva
Jos Hitlerin raivottaret -teoksen sijoittaa historiantutkimuksen traditi-
oon, se edustaa muun muassa sota-, holokausti-, kansanmurha- ja nais-
historiaa. Kirja kertoo vähemmistön historiasta, minkä kirjoittaminen 
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tuntuu hätkähdyttävältä, sillä ilman näiden naisten aktiivista panosta 
kansanmurhaa ei olisi tapahtunut. Kuinka 50 prosenttia Saksan kokoi-
sesta väestöstä voi edustaa vähemmistöä, johon tutkijat eivät ole aiem-
min tarttuneet? Wendy Lowerin suuritöinen tutkimus täyttää aukon, 
joka toisen maailmansodan ja/tai holokaustitutkimuksesta kokonaan 
puuttuu. 

Lower ei demonisoi väkivaltaisia naisia niin kuin populaarikulttuu-
rissa on tapana, vaan osoittaa, kuinka tavallisia he olivat. He olivat kuin 
keitä tahansa, tietyissä olosuhteissa me voisimme olla heidän kaltaisiaan. 
He olivat tyttöjä, jotka haaveilivat rakkaudesta, työpaikasta, perheestä, 
paremmasta tulevaisuudesta. Hitlerin raivottaret kuvaa hidasta prosessia, 
muutosta, jonka naiset kokivat muuttaessaan itään, paikkaan, jossa vä-
kivalta ei ollut poikkeus vaan jokapäiväinen normi. 

Lowerin mukaan holokausti- ja kansanmurhatutkimuksen piirissä 
vallitsee yhteisymmärrys siitä, etteivät joukkomurhan mahdollistavat 
järjestelmät toimi ilman yhteiskunnan laajaa osallistumista. Siitä huoli-
matta alan tutkimus jättää lähes aina puolet pois yhteiskunnasta, ikään 
kuin naiset eivät olisi lainkaan läsnä silloin, kun aseisiin tartutaan.

Lower kirjoittaa korjaavaa historiantutkimusta ja tuo uuden näkö-
kulman tutkimukseen. Lowerin kuvaamat naiset eivät olleet passiivisia 
uhreja tai sivustakatsojia, vaan monet heistä olivat säälimättömiä, pis-
tooliin itse oma-aloitteisesti tarttuvia murhaajia. 

Sotatutkimus on usein testosteronin, rintamalinjojen ja panssarivau-
nujen hajuista. Hitlerin raivottaret tuskin olisi mahdollinen ilman histo-
riantutkimuksen pirstaloitumista ja erikoistumista. Naishistoria on 
tullut marginaalista esiin osaksi valtavirtaa, mutta onko se tapahtunut 
liian myöhään? Aikalaistodistajia ei juuri ole enää elossa. 

Vapautuneiden saksalaisnaisten uusi sukupolvi
Ensimmäisen maailmansodan jälkeen Saksan keisarikunta romahti. 
Keisarillinen patriarkaatti luhistui ja sen raunioilla kyti uusia mah-
dollisuuksia. Saksalaisnaiset pääsivät äänestämään ensimmäistä kertaa 
vuonna 1919 ja Weimarin tasavallan perustuslakiin kirjattiin muodol-
linen tasa-arvo. 

Tässä ilmapiirissä syntyivät ns. Hitlerin raivottaret. Naiset tulivat 
täysi-ikäisiksi natsihallinnon aikana ja havaitsivat, että maailma oli heil-
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le auki. Hitler tarjosi työtilaisuuksia, jotka olivat pääsylippu pois maa-
seudun pienistä kylistä. 

Natsihallinto oli avoimen sovinistinen ja syrjäytti naiset työelämästä 
rodullisesti puhtaita arjalaislapsia tuottaviksi synnytyskoneiksi. Tuon 
ajan ilmapiirissä saksalaisnaisen pahin vihollinen ei kuitenkaan ollut so-
vinisti, vaan juutalainen. 

Naiset elivät maassa, joka oli väkivaltainen diktatuuri. Suur-Saksas-
ta haaveileva Hitler tarvitsi työntekijöitä koko valtakuntansa alueelle. 
Nuoria naisia lähetettiin itään, alueelle, jota nyttemmin kutsutaan Kuo-
leman kentiksi (englanniksi Bloodlands). Puolan, Valko-Venäjän, Uk-
rainan, Baltian maiden ja Venäjän alueella tapettiin vuosina 1933-1945 
arviolta 14 miljoonaa ihmistä. Vain kaksi prosenttia Ukrainan juutalai-
sista selvisi sodasta elossa. 

Kun aiemmin on kirjoitettu naisten osallisuudesta holokaustiin, on 
viitattu keskitysleirien naispuolisiin vartijoihin. Heitä oli noin 3500. Lo-
wer osoittaa, että mittakaava oli kuitenkin paljon suurempi.

Yksi osa Hitlerin maailmanvalloitussuunnitelmaa oli juutalaisten 
joukkotuho, holokausti, johon saksalaisnaiset aktiivisesti osallistuivat. 
Lowerin tutkimuksen keskeisin tulos on kylmän numeerinen: saksalai-
sia naisia ei ollut aktiivisina toimijoina vain 3500:aa, vaan jopa yli puoli 
miljoonaa. Kaikkein kuolettavin naisten ammatti oli eutanasiaohjel-
maan osallistunut sairaanhoitaja. 

Aineisto ja metodi
Hitlerin raivottaret avaa oven pimeään historian huoneeseen, jossa ei ole 
ennen juuri käyty. Lower suuntaa taskulamppunsa yhteen hämähäkin-
seittien peittämään nurkkaan, mutta paljon jää edelleen pimeäksi, 
seuraavien tutkijoiden löydettäväksi. 

Tieteellinen tieto on palapeli, joka jää aina keskeneräiseksi. Koska 
Lower tietää, että on mahdotonta kirjoittaa 500 000:sta naisesta, hän 
on valinnut kolmetoista keissiesimerkkiä. Hän esittelee henkilöt kirjan 
alussa kuin näytelmätekstissä. Vaikka Hitlerin raivottaret on täynnä tie-
toa ja on hyvin pikkutarkka, keissien ansiosta siitä tulee vetävä ja tari-
nallinen. Kirjaa ei malta laskea käsistään. 

Lowerin valitsemat naiset edustavat samaa sukupolvea, mutta heidän 
taustansa ja kotipaikkansa ovat erilaiset. Aineisto osoittaa yhtä aikaa 
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naisten homo- ja heterogeenisyyden. Keissinsä tutkija on löytänyt mat-
kustaessaan arkistoissa eri puolilla maailmaa. Lower kirjoittaa opetta-
jista, sihteereistä, eutanasiaohjelmaan osallistuneista sairaanhoitajista 
ja kotirouvista. 

Hän jakaa naiset todistajiin, rikoskumppaneihin ja rikoksentekijöi-
hin. Osa naisista ainoastaan näki teloituksia, osa taas osallistui teloitta-
miseen. Holokaustiin osallistuneista surmaajista 1-2 prosenttia oli nai-
sia, mikä kuitenkin tarkoittaa muutaman tuhannen asemesta kymmeniä 
tuhansia naisia. 

Esimerkkejä naisista: 
Ingelene Ivens oli kieliläinen opettaja, joka lähetettiin Puolan Pozna-

niin. Erika Ohr syntyi pikkukylään lammaspaimenen tyttäreksi. Hänet 
lähetettiin sairaalaan Ukrainan Zytomyriin. Sabine Dick työskenteli 
sihteerinä Gestapon päämajassa Berliinissä, kunnes hän lähti Latviaan 
ja Valko-Venäjälle. Erna Kürbs Petri meni naimisiin SS-aliluutnantti 
Horst Petrin kanssa ja hoiti maatilaa Ukrainassa. 

Kirjoitan Erna Petristä hiukan tarkemmin. 
Erna Petri (os. Kürbs) oli kotoisin pienestä maalaiskylästä, jonka 

asukkaista yli 40 prosenttia äänesti natsipuoluetta vuoden 1932 valtio-
päivävaaleissa. Ernan odotettiin jatkavan työntekoa kotitilallaan, eikä 
hän saanut kummoista koulutusta tai muiden alojen työkokemusta. 
Hän kävi seitsemän vuotta kansakoulua, jonka jälkeen hän työskenteli 
vuoden kotiapulaisena.

16-vuotiaana Erna tapasi tanssiaisissa natsiliikkeen nousevan tähden, 
Hornst Petrin. SS-mies ja agitaattori Petri haaveili elämästä ideologian 
mukaisena sotilas-maanviljelijänä, joka taistelisi kaupungistumista vas-
taan ja uudelleenraivaisi siirtomaita idässä. Vuoden seurustelun jälkeen 
Erna tuli raskaaksi ja pariskunta vihittiin. Maanviljelijän tytär nousi 
SS-upseerin vaimoksi. 

Kesällä Himmlerin rotu- ja jälleenasutustoimisto antoi pariskunnan 
tehtäväksi viljellä ja puolustaa Itä-Galitsiassa sijainnutta puolalaista 
maatilaa. Erna oli ollut maatilalla vain kaksi päivää, kun hän näki mie-
hensä pahoinpitelevän työntekijöitään, miehellä oli tapana raiskata 
naispuolisia alaisiaan. Paikalliset maanviljelijät kutsuivat miestä sadis-
tiksi, mutta Ernan mielestä tämä osoitti vain arvovaltaansa. 

Väkivalta kuului tilan jokapäiväiseen elämään, ja Ernakin tottui käyt-
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tämään sitä. Pariskunta jahtasi aktiivisesti juutalaisia, jotka olivat pääs-
seet pakenemaan getoista tai keskitysleirille matkalla olevista junista.

Erna on kertonut löytäneensä tienvarresta resuisia lapsia, jotka olivat 
selvästi karanneet kuljetusjunasta. Nainen toi kuusi lasta kotiinsa, antoi 
heille ruokaa ja voitti heidän luottamuksensa. Sitten hän johdatti lapset 
metsään kaivannolle, jossa juutalaisia oli ammuttu. Hän ampui lapsia 
vuorotellen niskaan. Erna oli yksin syyllistyessään tähän rikokseen. 

Itä-Saksaan jäänyt pariskunta oli harvoja, jotka saivat tuomion. 
Hornst teloitettiin giljotiinilla, Erna sai elinkautisen vankeusrangais-
tuksen. 

Kirja tieteellisenä työnä ja kertomuksena 
Kirjan hengästyttävän pitkässä kiitosluettelossa huomioni kiinnittyy 
kohtaan: ”(...) ja Lisbeth Cohen Harvardin yliopistosta kannusti minua 
kirjoittamaan teoksen, joka saattaisi tavoittaa laajemman lukijakunnan” 
(emt, 244). 

Millainen mahtoi olla Lowerin alkuperäinen kirjoitussuunnitelma? 
Hahmottuiko kirjan rakenteeksi naisten yksittäiset, helposti lähestyttä-
vät tarinat siksi, jotta markkinoille saataisiin populaari tietokirja, johon 
myös ei-akateemiset ihmiset tarttuisivat? Teoksen oikeudet on myyty 17 
maahan. 

Kysyin kustantajalta, miten raivottaret on Suomessa menestynyt. Ate-
nan mukaan kirjaa on myyty 6000 kappaletta – mikä on loistava tulos 
nykyisillä kirjamarkkinoilla – ja siitä on hiljattain tullut pokkaripainos. 
Kirja on ollut laajasti esillä mediassa ja blogeissa. 

Historian selitysmalli
Historiantutkija voi selittää aihettaan kontekstuaalisesti, temporaali-
sesti tai ymmärtävästi. 

Lowerin kirjan selitysmalli on kontekstuaalinen ja ymmärtävä. Hän 
sijoittaa tutkimansa naiset 1930-1940-lukujen natsi-Saksaan ja osoittaa, 
miten vallitsevat olosuhteet vaikuttivat naisten toimintaan. Ellei Hitle-
rin ideologia olisi ollut rasistinen, väkivaltainen ja ekspansiivinen, nämä 
naiset tuskin olisivat tarttuneet aseisiin. He olivat olosuhteiden uhreja, 
mutta eivät tehneet aktiivisesti vastarintaa muuttaakseen olosuhteita. 

Lower selittää naisten toimintaa myös heidän iällään. Kolmannen val-
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takunnan terrorikoneiston luoneet ja sitä ylläpitäneet miehet ja naiset 
olivat hätkähdyttävän nuoria. Hitlerin seuraajista kaksi kolmasosaa oli 
alle 40-vuotiaita. Nuoret ovat idealistisia ja tarmokkaita, mikä muokkaa 
heistä tottelevaisia kaadereita ja jopa kansanmurhan toteuttajia. 

Lower ei ole empaattinen tappajia kohtaan, mutta hän ei kuitenkaan 
demonisoi heitä. Hän muistuttaa, että he olivat aivan tavallisia naisia eri 
yhteiskuntaluokista. 

Lopuksi
Kirjoitan parhaillaan historiallista romaania, jonka aihe sivuaa Hitlerin 
raivottaria. Luin kirjan viime syksynä taustatutkimusmielessä ja sain 
siitä paljon uusia oivalluksia. 

Otin yhteyttä Wendy Loweriin kysyäkseni häneltä lähteistä, ja ilok-
seni hän vastasi sähköpostiviestiini. Lyhyesti, mutta vastasipa kuiten-
kin, ystävällisesti. Olen jo vuosia jäljittänyt erästä raivotarta, jolla on 
yhteys myös Suomeen. 

Wendy Lower on tutkinut aihettaan yli 20 vuotta ja matkustanut 
arkistoissa kadehdittavasti eri puolilla maailmaa. Lopussa mainittujen 
yhteistyökumppaneiden ja tukijoiden määrä on hätkähdyttävä. Tällais-
ta tutkimusta ja tällaisilla resursseilla kun suomalaistutkijakin joskus 
pääsisi tekemään... 
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Kevät draamakuningattarena

Talvi 2015 on kirjoittamiseni kannalta yhtä helvettiä. Tunnen fyysisesti, 
että hukun. En saa henkeä. 

Ajattelen:
En koskaan saa kirjaa valmiiksi.
Olen epäonnistunut. Kirjailijana ja varsinkin ihmisenä. 
Olen tuhlannut monta vuotta elämästäni.
En koskaan enää pysty julkaisemaan mitään. 
En kirjoittamaan mitään. 
En pysty. En osaa. 
Mistään ei tule mitään. 
Olen haukannut liian ison palan – 
Jestas sentään tätä draamailun ja itsesäälin määrää! Onko missään 

muussa ammatissa tällaista?
Ryhdistäydy, nainen!



109

Fehmarnin päiväkirja – kirjoittamisen käännekohta
GuesTHouse muHl, Huone nro 7

1.7.2015 keskiviikko

Ihminen on valmis tekemään yllättävän paljon romaanihenkilöittensä 
eteen. Kuten lähtemään aamuyöllä kello 3 lentokentälle kipeänä ja kah-
den huonosti nukutun yön jälkeen (=pohjalla kahden viikon roadtrip 
Islannin ympäri), valmis lentämään tunti kaksikymmentä minuut-
tia Kööpenhaminaan koneessa, joka on täynnä kirkuvia lapsia. Valmis 
odottelemaan Kööpenhaminasta Pohjois-Saksaan menevää junaa kaksi 
tuntia ja valmis istumaan junassa kolme tuntia ja keskustelemaan ju-
namatkan ajan jäykän, mutta sympaattisen stuttgartilaisen mäkihyppy-
fanin kanssa.

Kun juna menee Saksan-lauttaan (kyllä, juna menee lauttaan) ja nou-
sen kannelle nauttimaan auringosta ja merituulesta, koen ihmeparantu-
misen: Olen onnellinen. Kaikki on hyvin. 

Juuri täällä minun kuuluukin olla.
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Fehmarnin päiväkirja – kirjoittamisen käännekohta 
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1.7.2015 keskiviikko
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lähtemään aamuyöllä kello 3 lentokentälle kipeänä ja kahden huonosti nukutun 

yön jälkeen (=pohjalla kahden viikon roadtrip Islannin ympäri), valmis lentämään 

tunti kaksikymmentä minuuttia Kööpenhaminaan koneessa, joka on täynnä 

kirkuvia lapsia. Valmis odottelemaan Kööpenhaminasta Pohjois-Saksaan menevää 

junaa kaksi tuntia ja valmis istumaan junassa kolme tuntia ja keskustelemaan 

junamatkan ajan jäykän, mutta sympaattisen stuttgartilaisen mäkihyppyfanin 

kanssa.

Kun juna menee Saksan-lauttaan (kyllä, juna menee lauttaan) ja nousen 
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Juuri täällä minun kuuluukin olla.
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Fehmarn esittelee parhaita puoliaan jo ensimmäisenä iltana, kun pyö-
räilen lähimaastossa. Avendorf, kylä, jossa Lina on syntynyt, sijaitsee alle 
kilometrin päässä majatalostani. Kylä on pieni, muutaman talon mittai-
nen kadunpätkä, enkä aisti siellä erityisempää historiaa. 

Kaikkialla on ruispeltoja, oransseja, punaisia, sinisiä niittykukkia. 
Joka toisella pihalla on hevosia, kanoja, jossakin lampaita. Lammella ui 
sorsa, meren rannalla tepastelee vanhoja mummoja.

Lina Heydrich! 
Sinusta voi olla mitä mieltä tahansa, mutta olen valtavan kiitollinen 

siitä, että Sinun ansiostasi minä saan tutustua tähän saareen. 

2.7. torstai
Majataloni varasto on täynnä polkupyöriä, joista saan valita minkä ta-
hansa. Ajan viiden kilometrin matkan tasaista asfaltti- ja välillä pyörätei-
täkin pitkin saaren keskukseen, Burgiin. 

Burgissa on elämää ja ihmisiä! Pittoreskit kadut ovat täynnä aurin-
kolaseja, bikineitä, postikortteja ja merihenkisiä esineitä myyviä turisti-
kauppoja. Ravintoloita ja kahviloita on kymmenittäin. Lukitsen pyöräni 
Pyhän Nikolain kirkon eteen ja menen etsimään Linan hautakiveä.

Olen nähnyt valokuvan Linan muistokivestä, mutta olen siinä ym-
märryksessä, että hautaa on vaikea löytää. Vaikea sitä onkin löytää, sillä 
vaikka melkein kirjaimellisesti käännän joka kiven ja kannon, en löydä 
mitään Linaan viittaavaakaan.
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Hautausmaa on kuitenkin historiankirja: löydän monia nuoria miehiä, 
jotka ovat kuolleet toisen maailmansodan tantereilla. Miesten hautaki-
viin on kaiverrettu rautaristi, ja onpa eräässä kivessä hyvin kansallis-
sosialistinen lause, jossa puhkutaan kamppailua ja kuolemaa isänmaan 
hyväksi. 

Käyn lounaalla kreikkalaisessa ravintolassa ja helteen takia hetken 
ajan luulenkin olevani Kreikassa.

Ennen kotiin palaamista päätän pistäytyä kirkon vieressä olevassa 
pienessä museossa. Museota pyörittää vanha herrasmies, joka ei puhu 
sanaakaan englantia. Hän kertoo museon olevan 360-vuotias. Raken-
nuksessa on yli 20 huonetta täynnä pikkutarkkaa tietoa ja esineitä: ki-
viä, valokuvia, asiakirjoja, huonekaluja, työkaluja... 

Poimin museosta romaaniini kaappikellon, kaakeliuunin, Linan kah-
vikupit sekä erään fehmarnilaisen kirjailijan.
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vaikka melkein kirjaimellisesti käännän joka kiven ja kannon, en löydä mitään 
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Poimin museosta romaaniini kaappikellon, kaakeliuunin, Linan kahvikupit 

sekä erään fehmarnilaisen kirjailijan.

Sinnittelen saksan kielitaitoni äärirajoilla, mutta kerron museon herralle 

kuka olen ja mitä saarella teen. Bingo! 

Mies piirtää kartalleni a) Linan vanhempien kotitalon, jonne he muuttivat 

1930-luvulla b) 1960-luvulla palaneen Imbria Parvan c) Linan kuolinkylän d) 

uuden hautausmaan – jolle Lina on haudattu.

Tässäpä minulle riittääkin kosolti tutkittavaa ja pyöräiltävää! 

Olen valtavan onnellinen ja kiitollinen. Oikeastaan tässä vaiheessa on 

yhdentekevää, millainen on tutkimukseni lopputulos. Prosessi on ollut ja on 
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Sinnittelen saksan kielitaitoni äärirajoilla, mutta kerron museon her-
ralle kuka olen ja mitä saarella teen. Bingo! 

Mies piirtää kartalleni a) Linan vanhempien kotitalon, jonne he muut-
tivat 1930-luvulla b) 1960-luvulla palaneen Imbria Parvan c) Linan kuo-
linkylän d) uuden hautausmaan – jolle Lina on haudattu.

Tässäpä minulle riittääkin kosolti tutkittavaa ja pyöräiltävää! 

Olen onnellinen. Oikeastaan tässä vaiheessa on yhdentekevää, millainen 
on tutkimukseni lopputulos. Prosessi on ollut ja on valtavan mielenkiin-
toinen. Näen nyt, miksi tämä kaikki on vaati nut niin paljon aikaa. 

Aika on yksi romaanikirjailijan tärkeimmistä työkaluista.
Nöyrtyminen sille, että romaanin asettuminen itsensä muotoiseksi 

vaatii määrittelemättömän ajan. 
Olen kuin salapoliisi, joka vihje vihjeeltä selvittää arvoitusta. Elän 

keskellä hiljaista seikkailua. Hiljaista ja äänetöntä, koska tutkimuskoh-
teeni on jo edesmennyt. Onneksi päätin tulla tänne.

Fehmarnin auringossa näen rouva Heydrichin kirkkaasti. 

3.7. perjantai 
Olen hiestä läpimärkä. Kello ei ole paljon mitään, kymmenen ehkä, olen 
ajanut auringonpaisteessa tunnin matkan saaren etelärannalle. Sisämaan 
suloinen ja rauhallinen idylli muuttuu täällä helvetilliseksi turistyrysäk-
si: kolhot hotellit kohoavat pilvien korkeudelle, on tenniskenttiä, yleisiä 
vessoja, skeittaajia, juoksijoita.
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Poimin museosta romaaniini kaappikellon, kaakeliuunin, Linan kahvikupit 

sekä erään fehmarnilaisen kirjailijan.

Sinnittelen saksan kielitaitoni äärirajoilla, mutta kerron museon herralle 

kuka olen ja mitä saarella teen. Bingo! 

Mies piirtää kartalleni a) Linan vanhempien kotitalon, jonne he muuttivat 

1930-luvulla b) 1960-luvulla palaneen Imbria Parvan c) Linan kuolinkylän d) 

uuden hautausmaan – jolle Lina on haudattu.

Tässäpä minulle riittääkin kosolti tutkittavaa ja pyöräiltävää! 

Olen valtavan onnellinen ja kiitollinen. Oikeastaan tässä vaiheessa on 

yhdentekevää, millainen on tutkimukseni lopputulos. Prosessi on ollut ja on 
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Istun Bene-rantahotellin terassilla kaivatun vilvoittava kola edessä-
ni. Ravintola soittaa Roxetten musiikkia. Tällä samalla paikalla sijaitsi 
aikanaan Reinhard ja Lina Heydrichin kesähuvila, jonka Lina sodan jäl-
keen joutui muuttamaan majataloksi. Viehättävän perinteinen tiilitalo, 
jossa oli heinäkatto. 

Näkyvyyden rantaan peittää hiekkadyyni, mutta aallot ovat lyhyen 
kävelymatkan päässä. Täällä on samanlaisia kahden istuttavia rottinki-
sia, katoksella varustettuja aurinkotuoleja, joista olen jo kirjoittanut.

Juuri tällä paikalla Heydrichit viettivät elämänsä onnellisimpia kesiä. 
Reinhard hurjasteli urheiluautoillaan, lapset leikkivät rantavedessä. 
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valtavan mielenkiintoinen. Näen nyt, miksi tämä kaikki on vaatinut niin paljon 

aikaa. 
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Nöyrtyminen sille, että romaanin asettuminen itsensä muotoiseksi vaatii 

määrittelemättömän ajan. 

Olen kuin salapoliisi, joka vihje vihjeeltä selvittää arvoitusta. Elän keskellä 

hiljaista seikkailua. Hiljaista ja äänetöntä, koska tutkimuskohteeni on jo 

edesmennyt. Onneksi päätin tulla tänne.

Fehmarnin auringossa näen rouva Heydrichin kirkkaasti. 

3.7. perjantai 

Olen hiestä läpimärkä. Kello ei ole paljon mitään, kymmenen ehkä, olen ajanut 

auringonpaisteessa tunnin matkan saaren etelärannalle. Sisämaan suloinen ja 

rauhallinen idylli muuttuu täällä helvetilliseksi turistyrysäksi: kolhot hotellit 

kohoavat pilvien korkeudelle, on tenniskenttiä, yleisiä vessoja, skeittaajia, 

juoksijoita.

Istun Bene-rantahotellin terassilla kaivatun vilvoittava kola edessäni. 

Ravintola soittaa Roxetten musiikkia. Tällä samalla paikalla sijaitsi aikanaan 

Reinhard ja Lina Heydrichin kesähuvila, jonka Lina sodan jälkeen joutui 

muuttamaan majataloksi. Viehättävän perinteinen tiilitalo, jossa oli heinäkatto. 
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Näkyvyyden rantaan peittää hiekkadyyni, mutta aallot ovat lyhyen 

kävelymatkan päässä. Täällä on samanlaisia kahden istuttavia rottinkisia, 

katoksella varustettuja aurinkotuoleja, joista olen jo kirjoittanut.

Juuri tällä paikalla Heydrichit viettivät elämänsä onnellisimpia kesiä. 

Reinhard hurjasteli urheiluautoillaan, lapset leikkivät rantavedessä. 

Täällä ei mikään muu taida olla entisellään kuin meri. Samaa merta ja 

taivasta he ovat katselleet, samalla kermanvalkoisella hiekalla paljain jaloin 

astelleet. Mikään ei muistuta siitä, mikä ennen oli. Kenties energia on sama: onni, 

nauru, ilo. Täällä lomaillaan ja pidetään hauskaa. 

Tosin kansallissosialistit pitivät myös kokouksiaan. 

Lokinvalkoinen Bene sijaitsee saaren paraatipaikalla. Tällä alueella tehdään 

rahaa. Sijainti oli ja on täydellinen; vain rikas on voinut ostaa täältä huvilan. 
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Täällä ei mikään muu taida olla entisellään kuin meri. Samaa merta 
ja taivasta he ovat katselleet, samalla kermanvalkoisella hiekalla paljain 
jaloin astelleet. Mikään ei muistuta siitä, mikä ennen oli. Kenties energia 
on sama: onni, nauru, ilo. Täällä lomaillaan ja pidetään hauskaa. 

Tosin kansallissosialistit pitivät myös kokouksiaan. 
Lokinvalkoinen Bene sijaitsee saaren paraatipaikalla. Tällä alueella 

tehdään rahaa. Sijainti oli ja on täydellinen; vain rikas on voinut ostaa 
täältä huvilan. Heydricheilla oli materiaalisesti kaikkea mitä kuvitella 
saattaa, niin kotona kuin lomallakin.

Kysyn tarjoilijalta, minä vuonna hotelli on rakennettu. Vuonna 1970, 
peruskorjattu 2011. Talo on siis noussut paikalle välittömästi sen jäl-
keen, kun Imbria Parva paloi. Minulle ei ole mistään taustakirjallisuu-
desta selvinnyt, mikä aiheutti palon. Tuhopoltto olisi tietenkin kirjaili-
jan mielestä kaikkein inspiroivin vaihtoehto, mutta elämä ei useinkaan 
ole niin yksinkertaista.

4.7. lauantai
Pientä takapakkia!
Onnistuin eilen seitsemän tunnin pyöräretkeni aikana polttamaan kä-
sivarteni, kaulani ja niskani. Minulla on aurinkorasvaa, mutta selväs-
ti sen suihkuttelu silloin tällöin ei riitä. Tänään olen vuorannut itseni 
kylmägeelillä, käynyt kahdesti kylmässä suihkussa, pukeutunut pit-
kähihaiseen ja lyhyttä ulkoilua lukuun ottamatta välttänyt aurinkoa.
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Onnistuin myös saamaan jonkinlaisen silmätulehduksen, sillä aamul-
la en meinannut saada silmiäni auki. Vaiva menee onneksi ohi, mutta 
uusi tulee tilalle. Vasempaan korvaani särkee niin paljon, että otan pit-
kät päiväunet. Olin sairastumassa flunssaan Tampereelta lähtiessäni, 
mutta en ole ehtinyt potea sitä täällä. Onneksi aikani täällä on suhteelli-
sen pitkä, eikä yksi sairauspäivä kaada työsuunnitelmaa.

Tähän kaikkeen pelleilyyn nähden onnistun silti saamaan yllättävän 
paljon aikaan.

Tässä helteessä läppäri vain lämpenee nopeasti huolestuttavan kuu-
maksi. Kirjoitan pöydän ääressä, viilentävällä lattialla, sängyllä. Sammu-
tan koneen välillä ja annan sen viilentyä. 

Konetta puolikuntoisena hakatessani totean, että kaikki syyt olla kir-
joittamatta ovat pelkkiä tekosyitä!

5.7. sunnuntaina
Fehmarnissa on verraton pyöräillä. Pyörän satulasta maisemia näkee kaik-
kein parhaiten ja riittävällä nopeudella, tasaisilla teillä ajaminen on vaiva-
tonta. Kylät ja muutamat nähtävyydet on kyltitetty erittäin hyvin. Eksyn 
muutaman kerran, mutta vain, koska olen ajanut vahingossa kyltin ohi. 
Kilometri väärään suuntaan ajamista ei haittaa, täällä on aikaa. 

Teen retken saaren luoteisosaan: käyn katsomassa Fehmarnin korkeinta 
majakkaa Flüggeä, käyn valokuvaamassa puolisoani varten Jimi Hend-
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5.7. sunnuntaina

Fehmarnissa on verraton pyöräillä. Pyörän satulasta maisemia näkee kaikkein 

parhaiten ja riittävällä nopeudella, tasaisilla teillä ajaminen on vaivatonta. Kylät ja 

muutamat nähtävyydet on kyltitetty erittäin hyvin. Eksyn muutaman kerran, 

mutta vain, koska olen ajanut vahingossa kyltin ohi. Kilometri väärään suuntaan 

ajamista ei haittaa, täällä on aikaa. 

Teen retken saaren luoteisosaan: käyn katsomassa Fehmarnin korkeinta 

majakkaa Flüggeä, käyn valokuvaamassa puolisoani varten Jimi Hendrixin 

muistokiven (soitti viimeisen konserttinsa Fehmarnissa vuonna 1970), pysähdyn 

kuvaamaan lampaita, piipahdan vähän uneliaaseen tuulimyllymuseoon, syön 

lounasta ravintolassa, jonka lounaslistaa en ymmärrä, eivätkä tarjoilijat puhu 

englantia. 
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rixin muistokiven (soitti viimeisen konserttinsa Fehmarnissa vuonna 
1970), pysähdyn kuvaamaan lampaita, piipahdan vähän uneliaaseen tuu-
limyllymuseoon, syön lounasta ravintolassa, jonka lounaslistaa en ym-
märrä, eivätkä tarjoilijat puhu englantia. 

Kirjoitan puistonpenkillä muistikirjaani saarelle sijoittuvaa lukua.
Kirjoitan majakan terassilla kolaa juoden. 
On kätevää, kun toimisto kulkee kaiken aikaa mukana ja puhtaaksi 

voi kirjoittaa kotona majatalossa.

Illalla vasen korvani menee lukkoon ja poden järjetöntä kipua. Ker-
rankin aina kaiken varalta mukaan pakkaamastani lääkearsenaalista 
on hyötyä. Otan särkylääkettä, netti neuvoo ottamaan Zyrteciä. Veny-
tän leukaani, haukottelen, hieron kaulan seutua, harkitsen vakavasti 
lääkäriä. Tätähän minun matkustamiseni usein on: olen joutunut sairaa-
laan niin New Yorkissa kuin Pekingissäkin. 

Täydellisiä kirjoitusolosuhteita ei ole.
Itseään ei voi eristää optimaalisiin olosuhteisiin luomaan.
Aina on häiriötekijöitä, joille ei mahda mitään.
TÄYDELLISIÄ KIRJOITUSOLOSUHTEITA EI OLE!
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Kirjoitan puistonpenkillä muistikirjaani saarelle sijoittuvaa lukua.

Kirjoitan majakan terassilla kolaa juoden. 

On kätevää, kun toimisto kulkee kaiken aikaa mukana ja puhtaaksi voi

kirjoittaa kotona majatalossa.

Illalla vasen korvani menee lukkoon ja poden järjetöntä kipua. Kerrankin aina 

kaiken varalta mukaan pakkaamastani lääkearsenaalista on hyötyä. Otan 

särkylääkettä, netti neuvoo ottamaan Zyrteciä. Venytän leukaani, haukottelen, 

hieron kaulan seutua, harkitsen vakavasti lääkäriä. Tätähän minun 

matkustamiseni usein on: olen joutunut sairaalaan niin New Yorkissa kuin 

Pekingissäkin. 

Täydellisiä kirjoitusolosuhteita ei ole.

Itseään ei voi eristää optimaalisiin olosuhteisiin luomaan.

Aina on häiriötekijöitä, joille ei mahda mitään.

TÄYDELLISIÄ KIRJOITUSOLOSUHTEITA EI OLE!

6.7. maanantai

Aamulla olen kunnossa. Korvakipu on poissa. Kurkkukipua lievitän imeskelemällä 

tympeänmakuisia tabletteja. 
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6.7. maanantai
Aamulla olen kunnossa. Korvakipu on poissa. Kurkkukipua lievitän 
imeskelemällä tympeänmakuisia tabletteja. 

Teen työsuunnitelman, sillä tällä viikolla aion hakata konetta kuin 
hullu. Lainaan teetermaria huoneeseeni, tee on aina kuulunut olennai-
sena osana kirjoittamiseeni. Pelkästään höyryävän teemukin läsnäolo 
rauhoittaa, vaikka juoma ehtisi jäähtyä ennen kuin kosken siihen.

Aamiaisella luen amerikkalaisesta käsikirjoitusoppaasta näytelmä-
hahmojen salaisuuksista.

Mietin romaanihenkilöitteni salaisuuksia. Niitähän piisaa, salaisuuk-
sien paljastamisen aika alkaa olla käsillä. 

Editoituani tavoitteeksi asettamani sivumäärän hyppään pyörän sel-
kään ja ajan lounaalle Burgiin. On virkistävän viileä sää, tuuleekin mu-
kavasti, on luultavaa, etten tänään pala.

Syötyäni italialaisessa ravintolassa kasviscannelonia aloitan päivän 
kierroksen.

Kävelen Niendorffer Strasselle katsomaan Linan tyttären vaatekaup-
paa. Se jää vähän katveeseen pääkadun ruuhkasta. Mode bei Marte, joka 
mainostaa olleensa toiminnassa vuodesta 1970, on hyvin elegantti kallii-
den naistenvaatteiden puoti. Maanantaisin se vain sattuu olemaan kiin-
ni. Mietin, millaisia asiakkaita siellä käy. En usko, että minun lompakol-
lani sieltä saa yhtään mitään.

Teen kuitenkin uuden ekskursion myöhemmin tällä viikolla.
Martea tuskin enää näkee tiskin takana, onhan hän jo 73-vuotias. To-

sin oma äitini on vasta täyttämässä 70 ja varsin pirteä ja menevä tapaus.
En ota yhteyttä tyttäreen matkani aikana. Se ei ole tarpeen.
Eikä hän ole koskaan antanut haastatteluja perheestään, joten on hy-

vin epätodennäköistä, että niiden aika olisi nytkään. 
*

Olin suunnitellut Linan haudan jonkinlaiseksi matkan kliimaksiksi, 
mutta koska olen Burgissa, päätän samalla reissulla käväistä uudella 
hautausmaalla. Se on ihan keskustan tuntumassa, vilkas autotie ohittaa 
hautausmaan.

Ajattelen, että voin kirjoittaa hautausmaalle sijoittuvia lukuja useam-
massa erässä. Aloitan tänään ja tarpeen mukaan ehdin vielä käydä tar-
kistamassa yksityiskohtia.
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Nautin hautausmaiden hiljaisuudesta.
Missään muualla ei ole sen kaltaista hiljaisuutta.
Kun mustan portin sulkee perässään, astuu aivan toiseen maailmaan. 
Istahdan vihreälle puistonpenkille kirjoittamaan.
On kaunista, raikkaan vihreää, linnut laulavat, puut ovat vanhoja ja 

rauhoittavia.
Minulla ei ole aavistustakaan haudan sijainnista. Valokuvia olen kat-

sellut netistä, minulla on siis mielikuva Linan hautakiven ulkonäöstä.
Kuljeskelen ja katselen. Ihmettelen pieniä patsaita, joita viime vuosi-

na on alkanut ilmestyä suomalaisillekin haudoille. Materialismi siirtyy 
kalmistoihin, meidän on pakko ostaa tavaraa vainajille, lohduttavia en-
keleitä, siilejä, jäniksiäkin. Hautakiviin on kaiverrettu kitaroita ja jal-
kapalloja kertomaan poisnukkuneiden harrastuksista. Pieniin kiviin on 
kirjoitettu ”Rakkaus” tai ”Kaipaan sinua”.

Yhdentoista päivän ikäisen pojan haudalla minua alkaa itkettää.
Lapsen haudalla on pieniä leluja, viiri, joka lepattaa tuulessa.
Aikani jaksan olla lyyrinen ja sopivan haikea, mutta kun en löydä Li-

nan hautaa yli tunnin etsimisen jälkeen, minua alkaa hermostuttaa. 
Olen matkustanut niin kaukaa, etten voi lähteä tyhjin käsin. 
Romaanini tarvitsee tämän kokemuksen, minun on omin silmin näh-

tävä hauta. 
Lampsin työntekijältä näyttävän naisen luo ja kysyn Lina Mannisen 

/ von Ostenin / Heydrichin haudasta. Viimeinen nimi osuu ja uppoaa ja 
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Ajattelen, että voin kirjoittaa hautausmaalle sijoittuvia lukuja useammassa 
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Olen matkustanut niin kaukaa, etten voi lähteä tyhjin käsin. 
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nainen johdattaa minut hyvin lähelle puistonpenkkiä, jossa aluksi kir-
joitin. 

Paikka vain ei ole oikea, se ei mitenkään voi olla. 
Linan hauta sijaitsee sukuhaudassa, jossa on paljon erilaisia kiviä. 

Hautaan on laskettu Linan vanhemmat, hänen lapsena kuollut pikku-
veljensä Klaus, hänen veljensä. Naisen osoittamassa hoitamattomassa 
ryteikössä on vain yksi kivi ja siinäkin kaksi von Ostenia, joita en tun-
nista (tarkistukseni jälkeen mies osoittautuu hänen veljekseen). Saarel-
la on luultavasti ollut Linan sukunimikaimoja.

Kiitän auttajaani, mutta kiehun epävarmuudessa. 
Minun pitäisi lähteä, mutta en voi. 
Käännyn ja päätän kysyä neuvoa mieheltä, joka saapuu lähelleni kot-

tikärryjen kanssa. Sama kysymys. Hän saattaa minut samalle haudalle, 
johon edellinen nainen minut saattoi.

- Linan hautakivi otettiin pois vuosi sitten.
Mies näyttää, mihin kohti Lina Manninen on haudattu.
Minulla on kummallinen olo. En tiedä, mitä odotin, mutta en tätä.

Hauta on kammottavassa kunnossa. Siinä, missä vielä vuosi sitten oli 
Linan hautakivi, on nyt ammottava, kuiva multa-aukko. Haudalla ei ole 
ainuttakaan kukkaa, pelkkää rikkaruohoa. 

En minä ollut kukkia tuomassakaan, mutta – 
Tähänkö kaikki lopulta päättyi?

7.7. tiistai
Ostin maanantaina paikallisesta galleriasta fehmarnilaisen Ingeborg 
Kirschin akryylimaalauksen ja asetin sen kirjoituspöydälleni tuomaan 
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Romaanini tarvitsee tämän kokemuksen, minun on omin silmin nähtävä 
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ins piraatiota. Heti kun näin kuvan, jossa kolme mustaa poijua kelluu me-
ressä, mietin kirjani hahmojen loputtomia salaisuuksia. Poijuista suurin 
osa on veden alla näkymättömissä. Kaikki salaisuudet eivät välttämättä 
koskaan nouse pintaan. Lina oli poiju, josta suurin osa jäi veden alle. 

Nautin aamuteetäni majataloni etupihalla, valtavan kauniissa ruusu-
tarhassa, joka on myös pääskysten ja varpusten koti. Kerrostaloasujan 
on niin ylellistä saada nauttia näin paljosta tilasta ympärillään.

Pidän rauhallisen kotipäivän. Tuon termarissa kuumaa vettä yläker-
taan teetäni varten ja kirjoitan huoneessani. Iltapäivällä aurinko väistyy 
sadepilvien tieltä. Onnistun pyöräilemään Hof-kahvilaan poudan aika-
na, mutta jään kahvilan vihreän katoksen alle jumiin kolmeksi tunniksi 
kaatosateen takia.

Minulla on kirjoitusvälineeni mukana, joten ei haittaa.
Sade ropisee, minä kirjoitan, enkä haaveile muusta. 

8.7. keskiviikko
Aamu alkaa harmaana. Onneksi olen ehtinyt nauttia hellepäivistä, sillä lop-
puviikon sääennuste ei ole lupaava. Se harmittaa, etten kuumina päivinä 
saanut mentyä mereen uimaan. Sen kokemuksen haluaisin vielä saada. 

Arki on koittanut. Honeymoon saaren kanssa on ohi.
Sataa. Tuuli näyttää todellisen luonteensa: puutarhan hopeapajuvan-

hus taittuu vinoon. 
Saaresta haltioituminen on vaihtunut siihen, että muistan taas, miten 

työlästä romaanin rakentaminen on. Olen kirjoittanut paljon uutta, rai-
kasta, mistä olen innostunut. En kuitenkaan osaa editoida löysää pois. 
Tiedän, että Linan & Erichin keskustelut ovat välillä pitkästyttäviä, 

133 

133
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mutta en itse näe, mitä poistaa.
Se on kuitenkin positiivinen ongelma.
Iltapäivällä pyöräilen Burgiin lounaalle.
Hellemekko vaihtuu pitkiin hihoihin ja pitkiin housuihin.
Syön spaghettia ja fetajuustoa. Tuuli haluaisi repiä irti ravintolan markiisit. 
Mode bei Marte -puodin eteen nostettu kyltti antaa ymmärtää, että 

liike on auki. Kun menen nykäisemään ovea, se on kuitenkin lukossa. 
Mietin, kuka kaupassa edes asioi. Näyteikkunassa esillä olevat, alen-
nuksessakin olevat vaatteet ovat satojen eurojen hintaisia. Katson näy-
teikkunat tarkasti, mutta eiköhän tämä ole tässä.

Se, että pääsisin katsomaan puodin mekkoja lähempää tai häpeämään 
sitä, ettei minulla ole varaa asioida Marten liikkeessä, eivät tuo romaa-
nilleni mitään lisäarvoa.

Kohtaan jonkun nuoren miehen kadulla kaksi kertaa. Jälkimmäisellä ker-
ralla hän tulee kättelemään ja juttelemaan. Puhun hänen kanssaan muuta-
man minuutin. Hän kertoo saaren toisesta puolesta: talvella Fehmarnissa 
on niin hiljaista, ettei Burgin kaduilla tule ketään vastaan! En oikein osaa 
tulkita hänen ilmettään, kun sanon kirjoittavani kirjaa Lina H:sta. 

9.7. torstai
Teenjuonti- ja kirjoituspäivä!

Kirjoitan kohtauksen, jossa Erich keskustelee Linan miesten kanssa. 
Sitä on hykerryttävää kirjoittaa – saan irrotella mielikuvitukseni kanssa. 
Luku on yksi suosikeistani ja tuo tummaan kerrontaan ripauksen kai-
vattua keveyttä. 

Vasta täällä olen saanut Erichiin eloa. Hän on hyvä tyyppi.
Katkaisen päivän ajamalla 14 m/s-vastatuulessa Hof-kahvilaan. To-

maattikeittoa, kivennäisvettä ja teetä, kiitos. Saan kanta-asiakaskortin. 
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10.7. perjantai
Luen Voi hyvin -lehdestä Eija Ahvon haastattelun. Ahvo sanoo 
harrastavansa intuitiokävelyitä, kulkevansa fiiliksen mukaan, ottaen 
vastaan kaiken sen mitä annetaan. Pyöräretkeni saaren toiselle puolelle 
Todendorfiin on kaikkea muuta kuin intuitiivinen, mutta kammottavas-
sa vastatuulessa päätän ajatella: otan vastaan sen mitä annetaan.

Välillä pysähdyn juomaan ja venyttelemään jalkojani, mutta jatkan 
sitkeästi. 

Todendorf ei ole Südstrand, mutta se on hurmaava, kodikas ja viehättävä 
kylä niin kuin kaikki saaren kylät. En ole nähnyt täällä rumaa taloa saa-
ti kehnosti hoidettua pihaa! Vaatiikohan naapuruston ryhmäpainekin 
leikkaamaan jokaisen ruohonkorren?

Lina Heydrich eli pitkän elämän kauniissa miljöössä. Haudan kunnos-
ta viis, Todendorfissa hän sai asua, suojassa ja rauhassa. Tuskin kovin 
usein kukaan tuli osoittamaan sormella ja muistuttamaan menneistä.

Lina Heydrich ei juridisesti koskaan joutunut vastaamaan teoistaan. 
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Todendorf ei ole Südstrand, mutta se on hurmaava, kodikas ja viehättävä kylä niin 
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osoittamaan sormella ja muistuttamaan menneistä.

Lina Heydrich ei juridisesti koskaan joutunut vastaamaan teoistaan. Tehtäväni ei 

ole kirjoittaa diagnooseja, mutta hän ei koskaan päässyt yli miehensä kuolemasta. 

Totuuden kieltämisestä tuli hänelle traaginen elämäntehtävä.

Uskoiko hän lopulta itsekin sepittämäänsä todellisuuteen? 

11.7. lauantai 

Viimeinen päivä saarella. Yhtä aikaa kylläinen ja haikea olo – olen saanut kaiken, 

mitä tulin hakemaan ja enemmänkin. Tuleeko Fehmarnista kesäpaikkani? Tulenko 
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Tehtäväni ei ole kirjoittaa diagnooseja, mutta hän ei koskaan päässyt 
yli miehensä kuolemasta. Totuuden kieltämisestä tuli hänelle traaginen 
elämäntehtävä.

Uskoiko hän lopulta itsekin sepittämäänsä todellisuuteen? 

11.7. lauantai 
Viimeinen päivä saarella. Yhtä aikaa kylläinen ja haikea olo – olen saa-
nut kaiken, mitä tulin hakemaan ja enemmänkin. Tuleeko Fehmarnista 
kesä paikkani? Tulenko tänne uudestaan ensi vuonna kirjoittamaan? Sil-
loin voisin kyllä puhua jo aavistuksen parempaa saksaa...

Käyn hyvästelemässä lähikulmat: käyn teellä ja kirsikkaleivoksella 
Hof-kahvilassa. Albertsdorfista pyöräilen Fehmarnsundille, lähirannal-
leni. Kahvia ja kakkuja -kuppilaan menin ensimmäisenä iltana ja herttai-
sen omistajan kanssa olen jutellut monta kertaa kahden viikon aikana.

- Kuinka monta sivua kirjoitit? hän kysyy.
- Niin monta, että olen tyytyväinen. Ich bin zufrieden.

Kävelen rannalla, kuvaan Itämerta ja saaren maamerkkiä, siltaa, joka 
johtaa manner-Saksaan.
Auf wiedersehen, Fehmarn. 
Kiitos, kun sain tulla ja kiitos, kun pidit minusta niin hyvää huolta. 
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Yhtäkkiä hän onkin ajankohtainen

Sitten viime kirjoituksen onkin tapahtunut paljon. Mistä edes aloi-
tan? 

Abstrakti idea on muuttumassa konkreettiseksi.  
Karisto teki julkaisupäätöksen elokuussa. Kirja ilmestyy maaliskuus-

sa 2016 ja ehdin kirjoittaa ”koko roskan” vielä kaksi kertaa läpi. 
Sillähän on jo nimikin. Kymmenistä ehdotuksista (Rakkaani, Rein-

hard oli työnimenä tosi kauan) se sitten lopulta seuloutui ja vaikka aja-
tus onkin minun, mein, olen todella tyytyväinen nimeen.

Frau.
Rouva.
Kyllä, se kuvaa tarinaani kaikkein parhaiten. Kuinka nimi voisi olla 

mikään muu? 
Kustannustoimittajani Sirjan & minun tiimityönä laatimamme kata-

logiesittelyteksti kuuluu näin: 

FRAU

Lina Heydrich, natsipyöveli Reinhard Heydrichin leski, on jo vanha nainen. Hän 
on päättänyt antaa elämänsä viimeisen haastattelun luotettavalle toimittajalle. 
Vuosikymmeniä hänen miehestään on kerrottu karkeita valheita, mutta nyt Lina 
kertoisi totuuden. Muistoissaan nainen palaa 1940-luvulle, jolloin hän eli elämänsä 
onnellisinta aikaa. Hänen miehensä oli ylennetty Böömin ja Määrin protektoraatin 
käskynhaltijaksi ja perhe asettautui ylelliseen kartanoon Prahan lähelle. Lina eli ku-
ninkaallista elämää ruusupuutarhaa ja lapsiaan hoitaen.
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Prahassa perhettä kohtasi kuitenkin tragedia, kun toukokuussa 1942 S.O.E:n 
agentit hyökkäsivät Reinhard Heydrichin kimppuun kohtalokkain seurauksin. 42 
vuotta miehensä kuoleman jälkeenkin Lina näkee tästä unta joka yö. 

Historiallisiin tapahtumiin perustuva Frau valottaa kiistellyn natsikenraalin 
persoonaa vaimon näkökulmasta. Lina Heydrichilla on myös yllättävä yhteys Suo-
meen, sillä 1960-luvulla hän avioitui teatterinjohtaja Mauno Mannisen kanssa.

Frau on tarina suuresta rakkaudesta ja valtaan sairastumisesta. Heydrichin sala-
murha seurauksineen on pala järkyttävintä sotahistoriaa. 

Romaanin ainutlaatuisena lisämateriaalina ilmestyy sähköinen työpäiväkirja, 
jossa kirjailija kuvaa neljän vuoden kirjoitusprosessiaan ja matkojaan rouvan jalan-
jäljissä. Kirjoitusaikaan mahtuu iloa, pettymyksiä ja jopa pelottavia, kohtalonomai-
sia sattumia.  

*
Minähän kriiseilin keväällä kovasti kuullessani, että Binet’n best-
seller-kirja Heydrichista ilmestyy ja imee aiheeni aivan kuiviin. Aivan 
näin ei kuitenkaan käynyt.

Aamulehden toimittaja Harri Hautala luki kirjan ja löysi sieltä yllät-
tävän näkökulman: Aamulehdessä ilmestyi syyskuussa suuri juttu Lina 
Heydrichista ja hänen Suomi-kytköksistään. Jutussa haastateltiin Mau-
no Mannisen veljentytärtä, joka parhaillaan kirjoittaa uutta elämäkertaa 
Mannisesta. 

Olen innoissani ja kauhuissani. 
Suomessa Linasta ei ole puhuttu vuosiin mitään ja juuri nyt... Kun 

kirjani keväällä ilmestyy, aiheeni on auttamattoman vanha, eikä ketään 
enää kiinnosta.

Koska en ole aloillani istuvaa tyyppiä, meilaan heti Hautalalle.
Tapaan Harri Hautalan – on todella virkistävää tavata ihminen, joka 

tuntee aihetta ja jonka kanssa ei tarvitse aloittaa aivan alusta - ja hän 
kirjoittaa Lina-juttunsa jatkoksi ennakkouutisen, tai itse asiassa yllät-
tävän pitkän haastattelun Rouvasta. Horjun heikolla jäällä puhuessani 
keskeneräisestä – entä jos sittenkin onnistun tunaroimaan kaiken syk-
syn aikana? (itse asiassa se ei ole kovin kaukana...)

Saan jutusta kuitenkin paljon ”Odotan kirjaasi!” -palautetta, joten 
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olen ehdottoman tyytyväinen, jos joku Aamulehden lukija muistaa 
Fraun, jahka se ensi talvena ilmestyy. 

Rohkaistun myös pyytämään Hautalaa lukemaan keskeneräistä käsi-
kirjoitustani ja kommentoimaan sitä. 
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Kansikuva herättää romaanin eloon

Tämän kolumnin kirjoiTin karjalaiseen lokakuussa 2015.

Sydän pamppailee, jännittää. Mukavalla tavalla.
Olen kokenut tämän 15 kertaa, mutta silti tämä on edelleen yksi kirjan 

tekemisen kiehtovimmista työvaiheista. 
Graafikko Tuija Kuusela on lähettänyt sähköpostiin tulevan romaa-

nini ensimmäisen kansiversion. Hän on lukenut keskeneräistä käsikir-
joitustani ja tutkinut Pinterestiin keräämiäni inspiraatiokuvia.

Monissa kustantamoissa kansi on pelkkä ilmoitusasia. Kuva lähete-
tään kirjailijan nähtäväksi ja siinä se. Koen kuitenkin, että keskustelun 
avulla syntyy paras mahdollinen lopputulos. 

Tiedän olevani tekemisissä huippuammattilaisen kanssa, joka jo ai-
kaisemmin teki vaikuttavan kannen punakhmer-aiheiseen historialli-
seen romaaniini.

Silti tunteet ovat pinnassa.
Kirjan kansikuva on erittäin tärkeä, ei pelkästään lukijalle vaan myös 

kirjailijalle. Olen kirjoittanut historiallista romaaniani neljä vuotta: olen 
itkenyt ja raatanut, deletoinut puolet tekstistä ja aloittanut alusta, olen 
matkustanut pitkin Eurooppaa päähenkilöni askeleita jäljittäen, olen 
lukenut sivukirjastollisen verran kirjoja, haastatellut ihmisiä, olen koke-
nut valtavia onnistumisen ja pettymyksen hetkiä ja nyt, omaksi ällistyk-
sekseni, alan olla loppusuoralla.

Romaanilla on julkaisupäätös. Sillä on nimi. Siitä on tehty ensimmäi-
set esittelytekstit. 

Vuonna 2012 päivätyssä työpäiväkirjamerkinnässäni pohdin, kuinka 
hyvin suomalainen lukija tuntee aihettani. Mietin aineistojani, lähteiden 
tarkistamista, kirjan julkaisua. Kirjoitan: ”Mutta vielä ei olla niin pitkäl-
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lä. Itse asiassa ollaan hyvin kaukana kirjoista ja kansista ja lukijoista.”
Vuodet vierivät. Kansikuva onkin yhtäkkiä totta. Kuinka graafikko 

on visualisoinut maailmani? Kohtaammeko me toisemme? 
Avaan pdf-tiedoston.
Ensireaktioni: kylmät väreet. Voimakas ahdistumisen tunne. Älä ym-

märrä väärin: olen häikäistynyt.
Pelkkä fonttivalinta tavoittaa 1940-luvun painostavan ilmapiirin. 

Vaikka olen jo kauan kirjoittanut sodasta, kuolemasta ja valtaan sairas-
tumisesta, en näköjään ole turtunut. Se on hyvä, sillä romaani on edel-
leen kesken – ja tämän kuvan voimalla minä kirjoitan sen loppuun. 

Jos minua ahdistaa, kansikuva todennäköisesti herättää lukijassa-
kin tunteita, odotuksia, mielikuvia – aikakaudesta, ihmisistä, paikois-
ta. Kannessa on kiinnostavia, loppuun saakka ajateltuja yksityiskohtia. 
Olen todella kiitollinen siitä, että saan tehdä töitä näin lahjakkaiden ih-
misten kanssa.

Vaikka sähkökirjat yleistyvät ja itsekin luen niitä paljon, kirja on edel-
leen esine, artefakti, jota lukijat tutkivat kaupoissa, kirjastoissa, mes-
suilla. Kirja on kokonaistaideteos. Onnistuneen kansikuvan heijastaa 
mielellään luentokeikkojensa taustalle. 

Vastaan Tuijalle aluksi kiittävästi, mutta varovaisesti. Minä en tee 
kannesta lopullista päätöstä, vaan kuvan täytyy vakuuttaa kustantajan 
markkinointiväki.

Ja sehän vakuuttaa, heti ensisilmäyksellä.
Lähetän Tuijalle hehkuttavan viestin.
Printtaan kuvan ja asetan sen näkyville työhuoneeseeni. Käärin hihat, 

keskityn viimeistelyyn, vielä on kuukausia aikaa. Minun täytyy onnis-
tua täyttämään kansikuvan luomat odotukset. 
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Äidin perintö 

Tämän kolumnin kirjoiTin karjalaiseen Helmikuussa 2016. 

Viime aikoina on ollut vaikea keksiä kolumnin aihetta.
Voisin kirjoittaa kevään uutuuskirjoista, pohtia, millaista on odottaa 

oman kirjan ilmestymistä. Tai voisin kertoa, miten silmiä avaavaa on 
käydä yliopistolla luennoilla, joilla käsitellään islamin ja kristinuskon 
pitkää yhteistä historiaa. Muitakin aiheita olisi. 

Mutta kaikki tuntuu varsin yhdentekevältä. 
Elämäni muuttui hetkessä. 
Äitini kuoli aivan äkillisesti, täysin odottamatta, tammikuussa.
Me olimme hyvin läheisiä, tekemisissä miltei päivittäin, vaikka vä-

lillämme olikin 400 kilometriä. On vaikea kuvailla, miltä tuntuu saada 
jalat alta vetävä puhelinsoitto. Koko elämä meni uusiksi, mihinkään täl-
laiseen en ollut osannut varautua. Asian sisäistäminen vie kauan aikaa. 

Molemmat vanhempani ovat poissa. Olisin halunnut sanoa heille vielä 
monta asiaa, tutustuttaa heidät moniin ihmisiin, tehdä heidän kanssaan 
asioita. 

Sain pian ilmestyvän historiallisen romaanini valmiiksi neljä päivää 
ennen äitini kuolemaa. Se on hyvä, sillä en tiedä, olisinko onnistunut 
viimeistelemään kirjaa uutisen jälkeen.

On vähän liian aikaista kirjoittaa yhteenvetoa äitini ja minun suhtees-
ta. Jotain kuitenkin nousee mieleeni. 

Olen hyvin kiitollinen siitä, että minulla oli kannustava ja rohkaiseva 
äiti. Hän oli himolukija, joka tartutti minuun rakkauden kirjallisuuteen. 
Muistan, että äiti luki aina. Meillä oli aina kirjoja. Opin käymään kirjas-
tossa lapsesta asti. 

Äiti luki Päätalot monta kertaa, Laila Hirvisaari oli hänen suosikkin-
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sa. Ilman äidin vaikutusta minusta tuskin olisi tullut kirjailijaa. Ei olisi 
tullut. 

Äiti odotti kovasti tulevaa romaaniani, jossa kirjoitan natsileski Lina 
Heydrichin elämästä. Ihan vasta olimme puhuneet kirjasta. Minä olin 
sanonut, että ranskalaisen Laurent Binet’n kirja HHhH kannattaa lukea 
joko ennen tai jälkeen Frau-romaanin. Niin äiti lupasi tehdä – ja sitten 
keskusteltaisiin. 

Äiti toivoi joululahjaksi Heidi Köngäksen Herttaa ja minä tietysti ostin 
sen. Emme ehtineet puhua kirjan herättämistä tunnoista. 

Viime talvena tähän samaan aikaan kipuilin kirjoittamiseni kanssa. 
Olin vähällä lyödä hanskat tiskiin, kokonaan. Tuntui siltä, etten kos-
kaan enää pysty kirjoittamaan sanaakaan. Sanoin monta kertaa ääneen, 
etten julkaise koskaan enää mitään. 

Mitä teki äitini? Hän keksi minulle puhelimessa sanataideharjoituk-
sia, joilla olisin saanut kirjoittamislukkoa auki. Hän uskoi tyttäreensä 
silloinkin, kun tältä itseltään loppui usko. Eniten silloin. 

Sellainen äiti minulla oli. 
Rakkain, valoisin, sydämellisin.
Onneksi sanoin sen hänelle joulukuussa. Sinä olet maailman paras äiti. 
Opin, ettei rakkauden tunnustuksia koskaan saa lykätä. Mitään ei 

kannata jättää sanomatta. Koska aivan täysin yllättäen se rakkain voikin 
olla seuraavana päivänä poissa. 
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Julkaisu lähestyy
Lielahden kirjasto 19.2.2016

Tänään esiinnyimme kollega-ystävä Anneli Kannon kanssa Tampereella 
Lielahden kirjastossa. Samansisältöisen tunnin pidimme toissapäivänä 
Pellervon kirjastossa lukiolaisille. Olen helpottunut, että pienen tauon 
jälkeen kykenen taas esiintymään ja että jopa nautin siitä. 

Olemme ideoineet kouluvierailukonseptin Nuoret ja vastarinta tai 
oikeastaan vielä tarkemmin Nuoret ja sota. Anneli kertoo Veriruusujensa 
innoittamana punakaartilaistytöistä 1918 ja minä Lina Heydrichin vai-
heista, siitä, millainen hän oli nuorena tyttönä. Jotakin tämäntapaista 
haluaisin jatkossa tehdä enemmän: tarkkaan mietittyjä sisältöjä, ei vain 
yleistä puhetta kirjailijuudesta. 

Vierailu oli mukava ja innostava ja kasiluokkalaiset malttoivat istua 
keskittyneesti paikallaan. Esiintymisestä sai melkoisen energiabuustin: 
muistaa ja tietää olevansa oikealla alalla. Olenko muistanut sanoa, kuin-
ka paljon rakastan työtäni? Lämmin kiitos kirjaston henkilökunnalle.

Rouva on painokoneessa, joten en voi esitellä sitä vielä.
Kirja ilmestyy Jyväskylän kirjamessuille. Kaikkea mukavaa on jo tu-

loillaan. Ylen Aamun kirjan haastattelu, Karjalaisen haastattelu, Hä-
meen Sanomien haastattelu, bloggaritapaaminen, jossa Roman Schatz 
haastattelee, kirjajulkkarit Tampereella joskus huhtikuussa, kunhan 
saan aikaiseksi järjestää. 

Iloisin mielin odotan haastatteluja ja esiintymisiä. 
On ihana päästä ulos täältä kirjoittajakammiosta, ihmisten ilmoille, 

kertomaan, mitä olen tehnyt viimeiset vuodet. Lina on ollut kirjailijalle 
todellinen löytö; kaikessa moniulotteisuudessaan ja ristiriitaisuudes-
saan niin kiehtova hahmo, että jälleen pelkään, etten vuosiin tule löy-
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tämään yhtä kiinnostavaa aihetta. Siitä huolimatta käynnistän maalis-
kuussa seuraavan historiallisen romaanin taustatyön – tai jatkan siitä, 
mihin jäin. 

Kevääni alkaa kaikesta huolimatta iloisissa merkeissä. Suomen Kult-
tuurirahasto rahoittaa kahden seuraavan historiallisen romaanini ja yhden 
nuortenromaanini kirjoittamisen. Lupaan olla luottamuksen arvoinen. 

Linalle en vielä sano Auf Wiedersehen, sillä me olemme tiiviisti teke-
misissä koko tulevan vuoden. En ehkä osaa vielä kuvitellakaan kaikkia 
niitä tilaisuuksia, joissa tulen Linasta kertomaan. Suhtaudun tulevaan 
valoisasti. 

Lämmin kiitos Sinulle, kun maltoit lukea tänne asti. 
Paljon jäi sanomatta, mutta paljon tuli myös sanotuksi.
Tapaamisiin, lukemisiin, 

Terhi
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PS.

29.2.2016:

Viimeinen merkintä talvilomalta Teneriffalta (jossa viimeistelen tämän 

työpäiväkirjan).

Tänä aamuna heräsin iloiseen tekstiviestiin.

Kustannustoimittaja lähetti valokuvan: 

Rouva on nyt valmis. 

PS.
29.2.2016:
Viimeinen merkintä talvilomalta Teneriffalta (jossa viimeistelen tä-

män työpäiväkirjan).
Tänä aamuna heräsin iloiseen tekstiviestiin.
Kustannustoimittaja lähetti valokuvan: 

Rouva on nyt valmis. 


