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”Me tanssahtelemme ringissä ympyräisessä, mutta 
salaisuus istuu keskellä tietäen. Joten istahdapa sinä-
kin alas ja aloita elämäsi seikkailu kohteisiin, joista 
et ole koskaan kuullutkaan tai joihin pääsystä olet 

korkeintaan voinut haaveilla.”

- Robert Frost
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Romaanihenkilöt 
ja muuta tärkeää 

muistettavaa
Esipersu Halla Hilla – Aho
Tom of Finland
Tahdoton minäkertoja, joka tahtoo ja mitään muuta ei niin kovasti tah-

dokaan
Tarinan lopun mielikuvituksellinen 007 – homovakoojamaailma, mikä 

saisi Graham Greenen ”Panaman räätälinkin” haukkomaan kateudesta vih-
reänä henkeään

Jurgen, joka oli sotilasarvoltaan Wermachtin maajoukkojen luutnantti 
ja palvellut II maailmasodassa vuodesta 1940 lähtien

Walter, se komea nuorukainen, joka oli muuttanut köyhästä Kielin 
työläisesikaupungeista pää täynnä suuri haaveita Berliiniin ennen Hitlerin 
valtaannousua, ja päätynyt myymään itseään Unter den Lindenille “läm-
pimille veljille”

Korkea suojelija” suoraan natsivallan huipulla. Eräs niistä harvoista 
“lämpimistä veljistä”, joka ei ollut jäänyt onnekseen kiinni

Marguerite Yourcernarin Hadrianuksen muistelmien henki
Urheilijakuuluisuutemme Paavo Nurmi
”Boddenbrookilaiset” maisemat
Poikaystäviensä kanssa teloitetun Ernst Röhmerin johtamien SA – jouk-

kojen eli ruskeapaitojen univormut
Hitler – jugendin univormut ja mustanahkaiset kokosaappaat
Hitlerin seurue ajaa hiljaa Brandenburgin portista sisään matkalla kohti 
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Juhlakenttää
Thomas Mannin Kuolema Venetsiassa – kirjan Aschenbachin ihailema 

kaunis puolalainen Tadzio – poika 
Tähtitorninmäen hurja homohistoria
“Pikku – Galigula”
Neandertalinihminen
Komeina ja lihaksikkaina prätkäpoikina Marlon Brandon ja James Dea-

nin yhteisten petileikkien keskellä haaveillen
Oscar Wilden satu Onnellinen prinssi
Ranskan Suurta Vallankumousta haukkunut Edmund Burke
Pilapiirtäjä Kari Suomalainen
Kokoomuksen aatteellinen isä ja entinen pääministeri sekä arkkipiispa 

Lauri Ingman
Jumalastaan väärin juopunut Tuomas Akvinolainen
Leni Riefenstal
Irwin Goodmanin hitti menneiltä takavuosilta
Ilmalaiva Hindenburg 
Händelin Halleluja - kuoron osa Messias – oratoriosta
Leipuri ja atleetti nimeltään Alfred Schwarzman
Saksalainen kärpässarjan nyrkkeilijä Willi Kaiser
Hans 
”Kämppäkaverini”
Berliinin olympialaisten musta amerikkalaistähti Jesse Owen
Cornelius Johnson
Paavo Tiilikainen tyypilliseen tapaansa hehkuttamassa ääni väristen syviä 

kansantuntoja melkein kyyneleet silmissä
Kapteeni
“Eversti Redl” - tapauksia pilvin pimein; kauniita poikia homoupseerien 

houkuttelemiseksi
Karheankomea neuvostoliittolainen voimistelija Viktro Tshukarin
Amerikkalaiset urheilijat, ja onneksemme myös mustat sprintterit
Floyd Pettersonin ottelut
Kun Mäntymäki muuttui homojen yöllisten bakkanaalien ja irstailujen 

temmellyskentäksi
Jennyn teehuone
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”Myydään valmiiksi suunniteltu elämä ja rikkoutuneet haaveet”- osasto
Pieni aapasaareni ruskean liejun poristessa mättäiden alla varpujen ra-

pistessa
A kakkoseen zxT ja se tuplana E76:lle! Tuliko selväksi? Joo H654. Ok 

K9997. Missä pieki dh56 on? Nelosessa 001:sen kanssa. Ok! Lisää 45H:ta 
ja kysy käykö hgt6:sta siirto kahdeksikkoon!…

Naapurinsedän mahahuolet ja mummon suonikohjut
Miehinen mies
Raamatun Saarnaajan tummanvahva ja puhutteleva jylinä ikuisuuksien 

kätköistä
Pienessä sampanjahumalassa hyvässä seurassa
Irstas ja paheellinen ihminen
Tyypillinen kristillisen ja isänmaallisen kasvatuksen äidinmaidosta ime-

nyt sen ajan kasvattama ja aatteiden läpitunkema suomalaismies
Tom of Finlandin elämä
Letkuhomot
Queer Nationin aktivistit
Kastraattilaulajat Farinellin aikoihin Händelin Rinaldossa Lontoon Go-

vent Gardenissa
Kake
Rumuuteni ei ollut karkeaa vaan häiritsevän hiljaista ja kärsivää
Tämä oli hänen Akilleen kantapäänsä samalla kun hän oli myös oppi-

nut, että jokainen hänen hengenvetonsa ja huokauksensa oli hänelle suuri 
salaisuus

Viimeisenä aamuna
Punainen sekakukkakimppu ystäviltä
Vihollisen taistelukone Pe -2 täydessä valmiudessa
“Lepo herra Luutnantti ja Kyllä herra Kapteeni”- tapaukset
Luurankoja kaapissaan kolisemassa
Eräs ennustajaeukko
Viimeinen moraalisen ja ei – moraalisen häilyväksi muuttuneella veteen 

piirretyllä rajalla seisova mohikaani
”Kiinteän välittämisen ja vähän niin ja näin - hälläväliä – olemisten 

jonkinlaisena uusia polkuja viimeisenä julkisena sylkykuppina toimineena 
rajapyykkinä, kuului se tai ei kenellekään – demarkaatiolinjan” häthätää ko-
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koon kyhätyissä menneitten paperitiikereitten, jotka hymyilivät keltaisilla 
hampaillaan, halvannäköisistä ja susi tulee kohta ja puhaltaa kumoon Veli 
Pontevan porsaan” - pahvikulisseista nykypäivän tappavan todellisuuden 
epämoraalisesta luonteesta piittaamattomat omahyväiset, älyllisesti laiskat 
ja typerryttävän tylsä valtavan iso biomassa suurine ammottavine kitoineen 
- päällemme paskantamassa röhönaurun kera meitä pilkaten ja häväisten” 
- tyypit

”Aah – vittu! - ihanuutta ja minun täytyy saada nuolla tuon komean 
miehen isoa häntää heti tai kuolen” – tyyppisen räjähdyksen arkeologia 
homopäässä

”Perkele – vittu – saatana tai ammun jonkun ohikulkevan mummon!” 
- mielenkaneetiin alleviivavaus

”Yhtyneitten lähiökammotusällöjen viikonloppusilmistä valuneen kana-
paistin tylsyyslatteuden kahvipulla - ja perjantaipullo – hajut sunnuntaina 
odotettavissa olleiden pahanhajuisten lähiöpierufanfaarien hinnalla” - se-
lostus

Tähtitorninmäen amerikkalaisen elokuvan kulta – aika Humbrey Bo-
gart, Frank Sinatra, Fred Astaire, Gary Grant, Rock Hudson, Marlon Bran-
don, James Dean ja Montgomery Clift – klooneineen

Kahdeksasta neljään kauppa -, auto-, vakuutus – äänestämis -, pakolli-
nen lisääntyminen ja impotentia – vauvankakkaläperryslässytys – lähiö- yök 
- hyi vittu – örveltäjät, jotka olivat jotain kotikutoisen idiotismin siltä väliltä 
sekä välinpitämättömän ”cooleina” ajan hengen mukaisesti itseään pitäneitä 
lökäpöksytylsimyksiä, joista ei ollut vaaraa miehisyydelle

Vanhemmat, jotka saivat kammottavien ammatikseen päätoimisesti 
eräänlaisina laiskoina ja puoliholtittomina pummeina ja yhteiskunnallisina 
elätteinä kehdosta hautaan ja/tai huumeiden takia lintsaavien taliaivoisten 
ammattikoululaispentujensa huliganismin raatelemina hermoraunioina it-
sestään pelkojensa ja krapuloittensa keskellä kakistettua oksennuksina päin 
uhreiksi medioiden kautta tilaamiensa viattomien kärsijöiden naamoja

Kontulakonaloitten samoilta näyttävät halvat rivitaloperheslummit
Ongelmana vain se, että heteromiehet olivat julmetun komeannäköisinä 

ja iskullisina haluttavampia kuin homot
Messias, joka pelastaa viemäreiksi muuttuneista unelmista
Silmissä ihanteiden ja käytännön välinen ristiriita näytti erityisen rat-
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kaisemattomalta
Neljän sodanjälkeisen modernin suomalaisen miehen arkkityyppiä
Akselilla kaappihomo – homo- hetero – mukahetero - bikokeilijat – 

runkkarit – itsensä esittelijät – alistajasadistit sekä masokistimurhaajat sekä 
muut samoihin piireihin kuuluvat vastenmieliset rikolliset ja eriasteiset 
huijarit sekä pikkurikolliset, hallitsevien poikalaumojen suosikiksi noussut 
autonrasvalle haiseva ja makkaraa vihanneksena mutusteleva kaljamahai-
nen kossuaivo, jonka sydämen paikalla oli jääkiekkolätkä ja aivoja tuurasi 
lomapakko

Markiisi de Sade
Melko mielenkiinnoton yhteiskuntasopeutujien monenkirjava joukko
Raakarealismin kovettama tahdon yläluokka
Sadomasokistisen hedonistiluokan kalteva pinta, jolla oli vain yksi näky-

vä puoli, minkä nautinnot eivät olleet tästä maailmasta peräisin
”Homo - olemattomuus” oli homo – olemisen” todellinen lähtökohta, ei 

vastakohta, ja siksi homot eivät voineet tavoittaa koskaan täydellistä homo 
– olemisen oikeaa olemusta

Nuoria sotilaita
Mieskauneuden ja homouden isänmaa Kreikka 
Kreikkalaiset adonikset; eivätkä nämä nuorukaiset olleet mitään poika-

tyttöjä tai temppelien vierusteoilla viihtyviä, halpoja ja neitimäisiä meikkaa-
ja - kampaajaviihdytyspoikia, vaan komeita lihaksikkaita, miehennäköisiä, 
ikäryhmiensä kauneimpia nuorukaisia, joilla oli patsasmaiset jäntevät lihak-
set, ja ihan eri tavalla haarojenvälissä jykevästi seisova valtava kulli, kuin 
kuvanveistäjät ovat antaneet ymmärtää

Homofilosofian oppi – isänä pidetty Sokrates
”Orjapoika Wanted!” - ilmoitus
Kaikkea natsiunivormuista USA:n merijalkaväen asusteisiin - ehdotel-

mat
”Vaihdellaan kokemuksia. Oon kaikin puolin terve nuorimies, naiselle 

kylläkin varattu. Toivottavasti se ei haittaa!” - tapaus
”Shit happens!” - lausuma
Nuori kiihottava isokullinen vankilapoika – piirros
Otsa rypyssä kuin Rodinin ajattelijapatsas – keskusteluja
Helsingin undegroundhomopaikat sotien jälkeen; Stockmannin tava-
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ratalon miestenvessat, Kauppahallin pisuaari, Johanneksen kirkon terassi, 
kesäaikaan Seurasaaren ja Mustikkamaan pisuaarit, Rautatieasema, Lautta-
saaren eteläkärki, Ruskeasuon ratsastajatallien seutu, Mäntymäki, Laakson 
metsä, Alppilan kalliot, Haapaniemenkenttä ja sen läheisessä rannassa ollut 
suosittu pisuaari, Eiranrannat ja erityisesti ”Kirsikkapuisto”, joka sijaitsi 
Merenkulkijapatsaan ympärillä, ja sen lähistöllä ollut kenttä. Ja erityises-
ti sen suosittu pisuaari, Esplanadin puiston alkupään puistonpenkit sekä 
”Kissalanpoikien kujaksi” myöhemmin kutsuttu Eduskuntatalon edestä 
oleva Postitalosta kohti ratapihaa laskeutunut katu, joka päättyi Kaupun-
ginmuseonpuistoon

Syttyvien ja sammuvien hetkellisten intohimojen temppeleitä ja kylty-
mättömän nimettömän seksin tyydytystyyssijöitä

“Orvokit, neilikat ja siniset kissankellot”
Vanhoista Suomi – filmeistä tutuksi tullut homolespaaminen
Tilanteesta kuin tilanteesta selviytyviä tuhatkasvoja
Tapio Rautavaara ja Olavi Virta
Oscar Wilden Dorian Grayn muotokuva
Esteettidandyhomot
Homorakkaus merkitsi käytännössä vain kunnon panoa öisin tunte-

mattomien kanssa Helsingin laajasta homoulkoilmatarjonnasta noukittuna 
kuin kultavadilta tarjottuna, tai maksullisena sopimuksena parhaimpien ja 
himotuimpien kauniskasvoisten lihaskimppujen kanssa, jotka olivat kuin 
”öisien lihansyöjäkukkien ameebamadonnoja”

”Kenraali”
Kun Tom of Finland ensi kertaa tuli keskelle valloittavaa pepsodenthymy 

- Amerikkaa olemuksellaan anteeksipyytävältä kysymysmerkiltä epämuo-
dikkaasta pohjoisen kylmästä ja vetelien maalaismoukkien täyttämästä ”en 
tiedä – en osaa” - Suomesta

Physique Pictorial – lehti Los Angelsissa 
Jean Genetin Parveke – näytelmä
Bodaus - ja homopornolehtiä; englantilainen SCAN – lehti, sveitsiläinen 

Der Kreis, kalifornialainen One – aikakauslehti, amerikkalaiset: American 
Model Guide (AMG), Vimin ja Tomorrow`s Man sekä philadelphiläinen 
Drum – lehti

”Tanskan pojan kuvat Onni Gideonin ja Wiola Talvikin maailmoista”
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Tyttömäisen heikko fauni” ja siro kuin balettitanssija
Jean Sibelius
Homoprinssi Philipp zu Eulenburg ja Berliinin homosotilaskomentaja 

kreivi Kuno van Moltke
”Älyllisesteettisissä” piireissä vuosisadan alussa homoja oli pilkallisesti 

nimitelty kaikin mahdollisin kiertoilmauksin ”ruusun terälehdistä sisäisiksi 
androgyyneiksi ja sielun hermafrodeiksi ja Kansallisteatterissa hauhauoiksi”. 
Homot olivat luokaton, suuri ja muilta, jopa itseltään, näkymättömissä 
ollut sekalainen ryhmä sisään vedetyin kynsin liikkuvista pankkiireista au-
tonkuljettajiin, ja juoksupoikiin

Hän piti kovasti ”mustan anarkismin” pienestä ja homomaailman taus-
talla pysyttelevässä näkymättömästä porukasta, varsinkin kun siinä oli 
mukana häntä myös seksuaalisesti kiihottavia gayhoboja ja gyskinejä sekä 
gaypunkkareita, joiden kanssa hän tuli erinomaisen hyvin toimeen puolin 
ja toisin

Ibseniläinen kylmäkiskoisuus - tyylinä
Esiheddagablerimaiset hysteerihomot – diagnoosi mielenviasta vaaralli-

silla, manipulatiivisilla, sadistisilla sekä murhanhimoisilla baari - ja disco-
lumpuilla, ja alempia suoritusportaan keskiluokkaisten “sairaanhoitajasisa-
rien” piikkikoroissa vikuroivien homoräkälöitten kantaneideillä

Berliinin Olympialaiset 1936
“Säveltäjien Kansainvälisen Yhteistyön Pysyvä Neuvosto”
Saksan viimeistä keisari Willhelm II ulkoisesti muistuttanut Sibeliuksen 

hyvä ystävä Akseli Gallen – Kallela
Yhtenä onnekkaana kesänä Turun laivastoasemalle tehdyn vierailun jäl-

keen
Kun Magnus Enckell maalasi häpeämättömän suorasukaisen Kuolevan 

adoniksensa ja vuotta aiemmin uskaliaan himokkaan miessuloja esitelleen 
Heräävän fauninsa

Helsingin kaupunginorkesteri
Kaarinasta Turun rautatieasemalle komean, koppalakkisen ja univormu-

pukuisen taksikuljettajan kyydissä
Taksissa matkalla Helsingin rautatieasemalta hotelli Hosptziin hän näki 

ensimmäistä kertaa ihmeellisen ja kauniisti kutsuvan univormun kuljettajan 
päällä
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Rakastunut rampa - eli Sakris Kukkelman, köyhä polseviikki
Kuvanveistäjä Michelangelo, taidemaalari Francis Bacon, runoilija Walt 

Whitman, elokuvaohjaaja Derek Jarman, näytelmäkirjailija Tony Kushner 
sekä elokuvaohjaaja Pier Paolo Pasolini

Mark Twainin kertomuksen Jumala 
Olavi Paavolaisen vuonna 1929 kirjoittama kirja ”Nykyaikaa etsimässä”
Taksikuskin päällään olleet koppalakki, univormu ja kiiltävät nahka-

saappaat vielä lumoavampia kuin olin silloin ensimmäisellä kerralla hänestä 
muistini sopukoihin kuvia tallentaessani edes huomannut olevan

Ankara hengenmies Claudius Brennerus
Pari merimiestä jutteli muina miehinä keskenään tupakkaa polttaen ihan 

kuin heidän ympärillään ei olisi tapahtunut mitään ihmeellistä. Nuoria 
neitimäisiä homoja kulki kikattaen ja perseet heiluen toistensa käsipuoles-
sa vahvoille hajuvesille lemuten, ja heidän perässään kärpäsparven tavoin 
parveili tavallisen näköisiä miehiä pukeutuneena tavallisen näköisiin vaat-
teisiin – kohtaus

Fredrik Cygneuksen kiusaksi maanpäälle jättämä vuosisatainen ho-
mokummitus ja räyhänhenki kusenhajuinen vuosisatojen takaisten kusi-
putkien homokääkkäkummitus ala Munkkiniemen eltaantunut ällökreivi 
1800 – luvun lopun haisevilta ja tautisilta vuosikymmeniltä – hirviö

Valkokenraalit ja Kronstadin pakolaismatruusit
Rasputinin ystävä, hovineiti Anna Vyrubova
Mannerheim
Britannian epävirallinen edustaja Venäjällä, Bruce Lockhart ja Secret 

Intelligence Servisen agentti ST 1, eli Sidney Reilly
Fredrik Pacius
“Ei heinäkuun päivän “viidennen vänrikin“ sanoin
Uudenaikaiset saksalaisvalmisteiset 88 millimetrin RMB – ilmatorjun-

tatykit
Toivo Kuula
Helsingin Atleettiklubin 1900 – luvun alussa järjestämät miesten kau-

neuskilpailut, joissa miehet esiintyivät alastomina
Pete ja Timppa
Kaksi kompleksista ja herkästi ympäristöään havaitsevaa ja eri suuntiin 

vetänyttä ja eri lailla tuntevaa taiteilijaluonnetta. Kaksi kiukkuista ja tulista 
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äkäpussia, joita ei hevin eikä helpolla kukaan tai mikään kesyttänyt – koh-
taus

Eikka, jonka hymyssä oli jotain lumoavaa. Hän ei ollut kieroutunut eikä 
pahansuopainen. Eikka oli imijöitä, niitä jotka eivät uransa alkuvaiheessa 
koskaan lähteneet kenenkään iskijän mukaan. He käyttäytyivät jotenkin 
nyrjähtäneesti ihan kuin olisivat koko ajan kulkeneet sumussa – tilanne

Perinteinen ”Sörkän katupoikien” koulutus ensin lastenkodissa, sitten 
koulukodissa ja lopuksi nuorisovankilassa – systeemi

Homojen pääkaupunki Berliini
”Muistako sen eilisen pojan?”
Suomalainen nahkahomo, joka on vielä sotasankari pyhiksi sodiksi ju-

listetuista viime sodistamme
Levysoittimella pomppivat uudet jazz – levyt vuoronperään Rahmani-

novin haikeiden sävelien kanssa. Yhtä pikaisesti muuttui heidän vaihtelevan 
haluinen mielensä kuin levyt levylautasellakin

Immanuel Kant
Karamozovin veljesten luvussa “Luostarinvanhin Zosimon opetuksia”
Isä, äiti ja sisarukset; kaikki ne jotka homo joutuu pettämään ja hylkää-

mään, jos mielii elää homoelämäänsä rauhassa ja hyvillä mielin
Hänen mukaansa elämän absurdius johtui tietoisuuden luonteesta; vaik-

ka ottaisimme elämämme kuinka vakavasti tahansa, tiesimme että tämän 
vakavuuden pystyi aina jostain näkökulmasta kyseenalaistamaan

Chaplininkin suuruus kumpusi syvällisestä erilaisuuden kokemuksesta 
läpi hänen elämänsä ja uskollisuudesta noille juurille, joista hän sai ravin-
tonsa

Niin kuin Descartes oli väittänyt: sielu ei ole kehossa niin kuin merimies 
aluksessa, vaan se on läpikotoisin kietoutunut kehoon. Se ei perustunut 
siihen, että hän ajatteli, vaan siksi että hän kykeni, koska hänen kokemus-
tensa ruumiillisen tietoisuuden pohja oli anonyymiä ja ei – persoonallista

Keisari Hadrianuksen rakastaja, paimenpoika Antinous
Oman elämänsä Casanova
Hirviö ja Kaunotar
Vapaudenristi
Tulen ja valon lauluvihkosta Robert Seholtin säveltämä ja Reino Hirvi-

sepän sanoittama: Sinäkö, äiti
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V.A. Koskenniemi
Yerjö Kilpinen
Kuuluisa tykistökenraali Nenonen
Ruotsalaisen Herman Lundborgin johtaman rotubiologisen instituutin 

vaikutus 
Bismarck 
Itse Eino Leino
Jalmari Finnen kirjoittama Janne Ankkanen sotajalalla - sarjakuva jonka 

oli kuvittanut Ola Fogelberg
“Punahomot”, jotka olivat paitsi vanhoja käpykaartilaisia, niin myös 

vuoden 1918 vapaussodan hävinneiden punaisten rääväsuisia poikia - lau-
suma

Uusvasemmistolaiset - määritelmä
“Reilu kommunisminvastainen demokratia” - puppu
J.W. Snellmanin sanojen innoittamina
Kansanrunouden tutkija Martti Haavio
Laguksen urhoolliset, sitkeästi ponnistelleet jääkärit ja panssarijääkärit 
”Natsiunivormut olivat Kapteenin mukaan alansa parhaiden homojen 

suunnittelemia, erityisesti kokomustana SS:n upeat ja täydelliset univor-
mut, joita nähtyäni en pystynyt kiihottumiseltani saamaan rauhaa vilk-
kaalta eroottiselta mielikuvitukseltani ja nukkumaan kunnolla moneen 
päivään.”

Kommodori Friedensreich Hudertwasser oli ennen sotilaaksi tuloaan 
opiskellut intohimoisesti teologiaa ruskeapaitojen suosimassa Jenan yliopis-
tossa pastori Wolf Myer - Eerlachin johdolla, joka oli natsisympatioistaan ja 
äärioikeistolaisista mielipiteistään tunnetun ruotsalaisen Lundin yliopiston 
teologisen tiedekunnan eksegetiikan professori Hugo Odebergin hyvä ystä-
vä. Samassa yliopistossa toimi professorina Hans Guncher, joka oli keksinyt 
natseja kovasti viehättäneen “Pohjoisen ajatuksen”.

Kirjailija Ernst Junger kertoi edustavansa preussilaista anarkismia, joka 
oli radikaalimpaa kapinointia kuin silloin nousussa ollut punainen vaara 
– kommunismi

“Puhdas Pohjola”
Frans Emil Sillanpään marssilaulu
Bolsevikit, Lenin ja Stalin
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”Ensimmäinen ”poikaystäväni” oli Lokakuun vallankumouksen sankari 
ja matruusina panssarilaiva Potemnikillä!”

Moskovan punainen nauha
Chopinin preludit ja Debussyn fraasit
Oskar Merikanto
Paganinin viulu
Vuonna 1960 suorassa televisiolähetyksessä 17 – vuotiaan kansallismie-

lisen Otoya Yamaguchin suorittama sosialistipoliitikko Inejiro Asanuman 
teloitus rituaalisella samuraimiekalla

Village People
Jalkaväenkenraali Waldemar Erfurth, joka oli Saksan asevoimien edus-

tajana Mannerheimin päämajassa Mikkelissä.
”Yksi näistä hyödyllisistä idiooteista oli kuuluisa filosofi Bertrand Rus-

sell, joka matkusti vuonna 1920 Moskovaan tapaamaan Leniniä. Tapaami-
sen jälkeen hän kirjoitti, että 1900 - luku tulee jäämään historiaan Leninin 
vuosisatana.”

”Molemmat heistä olivat naimisissa, ja siksi turvassa heterosuojauksen 
ansiosta. Toinen heistä oli kansanedustaja ja toinen professori.”

John Reedin maailmanlaajuinen menestysteos ”Kymmen päivää, jotka 
järisyttivät maailmaa”.

Viipurinlahdella taistelut 30.6-4.9.1944
Sibelius-Akatemia
Helsinkiläisiä elokuvateattereita
Homopuistot
Kansallisteatterin Tsehovin Kolme sisarusta
Valvontakomission neuvostoliittolainen osasto
Kansainvälisessä ykkösluokan Palace – hotellin pianobaarissa Titanicin 

tuho – nimistä coctailia, eli jäävettä siemaillen
Philipp Melanchton 
”Kaukaa ihaillen ja ajatellen englantilaista pianistia ja säveltäjä Benjamin 

Brittenin vihjaillen homoudesta kertovaa Young Apollonia, joka oli sävel-
letty Keatsin runoon Hyperion.”

Helsingin Olympialaiset 1952
Ohjenuorana stoalaisen filosofikeisari Marcus Aureliuksen viisaat sanat
Veijarimainen Aleksis Kivi
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...wer432678uiot…
Kaikella oli loppupeleissä merkitystä siksi päätin irrottaa itseni 
loppumetreillä omasta itsestäni ja kokeilla jotain uutta mitä en 
olisi itsestäni uskonut, etsiä ihmistä valheen takaa; niissä piile-
vissä sumuttavissa ja surullisissa tahattomuuksissa, pelkistyk-
sien ristiriidoissa ja valintojen vaikeuksissa keskellä salatoiveik-
kuuden haparointeja, joihin olin jo alkanut tottua, missä 
luonnolla oli oma jyrkkä ja elämänviehätyksensä veren, sper-
man ja väkivallan epäpyhässä liitossa ”syö tai tule syödyksi”- 
periaatteella vahvistettuna, minkä mukaan maailma pyöri vas-
takkaiseen suuntaan kaikkivaltiaasta minästä pois taistellen 
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vimmaisesti epämääräisten sattumuksien sekamelskassa järjes-
tystä ja järjestettyä maailmaa vastaan vanhan platonilais -aris-
toteelisen ajattelun mukaan. Tällä samalla mallilla, jolla selitet-
tiin luonnontapahtumia selitettiin myös inhimillistä toimintaa. 
Minä olin toista mieltä, ja päätin kokeilla toimiko se. Kehitin 
itselleni uudeksi henkilöllisyydeksi tarinan, jota kukaan ei oli-
si uskonut minusta. Kutsuin sitä ”Perjantaiksi”, sillä näytti sil-
tä, että kaikki merkittävä ja merkillinen tapahtui minulle aina 
perjantaisin. Asioita alkoi palata hiljalleen mieleeni perjantaisin 
noista menneistä perjantaista: tosin pätkittäin. Muistini toi 
näppärästi esiin kaiken sen materiaalin, jonka se tarvitsi raken-
taakseen niistä itselleen sopivan tarinan. Ehkä siksi perjantait 
pitäisi kieltää lailla kokonaan – nehän valehtelivat. Ja niin aloin 
itsekin valehdella, ja imeä valheitani vahvistaakseni ihmisistä 
lisää valheita. Tein tätä lähes vuoden jokaisena perjantaina Esp-
lanadin puistossa Helsingissä missä parhaat valheet liikkuivat, 
ettei minulta olisi jäänyt yhtäkään sivusilmäystä, alta kulmain 
tehtyä havaintoa, silmänräpäytystä tai olankohautusta rekiste-
röimättä. Olin kehittänyt tästä harrastuksestani vakavasti otet-
tavan taiteenlajin istuessani Esplanadin Kappelissa mahdolli-
simman näkymättömänä, niin etteivät tarkkailemani ihmiset 
aavistaneet minun imevän vampyyrin tavoin heidän valheitaan 
vaan luulivat minun kuuluvan luonnollisena osana samaan 
näytelmään yhtä sivuosanesittäjänä kuin hekin. Istuin nimit-
täin silmät kiinni paikallani yrittäen arvuutella millaiset kasvot 
milläkin valheella oli. Ajan myötä minusta kehittyi niin hyvä 
arvuuttaja, että uskalsin aloittaa sokean esittämisen, jotta olisin 
vienyt taiteeni sen korkeimmalle huipulle sinne mistä todelli-
nen taide syntyi; herkkiin aavistuksiin ja niistä yhtä herkästi 
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syntyviin aikeisiin, jotka eivät koskaan toteutuneet. Kuljin so-
keiden kepin kanssa pöydästä pöytään törmäillen ja kompu-
roiden silmät teipattuna umpeen ettei valo olisi häirinnyt mi-
nua. Silmieni edessä pidin silmälappua. Kaikkea tätä hurjaa 
näkyä komistivat vielä lisäksi mustat aurinkolasit. Kerran, vain 
kerran, en onnistunut arvaamaan millainen ihminen oli sen 
valheen takana, joka oli lumonnut minut harvinaislaatuisella 
kauneudellaan ja herkkyydellään. Ihan kuin satakieli olisi lau-
lanut minulle kaukana itämaisissa puutarhoissa virvoittavan 
lähteen solistessa korvieni juuressa antaen valheelle sen peh-
meän taustan, josta muutama hyvin tarkoin valittu helisevä 
toivonkipinä rimpuili takaisin korviini kuin kaiun tapaisena 
jälkiäänenä ihanan musiikin lisämausteena, antaen lisäpotkuna 
aivojeni mielihyväkeskukselle todellisen rumpusetin pärinää ja 
pauketta tavoittelemani taivaallisen onnenautuuden ja ihanuu-
den esikartanoista. Se tapahtui kun kerran taas istuin tavalli-
seen tapaani parhaalla paikalla tutkailemassa Esplanadin puis-
toon kiiruhtavia ohikulkijoita, jotka aina pysähtyivät melkein 
nenäni eteen, kun yhtäkkiä kuulin tämän satakielen valehtele-
van suoraan sydämeeni niin ihanan ihmeellisellä tavalla, etten 
koskaan edes haaveissani ollut uskonut sellaista taitoa kenellä-
kään olevan olemassa. Kuvittelin miltä hän oikeasti näytti kas-
votusten myöhemmin käytyäni vaihtamassa valeasuni takaisin 
tavalliseksi kävelypuvuksi Stockan vessassa, ja jos sen jälkeen 
olisin kohdannut hänet ”sattumalta” ihmisvilinässä. Tunnistai-
sinko hänet? En varmastikaan, mietin, sillä kasvot saattoivat 
olla rumat tai katkeruudesta vääristyneet, ja suupielessä ihmis-
tä halveksiva virnistys. Sitten katselin Stockan neljännen ker-
roksen miestenvessan peilin edessä kasvojani, ja huomasin 
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kauhukseni etteivät ne olleet minun vaan muuttuneet. ne oli-
vat hänen. Eivätkä ne kasvot olleet miellyttävät vaan rumat, 
ilkeät ja vastenmieliset. Silloin vasta ymmärsin miten turmiol-
linen valhe voi olla, ja toivoin asioiden muuttuvan toisella ta-
valla. Olin itse kertomani valhe ja tuo toinen oli naamio, joka 
oli hävinnyt kasvoiltani, paljastaen oman itseltänikin piilossa 
olleen salaisen minäni. Siksi toivon, etten olisi ollut se mikä 
olin kun seuraavan kerran avasin samanalisen oven samanali-
seen maailmaan, ja eteeni oikein hulmahti pullollaan parantu-
mattomasti väärään kasvaneita ja vinoutuneita hyvksikäyttäjä-
hintti-ilkimyksiä sekä niiden johdannaisina lisää samaa roskaa 
eri kääreissä ADHD-homonuorisorikollisina, emäsikavalehte-
lijoina ja kaljaa ammatikseen pummaavina rapahomojuoppoi-
na sekä muita sekalaista homoalamaailman reppanajengiä; 
yököttävyyteen asti laaja joukko muita eri tason inhottavia 
alkkis-rikollishomopsykopaatteja. Eikä sekään auttanut ettei 
ollut tietävinäänkään heistä yhtään mitään. Sulki silmät tältä 
maailmalta eikä välittänyt heistä. He olivat ja vaanivat kaikkial-
la. He kansoittivat nykyisin homopaikat, ja määräsivät mitä 
siellä tehtiin, ja mihin tahtiin. Toivon, että olisin päässyt tätä 
kaikkea pakoon vaikka jouduin kohtamaan heidät melkein 
päivittäin, kun he olivat valuneet maalta Helsinkiin, jossa oli 
vain homoelämää: vain Helsingissä pystyi jotenkuten elämään 
siedettävästi piilossa välinpitämättömien ihmisten ivallisilta 
katseilta rauhassa omissa koloissaan kuka missäkin. Ja vaikken 
enää näiden traumaattisten kokemusten jälkeen tavoitellut 
ikuisuuden näkökulmia enkä uskonut järjen yksinään voivan 
tunkeutua todellisuuden ytimiin, pääni oli kivikova näistä ras-
kaista ajatuksista. Siksi joskus sekosin täydellisesti enkä enää 
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tiennyt mikä oli totta ja mikä ei, vai olinko vain vajonnut jo-
honkin sellaiseen unenkaltaiseen tilaan mistä en osannut sa-
noa, oliko se tapahtunut minulle, vai oliko se osa ajatuksiani, 
toiveitani vai pelkojani. Siksi toivon salaa, että olisin edes jos-
kus hetkeksi päässyt johonkin suvantoon hengittämään rau-
hassa sydän koko ajan häpeästä ja inhosta rinnassa takoen, että 
olin sittenkin kaikesta tästä huolimatta sitä mitä olin. Olin 
valmis olemaan yksin ja hiljaa muita häiritsemättä, ellei se oli-
si häirinnyt juuri heitä niin paljon. Harmitti toisinaan kovasti, 
että kuuluin tähän porukkaan vaikka päässäni tätä kaikkea 
surkeaa voivoteltavaa ajatellessani sumeni ja oksennus nousi 
kurkkuuni, ja olisi tehnyt mieli kuolla siihen paikkaan kun 
vilkaisin seuraavan kerran Stockan neljännen kerroksen mies-
tenvessan peilistä silmästä silmään. Tämä oli silti minun omaa 
kansaani - häpeä ja unohdus - siitäkin huolimatta. Kasvoni 
olivat tällä kertaa täsmälleen samat kuin peilikuvasta heijastui-
vatkin silmämääräisesti tarkasteltuna. Meillä tuntui olevan yh-
dessä tarkemmin katseltuna jokin kaukainen salaisuus, joka 
erotti meidät toisistaan. Mutta peilikuva ei ollut siksi täsmälli-
sesti sanottuna samanlainen kuin minä; siinä oli jotain kum-
mallisella tavalla erikoista ja mieltäni kiihdyttävää. Ihan kuin 
tällä kaikella ja näillä kahdella eri kasvoilla olisi ollut tehtävä-
nään kylmän rauhallisesti herättää minut pohtimaan asiaa tar-
kemmin; erilainen tunne menneestä, mutta silti jotain saman-
laista yhtä, joka veti niitä molempia puoleensa kärpäspaperin 
tavoin liimautuen peilissä kuvina lähes identtisiksi. Mutta ei 
täysin, sillä tarkemmin katseltuna sillä toisella kuvalla oli ival-
linen hymy huulillaan. Huulet avoinna ikään kuin kertoakseen 
minulle reunoillaan, niille josta kuva säröili ja hehkui omituis-
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ta valoa kuvat yhteen liimaamaa tarinaa, mikä oli jäänyt joskus 
joko tarkoituksella tai vahingossa ensin hieman syrjään, ja sit-
ten pikkuhiljaa lipumalla pois näkyvistä, kielestä ja mielestä 
kokonaan unohduksiin. Asia, jonka torjuminen mielestäni oli 
ensin herättänyt minussa päättäväistä vastarintaa, mutta jonka 
pauloihin olin lopulta jäänyt vangiksi niin tiukasti, etten enää 
sen jälkeen välittänyt käskevästä rutiinitodellisuudesta mikä 
ympärilläni velloi työnteon, kaupassa käymisen ja pakollisten 
sosiaalisten suhteiden pakkopaitana. Tätä kaikkea pohdin vie-
lä silloin kun elin. Nyt ymmärsin vasta kunnolla mikä tuo 
toinen kuva oli ollut minulle varoitukseksi irvistelemässä ja 
mielenrauhaani häiritsemässä. Se oli ollut minun todellinen 
minäni, joka oli jäänyt keinotekoisen julkisuusminäni puris-
tuksessa hengettömäksi ja syrjään. Opin elämästä tämän jäl-
keen sen, että tosiystävyys oli prosessi, joka alkoi hyvästä kave-
ruudesta ja muotoutui, jos oli muotoutuakseen, ajan kuluessa 
kivenkovaksi timantiksi. Ja että erilliset ajanhetket asettuvat 
aikajanalle vain siksi, että oma mieleni sen aikajanan tuotti. 
Minä kaduin kun en ollut tehnyt tätä aikaisemmin. Tätä tun-
nustusta ja katumusta. Etten ollut eläessäni tunnistanut peili-
kuvastani sen sisällä kärsivää oikeaa minääni. Etten kertonut 
muille omista tunteistani ja ajatuksistani, koska pelkäsin niin 
vietävästi sen tuhoavan samalla kaiken sen minkä eteen olin 
tehnyt koko ikäni voimiani ja itseäni säästämättä töitä kuin 
hullu hevonen näkymätön ruoska pääni yläpuolella heiluen. 
Minun oli pakko, selitin itselleni, mutta eihän sitä kukaan us-
konut - minä ehkä vähiten, sillä nykyoloissa olin heikoissa kan-
timissa kun ei ollut yhtään kaveria - tunne jomotti vakituiseen 
takaraivossa, ja teki aina kuin pakon sanelemana sitä mitä ei 
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missään nimessä olisi halunnut tehdä muita miellyttääkseen 
kerjäämällä sillä edes hiukan kunnioitusta muiden silmissä. Ja 
mitä sitten katui koko se kuuluisa loppuelämänsä. Ja mitä ei 
olisi saanut tehdä, mutta joka lipsahti kuin varkain tuhotak-
seen minut:”hälläväliäasenne - ja antaa mennä vaan kun on 
mennäkseen - jutut sekä mitäs se muille kuuluu itsepuolustus-
valheet, kun ei ole kuulunut aiemminkaan, eikä kukaan kui-
tenkaan siitä mitään välittäisi- sepostukset”. Nauratti joskus 
itseänikin tämä oma valheellisuuteni. Nyt se oli helppoa kun 
sitä katseli takaapäin elettynä ja koettuna miten hyvin olinkaan 
sisäistänyt roolini tässä virallisessa tarinassa, jota kirjoissa ja 
kansissa elämäkseni yleisesti väitettiin. Oli pakko katkoa ensin 
ympäriltä vuosisataiset hiljaisuuden kovettamat kahleet. Siten 
menestyä, menestyä ja vain menestyä, ennen kuin kukaan otti 
kuuluviin korviinsa kuka olin ja mitä tein. Ja silti kiinnostus, 
huomionosoitukset ja arvonanto olivat ison kiven alla piilossa, 
lajissaan nihkeän väkinäistä, ja yhtä vaivaannuttavaa puolin ja 
toisin. Mutta se haastoi minua ajattelemaan yli oman tutun 
maailmani avaten pääni sisälle lukuisia hullunihmetyksen huo-
neita, joiksi niitä silloin innoissani kutsuin; katosta roikkuva 
lamppu oli kuin suoraan jostain luksussisustuslehden katalo-
gista. Matot olivat mahtipontisia lootuskuvioineen. Kalliin 
näköisiä itämaisia harvinaisuuksia. Kaikki muutkin kalusteet 
olivat jotenkin liian täydellisiä ollakseen totta; empirepöytä 
tuoleineen ja kullattu sänky verhoineen ja harsoineen, mahta-
vine sängyntolppineen ja valoineen huipputuulettimet katossa, 
valtava peili kaikkea tätä heijastamassa. Divaani huoneen kes-
kellä toimittamassa ylellisen laiskanlinnan virkaa niinä hetkinä 
ennen nukkumaanmenoa kun olisi aikaa olla jouten ilman 
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rihmankiertämää ennen kuin sukelsi kutsuvan sängyn valkoi-
siin lakanoihin unten rauhoittavaan maailmaan. Huone oli 
kuin alitajuntani ja mieleni; yhtä pelottavan sekava, epäsym-
metrinen kuin uskalias ja yllättäväkin: alaston hahmo puke-
massa hätäisesti päälleen hujan hajan lattialla myttyinä olleita 
vaatteitaan. Ja extrana vielä katossa peili, josta näin itseni ma-
kaavan alastomana ketarat levällään sängyssäni kaikkien niiden 
poikien ja miehien kanssa, joiden kanssa olin vuosien saatossa 
harrastanut seksiä; olin tullut tänne kohdatakseni hänet, joka 
piti kullinsa pystyssä edessäni nähdäkseen itsensä minussa. Ja 
näin näiden huoneiden kautta näin lisää uusia ovia. Ja niiden 
takana vielä enemmän lisää uusia ovia; kaikki avonaisia johdat-
tamassa lisää uusien samalla sekä erilaisten että jollain tavalla 
tuttujen ja erilaisten uusien avonaisten ovien salaperäisen kut-
suviin maailmoihin, niin etten enää tuntenut itseäni yksinäi-
seksi enkä erilaiseksi, vaan yllätyksekseni jotenkin onnelliseksi 
ja tärkeäksi; minusta tuli näin pitkän ja uuvuttavan taistelun 
jälkeen joku, joka oli pakko noteerata myös minuun kielteises-
ti suhtautuneessa kotimassani, jossa alkoi heti Pitkänsillan jäl-
keen Kallion kaupunginosan pohjoisperukoilta yli tuhannen 
kilometrin pitkä ”ei-kenenkään - ei varsinkaan minun- maa”, 
johon minulla ja minunlaisillani ei ollut mitään asiaa, jossa piti 
erottua selvitäkseen teeskentelemällä olevansa kuten he, hiljaa 
hissukkana. Naamioitua. Olla omissa oloissaan yksin ilman 
heidän valvovia ja nuhtelevia katseitaan. Upottaa itsensä meren 
aaltoihin. Olla enää nousematta sieltä koskaan ylös kuivalle 
maalle heidän pilkattavakseen, vaikka rakastavana kumppani-
na juuri vesi oli mitä antoisin jos sellaisen sattui itselleen jostain 
muualta kuin hullujenhuoneelta, alkoholistiparantalosta tai 
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sosialidemokraattisten eläkeläisten makkarajauhoilloista löytä-
mään. Ei se mitään että juuri se oli se mitä me kaikkein eniten 
niissä virallisimmissa julkikuvissa ja lähikuvissa kavereiden kes-
ken ihan hirveästi ja kovalla tohinalla vastustimme. Ja syvästi 
olimme inhoavinamme. Ei sen väliä että juuri se olikin juuri 
meidän suurin salainen ja usein täyttymätön intohimomme. 
Ja että siitä edes kerran elämässämme saisimme kunnolla naut-
tia täysillä sielumme salaisia sopukoita myöten. Eikä sen väliä 
että siitä joudumme usein maksamaan siitä valitettavan kovan 
hinnan, joskus jopa elämän ja usein myös toisenkin. Eikä sen 
väliä ettei sen jälkeen enää mikään ollut entisellään eikä tun-
tunut miltään. Eikä sen väliä että tuhosimme siten aina samal-
la tavalla lopullisesti itsemme, kuten olimme tehneet koko 
elämämme pala palalta koko ajan murusina hiekkaan valuen, 
hajoten pieniksi paloiksi kaiken mitättömyyden ja ei tärkeän 
keskellä, niin että sulimme omissa haaveellisissa höpöjutuis-
samme ja haluissamme vain sinne jonnekin, jota ei kohta enää 
ollut, muiden nimettömien kohtaloiden sekaan unohtumaan 
ja katoamaan, ellei näitä painajaisia olisi ollut. Siksi meillä oli 
loppumetreillä kova kiire kun hiekka alkoi tiimalasissa valua 
liian kovaa vauhtia. Ja joku ulkopuolinen kaikenpilaava ilkeys-
henkilö kertoi meille, että aikaa oli tasan vain sen ja sen verran, 
että huomenna et ehkä enää noussutkaan sängystä ylös. Siksi 
sen oli nyt tapahduttava sata kertaa sata kovaa lasissa tuhatta 
ja sataa täyttä häkää päin mitä ihmeellisimpiä kummallisuuksia 
aina vain syvemmälle ja syvemmälle, ei oikein mihinkään sel-
vään ja helposti selitettävään upottautuen. Lopulta kadotuksen 
ja rotkon reunalle mistä meitä jo pieninä hienovaraisesti varoi-
tettiin, kun joku äkkäsi pitkät ja viipyilevät katseemme ei niin 
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sallitussa. Tai jokin muu pieni yksityiskohta kavalsi meidät 
ettemme ehkä sittenkään kuuluneet samaan porukkaan, ajatel-
leet samoin, tai tunteneet kuten he. Mutta mikä pahinta: olim-
me jotain ihan muuta kuin mitä he meissä pelkäsivät, että vain 
tipahdus pelastaisi sen mitä ei ollut enää pelastettavissa, että 
kaduimme sen jälkeen kovasti kiroillen hampaat irvessä itku 
kurkussa joka sekuntia jotka heitimme hukkaan sen typeryy-
den kanssa, kun luulimme selviytyvämme tästä kaikesta ehjin 
nahoin näiden ällötysten helmakuristuksessa, jotka imivät 
meiltä kaiken sen minkä arvoista unelmamme joskus kauan 
sitten olivat vielä olleet, kuten luulimme. Mutta ei senkään 
väliä, sillä millään ei enää tässä vaiheessa ollut mitään väliä. Peli 
oli menetetty jo aikaa sitten. Tästä lähin edessä oli vain pitkä 
matka pimeää tunnelia pitkin kadotukseen kunnes ei ollut eikä 
tullut enää yhtikäs mitään eteen, eikä minusta ollut enää mi-
tään muuta jäljellä kuin tämä surkea itsesäälinen valitus. Mut-
ta maailma oli. Ja se jatkoi vain samaa rataa toistaen samaa 
näytelmäänsä vuodesta toiseen, vaikka silläkään ei ollut väliä, 
ei sinulle, ei minulle, ei siellä silloin oleville, eikä kenellekään, 
joten miksi se kaikki oli sitten kerran koettava, kärsittävä ja 
käytävä läpi niin pohjamutia myöten, että joutui kieltämään 
itsensä ja elämään sen nimissä elämän kuten minulle kävi. 
Minä olin kuin vesi, jolla oli suuria vaikeuksia ymmärtää selviä 
sanoja ja puhuttua tekstiä, tai sitoutua. Olla vain yhden totuu-
deksi julistetun huoran kanssa nelinkontin naapurin eteisessä 
maanantaiyönä kello viisi anomassa kohtalokasta armoniskua 
nivusiinsa. Mistään hulluttelevasta monogamiasta hänen koh-
dallaan ei kannattanut edes haaveilla. Vesi oli perinteinen vie-
märeiden raikastama yöperhonen kadun varjoisilta puolilta, 
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joka lenteli kukasta kukkaan surutta pölyttämässä niin paljon 
kuin vain se oli mahdollista tajuamatta itsekään mitä teki; nus-
siminen, runkkaaminen, ja seksipaikoissa pörrääminen, puis-
tot, vessat, uimahallit, Kauppakeskukset. Ja kaikki muut härs-
kit ja suorat seksipalstat olivat seksimaanikkoveden 
homoelementille ykkösasemassa suihin ottojen ja homoballa-
dien lurittelun ohella. Hänen kompastuskiviään saattoi olla 
mahdollisen homokumppanin menneisyyden liiallinen ton-
kiminen ja näpräily. Hän nimittäin luulotteli itselleen kaikkea 
mahdotonta ollen mahdottomuuksissaan kuin mikäkin Casa-
nova. Tai vielä pahempi. Tämä johti valitettavan usein voimak-
kaisiin mustasukkaisuuskohtauksiin ja ylidramatisointeihin. 
Vesi tarvitsi jatkuvasti ämpäriä lähelleen vakuutellakseen itsel-
leen voidakseen suhteissaan hyvin. Siksi Vesi ei koskaan näissä 
puuhissa onnistua. Eikä hän itse ollut pyhimys. Ei sinne päin-
kään. Päinvastoin. Kaikkea ihan muuta. Jopa jotain ällöttävää-
kin, vaikka sitä olisikin ollut vaikea hänestä ihan heti kaikkien 
näiden vakuuttelujen jälkeen uskoi - ja siitä että näin tapahtui 
kulisseissa, pitivät huolen papit, opettajat, virkamiehet, uskon-
nolliset lahkot ja ynnä kaikki muut yhtä köyttä vetäneet ”hy-
vien ja kunnollisten ihmisten muodostamat hyväveli-verkosto-
laiset”, joiden harjoittama hyljeksintä oli imetty äidinmaidosta 
eikä siksi tarvinnut taakakseen mitään kummallisempia seli-
tyksiä siitä miksi minunlaiseni ei voinut toimia avoimesti esi-
merkiksi opettajanvirassa keskellä tätä vyöhykettä tai peräti 
poliitikkona: tämä tehtiin enemmän kuin selväksi vaikenemal-
la, väheksymällä ja muiden samanalaisten hiljaisella suostu-
muksella. Minä elin Helsingissä, ja onnekseni sen viihtyisässä 
keskustassa, jossa elämä oli helppoa ja tyylikästä sen jälkeen 
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kun aloin esiintyä roolissani, kuin olisin itse ollut tuo miljoo-
nien iloksi piirtämä komea nahkavetimissä keikaileva lihas-
kimppu söpöine naamoineen housun etumus pullottaen. Minä 
tiedän, että tein väärin ja sain rangaistuksen. Olin huono ja 
surkea esimerkki muille. Laiminlöin itseni ja yritykseni olla 
hyvä ihminen. Luovutin aivan liian helposti heti kun sain vas-
taani kovan palan nieltäväksi. Olin kyllä jossain vaiheessa ai-
keissa esittää vastalauseita, mutta jätin senkin harmillisesti 
sikseen, en laiskuuttani ja mukavuudenhaluani vaan siksi, etten 
pitänyt sitä lopputuloksen kannalta tarpeellisena. Nyt olisin 
toista mieltä ja tekisin toisin. Silloin selitin ja säälin, itseäni 
lähinnä. Ja annoin periksi kuvitelmilleni itsestäni. Käytin hy-
väkseni asemaani ja röyhkeyttäni, joka kasvoi sitä mukaan mi-
ten sain turpaan, ja kuinka kovaa. Olin väsynyt ja katkera. 
Ehkä siksi jaksoin jatkaa eteenpäin. Ehkä siksi valitsin kaikesta 
tästä suivaantuneena uhmaikäisen pojan tavoin mielessäni sen 
vaikeimman ja kohtalokkaimman uhoamisen ja näyttämisen 
tien, joka oli samalla myös oma tuhoni ja ansa, johon astuin 
heti kun vaikeudet alkoivat syödä minua sisältäpäin ja jouduin 
turvautumaan yhä suurempiin elämänvalheisiin, sinnitelläkse-
ni eteenpäin ilman että kukaan ulkopuolinen olisi huomannut 
minun vuotavan verta ja haavoittuneen kuolettavasti. Mutta 
jossain vaiheessa sitten tajusin, että tein väärin. Että kaikki 
tämä oli turhaa valhetta ja ikävää. Että se ei enää kiinnostanut 
minua samalla tavalla kuin silloin kun sen aloitin. Mutta min-
käs teit? Ei tällä tiellä voinut kesken matkan peruuttaa, ja vaih-
taa menosuuntaa ihan tosta vaan sormea napsauttamalla, var-
sinkin kun oli antanut kasvot yhdelle maailman suurimmista 
hiljaisista vähemmistöistä, mikä rynnisti muurahaisten tavoin 
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sankoin miljoona laumoin esille koloistaan jäämereltä eteläna-
valle. Ja minä olin yksin syypää tuohon joukkoliikenteeseen. 
Minun kuvani ja minun käteni ne manasivat heidät esiin var-
jojen kätköistä, ja rohkaisi heidät olemaan vahvoja ja juuri sel-
laisia kun he itse halusivat olla eikä niin kuin heidän haluttiin 
muiden, lähinnä heidän ympäristönsä toimesta olevan. Tom of 
Finland lähti haluistani; ei mennyt tuntiakaan ettei hän ollut 
jollain tavalla läsnä minussa kaikkialla, vaikkei vielä itse näky-
vissä vaan himoissani piilossa peiton alla käsi vatkaamassa ko-
vettunutta kulliani, ja pää täynnä villejä unelmia päivällä koh-
taamieni poikien ja miesten kanssa. Mutta mitä vielä! Eihän se 
noin ollut vaan päinvastoin. Tarkoitin sitä tunnetta kun kaikki 
hylkivät ja kukaan ei sietänyt sinua. Siksi rukoilin Jumalaa : 
anna minulle oikea elämä. Anna minulle elämäntarkoitus. 
Anna minulle oma mies, jota rakastaa ehdoitta suruineen kaik-
kineen päivineen. Ja joka rakastaa minua yhtä ehdoitta vaikka 
paljastuisinkin vittumaiseksi paskiaiseksi loppupeleissä (mitä 
olin alkanut hieman jo epäillä itsessäni). Anna minulle itsekun-
nioitus. Edes sen rippeet. Jookos? Anna minulle oikea ylpeys, 
sellainen mihin oli syynsä ja mitä ei tarvinnut joukolla suureen 
ääneen kaikelle kansalle kerran vuodessa kuuluttaa: sellainen, 
mikä oli minussa itsessäni. Itseni omalla olemuksellani ja elä-
mälläni ansaitsemaa. Opeta minut ihmisten tavoille etten säik-
kyisi joka risahdusta ympäristössäni. Ja nostaisi siitä valtavaa 
porua ja menettäisi hermojani. Ja anna minulle vielä jokin 
tehtävä tässä maailmassa. Ei väliä mikä. Tärkeää en kuitenkaan 
haluaisi. Olin jo oppinut olemaan hieman sivussa ja katsomaan 
asioita takaapäin. Etten kituisi ja kuihtuisi aikani näitä yksin 
miettiessäni näillä iljettävyyksien turhilla sivukujilla, mihin 
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aina eksyin, vaikka juuri eilen täältä päästessäni vannoin kaut-
ta kiven ja kannon, etten enää koskaan astuisi jalallanikaan 
kyttäämään, vaanimaan ja iskemään, vain siksi, ettet ole anta-
nut minulle yhtään hyvää syytä miksi eläisin täällä hetskuhel-
vetissä kiusattuna, yksinäisenä ja hyljeksittynä kullinpuuttees-
sa. Tässä kaikessa oli kokemuksena jotain sellaista mystistä, 
mitä ei voinut sanoin aina selittää. Jumala vastasi takaisin tylyn 
tieteellisesti. Katsos sinua vaivasi jokin asia tai sanomaton sana. 
Sinulla oli tunne, ettet elänyt tässä elämässä vaan muiden elä-
mässä, että sinusta oli liian moneksi. Ettet viihtynyt siinä mitä 
sinulle elämäksi väitettiin; harrastit vieraantumisen teeman 
eksistentiaalista käsittelyä, missä sisäinen maailmasi oli autta-
mattoman peruuttamattomasti vieras omissa maailmoissaan. 
Et tiennyt minne olit menossa. Vain väistämätön yleinen seu-
raus kaikesta tästä - kuolemasi, oli muuttunut alun fyysisestä 
nykypäivän henkiseen romahdukseen ja itsetuhoon, kun hy-
väksyit valheen ja teeskentelyn osaksi omaa itseäsi ja elämän-
selviytymistäsi. Painajaisunesi piti pelastaa sinut eikä tuhota 
sinua. Sen piti päästä sopuun jotenkuten kanssasi myöntämäl-
lä tämän kaiken harhauttavan olevaisen mahdoton ydin, jota 
ei voinut noin vain helpolla poistaa. Johon sinussa tiukasti is-
tuva kyltymätön loinen, järki, logos, kieli sinut siihen väkisin 
pakotti halusit sitä itse tai et. Ja kun vaihtoehtoja ei ollut, ei 
sinulla ollut mitään mahdollisuuksia selviytyä tästä kaikesta 
ehjin nahoin. Silloin kuolemanviettiäsi ei voitu muuttaa tai 
typistää ilmaukseksi vieraantuneista sosiaalisista olosuhteistasi, 
vaan painajaisuneksi joka olisi voitu poistaa vain elämällä se 
elämä mitä et voinut, saanut etkä uskaltanut elää, mutta mitä 
halusit elää syvällä sisimmissä toiveissasi – ymmärrätkö mitä 
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tarkoitan? Tällaiseen radikaaliin negatiiviseen ulottuvuuteesi ei 
ollut mitään ulospääsyä eikä mitään valmiita, helppoja tai lo-
pullisia ratkaisuja. Se oli opittava tunnistamaan painajaisunis-
sasi sen kaikessa kauheudessaankin. Ja se jokin kaiken takana 
lymyävä taikasana, mikä oli kaiken tämän ymmärtämiseksi 
yksinäisyys, Jumala sanoi eikä sen koommin viitsinyt enää tuh-
lata turhaan ruutia minuun. Ymmärsin näin, että tämä oli mi-
nun juttuni ydin - minun lahjani ja kärsimykseni samassa pa-
ketissa erilaiselta näyttäen aina eri näkövinkkelistä. Minun 
ystäväni ja ainoa tosiystävä: yksinäisyys. Ja etten jakanut sitä 
kenenkään muun kuin itseni kanssa. Tämä tosiystäväni oli sel-
lainen, joka hyväksyi, ja jonka hyväksyin itse ehdoitta sellaise-
na kuin se ja minä olimme yhdessä ja erikseen: se olin minä 
oikealta laadultani ja mieleltäni. Siksi nimeni oli Yksinäisyys 
enkä tarvinnut muita elämääni. Halusin toki seksiä muiden 
poikien ja miesten kanssa, mutta en paljon muuta. Minusta oli 
vaivaannuttavaa kulkea toisen miehen kanssa käsi kädessä tai 
pussailla, saati sitten asua saman katon alla ja leikkiä kotia. 
Minä en hallinnut parisuhteen arkea. En ollut osallistuva enkä 
muistanut merkkipäiviä. En ollut kyläilijä enkä puutarhaihmi-
nenkään. Juoruilu jonninjoutavuuksista ei luonnistunut mi-
nulta. Olin tuppisuuluonne läntisestä Suomesta, missä kiitos 
ja hymy eivät kuuluneet kulttuuriin, eikä missään nimessä sa-
maan pakettiin, sellaista pidettiin hulluna joka sellaista harras-
ti. En ollut taitava erilaisissa askareissa enkä ymmärtänyt yh-
teisestä puuhastelusta mitään. Muiden huolet, perhesuhteet ja 
tulevaisuudentoiveet eivät kiinnostaneet minua. Olin omiin 
menoihini mieltynyt, enkä nauttinut liiemmin liiasta sosiaali-
sesta hälystä ympärilläni tai shoppailusta. Sain vaikkapa teras-
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silla istuessani mainiosti aikani kulumaan vain tarkkailemalla 
muita ihmisiä. Monista miehistä saattoi olla perin hämmentä-
vää se kuinka mielelläni nostin jokaisen kanssakeskustelijan 
minun mielestäni positiivisia ja mielenkiintoisia piirteitä esiin. 
Se oli erikoistaitoni siitä huolimatta, että olin mikä olin. Jotkut 
pitivät sitä enemmän tai vähemmän kiusallisena, mutta onnek-
si enintä osaa se ei ärsyttänyt. Suhtauduin näet ihmisiin vara-
uksella, mutta vilpittömän uteliaasti. Ja se näkyi, ja sai ihmiset 
olemaan vapautumaan seurassani. Se mikä minua joskus har-
mitti suunnattomasti, oli ihminen joka oletusarvoisesti kohte-
li toisia alentuvasti ja tylysti. Väitän, että olin kokenut kaiken-
laista todella mielenkiintoista ja erikoista vähintään kahden 
elämän edestä. Ei mitenkään voi sanoa, että elämäni olisi kos-
kaan ollut tylsää. Pakosta alkoi sen elettyä koko rahan edestä 
uskoa kohtaloon tai johonkin... mihin lie. En katunut mitään. 
Olihan elämänkokemus ollut minulle kasvattava prosessi, jos-
sa kaikki oli vaikuttanut kaikkeen. Minusta olisikin positiivi-
nen yllätys, jos sielunelämäni ei loppuisi viimeiseen hengenve-
tooni. Luterilaiseen kristinoppiin ja Jeesuksen palvontaan en 
liiemmin syttynyt, enkä muihinkaan muotokieliltään palvon-
nanomaisiin tai tapauskontoihin. Uskonto oli yhteiskuntien 
päättäjien keino ohjata tyhmää ja laumasieluista orjakansaa 
haluamaansa suuntaan. Nyttemmin tietysti olivat media muut-
tanut hutun syöttämisen tapoja, ja TV ja päivänlehdet nykyih-
misen suurimpia sumuttajia. Tunnustan teille salaa ja pyydän 
teitä pitämään tämän omana tietonanne nyt kun olin jo kuol-
lut: uskoin ehkä ihan pikkaisen Jumalaan ja Jeesukseen, olin-
han elänyt uskonnollis-isänmaallisen Suomen alkuvuosikym-
menet, ja imenyt kaiken tämän jo äidinmaidostani. Olin 
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yliherkkä kaikelle ja niin tunteellinen, että itkeä pirautin aina 
kuunnellessaan Mozartin oopperan Taikahuilun Yön kuningat-
taren aariaa, minkä jälkeen Yön kuningatar antoi prinssi Tami-
nolle tehtäväksi pelastaa tyttärensä Paminan pahan Saraston 
vallasta (...kolme poikaa tulee - ahaa!- nuoria, kauniita ja vii-
saita: ja he auttavat teitä tällä vaikealla matkalla!), että ajattelin 
itse olevani tuo poloinen Tamino. Kun kuolin, tajusin etten 
ollut kun näin edessäni valkoisen sumuverhon keskeltä jonkun 
partajepen sanovan minulle rauhallisella samettiäänellään. 
Odota siinä ihan rauhassa, isä tulee kohta kun kerkeää ja ker-
too mikä homman nimi on. Pue sillä aikaa päällesi tuo vieres-
säsi penkillä oleva valkoinen kaapu, ettet herättäisi liikaa huo-
miota täällä. Se on tämän paikan tapa. Se oli vikatikki 
partajepeltä ja sai minut ajattelemaan toisin. Toki uskonnoilla 
oli minusta monia hyviä yleishumaaneja elämänohjeita ja tee-
sejä, mutta eivät ne perustaltaan uskontojen keksintöjä olleet, 
ja siksi sanoin tälle partajepelle, etten minä mihinkään valkoi-
seen kaapuun itseäni ala mahduttamaan. Ja sillä samalla het-
kellä huomasin istuvani jossain synkässä kolossa, missä iso pata 
porisi kuplien samalla kun minua vastaan käveli irvistellen 
kädet levällään punainen satyyrihahmo päässään pirunsarvet 
sanoen. Yhteenvetona voisin kehottaa kanssaihmisiä opettele-
maan kyseenalaistamaan enemmän itsestäänselvyyksinä meille 
tarjottuja ajatuksia. Ymmärtää pitää, mutta ei kaikkea tarvitse 
hyväksyä. Teitä ihmisiä oli monentasoisia niin henkisesti kuin 
fyysisesti. Et sinäkään tainnut jättää ketään kylmäksi. Olit kah-
tia jakava persoona. Sinusta joko tykättiin tai sitten ei. Sinulla 
oli tuttavuuksia, jotka ihan varmasti, jos nyt eivät varsinaisesti 
inhonneet sinua, mutta ainakaan eivät halunneet olla missään 
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tekemisissä kanssani. Nyökkäsin sarvijaakolle hyväksyvästi ja 
ajattelin, ettei tämä nyt mitenkään hassumpi paikka ollut. 
Mentiin suoraan asiaan, ja mikä tärkeintä: ei tarvinnut aina-
kaan kuunnella mitään jeesustelua. Niin me keskustelimme 
siinä pitkän ajan ennen kuin hän pisti minutkin porisemaan 
pataan, jossa ennen kiehumistani aloin muistella miten toinen 
osa tuttavistani oli suhtautunut minuun kuitenkin jotenkin 
hyväksyvästi. Ja kun liha vihdoin irtosi luusta, ruumiiseeni tar-
rautunut sieluni irtautui kahleistaan ja alkoi ajatella kirkkaasti 
ihan kuin lihan irrottautuessa luista se olisi ollut sille totuus-
seerumia. Näin ihmeellisiä näkyjä ja asioita, joita en edes tien-
nyt aiemmin itselleni tapahtuneeksi. En tiedä ihan tarkkaan 
vieläkään mistä alitajuntani syövereistä nämä minun päässäni 
pyörivät kuvat ja ihanan oudot sanat niitä selittämään sen jäl-
keen syntyivät ja putkahtivat, mutta sen ymmärsin, että mie-
lenlaatuni oli pohjoinen hiljaisuus; juuri siksi tunsin itseni 
kuumeisen levottomaksi enkä saanut kuvien ahdisteluilta unta 
öisin, ihan kuin minua kutsuvasti kiduttaneet ankarat mielen-
maisemat olisivat muovautuneet hätähuudoiksi hiljaa vuositu-
hansien kuluessa vuodatetuista kyyneleistä, joista syntyivät 
ensin purot, ja sitten tuhansista niistä yhtyessään joet, joitten 
pohjilla velloi vieläkin salaperäistä virtaa; yhtä monta sivupu-
roja ja latvahaaraa kuin yöllisten mielenmaisemani rinteillä, 
vaikka näkyvä silmä ja umpinainen mieli ei niitä helpolla näh-
nyt. Kutsuin näitä näkyviä olotilojani ihmeiksi, vaikka jou-
duinkin koko ajan kysymään kummaksuiko joku yhä ihmeitä 
kuten kuolemani jälkeistä uutta olotilaa? Minä taas en tunte-
nut mitään muuta kun ihmeitä niinä nuoruuteni puutteen 
unettomina öinä, mitkä pystyi hyvin peräkanaa laskemaan 
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molemman käden sormin: oikeastaan piti jo laskea niitä öitä 
joina olin nukkunut edes vähäsen, sillä ne olivat silloin ani 
harvassa. Tätä en ole kertonut muille kuin teille: minua painoi 
eläessäni kovastikin se, että asuin henkilön kanssa, joka vihasi 
minua lähtökohtaisesti ja periaatteessa. ja kun olin enää vain 
laimea osa ison padan lientä, ensi kerran elämässäni piti tun-
nustaa, että elämä oli ihan oikeasti pimeintä pahuutta ja kuo-
lema vapauttava kylpy. Monet olivat valmiita eläessäni luon-
nehtimaan minua jopa vähän, jos ei hulluksi, niin ainakin 
omaperäiseksi ja boheemiksi. Mutta tuskin kukaan joka minut 
tunsi, piti minua ilkeänä. Siitä olinkin erityisen mielissäni - 
eivät nekään, jotka minua inhosivat tai eivät muuten tykän-
neet. Ikä ei tuonut viisautta. Olin huomannut, että oli olemas-
sa lupaavia älykkäitä ja hurmaavia nuoria, jotka osoittivat 
viisauden merkkejä jo varhain. Ja valitettavasti sitten niitä iäk-
käitä ja varttuneita ihmisiä, joita ei oltu”siunattu” viisauden 
lahjalla alunperinkään. Innoittavinta oli rauhoittua kuuntele-
maan todellisesti viisaan ikäihmisen juttuja. Älykkyys ei ollut 
viisautta, mutta jos älynsä kanavoi oikeisiin asioihin, niin saat-
toi hetkittäin viisauden tuntoja välähdellä mielessä. Tiedemie-
het olivat tutkineet maailmankaikkeuden rakennetta ja pohti-
neet ”näkymättömän aineen” dilemmaa. Nyt vasta pataan 
liuenneena tippana ymmärsin, että tuo mystinen pimeä aine 
oli tyhmyyttä. Sitä kun oli universumin massasta enin osa, 
vaikka sitä ei voinut visuaalisesti havaita. Silti sitä tuntui kum-
masti vain riittävän; erityisen traagista oli jo kasvuiässä huoma-
ta, että aikuinen ihminen voi olla tyhmä kuin saapas. Minua 
jotkut ystäväni ja alaiseni pitivät fiksupetterinä sekä nokkelana 
nokankoputtajana niin hyvä kuin pahassakin kun vain sille 
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päälle satuin. Hyvässä seurassa sitä olinkin. Nautin äärimmäi-
sen rajattomasti nimittäin hiljaisesta tiedosta ja siitä kummun-
neesta kanssanokkeluudesta sekä tilannekomiikasta. Sellaiset 
ovelat ja hoksanokkaiset kuoliaaksinaurattajat saivat sydämes-
säni ikuisen etusijan möllöttäjiin nähden. Jokainen ”Kodin 
keittiöpsykologia” - kirjan lukenut tiesi nimittäin, että huumo-
ri oli ihmisen tärkein puolustusmekanismi. Mutta niin olivat 
myös tylyys ja itseensä sulkeutuminen. Arvostin puolustusme-
kanismeista eniten huumoria. Ja rakastin miehisissä miehissä 
loistavaa tyylitajua. Univormupukuisia miehiä oli mukava hy-
pistellä ja likistellä. Tosi oli, että kauniskin mies saattoi olla 
perkeleen ruma ja taas vaatimattomamman näköinen mies 
tarkemmin katsottuna läheltä kaunis kuin enkeli. Olin joskus 
ollut paheksuttu siitä, että viihdyin muidenkin kuin oman 
ikäisteni miesten parissa. Iän myötä sekä kokemuksien kautta 
panostus asioihin ja ihmisiin muuttui. Ihminenhän käsitti elä-
män arvoja enimmäkseen omaan kokemusmaailmaansa peila-
ten. Näin ollen oli inhimillistä, että nuorempana panosti maa-
ilmoja syleilevään idealismiin ja vanhempana taas soveltamiseen. 
Nuorena kaikki oli uutta ja ihmeellistä eikä osannut vielä erot-
taa ylisanoja niiden todellisesta luonteesta. Vanhempana tuli 
varovaisemmaksi kaiken suhteen, ja alkoi viisaasti epäillä myös 
itseään. Molemmat osa-alueet ovat silti tärkeitä pitää rinnak-
kain. Siksi viihdyin nuorten ja heidän raikkaiden ajatustensa 
kanssa. Muutama vuosi ennen kuolemaani laadin uuden elä-
mänstrategian, jossa päätin hylätä elämästäni täydellisesti sel-
laiset asiat, tekemisen ja ihmiset, jotka eivät jättäneet minulle 
myönteistä jälkitilaa; päätin panostaa asioihin, tekoihin ja ih-
misiin jotka tuottivat itselleni hyödyllisyyden, myönteisyyden 
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ja tyytyväisyyden tunteita. Muutoksen prosessi vei aikansa, 
mutta pitkäjänteisesti toteutettuna se toi minulle enemmän 
kuin erinomaisesti omaa elämääni takaisin muilta: sain olla 
rauhassa vihdoinkin. Olin saanut moraalisen kasvatuksen ja 
tiesin kirjoista, että oikeaa oli se, mikä tehdään hyveen tai vel-
vollisuuden vuoksi. Sen alalajeja olivat viisaus, oikeudenmu-
kaisuus, rohkeus ja itsehillintä. Minä olin itsessäni pakotie 
tästä helvetistä. Olin myös se ansa, johon vetelän suon tavoin 
upposivat kaikki laiskasti oman itsensä ymmärtävät - tai ym-
märtämättömät; se ei ollut helppo juttu. Minä olin yksinäinen, 
pelottava ja vaarallinen synnyttäen paljon pahaa ja vähän hy-
vää. Harvoin kiitosta tai päänsilitystä, paljon enemmin vihaa 
ja vähättelevää ilkeyttä. Vaikenemista. Unohtamista. Lupasin 
enemmän kuin annoin. Olin hetken hiljainen häivähdys tai-
vaalla sekunti ennen kuunvaloa. Takaikkunasta välkkyvä valo. 
Juhlitun yön viimeinen himmeä muisto, joka pakeni päästä 
yhtä nopeasti kuin oli sinne ilmestynytkin. Olin helvetti ja 
taivas maan, jota ei ollut, päällä. Olin itse tämä päättymätön 
uneni ja unelmoitsijan harharetki, joka vetosi oikeudenmukai-
suuteen silloin kun väitin, että muita viattomia kohtaan piti 
osoittaa sääliä; hyvyyttä kohtaan taas kiitollisuutta; syyllisiä piti 
rangaista; lakeja oli kunnioitettava. Kiitettävää minusta oli vain 
se, mikä synnytti jo tekohetkellään ja myöhemminkin arvok-
kaan muiston. Muistot? Mitä ne olivat? Tippa valtameressä, 
jota kukaan ei halunnut juoda. Minäkin yritin aluksi muiden 
ihmisten tapaan unohtaa ja hävittää muistoni. Silti näin aina 
samoja painajaisia kuin viisikymmentä vuotta sitten. Minua 
painoivat samat huolet ja ratkaisemattomat ongelmat kuin 
tuolloin. Näin mananmajoille menneiden ihmisten kasvoja 
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mielessäni kuin hätähuutoina, ennen kuin he hävisivät ja pois-
tuivat tästä maailmasta irvistys naamoillaan lyötyinä ja kiusat-
tuina. Ehkä kaikki se oli varoitukseksi minulle, joka en koskaan 
nuoruuteni innossa kuvitellut eläväni itse näin pitkälle, tai 
kohtaavani pitkän elämäni lopulla näin kamalan lopun. Kaik-
ki oli vain omaa ajattelemattomuuttani ja syytäni. Minä tiesin 
mitä tuleman piti vaikken halunnut sitä itselleni tunnustaa. 
Eniten minua vaivasi Eikan kohtalo. Hänen enkelinsiniset sil-
mänsä olivat viattomat kuin niillä nuorilla, joita jumalat rakas-
tivat niin paljon, että antoivat heidän kuolla jo kukoistuksensa 
vuosina. Eikalle ei käynyt yhtä hyvin. Puolitoista vuosisataa 
vuotta sitten, 5. syyskuuta, Eikka-nimisen rattopojan poikays-
tävä Pertti lähti tapojensa mukaan kotiinsa syömään itseteke-
määnsä kotiruokaa, kuten oli aina aikaisemminkin tehnyt, 
kellon tarkkuudella 11.20. Syötyään pikaisesti edellisiltana 
tekemänsä ruuan, hän lähti takaisin töihin 12.39. Pertti käve-
li takaisin samaa reittä kuten joka päivä, ensin kotikatunsa 
päästä keskelle sijaitsevalle viheralueelle, mäen yli kulkevaa 
hiljaista polkua, joka yhdistyy myöhemmin kulkevaan kävely-
tiehen. Se oli Pertin viimeinen kävely. Siihen päättyi hänen 
elämänsä. Kun Pertti oli tullut päässyt kävelytielle, tuntematon 
murhaaja kävi hänen kimppuunsa ja iski Perttiä nopeasti kuo-
lettavasti päähän, poistuen yhtä äkillisesti kuin oli ilmaantu-
nutkin jättämättä jälkeensä mitään tunnistettavia jälkiä. Kar-
maisevaa oli se, että murhapaikalta olisi ollut enää vain runsaat 
sata metriä Pertin työpaikalle. Murha on yhä edelleenkin 
50-vuoden jälkeen selvittämättä ja murhaaja vapaalla jalalla. Ei 
ollut todennäköisesti ihan sattumaa, että hän valitsi päivän hil-
jaisimman ajankohdan ja lähes näkymättömän paikan surman-
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työlleen. Kukaan ei nähnyt mitään. Poliisi on ollut yhtä voi-
maton kuin Eikka, joka on ihmetteli ja oli vihainen siitä ettei 
poliisi ratkaisut murhaa ja saanut murhaajaa kiinni. Lehtitie-
tojen mukaan poliisi kuitenkin väitti, että kun otti huomioon 
tekoajan, - paikan ja tavan, todennäköisin vaihtoehto olisi, 
ettei sitä oltu suunniteltu ennakkoon eikä harkittu tarkoin, 
kuten Eikka ja suuri yleisö luulivat. Tähtitorninmäellä liikkui 
hurjia huhua murhaajasta ja murhahetkestä. Tapaus sai surrea-
listiset mittakaavat ja moni ”tähtitorninmäkeläinen” vältti kul-
kemasta lähellä sitä kohtaa, missä Pertti murhattiin, koska 
luuli peloissaan murhaajan vaanivan yhä siellä. Eikan elämä 
nyrjähti tämän jälkeen raiteiltaan lopullisesti. Tästä murhasta 
tuli meidän yhteinen painajaisunemme, joka vaani meitä läpi 
elämämme. Se minua vaivasi. Näin Eikan kauniin kuvan mie-
lessäni rinnalla se kamala kummitus, mikä hänestä vuosien 
saatossa siltojen alla oli tullut. Minä näin näkyjä kaikesta tuos-
ta. Elämäni ihmiset kulkivat silmieni editse peräkanaa esittäen 
jokainen minulle sen roolin, jonka he olivat jo aikaa sitten 
unohtaneet, kuten minäkin siinä minun lähipiirissäni, mikä 
lasketaan koostuvan kaikesta 5 kilometrin säteellä olevasta ja 
tapahtuvasta. Sen puuttuvan palan ihmisyydestämme, joka jäi 
arjen kovassa tohinassa usein esittämättä. Sen, että me kaikki 
olimme loppujen lopuksi hyvin samanlaisia, ja että tarpeemme 
eivät sittenkään poikenneet kovinkaan paljon toisistaan. Ker-
ron kaiken alusta lähtien niin kuin luulen kaiken minulle ta-
pahtuneen. Syntymästäni muodostui ikään kuin valtava virta, 
ja aika oli hurja koski, mikä suhisi päässäni vastustamattoman 
viettelevänä vieden järkeni mennessään kun altistuin omille 
nautinnoilleni, ja näkyviin tuleva oli samassa jo viety pois. 
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Uutta vietiin ja toista tuotiin tilalle. Niin kävi minulle. Maan 
kuolema oli tulla vedeksi ja veden kuolema oli tulla ilmaksi ja 
ilman kuolema oli tulla tuleksi ja päinvastoin. Minun kuole-
mani soti kaikkia näitä ennalta -annettuja määräyksiä ja koh-
taloita vastaan. Minä petin itseni ja teidät. Silmäni olivat su-
meat vihasta, pettymyksestä ja katkeruudesta, vaikka olin jo 
kuollut ja kuopattu, sillä eläessä minun piti pitää naama perus-
lukemilla ja mölyt mahassani. Muussa tapauksessa - jos niissä 
olisi vihaa ja rakkautta - niissä olisi ollut myös ystävyyttä ja 
riitaa, eripuraa ja sopua. Mutta niissä ei ollut mitään näistä, 
koska en ollut se mikä halusin olla tai millaiseksi te minua 
luulitte. Menestys oli näet sisälmyksiä tuhoavaa ja rauhatonta; 
se teki omasta itsestään levotonta. Minä toki tiesin hyvin tun-
teen olleen kehon vastaus sisäiselle äänelleni, eli ajatuksilleni. 
Tiesin myös, miten ajatukseni muuttuivat tunteeksi, ja tunne 
sai minut toimimaan niin että se tuntui kaikkialla minussa; 
sykkeessä, verenpaineessa, lihasjännityksessä, verenkierrossa, 
hormonituotannossa ja hermoverkoston toiminnoissa; en tien-
nyt miksi ja siksi minä en ollut mitään tästä kaikesta huolimat-
ta. Vain kasa onnettomia unelmia ja toteutumattomia toiveita 
sekä liian paljon viinaa, tupakkaa ja pakkomielteeksi muuttu-
nutta itsensä tyydyttämistä yö yön jälkeen tuntemattomien, 
lähes varjomaisten miesten kanssa, joiden kanssa en koskaan 
vaihtanut sanan sanaa. Ei se mitään. Niin tekivät muutkin 
maailmassa, joka oikein tyrkytti mahdollisuutta suhtautua eri 
näkökulmiin kiertoteinä, jotka valaisivat kierosti epätodelli-
suuden eri aspekteja houkutellakseen ihmisiä lankeamaan nii-
den viehätykselliseen outouteen, joka oli vain ontto ansa mis-
sä odotti lopulta kylmä kuolema ja lopullinen unohdus yhden 
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nuolaisun ja yhden hotkaisun päässä. Mutta ei hätiä mitiä, 
eiväthän Shakespearenkaan miehet onnistuneet ylläpitämään 
aitoja ystävyyssuhteita keskenään ehkä siksi, etteivät he myös-
kään puhuneet toisilleen mitään todellista ja jaksaneet oikeas-
ti kuulla toisiaan, tai pohtia syvällisesti mitä oleva oli, millainen 
oli ihmisen mielen ja ruumiin välinen suhde, tai oliko maail-
mankaikkeus syy- seuraussuhteiden alainen vai oliko sillä jokin 
tietty päämäärä? En minäkään. Enkä pitänyt puhumisesta yh-
tään sen enempää. Olin teon miehiä. Istuin jökötin hiljaa pai-
kallani tai ravasin levottomana sieluna ympäri Helsingin öisiä 
katuja, mutta montaa sanaa en noina aikoina suustani ulos 
päästänyt edes helminä sioille -osastolta, sillä tunsin sanojen 
olevan lausuessani suustani ulostullessa jo kuolleita ja halveksin 
puhumista. Inhimillinen tieto oli minusta aina yhtä erehtyväis-
tä ja epävarmaa, eikä se voinut siksi perustua mihinkään pysy-
vään. Tietoisuuteni oli substanssi, joka oli erillään ruumiistani. 
Ja ruumiini oli kuin tiedoton kone, joka oli myös kaikilla eläi-
millä. Kysymys oli myös fysiikan laeista. Ja koska ruumis sai 
ihmisen kärsimään, sitä piti yrittää hallita viisaasti ja hyvin. 
Niin kauan kuin meillä oli ruumis ja sielumme oli sekaantu-
neena sellaiseen pahaan, emme koskaan voineet täydellisesti 
saavuttaa sitä mitä kaipasimme, sitä mitä sanoimme totuudek-
si, koska ruumiin välttämätön ravitseminen aiheutti meille 
loputtomasti puuhaa. Ja jos lisäksi tuli vielä sairauksia, nekin 
olivat esteenä totuuden etsimisessä. Järjellä ei ollut mitään tar-
jottavanaan tällaisen valmiiksi raudoitetun maailman raadolli-
suuden vastapainoksi. Että takana. Edessä. Sivuilla. Kaikkialla 
oli vain suuri tyhjyys. Pakolliset romahdukset. Häviäminen. Ja 
lopulta väistämätön unohdus. Että kaikki kohtalonsa uhkaa-
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minen ja vastaan pyristeleminen, oli silkkaa idealistista vääri-
nymmärrystä ja ylellistä turhuutta. Olin omaksunut tottumuk-
sen elää jo ennen kuin olin tottunut ajattelemaan. Ruumiini 
ankkuroi minut maailmaan, johon minut oli vain heitetty. 
Tunsin olevani kuin Derzu Uzula, tuo erämaiden jalo egoisti, 
joka oli saavuttanut pitkän harjoittelun ja erämaassa rämpimi-
sen jälkeen omalakisen itseriittoisuuden olotilan; ihmisyyshän 
lakkasi olemasta ellei sitä kyseenalaistettu riittävästi kukin 
omalla tavallaan omissa eristäytyneissä elämissään yhtä päättä-
väisesti oman olemisensa ongelmat siitä ulkoistaen kuin Uzula, 
vaikka vastaukset päätyivät usein ”aporiaan”, tilanteeseen, jos-
sa kunnollista selitystä ei voitu antaa heittämättä itse lasta pe-
suveden mukana pois, tosien ja epätosien ajatusten erottelu ei 
näet ollut helppoa – ihan kuin yleispäteviä moraalisia periaat-
teitakaan ei ollut olemassa. Tai ihmismieli ei voinut perimmil-
tään tavoittaa todellisuuden oikeaa luonnetta. Siksi tulin pa-
remmin juttuun omien salaisuuksieni kanssa, kohdatessani 
niin itseni kaikesta teeskentelystä ja harhakuvitelmista riisut-
tuna alastomana oman puhtaan himoni keskellä kirjoittaessani 
tai piirtäessäni ne todeksi ja eläviksi, sillä paperille piirrettynä 
salainen sieluni oli mustempi kuin sotilassaappaat lankkauksen 
jälkeen ennen itsenäisyyspäivän paraatia nyrjähtäneessä maail-
massani, mikä oli yksinäisiä ja sekopäisiä miehiä pullollaan, 
epäilijöitä ja kyseenalaistajia, jotka paransivat kertaheitolla mi-
nut naiiviudestani. Ja antoivat elämälleni ja ajatuksilleni saman 
suunnan ja merkityksen kuin linnunpelätin siemeniä kärkky-
ville linnuille, kun paperille pysäyttämäni ilmeet hajottivat 
ajatukset tarkkaan sisältä sen syntysijoilta, sallien katseen lu-
vallisesti samalla pyyhkiä pitkin kuvassa näkyviä yksityiskohtia, 
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joita ei sanoilla tavoitettu tai olisi muuten havainnut maisemis-
sa, missä uomien reunat silisivät laakeaksi ahoksi ja aho vaihtui 
koivikkolehdoksi, jonka reunassa oli pyöreä tummavetinen 
lampi ruohoisten äyräitten välissä. Ja vähäinen puro laski lam-
mesta tasapohjoiseen laaksoon, vetiseen, saramättäiden täyttä-
mään vuomaan, jossa toinen puro kiemurteli honteloitten 
koivujen ja hirvien runtelemien pajupensaiden lomassa. En 
silti hetkeksikään lakannut kysymästä itseltäni: kumpi maailma 
olikaan todellinen, se jonka näin ääritilanteissa, vai se jonka 
kuvittelin näkeväni äkkimuutoksissa? Vai ne, jotka lomittuivat 
ohi kaiken toisiinsa salakavalasti kietoutuen, antaen tahallises-
ti itsestään haparoinnin vaikutelman tässä kieltämättä hieman 
skitsofreenisessa ja sekavassa jännitysnäytelmässä? Tai oliko 
sillä mitään väliä nyt, kun ei ollut enää montaa ihmistä kenen 
kanssa itkeä ja muistaa kaikkea sitä minkä luuli kerran kuulu-
van omaan elämään? Kaikki muuttui ja petti. Horisontit hävi-
sivät silmänkantamattomiin. Mikään ei ollut enää entisellään. 
Silti kehotin, ja kehotan edelleenkin kaikkia pienempienkin 
savujen ikiukkoja ja mökiniitoja muistamaan ja kieltäytymään 
unohtamasta, oli se sitten mitä tahansa, tai teki se sitten kuin-
ka kipeää tahansa. Se jos mikä, oli arkista urhoollisuutta, ja 
omalla tavallaan piristävää älyllistä ajanvietettä kaikenmaail-
man nykyaikaisen hömpän ja henkistä vireystilaa alentavan 
surkeilun keskellä. Otetaan esimerkiksi elämää suurempi kysy-
mys rakkaudesta. Mitä se oikeasti on? Vasta oman kuolemansa 
jälkeen näkee kirkkaasti sen, ettei rakkaus ole sitä mitä sen 
väitetään olevan. Uskokaa minua, sillä ainoa mitä mitä voimme 
nykyaikana toivoa, ei ole rakkaus vaan seksuaalinen kiintymys, 
jota podemme maanisesti – sovinnainen valhe epäsovinnaisuu-
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den kaavussa, ja kuolema, jota typeryyttämme pelkäämme ja 
emme siksi sitä uskalla toivoa pelastajaksemme. Mitä se sitten 
on? Ei muuta kuin narsistin pelkoa ettei saa loistaa enää mui-
den kustannuksella. Siksi kannatin mitä suuremmassa määrin 
ajatusta ihmisen analysoimiseksi kuolemassa kaiken ylisanojen 
viljelyn estämiseksi vain hajoavien atomien kokoelmaksi, jotta 
se olisi vapauttanut meidät onnellisuuttamme ja elämäämme 
haittaavasta kuolemanpelosta, kuten se teki minullekin. Kun 
tämän ymmärsin, oli jo minun kohdallani liian myöhäistä. 
Jossain tässä kohdin loppui ymmärrys. Loppui elämä ja kaikki 
muu sen jälkeen. Ei ollut enää mitään. Ei käsittämättömyyksiä, 
helppoja nakkeja tai silmissä juoksevan langan tavoin rasitta-
vuuteen saakka viliseviä huonouksia, tai muita yhtä limbomai-
sia rimanalituksia. Ei mitään turhaa, tylsää, jonninjoutavaa ja 
oksettavan ärsyttävää. Oli vain ei mitään, eikä siinä ollut mi-
tään sen kummempaa ihmeteltävää. Mikä ihana ja vapauttava 
ajatus. Olipa helpottava kokemus. Päästä vihdoinkin pitkän 
piinan jälkeen kertaheitolla eroon kaikesta tästä. Sitä oli todel-
linen kuolema, ja sen todisti näkyvästi lappu ruumishuoneella 
isovarpaassani: ...wer432678uiot…. Hotelli helpotus sanan 
varsinaisessa merkityksessä. Siellä maailma vasta alkaa ja lop-
puu samaan paikkaan mistä on alkanutkin, ihan kuten sen 
pitääkin olla, eri merkityksiin vain itsensä mustelmille rusikoi-
den, ihan kuin vain piruuttaan kaikenymmärtäviä selittelijöitä 
kiusatakseen. Ihan kuin ei olisi mitään muuta kun ei mitään, 
kuten ei olekaan; sieluni ytimessä oli vain himo ja halu, ei 
paljon muuta sinne olisi mahtunutkaan. Olin luultavasti pu-
hunut tästä aiemmin, en vain enää muista missä ja kuinka 
paljon, ehkä kyllästymiseen asti, sillä yksi ovi, tönäisy ja tyh-
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jäänpotkaisu, etkä ollut missään olevaisessa kiinni vaan lensin 
päättömänä kanana kuin hullu houkka. Vasta nyt itsekin kuo-
lemanjälkeisessä olotilassani ymmärsin, että me kaikki olimme 
liian samanlaisia. Ja lauloimme mieluummin kaipauksella ka-
dotetuista ystävistä tai hirveiden surudraamojen jäljiltä tu-
hoamistamme ja itse aiheuttamistamme itserakkauksista, kuin 
antauduimme niihin todellisessa elämässä haavoittumaan huo-
noina peilikuvina vessojen haisevassa hämärässä, ja putoamaan 
korkealta kukoistuksemme kauniista pilvilinnoista alas mata-
liin ojiin, piehtaroidaksemme muiden samanlaisten toivotto-
mien ja surkeiden ääliöiden kanssa siitä mitä ei ole, ei tule eikä 
olisi koskaan voinut ollakaan. Siksi sinäkin unohdit siinä me-
takassa vuorosanasi ihan kuten minäkin silloin, joka ymmärrän 
vasta nyt mitä Jean Genet tarkoitti sanoessaan totuuksien ol-
leen hänen peilejään. Minä olin ihminen, verta ja lihaa, kärsi-
mystä ja tuskaa täynnä. Erehtyväinen ja katuva. Ihminen, joka 
katosi ja nousi tuhkasta Fenix-linnun tavoin jo heti seuraavas-
sa kadunkulmassa aloittaakseen uuden elämän uusien ihmisten 
ja maisemien kanssa mitään katumatta tai taaksensa katsomat-
ta. Ihminen, joka hävisi vain tullakseen keksityksi uudelleen 
kuin kiusalleen. Ihminen, joka ei lannistunut kun hänet lyötiin 
maahan ja yritettiin unohtaa. Ihminen, joka eli ja itki, vaikka 
siihen ei olisi ollut mitään syytä ja mahdollisuutta. Ihminen, 
joka rakasti ja halusi, vaikka se oli kiellettyä. Ihminen, joka 
antoi ja otti. Ihminen, joka menetti, ja sai tilalle kokonaisen 
maailman ja sen pellonpientareita kulkeneen veljesarmeijan 
omine hirvittävine salaisuuksineen, joista kuiskittiin vessojen 
utuisessa hämärässä kusenhajun keskellä. Ihminen, joka ei 
unohtanut, eikä ollut hiljaa vaan halusi kertoa kaiken maail-
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malle, että se muistaisi ja ottaisi opikseen, sillä muistamatto-
muus oli paras lääke tätä tautia vastaan. Ehkäpä vielä se ainoa. 
Ja ymmärrys, että kaikki se mitä sinulle oli aiemmin opetettu, 
oli höpöhöpöä ja puppua sekä suurta kusetusta. Ja mikä tär-
keintä: opit kaikesta tästä ettet ollut mitään muuta kuin mitä-
tön ja vaivainen maan matonen muiden poljettavana ja kiusat-
tavana vauvasta vaariin elämäsi tiettömillä teillä, oli ne sitten 
lyhyitä ja vaarallisia kinttupolkuja, tai pitkiä ja unettavia moot-
toriteitä mersun takapenkillä tasaisen tahtiin huristellen. Et 
ollut mitään tänään, et huomenna etkä varsinkaan tulevaisuu-
dessa, jota sinulla ei ollut. Olit ilmaa, pahanhajuinen hengitys, 
saastepilvi rannikolta lähestymässä uhkaavasti viljapeltoja, 
mutta et se jota elävät hengittivät. Olit vaarallista ali-ilmaa 
viemäreissä ja ilmanvaihtokanavissa kulkemassa muualle kuin 
mihin itse olisit halunnut. Tai luulit halunneesi. Mene ja tiedä. 
Seuraavassa hetkessä olit yhtäkkiä ilman jähmettänyttä jäätä, 
ja sen jälkeen tyhjiin imettynä kurppana ja yksinhylättynä 
muille ihmisille vain pelkkä sula mahdottomuus ilman päätä 
ja häntää ilman että se ketään haittasi, ja sinulta pääsi ylä- ja 
alapäästä mitä sattui. Mutta ei kukaan mitään huomaa tai vä-
litä vaikka huomaisikin, joten lopeta jännittäminen ja pelkosi. 
Ei kukaan välitä sinusta tässä olomuodossa. He eivät edes huo-
maa, että sinä olet nyt se joka vielä hetki sitten olit heidän 
kirjoissaan ihmisenä. Tai ainakin melkein. Olet toivoton. Pel-
käät ja häpeät aluksi. Mutta sitten alat tottua ajatukseen. Ja 
annat asioittesi rullata omalla painoillaan kuin mitään ei olisi 
tapahtunut, niin kuin ei olekaan. Kaikki tämä tapahtuu vain 
sinun päässäsi ei missään muualla. Kaikki tämä on ohjelmoitu 
sinuun niin kuin värit silmiisi, sillä niitä on yhtä vähän olemas-
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sa kuin sinä ihmisenä tai sinulla vapaa tahto, joka on vain hou-
rupäisten hullujen joutenolossa kuvittelema kummajainen, ei 
muuta, eikä se muuta sitä asiaa mihinkään, ette voi asialle 
suuntaan tai toiseen yhtään mitään, vaikka niin kovasti sitä 
elämässäsi olisit halunnutkin, että oli valmis uhraamaan sen 
eteen koko elämäsi, erityisesti tyhmempiesi, ennen kaikkea 
heidän, sillä eihän se ole edes ihminen, joka ei nouse toisten 
olkapäille tähyilemään mitä edessä on tarjottavana, ja tekee 
sitten valinnan potkaisemalla häntä olkapäillään uhrautuen 
kannattaneita nilkkoihin. Tämän sinä opit helposti, sillä ky-
seessä on helppo huijaus, taas yksi silmänkääntötemppusi, jon-
ka olet oppinut kantapään kautta, mutta autuaasti miltei heti 
unohtanut tarpeettomaksi typeryyttäsi luullen. Ja nyt äkisti 
muistat sitten, miten se aikoinaan pelasti sinut pahemmastakin 
pulasta. Ja alat herätä tajuamaan, ettet ehkä sittenkään ollut 
niin elävä silloin kun luulit olevasi heidän kirjoissaan, vaan että 
pala kuolemaa oli silloinkin sinussa koko ajan läsnä kaikkialla 
valmiina katkaisemaan tiesi jos siltä näytti. Ja silloin ja nyt taas 
niin näytti. Se tie oli kuljettu ja poikki. Oli vain se mitä et 
aiemmin tiennyt, että asiat tuppasivat olemaan luonteeltaan 
sellaisia, etteivät ne sinulta lupaa kysyneet miten niiden piti 
olla, koska niillä oli oma lakinsa ja järjestyksensä, ja ne pääsivät 
aina keskenään sopuun lopulta siitä miten niiden tuli olla, oli-
han niin ollut jo ammoisista ajoista lähtien, ja tuli aina ole-
maan sinusta huolimatta. Pahaenteiset varjosi vain lankesivat 
tyhjään kaupunkiin, joka ei uskaltanut kunnolla nukkua kun 
ei oikein tiennyt miksi kaikki tämä tapahtui taas sille - ihan 
kuin ei olisi ymmärtänyt kirouksen kuuluvan samaan hintaan 
unelmien kanssa - ne olivat taas niitä riipaisevia ja levottomia 
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öitä, jolloin kuvittelin itseni ja elämäni uudelleen. Ja tämä kau-
punki oli silloin minun, jos en väärin muista. Sen hajut, ihmi-
set, suunnitellut ja suunnittelemattomat rikokset ihmisyyttä 
vastaan, ja halvat aikomukset hyötyä hetkellisesti jostain it-
seään kauniimmasta ja heikommasta, jolla oli vaarallinen alt-
tius surkeiluun ja siitä luonnottomasti seuraava täydellinen 
ymmärtämättömyys itsensä kustannuksella. Se kaikki oli vain 
minun. Se oli oikea elämäni ja naamioni, johon joka ilta au-
ringon laskeuduttua levolle pukeuduin kuin verenhimoinen 
vampyyri valmiina imemään kuiviin veret kaikista niistä tyh-
mänvilleistä hulivileistä, jotka halusivat uhkarohkeasti hetken 
nautintoa vastaan luovuttaa minulle palan itsestään yön pimey-
dessä tietämättä mikä heihin oikein iski, ja minkä riipan he 
tästä saivat kannettavaksi loppuelämäkseen minussa ja minun 
kaltaisissani, kun uimme heidän sisuksiinsa kaikista vapaista 
aukoista valuttaaksemme kaiken hyvän aikomukset heistä sa-
massa rytäkässä haiseviin viemäreihin ikiajoiksi muistutuksek-
si: ettei hyvää voi rakentaa ilman pahaa, että kolikolla on aina 
kaksi puolta siinä missä kauniilla oli ruma ja kitsaalla höveli. 
Vedin naamion päälleni kuin näkymättömän viitan, ja aloin 
huristaa mielin määrin minne vain meninkin tätä yhtä mantraa 
hokien: nuori mies kaipaa kauniita poikia, joilla on iso kulli, 
ja jotka haluavat ruitata koko lastin kerralla päin pläsiäni, niin 
että hukuin siihen kuin märkä rätti itseensä, potenssiin miinus 
sata yksinäinen silliparvi ensin valaan vatsaan ja lopulta ulos-
teena valtamereen, niin että vihdoin tajuan olevani hirviö vail-
la vertaa, ja kauhukuvani omasta hyvyydestäni. Luuloteltu 
minäni viemäreissä paljastuen siksi mitä onkin vailla kauniste-
levia selityksiä, lämmittävää auringonvaloa, tai hymisteleviä 
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jeesilmeitä oman pahuutensa ja turhamaisuutensa siloposkise-
na siluetteina peilistä väärän koivun kautta katsottuna takava-
semmalla. Minulla oli vain yksi asia mielessäni, että taas juuri 
tänään juuri nyt ja taas heti perään jo huomenna, koko ajan 
tauotta tänään, minun oli saatava raakaa lihaa, tuoretta lihaa, 
viatonta lihaa, mitä tahansa lihaa vaikka perskuti kanalihaa, 
kaikkea lihaa mössönä hampaillani revittäväksi, mielelläni mä-
rehtien, koska kaikki tämä kaameus oli nyt vain minun ja mi-
nua varten; se oli vain yhtä tauotta ja ikuisesti kestävää yötä 
varten tehty, jossa jokainen inahdus, rasahdus, valonsäie ja 
varjo olivat oma hurja lavastuksensa tässä teatterissa, mihin ei 
ollut kaikilla pääsyä – ei edes pahimpien painajaistensa kautta. 
Ja minä katselin tätä kaikkea nyt typerä ilme kasvoillani lave-
tilla maaten ruumishuoneella, sisälmykseni pöydällä nuorien 
kandien revittävänä, ja voivoteltavana miten loppuun kuluneet 
sisäelimet minulla olikaan hurjan maallisen elämäni jäljiltä. 
Miten kalkkeutuneet verisuonet, syöpäsoluja tuhoamassa kui-
vettunutta ruumistani päästä jalkoihin. Ettekö muka silloin 
tajunneet minua ja tätä pahemman luokan suurta huijausta, 
jota elämäksi kutsuttiin, että se kusetti teitä ja minua samalla 
silmäniskulla yhtä tehokkaasti, ja sahasi lopulta vielä kaiken 
kukkuraksi kumpaakin pahasti linssiin mitä tuli siihen, että 
olisimme olleet muka jotenkin enemmänkin arvokkaita kuin 
painomme arvoista ulostetta. Kas kummaa, ajattelin, olimme-
pa tyhmiä kun luulimme olevamme persoonia ja erikoisia 
luonteiltamme, yleviä, vaikka kaikki aikamme meni rutiinitoi-
menpiteisiin ruuan hankkimiseksi ja itsensä elämässä pysytte-
lemiseksi. Ja että se loppuosa kului sitten kaikessa alhaisessa 
puuhastelussa. Kännäämisessä ja kourimisessa. Ilkeilyssä ja 
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pahanteossa. Että ruumiimme oli loppujen lopuksi vain sai-
rauksille altis taakka, eikä mitään kaunista katseltavaa silloin 
kun ulostimme, kusimme, sairastimme ja kuolimme, kun 
kaikki ruumiimme sisällä olleet elämännesteet muuttivat 
muotoon ja niistä tuli se musta virta, joka tappoi ja lahotti 
meidät sisältäpäin vieden mukanaan kaiken sen kauniin, jota 
luulimme kerran kukoistuksemme päivänä erheellisesti tasa-
painoiseksi ”jing ja jang”- elämänvirraksi ja omaksi maalli-
seksi tomumajaksemme, jota höyrypäiset runoniekat temp-
peliksi kehtasivat kutsua. Tämä kaikki oli nyt vihdoin 
jakamattomana minun eikä kenenkään muun. Minun kuo-
lemani oli minun. Tämä käsiin hajoava tautinen suolistoni 
tässä tutkimuspöydällä oli minun. Minä olin aineetonta, nä-
kymätöntä ja hengetöntä ajatusta liitelemässä taivaantuuliin 
yksinäni kenenkään välittämättä mitä sen jälkeen minulle 
kävi. Minä olin päässä jyskyttävä raivo ja purkaus aivoissa. 
Äkisti kohonnut verenpaine ja housuissa jäykistynyt kulli. 
Kitalaessa pyörivä räkäklimppi valmiina lentämään suusta 
ulos katukivetykseen, ja hetken mielijohteesta kustu loraus 
vasten liikennemerkkiä kostean ravintolaillan jälkeen kaveri-
porukassa samalla puolijäykkää kullia heille heidän kiihotta-
misekseen väläytellen. Minä olin nuoren pojan kaino olemus 
koulumatkalla. Miehen katse toista miestä uimahallin sau-
nassa juuri sillä hetkellä kun molempien viisari on samaan 
aikaan ja samasta syystä värähtänyt 30 astetta eteenpäin. 
Minä olin kullinkuva takarivossa. Käsi hamuilemassa toisen 
tuntemattoman samanlaisen pullottavaa etumusta pimeässä. 
Kaikkea tätä minä olin ja vähän muutakin jos maltatte lukea 
salaisia muistelmiani loppuun saakka. Mutta minä en ollut 
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kokous, julkilausuma, haastattelu mediassa, arvosana tai ru-
settiin käärittynä lahjana sateenkaaren iloisena värisuorana 
marssimassa ja julistamassa vauvankakanhajun kera elämän 
ihmeellistä kasvutarinaa jo yksistään siitä syystä, että tämä 
minä elin vain yksinäisillä sivukujilla. Tai puiden varjoissa 
kaukana sellaisilta katseilta, joita se ei koskettanut ja joille se 
ei kuulunut. Ja joilla ei todellisuudessa ollut mitään muuta 
tekemistä sen kanssa kuin kärkkyä muiden huomiota ja suo-
siot. Olla mukana siksi, että se oli cool ja muotia, ja suuressa 
huudossa kaikkien niiden keskuudessa, jotka halusivat olla 
jotain muuta kuin mitä he itse sisimmissään olivat. Tai olivat 
mitä olivat. Minä en siitä välittänyt. En enää, enkä ehkä sil-
loinkaan kun elin, sillä tuollaiset turhat murheet eivät het-
kauttaneet minua suuntaan tai toiseen, enkä menettänyt sik-
si yöuniani tai suistunut pahemmin raiteiltani, eikä 
minuuteni sen kummemmin kärsinyt. Suljin ne vain yksin-
kertaisesti mielestäni ja yritin välttää parhaani mukaan arjes-
sa sanaa heitä. Olin sieluton ja ruumiiton muisto menneisyy-
destä, jonka oli aika hävitä näistä kuvioista samaan aikaan 
kun ikkunat avattiin vanhan ummehtuneen tuulen väistyä 
uusien raikkaiden edestä, antaa tilaa uudelle. Juuri sitä samaa 
koin ja tajusin olevani. En mitään muuta. En ylevien ja ih-
miskeskeisten tarujen sadunhohtoinen sielu itämässä johon-
kin hienoon odotushuoneeseen odottamaan setä valkoisten 
kutsuvan minut hienostuneelle matkalle loppusijoituspaik-
kaani, jossa kaikki olisi vähän liiankin hyvin ja hienosti hoi-
dettu. Ja kaikki he, minä myös mukaan lukien, hymyilisimme 
ja toivottelisimme lopunelämäämme toisille hymy huulillam-
me hyviä päivänjatkoja ja tiedustelisimme kohteliain sana-
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kääntein toistemme kuulumisia sokeroiduin sanoin. Minä 
olin palasina teidän edessänne koottavaksi yhdeksi aukotto-
maksi tarinaksi teidän kuulla ja ihmetellä miten ihmeellistä 
voikaan olla verta valuvana ja palana kuollutta maailmankaik-
keutta ja tarinanloppuna. Ihan kuin loppua kohden olisin 
tämän aavistanut. Minun ja suhteemme laadun. Että olimme 
kuin pahaisia pikkulapsia tönimässä toinen toisiamme. Me 
kumpikin tiesimme, ettei ollut olemassa mitään muuta kuin 
tyhjyys, mistä olimme kotoisin. Ja jota pidimme kotinamme 
sen ajan kun täällä maanpäällä vierailimme sitä hetkellisesti 
omilla päähänpistoillamme, unelmillamme ja intohimoillam-
me täyttämässä. Ja sitten yhtäkkiä sormennapsaisusta se oli 
poissa. Leikkikalu viety itkevistä käsistämme jollekin muulle, 
joka aloitti samanlaisen matkan, hieman erilaisen vain, tois-
taen kutakuinkin sen mitä aiemmin olin minä täällä juuri 
hetkeä aikaisemmin tehnyt niiden vuosien aikana jolloin elin 
ja nukuin elämäni aikana monta vuotta, harjasin hampaitani 
yhteensä 2890 tuntia. Pyyhin takalistoni 450.000 kertaa. Join 
vettä tuhansia litroja. Poltin tupakkaa muutaman neliökilo-
metrin Amazonin sademetsää ilmaan savuna. Söin lääkkeitä 
tuhansia kiloja. Runkkasin ja nain kuukausikaupalla yhteen 
menoon. Näin painajaisia 660 päivää. Koin onnenhetkiä vain 
satunnaisesti. Muistan niistä vain 3200 tuntia. Mutta sen si-
jaan kärsin ja murehdin lähes kymmenkertaisesti. Muistan 
niistä 28.000 tuntia elämässäni. Elinkö oikeasti elämääni, vai 
olinko täyttämässä vain jonkin ison kokonaisuuden vähäpä-
töistä tehtävää maailmankaikkeudessa, jossa osuuteni olisi 
mitä todennäköisesti jotain sadasosa miljoonan sekunnin 
luokkaa, jos sitäkään? Vai elinkö täällä jonkin toisen elämää, 
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joka eli kauttani ajasta ja paikasta riippumatta aina tämän 
saman elämäni uudelleen ja uudelleen, sitä itse edes tietämät-
tä? En välittänyt siitä, en nyt, enkä eläessäni, sillä olin saanut 
elämäni takaisin vaikkakin kuolleena. Minä olin minä ja 
nämä ympärilläni leijailleet hajut olivat minun. Sisälläni vel-
lova musta ja vihreä neste olivat minun. Ainoa mikä ei ollut 
minun, oli se kohta tässä näytelmässä, jota elämäkseni muil-
le siellä puolen istuville eläviksi itseään luuleville väitettiin 
olevan. Siinä oli se suuri ero miksi minä olin minun enkä 
kenenkään muun. Kaikki tämä näkymätön ei-olevainen ja 
piilossa pysyttelevä oleminen oli vain minun. Olin kuollut 
kuin kivi enkä ollut koskaan aiemmin ollut näin tyytyväinen 
olotilaani, koska se oli minun; vain minun eikä kenenkään 
muun, eikä sitä voitu enää ottaa minulta pois kuten eläessäni 
minulle tehtiin. Nyt oli minun vuoroni haihtua kirjaimelli-
sesti tuhkana ilmaan. Ruumishuoneen krematorion kappelin 
seinätaululla vilkkui minun numeroni ...wer432678uiot…. 
Minut nostettiin arkussa krematorion liukuhihnalle kahden 
miehen voimalla, niin että lopullinen matkani ”Maan uume-
niin” saattoi alkaa. Uunin ovet avautuivat, ja lämmin henkäys 
vastaanotti minut humahduksena ennen kuin ovet sulkeutui-
vat lopullisesti takanani. Katselin vielä uunin lasi-ikkunasta 
miten miehet poistuivat huoneesta sanaakaan sanomatta yhtä 
koruttomasti kuin olivat sinne hetki sitten tuulleet. Tunsin 
miten liekit nielivät minut sisäänsä, ja miten minua ei enää 
ollut hetken päästä sellaisena kuin olin aiemmin kuvitellut 
olevani - muiden maailmojen vankina. Olin vihdoinkin vapaa. 
Olin kuollut. Sekin oli minun. Vain yksin minun. Oma kuo-
lemani. Minun, Yksinäisyyden, jolla ei ollut yhtään ystävää.
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Esipersu Halla
 Hilla – Ahon 

itkuvirsi
Kuolevaisen on ajateltava kuolevaisia asioita, ei kuolematto-
mia. Esimerkiksi kasvien sanotaan olevan elollisia, koska niillä 
on alin hengen taso, kyky ravita itseään. Eläimillä on tämän 
lisäksi kyky aistihavaintoon. Omaa luokkaansa on luomakun-
nan kruununa itseriittoinen ihminen, joka voi tehdä, jos niin 
haluaa, omalle elämälleen ja muille mitä haluaa kyetessään pi-
dättäytymään lukkoon lyömästä asioiden todellista luonnetta. 
Niin minä, esipersu Halla Hilla – Aho, teen nyt kieltäessäni 
itseltäni toteen käyneen painajaiseni lukiessani käsiin saamiani 
Tom of Finlandin salaisia muistelmia. Kokemushan kertoi, että 
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vesi virtasi alaspäin, ellei sitä mikään estänyt, ymmärryksen 
esittäessä tuon tapahtuvan välttämättä. Tiesin toki, että mieli-
kuvitus vailla järkeä oli pelkkää kuvitelmaa, ja mielikuvitukse-
ton järkeily hedelmätöntä. Näin hirveää painajaista. Unessani 
nahka - asuihin, univormuihin ja erilaisiin roolivaatteisiin pu-
keutuneet viiksekkäät homomiehet kävelivät keskellä päivää 
käsikädessä Iisalmen kaduilla eikä kukaan katsonut heitä in-
hoten tai vihamielisesti, päinvastoin. Heille moikkailtiin kah-
viloista ystävällisesti. Eikä tämä vielä mitään. Kiuruvedelläkin 
asui yhdessä kuulemma nuori nuori miespari. Ja mikä pahinta. 
Nämä olivat oikeita miehiä ja miehisiä miehiä. Äänet kuin 
karhulla. Kädet kuin lapiot. Parta kasvoi eikä ominaistuok-
su ollut kukkasten. Valtavia ja karvaisia tyyppejä. Ei mitään 
olankohautuksella sivuutettavia ja kasaan puhallettavia pik-
kuhinttareita, vaan ylivoimaisia, härskejä ja huumorintajuisia 
terveitä jättiläisiä, jotka nauroivat räkänaurua huvittuneina 
jääkiekkomiehekkyydelle: olivat ylpeitä siitä mitä olivat vailla 
häpeää tai pelkoa. Siksi minä kirosin syvimpään helvettiin Tom 
of Finlandin, jonka metsien kätköistä esiin manaavat miehet 
kieltäytyivät unohtamasta maailmani heille kylmänä suihkuna 
niskaan tarjoamaa reilua epäreiluutta, missä se joka ei ollut 
hyväksytty ja josta ei pidetty, kärsi, häpesi ja hävisi eikä kuin 
nämä: bailasivat hymy huulillaan ihan kuin inhoni ei olisi häi-
rinnyt heitä.
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Rakkaus oli liian 
vaikea taitolaji

hänelle
Se joka väitti, ettei katunut tippaakaan elämänsä vääriä va-
lintoja, petti itseään tai valehteli niin sanoessaan peittääkseen 
ympäristöltään sen, että oli kykenemätön mihinkään salai-
seen typeryyteen; että siksi kaikki oli yhtä tahmeaa, onne-
tonta ja epäsuotuisaa, kuin muukin vastentahtoinen hänen 
elämässään - että teki niin kuin käskettiin koska oli maailmas-
saan vain tahdoton kappale, jolla oli tyhjä muoto ja häilyvät 
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ääriviivat – ei muuta.
Näin hänet heitettiin vaihtelevien sattumusten armoille 

Ilman tarvittavia selityksiä, jotta hän tekisi kaiken hiljaa ja 
mukisematta suomalaisen iskelmän ”Rakasta, kärsi ja un-
hoita” – ohjeistamana, kuin tanssien sumussa itsensä ympäri 
pyörien silmät sidottuna vailla tietoa siitä milloin musiikki 
loppui soimasta, vai loppuiko koskaan?

”Niin minäkin. Tunnustan. Kadun elämääni. Inhoan sitä. 
Tekisin kaiken toisin nyt jos voisin. Kokonaan uudella kaa-
valla ja tyylillä. Se mitä luulin rakkaudeksi olikin sen kään-
töpuoli, jota alkuinnostuksen hälvettyä huomasin katsovani 
paksun ikkunalasin läpi. Ja vaikka kosketin lasia, en saanut 
siihen mitään otetta tai tuntumaa. Se vain oli, eikä sillä ollut 
sen syvempää merkitystä minulle tai elämälleni.”

Näin pohdiskeli Tom of Finland, ei se oikea vaan kuviteltu, 
kaikkien mielissä ja kielissä, ja silti suuri tuntematon, suuri 
salaisuus, jonka oikeista ajatuksista tai tuntemuksista ei saa-
nut selvää kaiken hänestä kirjoitetun markkinahenkisen ja 
lineaarisesti etenevän henkilökohtaisen roskakasan keskeltä.

Silti hän olisi antanut, jos se vain olisi ollut mahdollista, 
mitä tahansa, ihan kuten kuka muukin ihminen, jos olisi 
oppinut tuntemaan itsensä ja tietämään miksi teki niin kuin 
teki, ja miksei valinnut toisin.

Onneaan hänkin etsi, löytämättä sitä. Mitä hänelle jäi elä-
mästään käteen? Hyvin vähän kuten kenelle tahansa meistä. 
Lähinnä kai epämääräisiä ja tunteen sekoittamia muistoja 
kipuina takaraivoon ja painajaisunina herätäkseen yöllä sy-
dän tykyttäen hiki otsalla kauhun tunteeseen. Ihmisiä, joita 
ei olisi halunnut muistaa, ja ihmisiä joiden luokse hän olisi 
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halunnut palata sanomaan muutaman sanan kiitokseksi niistä 
kohtaamisista

Mitä onnellisuus loppujen lopuksi oli Tom of Finlandin 
miesten maailmassa? Se oli katupojan kuuropiiloa kujien 
roskisten takaa sydän kamppaillen omaa yksinäisyyttään et-
simistä varjoista, joissa he kukoistivat; sellaista missä ei hai-
kailtu romanttisesti menneisyyteen eikä odotettu parempaa 
tulevaisuutta, vaan iloittiin siitä vähästäkin, usein siitä mitä 
sai ja ei ollut, tai edes ollut tulossakaan.

Siitä vähästä mikä oli paljon: vapaudesta eikä itselleen va-
paaehtoisesti pukemistaan kahleista, vaan vapaana seikkaile-
maan vailla huolen häivää tähtikirkkaan alla omassa vapau-
dessaan ylhäisessä yksinäisyydessään.

Tässä ikuisessa yksinäisten miesten maita ja mantuja kier-
tävässä ritarikunnassa oli vain yksi ohjesääntö: ”Älä luota 
kehenkään. Varsinkaan itseesi tai vaistoihisi ettei sinulle käy 
kuten niille, jotka uskovat mieluummin miellyttäviä valheita 
kuin epämiellyttäviä totuuksia!”

Mutta yhden asian hän oppi. Seksuaalinen intohimo ja sen 
pauloihin joutuminen ei ollut leikin asia. Tai että sille elämän 
pyhittäminen ja siitä itselleen tarkoituksen löytäminen, vei 
hänet pahasti harhaan itse pääasiasta: rakkaudesta, jonka hän 
tajusi liian myöhään olleen liian vaikea taitolaji hänelle.
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Tahdon ja mitään 
muuta en niin

kovasti tahdokaan
Minusta oli tehty tuote ja markkinapelle. Kuolin sopivaan 
aikaan päästäkseni legendojen sarjaan, josta vääntää paitaa, 
merkkiä ja lakanaa Kiinasta Afrikkaan erikielisillä teksteillä 
varustettuna kalliiseen hintaan tottakai! Minua kadutti kaikki 
tämä. Kaikki oli omaa syytäni. En voinut surukseni muuta 
sanoa. Olin häpeissäni ja surun murtama. Ymmärsin itseni 
ehkä sittenkin elämässäni väärin. Muistan sen kun menetin 
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itsehillintäni ja asioitten hallinnan, ja hämäännyin edessäni 
auenneista kirkkaista mahdollisuuksista ja siellä jossain säih-
kyneestä vastustamattomasta kauneudesta, joka veti minua 
kärpäspaperin tavoin puoleensa. Annoin sitten pirulle pik-
kusormen ja se vei koko käteni. Elin elämän lopulta, jota en 
olisi halunnut elää. Jossain vaiheessa pyrkimykseni kasvoi-
vat liioitteleviksi piirteiksi ja saivat ylivallan minusta. Mopo 
karkasi lapasesta ja silloin oli jo liian myöhäistä katua tai 
kääntyä toiseen suuntaan. Ja niin minusta tuli se mitä en 
olisi halunnut olla. Esikuva ja muiden silmissä pyhimykseen 
verrattava ilmiö; sankaritarina ja voimakas yksilö, joka nousi 
aikansa typeryyden keskeltä vastustamaan kaikkea sitä mitä 
silloin suureen ääneen kutsuttiin voimaksi ja nyt pilkataan 
vuorostaan heikkoudeksi. Siksi tahdon enkä mitään muuta 
niin tahdokaan, että unohtaisitte minusta kertovat ihmesa-
dut. Ja ne elottomat elämänkerrat joissa minua ylistettiin tyh-
jänpäiväisten korulauseiden kera maasta taivaisiin, samalla 
kun oma ääneni on tarkoin harkitusti vaiennettu. Kukaties 
juuri he olivat suunnitelleet kaiken hyvin etukäteen? Ehkä 
olinkin heille vain hyvin käsikirjoitetun elokuvan kassakilinä 
korvissa? Siksi kirjoitan vimmatusti näitä salaisia muistelmia-
ni. Tahdon kirjoittaa ylös teille luettavaksi kaiken sen mitä 
menneestä muistin. Yritän katsoa sisälleni, vaikka ympärilläni 
ei ole enää mitään muuta kuin ikuista tyhjyyttä.
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Hitlerin
Olympialaiset

“Kun Helsinki sai kesäolympialaiset vuonna 1947, Olympialaisten turvasa-
teenvarjo levittäytyi maamme ylle viiden vaarallisen vuoden ajaksi.”

- Antero Raevuori kirjassaan “Viimeiset oikeat Olympialaiset

Tämä on omituinen tarina löytämistäni rikkirevityistä päivä-
kirjoista. Ja se vaivaa minua öin ja päivin, niin etten saa siltä 
rauhaa ennen kuin olen nämä kirjoitukset toimittanut ihmis-
ten ilmoille. Löysin nimittäin roskakoriin heitettynä tuhansia 
käsin tuhrattuja sivuja päiväkirjamerkintöjä vuodesta 1935 
lähtien vuoteen 1991 saakka. Lapussa luki ”salaiset muistel-
mani”. Jotain sivuja oli mahdotonta avata. Osa sivuista oli niin 
pahasti palanut ettei niistä saanut mitään selvää. Säästyneet 
sivutkin olivat paikka paikoin vaikeaa luettavaa koska olivat 
kostuneet kyynelistä, ja ne näyttivät taistelutantereelta oman 
oikean minän puolesta muiden rakentamaa valeminää vastaan.

Kaikki oli ollut toisin siitä hetkestä, kun kirjoittaja oli aloit-
tanut omien salaisten muistelmiensa kirjoittamisen paperille. 
Käsiala vaihteli yhtä vinhasti kirjoittajan tunnetilojen mukaan 
kuin vuoristorata. Väliin se oli jyrkkää nousua ja ilonvälkäh-
dyksiä nousevan kesäauringon tavoin. Väliin taas jyrkkää ala-
mäkeä, ja jäätävän kylmää tihkusadetta alkavan talven mer-
kiksi.
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Sisältö oli enemmän kuin jännittävää. Kappale vaiettua ja 
salaista kulissielämää maassa, joka ei ole ollut niitä maailman 
suvaitsevampia omia vähemmistöjään kohtaan. Mutta ne olivat 
myös kriittiset ja siksi ne kiinnostivat minua. Näytti siltä, ettei 
kirjoittaja ollut lainkaan sinut oman porukkansa kanssa eikä 
hänessä ollut haluja olla samaa mieltä muidenkaan kanssa.

En osannut ihan heti arvata kenen kirjoitukset olivat, en-
nen kuin ensimmäisten sivujen jälkeen aloin aavistella niiden 
kuuluvan jollekin hyvin merkittävälle sielulle, jota elämä oli 
puristanut kovaa pihdeissä, mutta joka oli selvinnyt siitä huo-
limatta ja karaistunut. Kuin luin tekstiä eteenpäin, tajusin, että 
kirjoittaja saattoi olla jokin historian unhoon jäänyt tavallisen 
kansan suurmies. Niitä pimeiden metsien ja tuntemattomaksi 
suurten kaupunkien arkivilinässä jääviä yksinäisiä miehiä, jois-
ta pääkaupunkiseudulle pakkautunut tiedostava kansanosa ei 
tuntenut eikä halunnut tunnistaa osaksi suomalaisuutta vielä 
siihen aikaan kun kirjoittaja eli.

Kirjoitus jatkui eteenpäin riipaisevan polveilevana. Aloin 
pikkuhiljaa päästä jyvälle kuinka kummallinen henkilö olikaan 
kokenut kaiken sen ihmeellisen ja oudon, mistä hän kirjoitti. 
Ja uskaltanut niistä vielä kirjoittaa. Mutta millä tavalla? Hän 
ei voinut olla tavallinen kaduntallaaja, ajattelin, sillä hänen 
yllätyksellisen tarinansa levottomat ja juurettomat sielut etsivät 
itseään ja merkityksiä elämissään trapetsitaiteilijoiden tavoin 
vaarallisesti tasapainoillen kohtalonomaisuuden ja sattuman-
varaisuuden välimaastossa itsekään tietämättä mitä lopullista 
pahaa seuraava harha - askel saattoi tuoda tullessaan ja mihin 
viedä mennessään.

”Kun tieto Helsingin “uusista”, vuoden 1940 sodan takia pe-
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rutuksi tulleiden Olympialaisten uusinnasta 1952 oli levinnyt 
maailmalle, sain kirjeen Berliinistä Jurgeniltä, jonka perheen 
luona olin asunut ihan Berliinin keskustan puistokadun, Un-
ter den Lindenin takana, mistä käsin olimme nähneet yhdessä 
hänen ja hänen tovereittensa kanssa kaiken tarpeellisen ja ko-
keneet olympiahuumaa täpötäydessä Berliinissä hakaristilippu-
jen alla Hitlerin Olympialaisissa. Jurgen kertoi haavoittuneensa 
pahoin Berliinin suurpommituksissa keväällä 1945, mutta pe-
lastuneensa toisin kuin hänen koko muu perheensä, joka oli 
pommin osuessa heidän kotiinsa nukkumassa, samaan aikaan 
kun Jurgen oli ollut yövuorossa valvontatehtävissä paikallisessa 
elintarviketehtaassa.”

Jonkin aikaa niitä lukiessani tajusin niiden kuuluvan Tom 
of Finlandille. Innostuin valtavasti teksteistä. Nehän kertoivat 
ihan eri asiasta ja eri sanoin, kuin mitä olimme tottuneet Tom 
of Finlandin kohdalla hänestä lukemaan. Jompikumpi oli siis 
valetta, päättelin. Tarinat tai Tom of Finland, sillä Tom of Fin-
landista kerrotut tarinat olivat liian siistejä, ennalta - arvattavia 
ja siistejä ollakseen totta. Tom of Finland taas itse tuntui olevan 
jotain joulupukin luokkaa hahmona.

Nämä ”salaiset muistelmat” olivat taas niin mielikuvituksel-
lisia, että niistä oli vaikea sanoa olivatko ne totta vai eivät. Vai 
olivatko ne kirjoitettu paroni Munchausenin henkeen ”hieman 
liioittelevasti”, kun kirjoittaja mm. pelastaa ilmatorjuntatykil-
lään Mannerheimin autosaattueen varmalta tuholta, ja tarinan 
lopun mielikuvituksellinen 007 - homovakoojaamailma saisi 
Graham Greenen ”Panaman räätälinkin” haukkomaan kateu-
desta vihreänä henkeään.

Ei se minua kuitenkaan haitannut, sillä juuri nimenomaan 



64

valhe oli erikoisosaamistani, olin nimittäin ammatiltani puhei-
denkirjoittaja. Olin opiskellut ulkomailla yliopistossa valhetta. 
Ja vaikka se oli kaikkialla läsnä, sitä oli ammattimaisesti peitelty 
Herodotoksen keksimin keinoin jo tuhansia vuosia niin onnis-
tuneesti, ettei tavallinen ihminen vieläkään osannut erottaa sitä 
ilman apuvoimia ja selityksiä todesta.

”Jurgen oli sotilasarvoltaan Wermachtin maajoukkojen luut-
nantti ja palvellut sodassa samoin kuin minä, keväästä 1940 
lähtien sodan loppuun asti, jolloin hän oli joutunut venäläis-
ten vangiksi ja viety viideksi vuodeksi pakkotyöhön Siperiaan. 
Kun hän oli vihdoin vapautunut ja päässyt kotiin Saksaan, hän 
huomasi joutuneensa vankeudesta toiseen, sillä se paikka missä 
hän oli ennen sotaa asunut, kuului nyt Venäjän satelliittival-
tiokseen luomalle “kansandemokraattiselle” (natsi) - Saksalle, 
jossa kuri ja armeijan univormut olivat melkein samanlaisia 
kuin esikuvallaan hirttotuomion saaneella natsi – Saksalla-
kin. Jurgen oli samalla hetkellä kun hän oli tämän tajunnut, 
suunnistanut metrolle, joka vielä tuolloin kulki vapaasti en-
nen Rautaesiripun laskeutumista lopullisesti kapitalistisen län-
nen ja kommunistisen idän välille, ja mennyt ensimmäisellä 
metrolle Nollendorfplatsille, missä hän oli noussut metrosta 
ja lähtenyt päämärättömästi hamuilemaan ympäri kaupunkia 
nälkäisenä ja viluisena kunnes löysi kuin sattuman kaupalla 
tätinsä asunnolle, missä sai ruokaa ja pääsi lepäämään siihen 
sakka kunnes löysi ensimmäisen työpaikkansa vihanneskaupan 
apulaisena samoilta kulmilta. “Kerron sinulle sitten loput kun 
tulen Helsinkiin. Ihmettelet varmasti mistä olen saanut sinun 
osoitteesi. Totta ihme se olikin, sillä tapasin täällä vihanneskau-
passani erään hyvin saksaa puhuneen suomalaisen, joka lupasi 
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auttaa minua etsimään osoitettasi. Palan halusta nähdä sinut 
ja kuulla mitä sinulle ja perheellesi kuuluu? Miten te pärjäsitte 
sodassa ja sodanjälkeen kaiken surun, puutteen, hävityksen ja 
menetyksen keskellä? Mitä sinä teit sodan aikaan? Kun olem-
me saman ikäisiä, oletan, että olit itsekin armeijassa ja tapasit 
Suomessa olleita saksalaisia, joita oli siellä tuhansittain ja koska 
osaat hyvin saksaa, olet varmasti ollut heidän kanssaan paljon-
kin tekemisissä jonkinlaisena yhdysupseerina...”

Olin aiemmin toimittanut tunnetun suomalaisen elokuva-
ohjaajan ”elokuvallisen elämänkerran” hänen dramaturginsa 
sekavien muistiinpanojen pohjalta, joten uskalsin tarttua här-
kää sarvista tähän vaativaan tehtävään. Raivasin tilaa kalente-
rista tälle projektille ja aloin liimat ja leikata yhteen selitysten 
kera hänen hajallaan olleita päiväkirjamerkintöjään.

Aloitin innoissani ja uhkarohkeasti valtavan materiaalin lä-
pikäymisen hämmästyäkseni jo heti ensi sivuilta. Olin ollut 
oikeassa. Tom of Finland oli totisesti jotain ihan muuta kuin 
mitä me tavallisesti ihmiset hänen luulimme olevan.

”Enempää en voinut kirjeestä lukea, sillä suureksi häm-
mästyksekseni Jurgen mainitsi tulevansa etsimään tietoja siitä 
samasta komeasta lentäjästä, jonka olin iskenyt silloin sodan 
aikaan Kämpin kulmilta, ja jonka koneen tiedoista olin esi-
kunnassani Suomenlinnassa nähnyt sen ammutun alas. “En 
tiedä muistako Walterin, sen komean nuorukaisen, joka oli 
muuttanut köyhästä Kielin työläisesikaupungeista pää täyn-
nä suuri haaveita Berliiniin ennen Hitlerin valtaannousua ja 
päätynyt myymään itseään Unter den Lindenille “lämpimille 
veljille”. Hän oli niitä harvoja poikahuoria, jotka saivat kuin 
ihmeen kaupalla olla rauhassa, selviytyen jopa vuoden 1935 



66

siveellisyyssäädösten puhdistuksista, joissa säädyttömäksi luo-
kiteltavaa miesten välistä kanssakäymistä sekä muuta sopi-
matonta käytöstä, joka loukkasi julkista moraalia, rangaistiin 
ankarasti, maksimissaan kymmenen vuoden tuomiolla. Ja kes-
kitysleireihin syntyi uusi paarialuokka; kaikkien hyljeksimät 
ja päälle sylkemät homot, jotka kantoivat takissaan merkiksi 
likaisista synneistään ja maanmatoa alhaisemmasta asemastaan 
vaaleanpunaista kolmiota häpeänsä ja kadotuksensa merkiksi 
takeissaan ja lakeissaan. Ja miksi hän selvisi? Sitä ei tarvitse 
varmasti sanoakaan. Hänellä oli “korkea suojelija” suoraan nat-
sivallan huipulla. Eräs niistä harvoista “lämpimistä veljistä”, 
joka ei ollut jäänyt onnekseen kiinni. Niin että hän pystyi, 
jos pystyi, joskus hyvin harvoin ja silloinkin pelkästä sattu-
masta, pelastamaan eteensä sattuneen tuntemansa “lämpimän 
veljen”. Tai heille sulojaan kaupitelleen suositun ja kauniin 
poikahuoran, kuten Walterin eräänä päivänä kun oli hänet 
sattumalta kohdannut taas samassa kadunkulmassa Unter den 
Lindenillä kuin vuosia aikaisemminkin, missä Walter oli seis-
syt kuin uhmallaan passissa odottaen lasittunein silmin kaiken 
toivonsa heittäneenä mitä tuleman piti sen jälkeen kun SS oli 
käynyt pidättämässä viimeisetkin jäljelle jääneet luksuspoika-
huorat edellisenä yönä niiltä kulmilta, heittäen heidät kaikki 
pahamaineisiin keskitysleireihin varmaan kuolemaan. Hän 
otti siipiensä suojiin Walterin, joka lähetettiin myöhemmin 
Luftwaffen koulutuskeskukseen, missä hänestä tehtiin pom-
mikoneen lentäjä, joka lähettiin heti valmistumisensa jälkeen 
Helsingin ilmapuolustuksen tueksi muiden saksalaisten kanssa 
uusilla lentokoneillaan, mutta jonka kone ammuttiin hyvin 
pian hänen saapumisensa jälkeen alas Suomenlinnan lähis-
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töllä venäläiskoneiden toimesta, kun hän oli eksynyt sumussa 
omasta lentolaivueestaan auringon paistaessa suoraan silmiin, 
ja niitä hieroessaan, hän huomasi pilvistä sukeltaneen kuusi 
viholliskonetta kovasti hänen konettaan tulittaen. Laitan tähän 
mukaan Walterin valokuvan lentäjän univormussa muistiasi 
virkistämään, jos olisit sittenkin sattunut hänet tapaamaan!”

Minua alkoi kiinnostaa henkilö myytin nimeltään Tom of 
Finlandin takaa Marguerite Yourcernarin Hadrianuksen muis-
telmien hengessä. Vaikutti siltä, että kirjoittaja puhui samalla 
äänellä kuin Hadrianus. Onnistuin hankkimaan tämän harvi-
naislaatuisen helmen aikoinaan kalliolaisesta divarista. Ja kan-
noin sitä aarteenani monta vuotta mukanani laukussani.

”Muistin kyllä Walterin. Oikein hyvinkin, olihan Walter 
opastanut minua öisin salaa ja muilta tietämättä Unter den Lin-
denillä iskemään upseereita ja antamaan heidän hiplata pientä 
pojankulliani housuistani viinanaukusta ja tupakoista Walterin 
esimerkin innoittamana, mutta silti pidätin hengitystäni epä-
uskoisena kun avasin valokuvan ja näin siellä sen saman ko-
mean lentoupseerin, jonka kanssa olin seikkaillut Esplanadilta 
Ruotsalaisen teatterin vessojen kautta Kaivopuiston rantaan ja 
nainut niin unohtumattomasti, etten ollut koskaan aiemmin 
kokenut mitään niin kaunista ja ihanaa elämässäni. Walter oli 
siis sama henkilö! Vai oliko? Horjuin kahden vaiheella. Miksen 
tullut sitä silloin pienessä hiprakassa huomanneeksi? Olinko 
liian kiimainen ja malttamaton ja vain itseeni sekä omaan tyy-
dytykseeni keskittynyt, etten huomannut hänen todennäköi-
sesti hymyilevän minulle sinä samana Walterina kun kesällä 
1936 kun runkkasimme toisiamme Berliiniin pisuaareissa aina 
“työpäivän päätteeksi” ennen kuin erosimme toisistamme Eikö 
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hän tuntenut minut? Varmasti oli, ei vain viitsinyt tai kehdan-
nut ja halunnut mainita siitä, tai ehkä hän oli ollut aikeissa 
sanoa, mutta aika meni menojaan niin, että Walter päätti jättää 
sen siihen seuraavaan kertaan, jota ei sitten tullutkaan. Tallen-
sin Jurgenin sanat sisääni ja aloin muistella matkaani Berliiniin 
tuona kesänä vuonna 1936 ensin saksalaisella höyrylaivalla, 
jossa matkusti myös urheilijakuuluisuutemme Paavo Nurmi, 
Stettiniin mereltä nouseva kostea yötuuli takkinani palellen 
luihin ja ytimiin asti, olinhan silloin vielä pelkkää nahkaa ja 
luuta. Ja sitten junalla tuuheiden kuusimetsien ja nauhamais-
ten piparkakkukaupunkien läpi ikävänharmaan varjostamaan 
Berliiniin, jolloin näin miten kirjojen kuvaamat ”boddenbroo-
kilaiset” maisemat vaihtuivat lehtien kertomaan uuden konea-
jan sykkivään hulluuteen, joka eli uusien aatteiden syntymisen 
hektisen rytmin sekä äänten kakofonian keskellä kuin riivat-
tuna suuren voitontoivon läpi röyhkeyteen asti itsevarmana 
kuin miljoonia treenattuja lihaksiaan ulkopuolisille pullistellen 
lujemmalla otteella kuin missään muualla. Berliini oli heinä-
kuun lopulla maskeerattu juhlakuntoon Hitlerin Olympialai-
sia varten. Kadut olivat laukaistuja ja siistejä. Kaikkialla taloissa 
roikkui pieniä ja isoja hakaristilippuja ja kaduilla käveli saksa-
laisia sotilaita kaikista aselajeista juhlaunivormuihinsa pukeu-
tuneina. Sillä samalla hetkellä kun astuin junasta ulos Berliinin 
päärautatieasemalla, tunsin olevani kotona ja tunsin aikamme 
lähestyvän - nuorten sotilaiden ajan, kun katsoin minne vain 
näin erivärisiä sotilasunivormuja ja sotilassaappaita, jopa lapset 
olivat pukeutuneet Hitler – jugendin ruskeisiin univormuihin, 
jotka olivat kuin pienoisteos aiemmin lakkautettujen, tunne-
tun homon ja poikaystäviensä kanssa teloitetun Ernst Röhme-
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rin johtamien SA – joukkojen eli ruskeapaitojen univormuista. 
Jurgen seisoi odottamassa minua lappu käsissään, johon oli 
kirjoitettu nimeni, jotta olisin löytänyt väkijoukosta hänet.”

Tom of Finlandissa oli paljon muutakin julkisivun takana 
piilotettua, mikä sai minut kiinnostumaan hänestä. Tom of 
Finland ei ollut mikään julistava ja taisteleva homoikoni, kuten 
hänestä on annettu jälkipolville markkinointimielessä rivien 
välistä ymmärtää, vaan päinvastoin. Minua kiinnosti Tom of 
Finland myös siksi, että tunsin olevani oikeistolainen homo 
enkä tuntenut olevani kotona sen ajan muodin mukaan va-
semmistolaisten militantanttihomojen ja äärilesbojen kaap-
paamaan yhteiskunnallisesti taistelevan tasa - arvohomouden 
piirissä. Ja juuri siksi en koskaan tullut kaapista ulos, vaan elin 
omaa elämääni muista eristäytyneenä erakkona, kuten tuhan-
net monet muutkin kaltaiseni suomalaisissa pienissä maaseu-
tukaupungeissa.

Opiskelin aikoinaan Helsingin oikeistolaisimmaksi titulee-
ratussa ja papin johtamassa vanhakantaisessa Siniristilippua ja 
Talvisotaa korostaneessa “koti -, uskonto - ja isänmaa”- yksityi-
sessä oppikoulussa ylioppilaaksi. Kirjoitin äidinkielen ylioppi-
laskokeessa vapaavalintaisesti keisari Hadrianuksen harvinais-
laatuisesta rakkaudesta nuoreen paimenpoikaan. Sain aineesta 
opettajaltani magnan.

Ylioppilaslautakunta palautti sen kaikkien ällistykseksi ta-
kaisin korottaen sen laudaturiksi. En silloin vaivannut päätäni 
pohtimalla miksi tapahtui kuin tapahtui mitä tapahtui, an-
noin vain olla, sillä minulla oli vielä silloin kova kiire yrittää 
samanaikaisesti sekä elää että yrittää tehdä ja löytää kaikkea 
mielenkiintoista silmieni eteen ihasteltavaksi ja räpläiltäväksi.
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Yhtäkkiä Tom of Finlandin ”salaisia muistelmia” lukiessani 
tajusin olleeni aikaani edellä, ja löysin tämän puuttuvan lan-
gan, joka oli piinannut minua vuosikymmeniä, avaten silmäni 
sepposen selälleen tajuamaan homoasioiden - ja ihmisten oikea 
luonne, kun en ollut muuten ymmärtänyt “elämänkiireitteni” 
keskellä miksi sovinnainen opettajatylsimys oli lähettänyt ul-
koiselta kirjoitusasultaan moitteettoman aineeni ylioppilaslau-
takunnalle vain magnana.

Olin käsitellyt ilmeisen kosketusherkkää aluetta yllättävän 
oudolla tavalla, kirjoittamalla ylioppilasaineeni ennakoivaksi 
kuvaukseksi 60 – lukulaisen kauden päättävästä valistuneen it-
sekkyyden ajan normihedonistisesta homosta, joka oli mielen-
laadultaan oikeistolainen sitä itsekään silloin vielä tietämättä, 
mutta jonka uuden viehätysarvon oli joku ylioppilaslautakun-
nan jäsen ainettani lukiessaan huomannut, nostaen vanha-
kantaisen koti -, uskonto - ja isänmaa- äidinkielenopettajani 
harmiksi arvosanani laudaturiin.

”Ilokseni Jurgenkin oli pukeutunut Hitler – jugendin uni-
vormuun ja mustanahkaisiin kokosaappaisiin. Hänellä oli rin-
nassaan pieni merkki, jossa luki “Vain nuorten on ohjattava 
nuorisoa”. Jurgen kertoi heidän olevan uusi aika, joka käänsi 
kellot kohti tulevaisuutta urhoollisuutta, sankaruutta ja kun-
niaa painottaen. Hän puhui superlatiivein posket punassa, niin 
että näin hänessä perisaksalaisen taipumuksen kaiken suuren, 
erinomaisen ja ylittämättömän ihailuun, samalla kun hän oli 
tieten tahtoen painanut innoissaan vaarallisesti hehkuvan Pe-
don merkin otsalleen. “Saksalaismiehellä on syytä katua vain, 
jos kukaan ei niitä sitä, mitä hän kylvää, sillä vielä eilen olimme 
hajaantuneina eri säätyihin ja luokkiin, vältimme toinen toi-
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siamme, mutta tänään kaivamme hiekkaa yhdessä”, hän kertoi. 
Ja minä uskoin häntä, koska hän oli oman joukkueensa joh-
taja ja matkalla omien sanojensa mukaan ylöspäin, sillä hänet 
ja 24.999 muuta Hitler – jugendin valiojoukkoihin kuuluvaa 
“erinomaisen arjalaista” kuvankaunista nuorukaista oli valittu 
Olympialaisten avajaispäivänä seisomaan koko päiväksi ulko-
maisia vieraita hurmatakseen ja kunnioittaakseen Unter den 
Lindenin itäpäässä sijaitsevan Berliinin protestanttisen kated-
raalin aukiolle Lustgarteniin yhdessä komeiden mustaunivor-
muisten SS:n valiokaarteiksi kutsuttujen henkivartio- osastojen 
kanssa samaan aikaan kun Hitlerin seurue ajoi hiljaa Branden-
burgin portista sisään matkalla kohti Juhlakenttää, mikä oli 
lipputankojen reunustama, ja josta pääsi itse stadionille kah-
den 50 – metrisen portinpylvästornin luokse. Siellä sijaitsivat 
olympiatulen lisäksi katsomot. Päällekäyvän mahtipontisesta 
koristelusta; katujen varret olivat pullollaan isoja, kuusimetrisiä 
olympia - ja hakaristilippuja ja mahtipontisen tornin välille oli 
sijoitettu maailman viittä mannerta kuvaavat Olympiarengasta 
valtavan kellon tikittäessä koko maailmalle merkiksi juuri alka-
neesta natsiajasta, oli vastannut itse Hitlerin suosikkiarkkitehti, 
Albert Speer.”

Juuri tämä näkymätön ydin oli mielestäni myös esiin kai-
vamisen paikka Tom of Finlandin osalta. Kaikki ei ole vielä 
paljastunut hänestä eikä viimeistä sanaa sanottu. Olen täysin 
varma, että hän ihan kuten muutkin suomalaiset, kätki oikean 
ja herkän minänsä syvälle sisimpäänsä eikä hiiskunut siitä tar-
koituksella sanallakaan muille. Tällainen salattu ja piiloteltu 
Tom of Finland on ilman muuta kiinnostava ilmiö nykypäi-
vässä, ja kertoo sinällään jo hyvin paljon ajan muuttumises-
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ta, erityisesti ajassa liikkuvista nykyilmiöistä sekä jotain myös 
pinnallisen “pane mua” – homokulttuurin noususta maailman 
johtavaksi trendiluojaksi.

Aloin pohtia myös kunnolla sitä valtavan radikaalia muutos-
ta suomalaisen homon ihmiskuvassa sekä ajattelumuutoksessa. 
Ja perinteisen jäykän konservatismin väistymistä ja oikeistoho-
mojen esiinmarssia vuosina 1917 – 2017, mikä oli tapahtunut 
järkyttävän lyhyessä ajassa Suomen täyttäessä vain sata vuotta 
“koti -, uskonto – ja isänmaa”- sukupolven rautaisannoksen jo 
syntymälahjanaan saaneesta Tom of Finlandista, sekä niihin 
perinteisiin poliittisiin leireihin väsyneisiin homomaailman 
hiljaisiin toisinajattelijoihin, ja akateemista uraa tekeviin tut-
kijoihin, jotka jos ketkä tiesivät että homon maailmassa oli 
paljon enemmin sellaisia salaisuuksia, joista emme tienneet, 
ettemme tienneet.

”Kun Jurgen oli ollut valiokaartinsa kanssa juhlimassa elo-
kuun kosteana ensimmäisenä päivänä Olympialaisia koko 
päivän, olin kävellyt itseni läkähdyksiin Unter den Lindenil-
lä kunnes yhtäkkiä silmäni nauliintuivat erään makkara – ja 
olutkioskin ympärillä seisovaan kuvankauniiseen poikaan, 
jonka rinnalla Thomas Mannin Kuolema Venetsiassa – kirjan 
Aschenbachin ihailema kaunis puolalainen Tadzio – poika olisi 
jäänyt lehdelle soittelemaan toista viulua, niin kaunis ja kutsuva 
oli tuo näky, että minun oli hieraistava silmiäni monta kertaa 
uskoakseni se todeksi. En uskaltanut liikkua paikaltani, vaan 
jäin Aschenbachin tavoin paikoilleni kauemmaksi ihailemaan 
minut lumonnutta poikaa, ja huomasin hänen ällistyksekseni 
katselleen vain vanhoja tukevia herrasmiehiä, jotka menivät 
puiston keskellä olevaan pisuaariin. Ja tuo katse oli erilainen 
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minkä hän loi ympäristöönsä silloin kun ei katsellut heitä. Se 
oli paljastavan kirkas ja viettelevä, täynnä lupausta hetkellisestä 
ilosta ja kauneudesta, jota ei voinut sen pauloihin joutunut 
yksinäinen mies millään muotoa oman mielenrauhansa ja hou-
suissa pystyyn ponnahtaneen kullinsa takia vastustaa.”

Tom of Finlandin suurin merkitys on vielä edessä, mutta 
jo nyt voi sanoa, että tulevien taistelujen symbolina Tom of 
Finland palautti homouden alkuperän takaisin lesbojen kaap-
pauksen jälkeen sen omaan miehiseen kotiin. Ja ansaitsi siksi 
Tom of Finland – kirjallisuuteen lisänä myös nämä salaiset 
muistelmansa. Minun tehtäväni hänen muistelmiaan toimit-
taessa, oli ennen kaikkea avata muidenkin epäilijöiden mieli: 
antaa kielen laulaa satakielen lailla vapaasti ilman estoja omaa 
epäilijän ja nuuskijan luonnettani toteuttaen.

Mistäkö löysin nämä paperit ja miksi pidin niitä aitoina? 
Uskon että ne olivat aidot. Koin erään menneen hetken niin 
elävästi, ettei se voinut olla olematta jonkun jo unohtuneen 
ihmisen muistoissa kipuina ja tuskana. Antakaa minun selittää 
teille asiaa hieman tarkemmin. Tämä oli varsinkin kinkkinen 
juttu kokonaisuudessaan, jossa kaikki palaset loksahtavat pai-
kalleen vasta lopulla, jos silloinkaan. Eräänä elokuun lopun 
iltana iltalenkilläni silloisen koirani kanssa satuin kulkemaan 
ohimennen Tähtitorninmäen lävitse, kun silmiini pisti roska-
korista pullisteleva, puoliksi palanut käsikirjoitus ja sen vieressä 
tuhansina paloina ilmassa leijaileva paperimeri.

Olin kuullut aiemmin vahvistamattomia huhuja menneiltä 
homosukupolvilta keskustan homojen tapaamispaikoissa Täh-
titorninmäen hurjasta homohistoriasta, ja siksi lähestyin tätä 
ylimaallisen legendan sijan homojen mielissä saanutta mennei-
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den aikojen nautintojen pyhintä temppeliä sydän pamppaillen 
ja kädet hikoillen, ihan kuin joskus kauan sitten ensimmäistä 
kertaa toisen pojan kohdatessani.

Ensisilmäykseltä paikka näytti tyhjä. Hieraisin epäuskoise-
na silmiäni olihan kaunis kesäilta. Olisi luullut että kuuluisa 
paremman väen näköalapaikka vetäisi puoleensa ainakin ulko-
maalaisia turisteja. Toisella silmäyksellä huomasin siellä kulke-
van, toisistaan mahdollisimman erillään ja toisiaan vältellen, 
yksinäisiä miehiä, joiden katseista ei voinut erehtyä mitä he 
olivat sieltä etsimässä. Tähtitorninmäki eli siis omaa elämäänsä 
ympärillä olevasta ajasta piittaamatta.

Istuin puistonpenkille ja samalla tunsin jonkun koskettavan 
hienovaraisesti olkapäätäni, mutta vetävän sitten peloissaan 
kätensä pois. Koirani alkoi haukkua vimmatusti, mutta kun 
känsin pääni taakse, en nähnyt takanani mitään muuta kuin 
tyhjää. Kauempana penkillä näin juuri ja juuri istuvan nuoru-
kaisen, jota tuskin huomasi. Hänen ohitseen kulki muutama 
vanhempi herrasmies pysähtyen hänen eteensä kuin kysyäk-
seen jotain. Joskus heitä tuli kaksin kappalein tehden aina he 
saman yllätyksettömän iskuyrityksen nuorukaiselle lompak-
kojaan käsissään vilauttaen, mutta tämä pudisti vain päätään 
kieltämisen merkiksi.

Muilla puistonpenkeillä ei näkynyt ristinsielua. Tähtitornin-
mäellä oli puistonpenkkejä harvakseen. Oikeastaan Tähtitor-
ninmäkeä oli vaikea kuvailla eurooppalaisessa mielessä puistok-
si, sillä vain siellä täällä oli muutama pensas. Muuten se näytti 
hyvin parturoidulta nurmikolta, jonka joka kulmasta oli hyvä 
näkyvyys sen äärimmäisiin laitoihin, ihan kuin vihjeeksi siitä, 
ettei mitään luvatonta saanut eikä voinut tehdä ennen pimeän 
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tuloa.
Ilma oli lämmin ja kuin käsin kosketeltavaa hienoa samet-

tia. Iltahämärän läpinäkyvä harso laskeutui Tähtitorninmäen 
päälle kuin huntu luoden mäelle oman tarunhohtoisen tun-
nelmansa auringon katoavien säteiden heijastuessa äkilliseen 
pilkkopimeyteen kuin sädekaihtimet. Katsoin nyt uudelleen 
siihen samaan suuntaan, missä vielä hetki sitten oli istunut 
yksinäinen nuorukainen, ja huomasin ällistyksekseni, että heitä 
oli yhtäkkiä kymmeniä samanlaisia, toistensa kanssa juttelevia 
ja toisiaan kaulasta pitäviä nuorukaisia istuskelemassa puiston-
penkeillä, nojailemassa istutettuja puita vasten, tai kävelemässä 
hiljakseen käsikädessä vanhempien herrojen kanssa ympyrää 
Haaksirikkoiset – patsaan ympärillä.

Silloin vasta huomasin puiston laidalla seisseen pimennetyn 
poliisiauton, ja auton ulkopuolella seisseet poliisit, joiden uni-
vormut olivat sotaa edeltäviltä ajoilta samoin kun autokin. Kat-
soin ympärilleni ja silmieni tottuessa pimeään, huomasin myös 
poikien ja miesten pukujen ja kampausten kuuluvan samaan 
aikakauteen. Ja ymmärsin katsovani kauas taakse menneen ajan 
hämärään jonkun ihmeellisen sattuman oikusta, jota en vielä 
silloin itse ymmärtänyt.

Näin miten upseerin univormuun pukeutunut vanhus otti 
salkustaan paperinivaskan ja sytytti sen armottomalla tahdilla 
roskakorin yläpuolella samalla repien vimmaisesti kirjaa kä-
sissään riekaleiksi. Minä näin silmissäni jotain sellaista, jota ei 
ollut olemassa, mutta joka kävi muistuttamassa omasta olemas-
saolostaan yhtenä tuulenhenkäyksenä kuin kerran täällä näy-
teltyjen tapahtumien vuosijuhlaa sadasosasekunnin nykyaikaa 
muistoilla härnäten.
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Näin jonkun toteutuneen unen. Näin kaiken sen mikä sil-
loin oli yhdessä sadasosasekunnissa tapahtunut, tai ollut nähtä-
vissä ja ymmärsin mitä ajan kuluminen muistoissa merkitsi ja 
miksi sille oli keksitty nimeksi unohdus. Kaiken tämän saatoin 
havaita tarkkaan vain katsomalla äärettömyyteen. Sillä heti kun 
aloin katsoa lähelle en nähnyt enää mitään muuta kuin roska-
korin, jossa paloi kasa papereita.

Sammutin tulen. En nähnyt ympärilläni ketään muuta. 
Otin tulelta säästyneet paperit itselleni ja sulloin ne takkini 
vuoren sisään niin että näytin varmasti ulkopuolisin silmin ku-
mirenkaista kootulta michelinmieheltä. Muistelmat vaikuttivat 
minuun syvästi. Ne olivat aidontuntuiset ja kiinnostavat osin 
siksi, että ne oli kirjoitettu sydänverellä ikään kuin tunnustuk-
siksi jälkipolville.

Ja koska ihminen muistaa mitä itse haluaa, ja unohtaa evo-
luution nimissä heti silloin, kun muistaminen oli vahingollista, 
oli tässä kohdin juuri mielestäni penkomisen paikka Tom of 
Finlandin muistojen oikean ihmisen mentävässä isossa mustas-
sa aukossa kysymyksellä, joka kaipasi ennen kuin aloin tämän 
työn vastausta: millainen hän olisi miehiään ihailemiensa nat-
sien kanssa tänään jos hän eläisi. Oliko Tom of Finlandin kiin-
nostus äärioikeistoon ja tietynlainen yleisen hyvän vieroksunta, 
tai alempien ryhmien väheksyntä puhtaasti vain esteettistä, vai 
oliko sillä myös synkkä poliittinen ja eettisesti kieroutunut pi-
meä ulottuvuutensa?

”Silloin muistin Tähtitorninmäen pisuaariin. Ja seuraavan 
kerran muutaman minuutin perästä kun pisuaariin meni taas 
vanha tukeva herrasmies, poika nyökkäsi hänelle hyväksyvästi 
kuin kutsuun vastaten, ja hieraisi vaivihkaa paisunutta etumus-
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taan. Katsoi sitten ympärilleen varmistuakseen ettei kukaan 
ollut nähnyt häntä ja mitä teerenpeliä hän näiden vanhojen 
ukkojen kanssa kävi, ja astui tukevan pukumiehen perässä pi-
suaarin sisälle minä sydän sykkien ja kädet jännityksestä täris-
ten hänen kannoillaan. Pisuaarissa ei ollut ketään muita kuin 
me kolme. Poika seisoi taaimmaisessa nurkassa ja riisui no-
peasti housunsa nilkkoihin, niin että vanha herra saattoi ottaa 
hänen sykkivän kullinsa ensin käsiinsä tunnustellakseen sen 
suonikkuutta ja isoa muotoa ja sitten odottavaan suuhunsa. 
Poika runkkasi samalla isoa ja lähes valkoista kulliaan kun mies 
hieroi toisella kädellään hänen pakaroitaan ja toisella kädellään 
hänen omaa pientä, mutta paksua kulliaan. Poika alkoi samalla 
rytmikkäästi naida miehen suuta kunnes päästi tukahtuneen 
kiljahduksen suustaan ja miehen suusta valui virtana hänen 
poskilleen valkoista paksua pojan spermaa. Samaan aikaan 
laukesin minä inahtaen ja piilopaikkani heille paljastaen. He 
katsoivat minua hetken, mutta eivät välittäneet minusta.”

Entä sitten tämä ulkopuolisen silmin kummalliselta vaikut-
tava saappaannuoleminen, ihan kuin hän itse olisi luullut ole-
vansa “pikku – Galigula”. Eikö tähän kiellettyyn hedelmään 
liittynyt samaa vallanpitäjien kulisseissa tukemaa alistamisen ja 
nöyryyttämisen iänikuista showta kuin poliittisesti perverssiin 
äärioikeistolaisuuteen, ja juuri Tom of Finlandin ihailemiin fa-
sistisiin koppalakkiunelmiin, jossa univormut eivät ole aitoja, 
vaan korostavat enemmänkin teatraalista tehtäväänsä olla vain 
näön vuoksi olemassa, ihan kuin yksilökin vain massaa varten, 
samalla kun esitetty rooli liitti näyttelijänsä pukeutumalla ja 
riisumalla univormun ja koppalakin päälleen sekä siihen sere-
monialliseen myyttiin, missä loppujen lopuksi nautinnon ta-
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kaa paljastui aina tuttu ja yhtä ilkeä virnistys; kaikkialla valtaa 
pyörittävän - oli kissa sitten musta tai valkoinen - maailman 
vastenmielinen pari: alistaminen ja ylivalta sekä vapauden rais-
kaaminen.

”Poistuin saman tien kiireen vilkkaa vielä housuja lennossa 
napittaen naama punaisena häpeästä ja kiinnijäämisen pelos-
ta ihmisvilinän kasvottomaan tungoksen turvaan. Viimeisen 
kerran kun katsoin poikaa ja miestä lähtiessäni, näin tukevan 
herrasmiehen ottaneen lompakostaan paksun nipun setelei-
tä ja ojentaneen ne pojalle kuiskaillen jotain hauskaa hänen 
korvaansa, pojan nauraessa ja suudellessa kiitokseksi miehen 
roikkuvaa suuta ja paksuja poskia. Juoksin kovaa vauhtia min-
kä vain kintuistani sain eteenpäin katsomatta taakseni, sillä 
pelkäsin jääväni kiinni ja paljastuvani koko Berliinin huutaessa 
pääni yläpuolella ja osoittavan sormillaan syyttävästi millainen 
paha ja syntinen minä suomalaisturisti oikein olin Olympia-
laisia pilaamassa, kunnes tulin toisen samanlaisen olut – ja 
makkarakioskin lähelle, jossa oli myös samanlainen pisuaari, 
ja näin jälleen ihmeikseni saman kauniin pojan seisovan sen 
lähistöllä passissa seuraamassa pisuaarin sisään menneitä van-
hoja herrasmiehiä ikään kuin heidän arvoaan silmillään mit-
tailen, niin kuin tekikin. Kaunis poika huomasi minut ja nosti 
kasvoilleen hyväksyvän ilmeen nyökäten minulle ystävällisesti 
merkiksi tulemaan luokseen. ”Ihmettelet kai miksi olin jo tääl-
lä ennen sinua?”, hän kysyi minulta ja vastasi itse. ”Se rikas 
höpsö huomasi sinun ihastuneen minuun ja heitti minut tän-
ne kaksipaikkaisella urheiluautollaan lennossa, näimme sinun 
kipittävän auton rinnalla henkesi uhalla sillä arvasimme sinun 
pötkineen kauhuissasi heti pakoon kun laukesit käteesi siellä 
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vessassa. Oli kai ensimmäinen kerta vai mitä?”
Siksi yritin löytää “sen” Tom of Finlandin piirrosten ja myy-

tin takaa. Kiinnostuin erityisesti niistä kohdista, joissa näytti 
löytyvän pitkään tyhjää hänen elämässään, kuten peitellyssä 
ja sokeroidussa sota - ajassa, liian vähälle huomioille jäänees-
sä pianistihaaveissaan, ja ohuesti kuvatuissa kokemuksissaan 
Hitlerin Olympialaisista, sekä sille todelliselle minälleen, joka 
koki miten koki – ja ei varmasti hiiskunut siitä kenellekään 
– elämänsä tappiot ja nöyryytykset; aivan erityisesti sodan jäl-
keen oman maansa nyrpeän suhtautumisen itseensä, hiljaises-
ti kaiken tämän pakon edessä sisäänsä häpeänsä kera niellen, 
luoden näistä pettymyksistä oman itsensä märäksi päiväuneksi 
ylimaallisen komean Tom of Finlandin eroottisesti innokkaasti 
hääräileväksi yhden yön miespäiväperhoseksi, joka eli hävyttö-
män irstaan elämän paperilla hänen puolestaan, nauttien ja ila-
koiden surutta ilman arjen raskauttamia taakkoja lihaksikkailla 
piirrosharteillaan, ihan kuin Aku Ankka ilman pöksyjäänkin, 
samalla kun Tomppa ensin uhrasi kaikkensa asialleen, kohda-
takseen lopulta vain sen tyhjyyden.

”Kakistelin kurkkuani ja nyökkäsin hänelle vastaukseksi ja 
kerroin olevani Suomesta. “Ei se mitään mistä olet. Voin aut-
taa sinua, jos todella haluat? Jos haluat saada kullia ja nauttia 
siitä? Ja jos haluat ansaita sillä matkarahoja vielä parempi? Sillä 
tiedän kaikki salaiset paikat täällä mistä saa sitä mitä kukin 
oikeasti sisimmissään haluaa heti kun valot on sammutettu ja 
naamiot riisuttu. Etenkin nyt kun kaupunki on täynnä sotilai-
ta, jotka haluavat naida nuoria poikia ja maksaa siitä kunnolla 
“Olympialisää”. Tiedän sen paikan missä he odottavat meitä!”, 
hän sanoi ja veti minut ihan lähelleen, niin että spermasta vielä 
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märät kalumme housujemme läpi koskettivat toisiaan. Sinun 
tulee muistaa nähdä kaikki se mitä tulet näkemään, ei proosana 
vaan runona! En silloin vielä ymmärtänyt mitä hän tällä mah-
toi tarkoittaa. Vasta sodassa kun häntä muistelin, tajusin ettei 
runous merkinnyt hänelle vain kauniita sanoja, vaan kykyä 
nähdä myös tarkasti kauneuden ja rumuuden taakse; runous 
oli hänelle kaikkea sitä mitä ei kirjoitettu ylös ja havainnoitu 
tarkkaan, se oli epävarmoja mielipiteitä, pahoja aavistuksia, lo-
puttomalta tuntuvia odotuksia, yksinäisiä tuntemuksia, tuulen 
kuiskimisia, luvattomia silmäyksiä ja pettymyksiä – ei muuta 
kysymyksellä: kumpi “minä” oli todellinen ja kumpi ei: sekö 
joka kulki kadun varjoisella puolella, vai se joka paistatteli aina 
auringossa? Hän vannotti minua vielä lopuksi ikäänkin varmis-
taakseen lojaalisuuteni hänelle ja yhteiselle asiallemme.”

Huomasin kokoavani palasista yhteen harvinaislaatuista aar-
retta. Olin sattumalta löytänyt todellisen Tom of Finlandin oi-
kean ääneen. Löytöä voisi pitää homomaailmassa samanlaisena 
suurena saavutuksena kuin 1800 - luvun toisen jälkipuoliskon 
neandertalinihmisen löytymistä, sillä siinä missä neandertali-
nihminen ja nykyihminen elivät pitkään samoilla alueilla ja 
olivat risteytyneet, minkä seurauksena nykyihmisessä oli hiu-
kan neandertalinihmisen geenejä, Tom of Finlandin miehiset 
miehet ja nykyhomo olivat samoin paitsi, että Tom of Finland 
oli ruumiinrakenteeltaan lihaksikkaampi ja hiukan nykyho-
moa ryhdikkäämpi.

Oli ihan kuin olisin löytänyt hämmentävän ja ennalta - ar-
vaamattoman sisällön tavaramerkkiin nimeltään Tom of Fin-
land. Joka kerta kun löysin uuden sivun, jonka pystyi vaivatta 
yhdistämään muihin sivuihin, aloin hahmottaa niistä ennen-
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näkemättömiä ja äärimmäisen vaikuttavia kokonaisuuksia, ja 
siksi pompin puolihulluna naurettavalta kuulostavia riemun-
kiljahduksia suustani päästellen innostuksesta tasajalkaa kun-
nes muistin, ettei kukaan koskaan todennäköisesti lukisi tai 
ottaisi todesta näitä kirjoituksia, koska niitä ei virallisesti ollut 
olemassa eikä niillä ei ollut riittävästi markkina – arvoa. Tai 
hänestä jo kirjoitetut lukuisat elämänkerrat olivat vieneet asian 
tiimoilta uutuusarvon ja ensijännityksen innostuksen.

Mielenkiintoiseksi Tom of Finlandin koppalakkisten saap-
paannuolijaunelmoitsijoiden touhut tekee se, että nämä alussa 
tavallisilta naapurinpojilta näyttäneet miehekkäät miehet tuli-
vat valmiiksi puettuun teatterimaailmaansa syntymällä puhtai-
na ja karvattomina teinipoikina faunimaisen halun kohteiksi, 
jotka kukin omilla tahoillaan olivat nielleet karvaasti kurk-
kuunsa nöyryytyksen. Ja alistuneet vapaaehtoisesti himonsa 
ja halunsa kieltämiseen ympäristönsä paineista psykologiseen 
kidutukseen ilman ruumiillista tuskaa, aloittaen näin himonsa 
riivaamina myyttisen homomatkansa esittämällä aluksi viatto-
man sivustakatsojan vähäpätöisen avustajan roolit äärimmäi-
sestä alistuvaisuudesta sen toiseen äärimmäiseen pisteeseen, 
siirtymällä kehon miehistyessä kohti voimakkaampaa, ja omia 
halujaan ja himojaan estoitta toteuttavaa miehistä Tom of Fin-
land -machomiestä.

Mutta koska kyse oli puhtaasti vain rooleista ja teatterilei-
kistä, missä homot eivät voineet, eivätkä halunneet elää ilman 
kuvitelmia ja itsepetosta, koppalakkisten saappaannuolijau-
nelmoitsijoiden halujen ja himojen tyydytyksestä muodostuu 
ainoa asia, joka tarjosi heille merkityksen elämässään ja tuo 
siihen lohdutusta, jättäen heihin heidän haluamansa mieliku-
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vat, tai oikeammin sanottuna: pakkoroolittaa nämä ”nahkaiset 
jenkkitomoffinlandit” elämään kuin unessa ja tallustelemaan 
kenenkään huomaamatta päivänvalossa arjen keskellä ilman 
sen kummempia seurauksia, heräten kunnolla unestaan vasta 
puettuaan ylleen nahkaroolivaatteensa eloon sellaisina kuin he 
luulevat olevansa, ja haluaisivat aina ja ikuisesti olla; komeina 
ja lihaksikkaina prätkäpoikina Marlon Brandon ja James Dea-
nin yhteisten petileikkien keskellä haaveillen; että heillä olisi 
kaksi toivetta jotka hyvänä haltiana heidän märissä päiväunis-
saan toimiva jumala - Tom of Finland heille täyttäisi; päivän-
valon kestävä ja heterolta näyttävä mukava ja helppo elämä, ja 
sen pimeämpi yöpuoli, todellisen minän mukainen salattu ja 
tarkoin ulkopuolisten katseilta piilossa pidettävä irstas ja sper-
mantäyteinen Tom of Finland - homoelämä.

”Tästä et sitten koskaan puhu muille. Tuliko selväksi? Tämä 
on hengenvaarallista peliä. Itse johtaja Hitler tappaa meidät 
omin käsin jos tästä kuulee! Ymmärrätkö? Sillä tämä on yhtä 
totista kuin Oscar Wilden sadussa “Onnellinen prinssi” koiras-
pääskyn ja prinssipatsaan rakkauden kuolemaan johtanut suu-
delma. Saksan urheilulla ja tällä juhlalla on Hitlerin mukaan 
vain yksi tarkoitus: vahvistaa kansallishenkeä valamalla näihin 
ihmisiin sotia varten tarvittavaa lujaa toveruutta, joita kansa 
tarvitsee kun muuta ei enää ole, selviytyäkseen kaiken sen pa-
han seasta mihin tämä johtaa heidät lopulta sitten kun nämä 
juhlat ovat yhdentoistapäivän päästä päättyneet ja kaikille on 
suureksi kauhuksi paljastunut näiden notkeiden atleettien ole-
van vain eläviä luurankoja, joiden teeskennelty ja markkinoitu 
elinvoima on pelkkää teatteria ja mekaniikkaa, minkä ponnis-
teluiden itsetarkoituksena, vailla muuta päämäärää, on yrittää 
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välttää kuolemaa tappamalla muita! Hitler vain esittelee täällä 
tällä tavalla koko viattoman Euroopan katsellessa sinisilmäisinä 
ja kirkasotsaisina heille heidän omat komeat teloittajansa! Ym-
märsin vasta myöhemmin mitä Waltteriksi esittäytynyt poika 
minulle halusi rivien välistä elämänohjeeksi kertoa vastakoh-
tana todellisuuden ja todellisuudelta näyttävän näkymättömän 
verhon sisällä, jotta jokainen syntyvä tunne ja ajatus nostattaisi 
hänessä kunnon humoristin tavoin esille vastakohtansa, joka 
Walterin tapauksessa oli hauska ja leikkivä sekä kurittomasti 
kujeileva kaunispoika myydessään sulouttaan vanhoille kuiville 
kääkille, ja sillä kunnolla rahastaessaan vaikka olikin oikeassa 
elämässä rillit päässä kirjaimellisesti mitä vakavin ja syvällises-
ti maailmaa ja sen sairaita arvoja kyseenalaistava pohdiskelija 
ja varsinainen pikkuälykkö, ja siksi hyvin masentunut ja it-
setuhoinen, ja vähät paradoksaalista kyllä, mistään ulkoisesta 
välittävä.”

Kun historia romahtaa ihmisten syliin, syntyy niitä syviä 
railoja, joita kutsuttiin yleisiksi traumoiksi. Kuten Tom of Fin-
landin kohdalla oli sota - ajan kokemuksia nopeasti sivuuttaen 
yritetty selittää. Vaikkei maailmassa ollut todistettavasti mitään 
muuta pysyvää kuin muutos. Juuri siksi oli mielenkiintoista 
hieman pöyhiä “hänen totuudeksi” väitettyjä totuuksiaan, ja 
ajattelumaailmaansa oppi – isien, Ranskan Suurta Vallanku-
mousta haukkuneen Edmund Burken sekä Kari Suomalaisen 
pilapiirroksissaan paksuksi kypäräpäiseksi papiksi kuvamaan 
kokoomuksen silloisen aatteellisen isän ja entisen pääminis-
terin sekä arkkipiispa Lauri Ingmanin välillä, sillä Ingmanin 
mukaan Tom of Finlandin edustamaa vapautuskäsitystä vas-
taan moraalisten arvojen säilyminen ei voinut olla yksilöllisten 
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halujen ja toiveiden varassa, koska juuri tällainen vapaus johti 
epämoraalisuuteen ja silmänpalvomiseen sekä teeskentelyyn.

Burken mukaan kaikenlainen kekkulointi auktoriteetteja ja 
säädöksiä vastaan johti kaaokseen - sen sijaan konservatiivisen 
kehityksen tuli hänen mukaansa nojautua kansakunnan men-
neisyyteen, identiteettiin ja perinteisiin - näistä asioista hieman 
eri sanoin, Tom of Finland puhuu kirjeidensä kautta kotivä-
elleen rivien välistä ”burkelaisittain”, minkä voi tulkita hyvin 
myös omien sekavien tunteiden ja syyllisyystuntojen peittely 
- yritykseksi lepertelemällä tuttuja latteuksia, tai tyynnyttelyksi 
ja menoksi siitä ”ali mistä aita oli matalin” - taktiikalla, viita-
ten perheen vahvaan “koti -, uskonto - ja isänmaa” - linjaan. 
Jo tämän pitäisi paljastaa lukijoille hänen puhuvan pehmoisia 
turvatakseen epävarman selustansa, ja varoneensa siksi visus-
ti paljastamasta todellista itseään. Juuri siksi Tom of Finland 
hyppii näissä ”salaisissa muistelmissaan” kurittomasti aihees-
ta toiseen ja päästää suustaan mitä tahansa hänen mieleensä 
pälkähti, sillä sekin on hänestä todempi kuva kuin mitä vain 
hänestä esitettyihin tosiasioihin tuijottamalla voi saada.

”Myöhemmin sain selville, että hän oli sitä myös kiristäes-
sään ja varastaessaan joiltakin heistä aika muhkeitakin omai-
suuksia käteisten, kellojen ja arvokorujen lisäksi, kuten eräältä 
häneen tulisesti rakastuneelta paronilta kokonaisen kerrosta-
lokolmion keskustan parhailta paikoilta heti Olympialaisten 
jälkeen, ja hyvin vaarallinen rikollinen ja hävytön murhamies 
sekä ovela kaksoisagentti SS:n ja SS:n uhrien välillä, jotka kul-
kivat herrasmiehen kaapuun pukeutuneina saalistajina alaluo-
kan ja rikollisten suosimissa kortteleissa ja keskustan haisevissa 
pisuaareissa sekä öisten puistojen suojaisissa siimeksissä pane-



85

massa, runkkaamassa ja esittämässä omituiselta näyttäneitä 
sadomasokistisia alistamisleikkejään ja isä – poika - seksiroole-
jaan mitä erilaisempiin mielikuvituksellisiin palvelija/isäntä - 
asuihin pukeutuneina paljaat perseet ja pystyssä sojottavat kul-
lit vain kuunvalossa välkkyen. Ymmärsin Walterin salaisen. Tai 
oikeammin hienovaraisen vihjeen sanoman minulle olleen se, 
että jotta pystyisin jatkuvaan itsepetokseen mitä selviytymiseni 
tästä lähin heteroiden keskellä vaati tulematta paljastetuksi, 
häväistyksi ja karkotetuksi mitä julmemmilla keinoilla heidän 
keskuudestaan, minun oli petettävä koko ajan toisia mitä am-
mattimaisemmin. Ja aloitettava se jo nuorena oppiakseni siinä 
yhtä hyväksi kuin hän lajinsa kiistattomana mestarina oli, toi-
mittava niin ettei kukaan pääsisi selville todellisesta luontees-
tani. Ja ajatuksistani. Tai siitä ettei niitä ollut, kuten hän väitti 
omalla kohdallaan olevan, jotta olisi kestänyt kaiken sen mitä 
tällainen asenne mukaan toi siinä raskaassa maailmassa missä 
hän silloin eli. Ja joka olisi lopulta kuitenkin hänen mukaansa 
kaikkien ihmisyyttä vastaan toimivien vääjäämättömien ja epä-
onnisten lakien mukaan ajan myötä nujertava hänet, siksi että 
ihminen ei hänen mielestään ollut pelkästään asioiden alulle-
panija tai hallitsija, vaan nöyrän pieni osa erilaisia tilanteita.”

Tom of Finlandin ajatusten ja olemuksen taustaa miettiessä 
tulee myös muistaa, että kansallisromantiikan ja sitä seuranneen 
romanttisen yhden kansakunnan kansallismielisyyden nousun 
myötä varjopuoleksi oli syntynyt jo 1800 – luvun lopulla myö-
hempää oikeistolaista ääriajatteluja voimakkaasti ruokkinut 
valtiollinen kasvatus. Se ulottuminen pikkukaupunkien alem-
paan keskiluokkaan, joissa opettajat ja muut itsenäisyysajan 
muokkausinstituutiot virkamiehineen toimivat valtiolliseksi 
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hallitsemiseksi ja vallankäytöksi muuttuneen kristinuskon uu-
sina Paavaleina sädekehät päidensä yllä selittämässä, opasta-
massa ja ohjaamassa kyseenalaistamattomina auktoriteetteinä 
valtion virallisina persoonallisina jatkeina kansalaisia, osaten 
selittää puhki omiin ja valtion tarpeisiin totuuden, jonka lo-
pullisen version äärivanhoillinen ja taikauskoinen sekä juma-
lastaan väärin juopunut, Tuomas Akvinolainen oli viimeistellyt 
Summa Theologiassaan selittäessään, miten näiden tavallisten 
ihmisten sielullinen erilaisuus riitti perustelemaan myös viat-
tomuuden tilassa sen, että yksi ylempi ja parempi ihminen sai 
hallita muita ihmisiä johdattaakseen heitä parempaan elämään 
heidän tahdostaan välittämättä.

”Siksi en näistä asioista puhunut muille enkä ole hiiskunut 
niistä sanallakaan tähän päivään asti kenellekään ulkopuolisel-
le mitään. Kerran Jurgen esitteli minut Walterille ohimennen 
kun olimme menossa Jurgenin kanssa yhdessä Olympiastadio-
nille, mutta yhteisestä sopimuksesta en ollut tuntevinaankaan 
häntä, ettei suhteemme intiimi ja luottamuksellinen laatu olisi 
paljastunut, ja minä joutunut väistämättä huonoon huutoon 
ja natsi - Saksan epäilyttävien henkilöiden listalle heti alkuun-
sa. Jurgen mainitsi myöhemmin yliolkaisesti Walterin olleen 
entinen Hitler – jugendin Berliinin osaston aluejohtaja. Joka 
“erosi tiputtuaan hevosen selästä ja loukkaannuttuaan selästä 
parantumattomasti”, vaikka tiesin Walterin kertomuksista hä-
nen saaneen turpaansa oikein kunnolla niin että tukka lähti 
kilpailevilta pojilta. Tämän joukkion johtajana juuri Jurgen 
oli silloin häärinyt, vaikkei sitten päässytkään yllätyksekseen ja 
harmikseen Walterin paikalle, joka oli pedattu eräällä puolue-
liitin lahjattomalle öykkäripojalle, joka paljastui myöhemmin 
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ilmiannon jälkeen myös homoksi, ja teloitettiin myöhemmin 
yhdessä nuoren poikarakastajansa kanssa kesken yötä sänkyyn-
sä asian tultua ilmi sodan viimeisenä vuonna. Jurgenin joukko 
ei tätä tiennyt, sillä he olivat halunneet vain viattomasti oman 
“puhtaan ja synnittömän arjalaisensa” johtajaksi sen jälkeen 
kun Walterin homouden oli heille paljastunut joku nuori kie-
likello kädessään iso setelitukko SS:lta, väitteenä Walterista 
vanhana SA:laisten ruskeapaitojen panopuuna SA:n teloitetun 
homojohtaja Ernst Röhmerin ajoilta, joka sattui vielä vaaralli-
sesti olemaan tottakin, mutta jolloin melkein koko “lämpimien 
veljien ja heidän poikahuoriensa” salainen verkosto, mikä oli 
kivunnut ylimmälle natsihierarkian huipulle itsensä Hitlerin 
läheisyyteen asti vaativien hämäysten ja uskaliaasti tekaistujen 
peitetarinoiden turvin, oli hiuskarvan ja muutaman väärin lau-
sutun sanan varassa ettei olisi paljastunut.”

Tom of Finlandin luoja on haluttu nähdä ”joko tai akselilla” 
- mitattuna, joko hyvänä tai huonona taiteilijana, tai homopor-
non ikonisena ja valtakulttuurin tietoisuuteen sankarillisesti 
murtautuneena uranuurtajana. Kukaan ei ole halunnut puut-
tua hänen henkilökohtaisessa elämässään syvälle juurtuneisiin 
ideologisiin valtavirtoihin, jotka pohjimmiltaan kyntivät sy-
vällä fasismin ulkoisessa viehätyksessä oikeiston äärilaidoilla.

Huomasin nimittäin heti häneen tutustuessani, että poliitti-
sesti korrekteista syystä tämä puoli oli peitelty Tom of Finlan-
dista visusti piiloon niin taidehistoriallisissa tutkimuksissa kuin 
hänestä kertovissa henkilökirjoissakin. Ja lisäksi vielä hänen 
taidenäyttelyjensä yhteydessä – erityisesti vaarallisen viehätyk-
sen salaperäinen ihailu Natsi – Saksaa kohtaan, samoin kuin 
heidän sadomasokismiin röyhkeästi yllättäneet väkivaltaan tih-
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kuneet SS - univormunsa, väittäähän hän siskonsa epäilyistä 
huolimatta olleen 16 – vuotiaana kesällä 1936 poikasena sa-
maan aikaan Berliinissä pari kuukautta saksaa opiskelemassa 
kun siellä järjestettiin Leni Riefenstalin elokuvaksi jälkipolville 
ikuistamat Hitlerin Olympialaiset, joiden säilyneitä osia luette 
parhaillaan, sillä joka toinen sivu oli revitty.

”Nokkela Walter selvisi tästäkin uhkapelistä ennakkoluu-
loista huolimatta voittajana kuin ihmeen kaupalla. Tajusin 
Walterin olevan tärkeä nappula tässä salaisessa ja kiihottavassa 
jännityspelissä nimeltään “Kolmannen Valtakunnan homojen 
eloonjäämistaistelu kaikesta kamaluudestaan ja keskitysleireis-
tään huolimatta”. Ja siksi onnekseni Jurgenillä oli vähän aikaa 
kanssani niin, että sain viettää valtaosan päivistäni ja öistäni 
Walterin innostavassa, mutta aivan ehdottomasti hyvin härs-
kissä ja kaiken kattavassa opissa perseennuolemisesta nahka-
vaatteiden oikeaan pukeutumiseen ja univormuestetiikan to-
delliseen luonteeseen ja roolileikkeihin olla alistaja ja välillä 
alistettu saksalaiseen miesmäiseen tapaan, eikä siinä touhussa 
hyväksytty mitään ”lällyanglosaksisia nynnykiltteysversioita” 
kurista ja ankaruudesta ihmisyyttä kunnioittaen – siksi me 
saimmekin näissä käsittelyissä hieman enemmän “naarmuja” 
kehoomme ja naamoihimme kuin laki salli, mutta aina jälki-
käteen hyvät korvaukset niistä. Joskus olimme koko keho yltä 
päältä veressä, minullakin irtosi yksi hammas kun sain kerran 
kullin sijasta joltain känniseltä ja vihaiselta sadistimoukalta 
kunnolla monoa poskeen, ja pää oli naarmuilla ja ruvilla pit-
kään niin että piti käydä lääkärillä kun näin harhoja ja kuulin 
pitkään vain titityytä. Silloin päätin, etten enää koskaan olisi 
alistuja, vaan siitä lähin alistuja, joka pani ja piti itsellään orja-
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poikia. Ja mahdollista. Monia samanaikaisesti. Silmäkulmatkin 
olivat säännöllisesti joka toinen viikko pikkumustelmilla. Mut-
ta erikoisinta oli se, ettei kukaan tuntunut huomaavan näitä, 
tai ei ollut huomaavinaankaan – nämä harmittomalta tuntu-
vat, mutta luonnollisen miehekkäät taistelumerkit kuuluivat 
ilmeisen tärkeänä osana spartalaiseksi sotilasleiriksi muuttu-
neen Saksan arkipäivän näkymättömästi kannettuja miehisiä 
kunniamerkkejä.”

Lempietsiväni, nuhjuista takkia ja sikarinjämäänsä ylpeästi 
kantavaa kulahtanutta Colomboa, ja minua yhdisti kiinnos-
tus aavistella ihmisten motiiveja hieman totuttua pidemmälle 
vaikeimman kaavan mukaan pohtimalla ja vastauksen etsin-
tää kehräten, ja yrittämällä luoda niistä mahdollisia ratkaisuja 
mahdottomalta ensisilmäykseltä näyttäviin ongelmiin - kuten 
siihen millainen ja miksi Touko Laaksonen oli niin sankarilli-
nen mallisotilas kuin hänestä kirjoitetaan, homo, joka puolusti 
hänen omaa seksuaalista suuntautumistaan inhoavaa ja siitä 
kovasti rankaisevaa isänmaataan yli viisi vuotta kenttäharmais-
sa, osallistuen myös Suomen kannalta tärkeisiin ja verisiin Vii-
purinlahden taisteluihin 30.6 - 4.9.1944.

Mietin, että ehkä juuri siksi Tom of Finlandin merkitys 
Suomelle oli historiallisesti tärkeä, sillä hän oli ensimmäinen 
julkisuuteen noussut homosotilas, joista aiemmin oli tiukasti 
vaiettu ja myöhemmin sotahistorioitsijoiden väitteillä, ettei 
heitä muka ollut armeijan kenttäharmaissa. Tom of Finland 
oli ensimmäinen tällä tavalla kaapista ulos tullut armeijan ai-
kainen homo, joka uskalsi puhua suunsa puhtaaksi ja piirtää 
meille sota -ajasta lähtien mielessään kummitelleet märät päi-
väunensa avoimesti omiin kokemuksiinsa pohjautuen, kuvaten 
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samalla sivutuotteena sodanaikaisen homoelämämme kivut ja 
ilot.

”Asuin Jurgenin perheen asunnossa ja nukuin hänen vuo-
teessaan tilanpuuteen takia. Jurgen raportoi minulle tarkasti 
kaiken minkä kuuli juoruina kulissien takaa Olympialaisista, 
kuten sen, etteivät suomalaiset olleet avajaismarssissa nosta-
neetkaan kättään Hitlerille ”Heil” - tervehdykseen, mikä oli sil-
minnähden suuresti harmittanut kuulemma aikalaistodistajien 
mukaan Hitleriä. Jo ensimmäisenä iltana alastomina makailles-
samme toisiamme vastaan, kätemme löysivät yhteisen sävelen 
ja meistä tuli öisin keskinäisten leikkiemme myötä jonkin sor-
tin pakonsanelemat teinirakastavaiset, ilman että välillämme 
olisi ollut suuria tunteita tai intohimoja. Kaikki vaan tapahtui 
niin kuin oli määrätty tapahtuvaksi, kellon tarkkuudella ke-
hoissamme niin kuin muillakin maapallon miljoonilla saman 
ikäisillä saman aikaan tahtoi tai. Kaikki elämässäni oli silloin 
häikäisevän uutta ja järin innostavaa. Aistit olivat herkimmil-
lään ja mieli rekisteröi kaiken tarkasti muistiin. Kello tikitti. 
Hormonit jylläsivät. Karvat kasvoivat kovaa vauhtia. Keho al-
koi saada päivä päivältä enemmän miehisen kulmikkaita piir-
teitä. Äänikin oli jo madaltunut melkein aikuiselta mieheltä 
kuulostavaksi, niin että kun kerran soitin kotiin, isä eikä äiti 
ollut ensikuulemalta uskoa että se olin minä joka puhuin. Kulli 
seisoi koko ajan ja ruiski spermat ulos parhaimmillaan kahdek-
sankin kertaa päivässä osoittamatta mitään väsymisen merkke-
jä niin, että luulin jo loppuelämäni kulkevani kullini kiivaan 
tahdin mukaan ja pelkäsin pahinta, ettei muulle olisi jäänyt 
aikaa syömisen ja nukkumisen lisäksi. Päivisin kun Jurgen oli 
nuorten aseveljiensä kanssa tekemässä kunniaa rakastamalleen 
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isänmaalle ja sen kiistatta silloin vielä kunnialliselle johtajalle, 
Adolf Hitlerille, joka ei kumma kyllä itse kuulemma erikoisem-
min välittänyt urheilusta, oopperamiehiä kun oli, me Walterin 
kanssa nojailimme keskustan eri pisuaareissa vuoronperään sen 
ulkoseiniä muina miehinä muka mittailemassa ihan kuin meil-
lä ei olisi ollut muutakaan tekemistä kuin haistella vuosisatoja 
vanhaa homojen maahan lurittamaa kusta, päätarkoituksena 
katsella “sillä silmällä” tarkkaavaisin mielin ja punniten sekä 
harkiten kuitenkin vain kuinka rikas ja halukas poikarakkau-
den nautintoihin mahdollisesti seuraava asiakkaamme saattoi 
olla iskeäksemme aina oikeaan, emme näet halunneet tuhlata 
ruutia turhaan köyhiin.”

Bingo! Huudahdin itselleni mielessäni Irwin Goodmanin 
hitti menneiltä takavuosilta, olin löytänyt ”pelin” puuttuvan 
langan, sen mikä loisti poissaolollaan kaikista hänestä kirjoite-
tuista ylistysteksteistä. Se löytyikin nyt eräästä hänestä tehdyssä 
haastattelussa; “jäykkä kulli ei tunne kielirajoja!”, mikä selitti 
paljon sodassa ja sen jälkeen hänessä tapahtunutta opportu-
nistista ajattelumuutosta, tai sitä mikä oli ollut yksi hänen 
luomansa suojamuurin käyttämän valepersoonan olennainen 
kuori niin Tom of Finlandissa, kuin hänen omassa ympäris-
tössäänkin yleisen ja yhteisen hyvän ajattelijasta kohti sisäistä 
selviytyjää.

Mutta jotain uupui ja piilotteli kummituksena vielä kaapissa, 
sillä nämä havainnot eivät hälventäneet riittävästi hänen ympä-
rillään leijuvia natsisympatiaepäilyjä. Mitä enemmän pengoin 
hänen päänsä sisusta auki yrittämällä kuvitella, mitä hän oli 
kokenut ja ajatellut 1930 – luvulla, sitä enemmän huomasin 
hänen edustaneen lähellä fasistisia liikkeitä liikkuvia ajatuksia 
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mm. ääriyksilökeskeistä nautiskelijaa, jolla riitti ymmärrystä 
lähinnä vain omaa nautintoaan puolustamaan, ehkä siksi ettei 
hän ollut luonteeltaan maailmanparantaja, kuten ”hän selitti” 
ja hänestä kerrotaan tässä kohdin sopivasti, ettei hän halunnut 
olla itse mukana mistään hinnasta mm. yleisessä homopoli-
tiikassa, vaan ”hän halusi kohdistaa levittämänsä mielihyvän 
toverillisen ja leikkimielisen seksin keskellä henkilökohtaisesti 
jollekin yksilöille”. Siksi hän oli kuulemma tarkkaan miettinyt 
homokuviensa estetiikkaa, ja etiikkaa siinä mielessä kuinka pit-
källe hän voisi hurjia fantasioitaan niiden kautta viedä. Pitkälle 
hän ne lopulta veikin – koko Suomen ja maailman tietoisuu-
teen kovan vastustuksen ja suurien vaikeuksien kautta voittoon 
koko maailman ja sen lukuisten erilaisten homojen huokaistes-
sa helpotuksesta ja hengittäessä sen jälkeen kuka ehkä hieman 
helpommin, kuka vaikeammin.

”Niin opin Walterin opastuksella näkemään hienojen vaattei-
den läpi ryhdistä, ilmeestä, ihon kunnosta, hampaista, silmien 
kirkkaudesta sekä kehon jäntevyydestä kuka kuului oikeasti mi-
hin luokkaan. Ja kuka vain yritti keikaroida hienoilla vaateilla, 
niin että iskimme ja putsasimme vain oikeita rikkaita vanhoja 
herrasmieshomoja, joilla oli rahaa rutkasti, ja joille se oli pelkkää 
kiihottavaa pikkupoikien ilkikurista leikkiä kulli pystyssä, eikä 
vienyt kerralla koko omaisuutta. Monet heistä naureskelivatkin 
jälkeenpäin meidät nähdessään hyväntuulisesti, ja kiusoitellen 
kuiskivat korviemme juurella, eivät pahantahtoisina vaan ystä-
vällisesti, “Koska ottaisimme leikkimme uudelleen?” Iltaisin kun 
“työt” oli tehty ja taskurahat ansaittu, suunnistimme vielä “yli-
töihin”, ei rahan, vaan huvin vuoksi, kasarmialueiden lähistöillä 
oleviin puistoihin, joissa halukkaat sotilaat ja upseerit odottivat 
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meitä kalut kovina univormuissaan vaikka oli kesän kuumin ja 
hiostavin aika. Näin opin kaikki sotilaalliset leikit kantapään 
kautta hikeä valuttaen perseestä mustiin sotilasnahkasaappaisiin, 
lyönnit kasvoille ja kehoon, niin että se ei tuntunut kivulta vaan 
suurelta ja ansaitulta miesten kahdenväliseltä kunnioitukselta 
ja nautinnolta, josta muut eivät ymmärrä mitään, ja joille se ei 
kuulu lainkaan, sekä kaikki ne pikkuniksit, joita myöhemmin 
itse omassa seksielämässäni oman nautintoni maksimoimiseksi 
käytin täydellä teholla hyväkseni Tähtitorninmäellä sodan aikaan 
ja sen jälkeen suurta kiitosta muilta kiihottuneilta ja hoitoonsa 
tyytyväisiltä sotilailta niistä jälkikäteen saaden. Koko Berliinin 
tuntui olevan yhtä juhlaa aamusta iltaan. Baarit ja puistot olivat 
täynnä humalaisia, mekastavia ja kiimaisia miehiä, jotka etsivät 
toisistaan seksiseuraa, pikarunkkuja – ja panoja mitä uskaliaim-
missa paikoissa huolimatta kansanpoliisista, joita oli laitettu 
valvomaan yleistä järjestystä melkein joka metrille. Seurasin 
Olympialaisten avajaisia Walterin kanssa läheisestä puistikosta 
pisuaarin läheltä kuinka maailman suurin ilmalaiva Hinden-
burg lipui natsihakaristein koristeltuna ja matkustajakopistaan 
iso Olympialippu roikkuen yli haltioituneen katsomon ja kuu-
limme miten yli 3000 - päinen kuoro kajautti ilmoille Händelin 
Halleluja - kuoron osan Messias – oratoriosta. Olympialaisissa 
jaettiin voittajien kuvia. Erityisesti ihastuin leipuriin ja atleettiin 
nimeltään Alfred Schwarzman, joka oli voittanut kultaa yksi-
lövoimistelussa sekä saksalaiseen kärpässarjan nyrkkeilijä Willi 
Kaiseriin. ”

Meillä kaikilla on taipumus nähdä elämämme tarinana, jossa 
on ripaus romantiikkaa, niin minullakin. Siksi olen koonnut 
nämä muistelmat rakkautta itsestään ja ympäristöstään kor-
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keampana totuutena etsivän poikkeushenkilön kiirastulessa 
kärventyneiksi epäileviksi tunnustuksiksi. Ja samalla paljastaa 
epätoivoisiksi yrityksiksi jääneet yleviin sanoihin piilotetut it-
sepetokset sekä ovela viekkaus Tom of Finlandin omaa sisäistä 
totuutta vastaan. Näissä prosesseissa oli todennäköisesti sitä sa-
maa pinnanalaista viipyilevää odotusta ja epäröintiä, kuin mitä 
hänenkin salaperäisessä mielessä on täytynyt olla, jotta hän olisi 
voinut aamuisin katsoa peilikuvaansa rauhallisesti mieli tyynenä 
- muuta yhteistä kuin faktat, syntymät, kuolemat ja sen välillä 
hänelle tapahtuneet hurjasti mieltä myllertäneet tosiasiat, ei tässä 
romaanissa ole ikonisen homolegendan, jonka pornografisena 
alter egona me näemmä vielä pitkään ympäri maailmaa Tom of 
Finlandin.

”Paluumatkalla Stettinin kautta höyrylaivalla Helsinkiin 
osuin yhdessä Suomen joukkueen kanssa, joka juhli hyvää 
menestystään suomalaiskansalliseen tapaan railakkaasti viina 
virraten yli äyräittensä koko kotimatkan. Olihan Suomi mi-
talisaalillaan isoissa kisoissa yltänyt maailmanluokassa peräti 
viidenneksi heti tiukasti keskenään paremmuusjärjestyksestä 
kisanneiden suurvaltojen jälkeen. Me olimme “Kämppäkave-
rini” kanssa Olympialaisia varten väliaikaisesti jo heinäkuun 
alussa avatussa Helsinki – Vantaan uudella lentokentällä vas-
taanottamassa Jurgeniä, joka saapui vastavierailulle Helsingin 
Olympialaisiin vieraakseni. Jurgenillä oli mukanaan uusi nuori 
poikaystävänsä Hans, joka ystävystyi läheisesti “Kämppäka-
verini” kanssa, jopa niin vakavasti, että kun he sitten kahden 
viikon päästä lähtivät kotimatkalle Berliiniin, muutama kyy-
nel ja ikuiset lemmenvalat vannottiin eteisessä molempien ra-
kastuneen suureksi suruksi. “Kämppäkaverini” oli muutaman 
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viikon alamaissa ja kaipasi Hansia, mutta sitten se meni ohi 
kun kirjeetkin alkoivat Berlinistä harventua. Hans oli itsekin 
komea atleetti, joka harrasti painonnostoa ja voimistelua. Hyvä 
yhdistelmä. Piirsin paljon olohuoneessamme alastomana po-
seeranneen Hansin luonnoksia vihkoihini ja otin hänestä valo-
kuvia monesta eri kulmasta varmasti sadoittain. Jurgen oli tyy-
tyväinen näkemäänsä ja erityisesti minuun. “Sinusta on tullut 
oikea miehinen mies, kuka olisi vielä Berliinissä uskonut sitä?”, 
hän sanoi ylpeästi mittailleessaan minua kun olimme tavanneet 
ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1936. “Meillä on Berliinissä 
miehekkäille homoille jo omat ravintolat, kuntosalit ja prät-
käklubit ilman prätkiä, niin että saamme pukeutua rauhassa 
kenenkään häiritsemättä univormuihin ja nahkavaatteisiin 
omassa rauhassamme”, Hans kertoi silmissään lapsenomaista 
intoa ja salaperäistä riemua. Hans ja “Kämppäkaverini” kes-
kittyivät täysin ja melkein päätoimisesti toistensa tuntematto-
mien sopukoiden tutkimiseen nuoruuden antamalla hurjalla 
ja itsensä ympärillä pyörivällä innolla, ja viettivät kaksistaan 
aikaa myös kaupungilla muita poikia katselemassa ja iskemässä, 
niin että joskus yöllä kisoista kotiin kömpiessämme Jurgenin 
kanssa, saattoi olohuoneemme lattialla puuhailla keskenään 
neljäkin meille entuudestaan tuntematonta nuorukaista yhtä 
aikaa Hansin ja “Kämppäkaverini” kanssa. ”

Ja kun olin aikani hänen ”salaisia muistelmiaan” tutkinut 
sillä silmällä, oli mielestäni aika astua julkisuuteen. Ja otin 
päättäväisesti yhteyttä suomalaismedioihin. Hämmästykseni 
oli suuri, kun mikään media ei ollut kiinnostunut edes vil-
kaisemaan niitä. Olivat kuulemma ottaneet opikseen muuta-
ma kymmen vuotta sitten eräälle saksalaislehdelle tarjotuista 
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Hitlerin väärennetyistä muistelmista. Mutta nämähän olivat 
”salaiset muistelmat”, eivätkä mitään historiaa, vaan luovan 
mielikuvituksen tuotetta, yritin heille vakuutella. Ja juuri siksi 
lajissaan erittäin kiinnostavat, sisältäen ennen kuulemattomia 
tarinoita mm. siitä mistä hänen nahkaihailunsa sai oikeasti al-
kunsa sekä vaietun tarinan hänen elämänsä oikeasta rakkaudes-
ta. Mutta sellainen ei kiinnostanut enää julkisuudessa ketään.

”Me olimme kuitenkin Jurgenin kanssa jo aikuisina miehiä 
ja “oikeina kisaturisteina” hankkineet kalliilla ison liudan lip-
puja meitä kiinnostaviin otteluihin ja kisoihin. Minä halusin 
ehdottomasti nähdä amerikkalaisia urheilijoita ja erityisesti 
mustia miehiä. Olinhan saanut kaikkien muiden kisaturistien 
tavoin tartunnan ihailla mustaa lihasta Berliinissä 1936 Jesse 
Owenin, joka kilpaili silloin jo omassa yksinäisessä ylhäisyydes-
sään vain itseään vastaan, ja hänen maanmiehensä, myös mus-
tan atleetin ja korkeushypyn kultamitalin napanneen Corneli-
us Johnsonin, innoittavien ja kiihottavien esimerkkien jälkeen, 
kun olimme ensin nähneet miten kauniisti voikaan musta lihas 
kiiltää auringossa hien tippuessa siitä raskaan ponnistuksen ja 
urheilusuorituksen jälkeen. Jurgenkin ikään kuin pesi omaa 
likaista osuuttaan Hitler – intoilussa jälkikäteen pois ihaile-
malla nyt kanssani estoitta aiemmin roskarotuna pitämiään 
mustia. Tiesin toki miten Hitler osoitti mieltään. Se kuului 
luonnollisena osana ideologiaamme ja siitä puhuttiin ylpeinä 
leireissämme. Kun Johnson palkittiin, Hitler poistui kiireises-
ti paikalta ja Owensille hän käänsi törkeästi närkästyttyään 
selkänsä. Ja kun heidän tapaamistaan yritettiin järjestää, oli 
hän suutuspäissään huutanut “Luuletteko että oikeasti suostun 
kättelemään neekereitten kanssa! Mutta en voinut tietää kuinka 
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ylivoimaisina he olivatkaan nopeutta ja voimaa vaativissa lajeissa, 
kuten pikajuoksu ja pituushyppy. Ja miten komeiksi he sitten 
muuttuivatkaan palkintopalleilla.” Lippujen saanti kisoihin oli 
ollut vaikeaa, vaikka niitä oli myynnissä peräti 995 501 kappa-
letta ja niiden myynti oli alkanut jo huhtikuun 21 päivänä. Kir-
joitin Jurgenille mitä hän haluaisi nähdä ja laitoin sitten “Kämp-
päkaverini” lippuja jonottamaan tuntikausiksi kylmään viimaan, 
mutta sen sijaan että hän olisi valittanut tai ollut jotenkin nyreä 
minua kohtaan, hän olikin iskenyt lippujonosta kaukaa maalta 
lippuja ostamaan tuleen söpön nyrkkeilijäpojan, jonka hän toi 
meille yöksi, niin että saimme nauttia Olympialippujen lisäk-
si esimakua atleettihomoista, joita kisaan oli tulossa kaikkialta 
muualtakin maasta ja maailmalta meidän suureksi iloksi.

Päästyäni pidemmälle hänen ”salaisissa muistelmissaan”, tulin 
sivu sivulta yhä vakuuttuneemmaksi että ne perustuivat aitoihin 
historiallisiin tapahtumiin. Ja että muistelija kirjoitti kaiken niin 
kuin oli sen itse silloin nähnyt ja kokenut.

”Kuuntelimme pääosan Olympialaisista radiosta, sillä olin 
ostanut Jurgenin toivomuksesta liput vain soudun ja höyhen-
sarjan ja miesten voimistelun loppuotteluihin, joissa oli sen ajan 
parhaimman näköset ja söpöt osallistujat. Itse juhlat alkoivat 
komeasti Paavo Tiilikaisen tyypilliseen tapaansa hehkuttaen 
ääni väristen syviä kansantuntoja melkein kyyneleet silmissä, 
kun Paavo Nurmi toi Olympiatulen Olympiastadionille. Yleisö 
kohahti nousten seisomaan samalla kun me pomppasimme ko-
tonani pystyyn juhlallinen ilme kasvoillamme Suomen - lippuja 
käsissämme heilutellen isänmaallisen hurmoksen värisyttäminä. 
”Paavo Nurmi juoksee nyt Hellaan soihtu kädessään pohjois-
kaarteessa tullen juuri pääsuoralle. Kansa on noussut seisomaan, 
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voimakkaasti se osoittaa suosiotaan Nurmelle, jonka askel on 
edelleen lentävän kevyt...”, sen jälkeen Tiilikaisen ääni murtui ja 
hän piti hetken taukoa niiskuttaen isoa punaista perunanenäänsä 
ennen kuin jatkoi selostustaan, ja minäkin iso mies itkeä pillitin 
liikutuksesta eläytyessäni Tiilikaisen tunnelmointeihin pienen 
isänmaani urheiden saavutusten puolesta. Voimistelumitaleista 
kamppailtiin Messuhalli I:ssä. Ja vaikka emme olleet kommu-
nistien ja ryssien ystäviä vähimmissäänkään määrin, minä olin 
jopa kieltäytynyt astumasta Leningradiin, mihin olisin päässyt 
ilmaiseksi, täynnä komeita sotilaita oleva miljoonakaupunki 
vain viiden tunnin junamatkan päässä, sen veran minua vieläkin 
korpesi veli venäläisen temput suomalaisia kohtaan ja punaisen 
vallan rikokset heti sodan jälkeen Valtakomission nimissä, olin-
han läheinen ystävä ja luotettu Kapteenin kanssa, joka oli lähellä 
sotilaallisia oikeistopiirejä ja lännen sotilastiedusteluja, ja joille 
tiesin tehneeni Kapteenin puolesta “pieniä palveluksia”, vaik-
kemme niistä julkisesti niiden arkaluonteisuuden takia koskaan 
puhuneetkaan. Tiesin olevani joissain kirjoissa Tehtaankadun 
isossa Venäjän suurlähetystössä, jossa arvioitiin olevan - samoin 
kun Turun konsulaatissa - vähintäänkin joka toinen diplomaat-
titehtävissä peiteviran turvin vakoojina; joidenkin arvioiden 
mukaan lähes, tai peräti yli viisisataa miestä, olihan Suomesta 
tullut Rautaesiripun laskeuduttua lännen ja idän välille maa-
ilman vakoilun uusi keskus, jossa vaihdettiin vankeja ja tietoja 
melko avoimesti, tai asetettiin mehukkaita syöttejä vihollisille 
myös Tähtitornimäellä mihin alkoi ilmestyä näitä “eversti Redl” 
- tapauksia pilvin pimein; kauniita poikia homoupseerien hou-
kuttelemiseksi heille asetettuihin ansoihin kiristääkseen heiltä 
tärkeitä tietoja. Kaikesta tästä huolimatta, vaihdoimme kuiten-
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kin poikkeuksellisesti kisahumun keskellä oman ennakkosuosik-
kimme kirveellä veistettyyn karheankomeaan neuvostoliittolai-
seen voimistelija Viktro Tshukariin, josta tuli kisojen voitokkain 
urheilija neljällä kulta – ja kahdella hopeamitalillaan. Kuulin 
myöhemmin, että kovan vartioinnin alaisena ollutta Neuvos-
toliiton joukkuetta, jossa oli 300 urheilijaa ja “muuta teknistä 
tukihenkilökuntaa” saman verran, eli jokaista urheilijaa kohden 
oli mukana yksi henkilökohtainen valvoja estämässä loikkauksia, 
oli alussa kovia ongelmia majoituksessa. Joukkueenjohto ajatte-
li lennättävänsä urheilijat päivittäin kilpailuihin Leningradista, 
sitten Porkkalasta junalla, mutta päätyi pienen painostuksen jäl-
keen yhdeksän junanvaunun pitkällä erikoisjunalla urheilijansa 
Helsinkiin, josta heidät majoitettiin Teknillisen Korkeakoulun 
ylioppilaskylään Otaniemeen, jonka ulkopuolella parveili nuo-
ria suomalaisia kommunisti - ja vasemmistohomoja yrittämässä 
turhaan saada nimikirjoituksia eli neuvostokullia iskemällä ur-
heiluidoleitaan, sillä Neuvostoliitto halusi ja onnistui eristämään 
urheilijansa muista peläten heidän joutuvan rappioituneen län-
nen, mm. meidän homojen ja coca – colan kanssa tekemisiin. 
Sen sijaan meitä länsimaalaisista pojista kiinnostuneita vapaan 
maailman oikeistolaisia miehistä pitäviä miehiä onnisti muiden 
kanssa erinomaisesti. Amerikkalaiset urheilijat, ja onneksemme 
myös mustat sprintterit, parveilivat öisin Mäntymäen pusikoissa 
seuraa etsimässä, ja jokaiselle halukkaalle riitti seksiä niin pal-
jon kun sielu sieti, eikä kukaan asiaa sivusta seurannut viran-
omainen tällä kertaa ihmeeksemme puuttunut asiaan millään 
tavalla, vaan antoi Olympialaisten ajan kaupungissa puhaltaa 
vapaammat tuulet, niin että jopa poliisitkin olivat keskittyneet 
kerrankin omaan tehtäväänsä yleisen järjestyksen ja viihtyvyyden 
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ylläpitämiseen, eikä vain puisto – ja pisuaariratsioihin, ja meidän 
kamarille kärräämisiin ja pamputtamisiin. Miehisten miesten laji 
oli nyrkkeily, jossa kävimme katsomassa kaikki kisojen söpöim-
mäksi mustaksi mieheksi osoittautuneen amerikkalaisen Floyd 
Pettersonin ottelut. Tämä tuleva raskaansarjan maailmanmesta-
ri voitti tuolloin kultaa keskisarjassa hurmaten ketteryydellään 
ja housuissaan komeasti pullottaneella etumuksellaan homot 
ikiajoiksi. Melonnassa olimme todistamassa muiden homo-
jen kanssa eturivissä ikimuistoisesti miten komea taistelupari, 
Suomen Thorvald Strömberg ja Ruotsin Gert Fredriksson eivät 
voineet pitää näppejään toisistaan erossa edes yleisön silmien 
edessä, vaan olivat koko ajan halaamassa ja käsillään läimien 
toinen toistaan, jopa pyllyille, hellyydenosoituksina. Helsingin 
Olympialaiset toivat mukanaan ensimmäistä kertaa Suomeen 
atleettiset homourheilijat ja homoturistit, vaikkei niistä kukaan 
puhunut eikä osannut tunnistaa paljain silmin kun sellainen tuli 
vastaan. Mutta me Jurgenin kanssa tunsimme oman kansam-
me jo yhdestä pälyilevästä ilmeestä tai housunetumuksessamme 
viipyilleestä toiverikkaasta katseesta ja päänpyörittelystä. Homo-
elämän salaiseksi keskukseksi näin muuttunut Olympiastadion 
ei nukkunut kisojen aikaan koskaan, ei varsinkaan öisin, jolloin 
se ja sen vieressä ollut Mäntymäki muuttui homojen yöllisten 
bakkanaalien ja irstailujen temmellyskentäksi. Sana kiiri kulo-
valkean tavoin sekä homoatleettien että homoturistien keskuu-
dessa, eikä hyvästä ja komeasta seurasta ollut koskaan sen jälkeen 
enää pulaa. Homoja valui kaikkialta maailmasta ja Suomen pe-
räkylistä noiden päivien ajaksi iskemään ja naimaan keskenään 
Olympiastadionin läheisyyteen, niin että aika ajoin suurin osa 
siellä liikkuneista yksinäisistä miehistä oli seksiseuraa etsiviä ho-
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moja maailman kaikilta kolkilta. Samaan aikaan Tähtitorninmä-
ki menetti harmikseni valta – asemansa Helsingin homoelämän 
ykkösiskupaikkana: uusi aika Olympialaisineen siirsi painopis-
teen Mäntymäelle ja Olympiastadionin edessä uutuuttaan silloin 
vielä hohkanneelle kusipisuaarille, joka alettiin jostain kumman 
syystä kutsua myöhemmin homojen alakulttuurissa Jennyn tee-
huoneeksi.”

Lukekaa itse miten hämmästyttävän osuvasti ja kauniilla ta-
valla hän avasi elämänsä suurimmat salaisuudet postuumisti lu-
kijansa eteen mitään salaamatta ja mistään vaikenematta. Kuinka 
terävästi hän sivalsikaan oman aikansa härskejä homohuijareita 
ja halpahintaisia hyväksikäyttäjiä itseään sen kummemmin sääs-
tämättä, kun hän elämänsä loppupuolella heräsi ymmärtämään 
suloisen lahjansa kääntöpuolelle tappavasti pistävän käärmeen 
tavoin luikerrelleen kirouksen, ja uskalsi kirjoittaa siitä kun hän 
näki itsensä Hadrianuksen tavoin omasta itsestään ulkopuoli-
siseksi pakotettuna halujensa tahdottomana välikappaleena; 
pakotettuna elämään elämäänsä omien kiellettyjen tunteidensa 
keskellä maailmassa, joka vaati häntä piilottamaan tai kieltämään 
ne kokonaan kuoleman ja ikuisen kadotuksen uhalla.

Ihme että hän selvisi niinkin vähillä naarmuilla kuin mitä 
elämä oli häntä varten varannut. Hänen elämänsä ei silti ol-
lut mitenkään ihmeellinen tai poikkeuksellinen kun otti huo-
mioon ne miljooniin kohonneet kanssakohtalot, jotka ympäri 
maailmaa kamppailivat kivuliaasti samojen ongelmien kanssa 
yhtä epäonnisina ja häviöön tuomittuina vailla mahdollisuutta-
kaan pelastautua tai hypätä kesken pelin pois. Se ei poikennut 
mitenkään muista hänen aikalaistensa kokemuksista, sillä sen 
elivät muutkin onnettomat hieman syrjemmällä ja piilossa sy-
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vällä metsä - Suomen sisällä usein vaarallisista taipumuksistaan 
kenellekään koko elämänsä aikana hiiskumatta.

Ne hyljeksityt, yksinäiset ja oikeat miehiset miehet, jotka 
halusivat olla omissa oloissaan ja kohdata yksin itsensä kanssa 
kasvotusten oman yksinäisyytensä antamatta kenenkään lisätä 
siihen omia kohtaloaan raskauttavia merkityksiään. Siitä tässä 
leikissä oli kysymys. Miesten keskinäisestä unohdetusta ystävyy-
destä, joka oli halveksittu ja kielletty. Tätä ja vähän muutakin oli-
vat nämä hänen polttamiensa päiväkirjojen jäljiltä pelastamani 
paperit täynnä. Ja millainen yllätys vihdoin tulikaan vastaan jos 
vain malttoi lukea nämä hänen ”salaiset muistelmansa” kunnolla 
loppuun saakka.

”Minä en ollut henkilökohtaisesti muutoksesta kovinkaan 
iloissani. En pitänyt homojen alakulttuurista. Ja liian selkeästä 
näkymisestä näin keskeisellä paikalla. En pitänyt leimautumi-
sesta ja vihollisen räikästä haastamisesta, silloin kun selusta ei 
ollut turvattu. En pitänyt uhkarohkeudesta ja turhista taisteluis-
sa, joissa voittaja oli selvillä jo ennen ottelun alkamista. Oikeasti 
en pitänyt lainkaan kaakattavista ja kotkottavista nykyhomois-
ta, jotka kutsuivat toisiaan “kullanmuruiksi ja siskoksiksi sekä 
hunajapupuiksi ja muiksi minusta vastenmielisiksi ylimakeiksi 
neitoperhosiksi” sillä sodan jälkeen olivat kadonneet epätoivoi-
set heteromiehet, jotka eivät olleet homoja, eivät edes bisek-
suaaleja, mutta jotka olivat niitä ainoita oikeita homoja, joiden 
kanssa olin sodan aikaan tekemisissä, ja joiden kanssa olisin 
halunnut olla edelleenkin jossain tekemisissä. Nyt inhoamani 
alistuva homotyyppi oli ottanut taas valta – aseman Helsingin 
homoelämässä ja se näkyi, kuului ja tuoksui ärsyttävän imelästi 
kaikkialle missä sen edustajia vain sattui parvina yhdessä liikku-
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maan. Minusta homman piti pysyä salassa enemmistön silmistä, 
etteivät he innostuisi lisää moralisoimaan ja säätämään lakeja, 
joka vaikeuttaisi keskinäisiä puuhailujamme. Yksikin kielteinen 
juttu iltapäivälehdissä näistä neideistä saattoi tuhota homona 
olemisen turvan vuosiksi eteenpäin, tehden meistä muistakin 
vapaata riistaa kenelle tahansa hullulle hakata ja tappaa meitä 
ilman sen suurempia tutkimuksia ja apua, koska kyseessä oli 
etukäteen enemmistön ja valtaapitävien taholta tuomittu löyhä-
moraalinen homo, josta oli heidän mielestään enemmin haittaa 
kuin hyötyä elävänä. Siitä oli jo iso liuta varoittavia esimerkkejä. 
Lisäksi Jennyn teehuone veti puoleensa remuavaa nuorisoa ja 
muita kännissä viikonloppuisin rellestäviä homohakkaajia, ja 
järjestyshäiriöt olivat joka viikkoisia, vaikka vastapäätä sijaitsi 
Kisahallin poliisiasema ja sen valtaisa selliosasto kuin luotuna 
juuri tätä tehtävää varten: pitää kaupunki siistinä irstaista ja 
riettaista homoista aina niin tarvittaessa. Kun kisat olivat ohitse 
ja Jurgen ja Hans pitkien ja kosteiden jäähyväisjuhlien jälkeen 
saatettiin takaisin Seutulan lentokentälle, Jurgen otti laukustaan 
pienen paketin sanoen sen olleen minulle, mutta sitä ei saanut 
avata ennen kuin he olivat koneessa. Kun kysyin miksi, hän 
sanoi että se sisältää liikaa kyynelkanavat aukaisevaa materiaalia. 
Yritin inttää, että mikä kumma se mahtoi olla? Jurgen vastasi 
sen olevan lahja yhteiseltä ystävältämme vuosikymmenten ta-
kaa. Kun heidän koneensa oli vihdoin noussut taivaalle, avasin 
jännittyneenä paketin. Siellä oli saksalaisen lentäjän mustat nah-
kasaappaat ja niiden vieressä kirje, joka oli osoitettu minulle.”

En ollut uskoa silmiäni. Katsoin vielä kerran lappua uudel-
leen, mutta niin siihen oli kirjoitettu. Tästä varsinainen tari-
namme alkoi ja tähän se myös loppui. Ja tästä lopusta alkoi hä-
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nen elämässään uusi alku. Se oli kirje, jota komisteli Walterin 
vaivoin siihen vääntämä koukeroinen allekirjoitus.

“Kiitos ihanasta illasta ja yöstä. Tunnistin sinut heti kun 
näin sinun kävelevän hotelli Kämppiä päin kädet taskussa pä-
lyilevänä ja kulli mielessä. Kihisin oikein innosta sinut kau-
kaa havaitessani, sillä olit kasvanut miehiseksi mieheksi. Kun 
huomasin että pimeys esti sinua tunnistamasta minua omaksi 
rakkaaksesi Hitlerin Olympialaisista, lähdin itsekin leikkiin 
mukaan piruuttani ajatuksella, että se vain lisäsi pitkän erossa-
olomme jälkeen nautintoa sinusta. Se ilta olikin ehkä juuri siksi 
täydellinen lahja sinulta. Kun kosketit kulliani ensimmäisen 
kerran Ruotsalaisen teatterin pisuaarissa, minulle tuli elävästi 
mieleen se ensimmäinen kerta kun olimme yhdessä, sinä ja 
minä, ja minua huimasi. Maailma oli sittenkin elämisen ar-
voinen ja kaunis paikka ajattelin, kun sain jo toiseen kertaan 
kokea jotain niin ihmeellisen kaunista. Kaivopuistonrannassa 
annoin sitten sinulle lahjaksi sen kaikkein kauneimman, min-
kä maailmassa omistin ja mistä tiesin sinun oppineen suuresti 
pitämään. Luulen että rakastuin sinuun tuolla hetkellä uudel-
leen, enkä ole saanut siitä lähtien öisin enkä päivin kuvaasi sil-
mistäni hangattua pois. Olin viimeistä kertaa lomalla ja edessä 
oli nyt kahden viikon lennot venäläiskoneita vastaan. Anteek-
si etten etsinyt sinua aikaisemmin käsiini vaikka tiesin sinun 
olevan kaupungissa, olihan nyt tämä hemmetinmoinen sota, 
joka häiritsi muidenkin kuin meidän keskinäistä rakkauttam-
me. Kun sitten joskus palaan näiltä lennoilta, paljastan sinulle 
kuka olen. Mutta jos saat tämän paketin Jurgeniltä tiedät etten 
valitettavasti palannut. Olen pahoillani jos niin kävi ja sinut 
iäksi menetin!”
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Hidas matka kohti 
tulevaisuutta

Hän osoitti poikkeuksellisen hyvää oivalluskykyä. Ja hänen kir-
joituksistaan välittyi aito näkemys ja kyky tyytyä siihen mitä ta-
pahtui kun ilmaisematon rakkaus muuttui vihaksi ja nauttima-
ton ilo masennukseksi maailmassa, jossa koettiin ohimenevä 
kiihkoa ja huumaannuttiin hedonistisesta elämästä, vaikka hän 
itse oli saanut harvinaisen paljon ja olla onnellinen. Ehkä siksi, 
ettei muutakaan ollut olemassa, ei vaihtoehtoja tai suojaa, eikä 
varsinkaan mahdollisuutta luottaa mihinkään muuhun kuin 
itseensä, vaikka ei voinut tehdä asialle yhtään mitään suuntaan 
tai toiseen, ainakaan helpottaakseen pahimman sattuessa omia 
kärsimyksiään ihmisten välisissä tahattomissa kömmähdyksis-
sä.
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Se oli kuin niskalaukaisu lonkalta kertalaakista. Matka yön 
syvimpään ja pimeimpään nurkkaan. Tahdosta riippumaton 
voima täydellisyyden hienovaraisessa kudoksessa. Tyhjyys, jo-
hon kerran hypättyään, ei voinut koskaan enää perääntyä. Se 
oli myös ilma sakeana täynnä kysymyksiä; mitä jos annamme 
anteeksi? Mitä meille sitten jää? Syyllisyys ja kipu? Vai oliko 
rehellisyys ja ystävyys sittenkin tässä leikissä yhteen sovitta-
maton pari? Selitykset olivat kiven ja kannon alla, koska tässä 
maailmassa mikään ei johtunut yhdestä asiasta tai ihmisestä, 
vaan monista hyvinkin ristiriitaisesta ja keskenään vastakkaisis-
ta ja yllätyksellisistä sivujuonteista, jossa löytäminen oli muis-
tamista.

Hänellä oli matkaeväinään viisi muistamisen arvoista asiaa; 
keveys, nopeus, täsmällisyys, näkyvyys ja moninaisuus. Ja se 
tärkein periaate, että hänen elämänsä kuului hänelle. Kuolema 
muille. Tämä ajatus tuotti hänelle suurta iloa. Muuten hänen 
paperille raapustamansa kirjainten muodostamat ajatukset 
olivat niin epämääräisiä ja arvoituksellisia, että niiden myö-
hempään tulkitsemiseen tarvittiin erityinen salakirjoitusavain. 
Sanat olivat hänelle kuin linnut, jotka tullessaan sisälle savupii-
pusta ja huomatessaan olevansa suljetussa tilassa, räpyttelevät 
lasi – ikkunan pettävässä valossa, ymmärtämättä mitä kautta 
ne olivat tulleet sisälle.

Ajattelematta sanojen myrskyisiä vaikutuksia mielessään, 
hän oli päättänyt niiden avulla päästä itseään pakoon kuin 
käärme, joka luikerrellessaan kesken matkan loi nahkansa 
uudelleen. Se oli hänen tapansa siirtää ongelmat toiseen sen 
sijaan että olisi puhunut niistä kenellekään, koska hänen mie-
lestään oli vain kaksi tapaa elää elämä: ikään kuin mikään ei 
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olisi ihmeellistä ja kuin kaikki olisi ollut ihmeellistä. Tämä oli 
vain hänen mielestään hyväksyttävä ja asian kanssa oli tultava 
toimeen halusi sitä itse tai ei. Tällä tavoin hän oli jo pitkään 
kyennyt pakenemaan maailmaa tavoittamattomiin. Kyseessä 
oli hänelle sanoilla epäröinti ”myydään valmiiksi suunniteltu 
elämä ja rikkoutuneet haaveet”- osastolta.

Kun hän oli nuori, hän käyttäytyi kuin olisi ollut maailman 
ensimmäinen nuoria. Nyt kun hän oli tullut vanhaksi, hän 
vasta tajusi, että joka ikinen maapallon ihminen kävi läpi sa-
mat asiat nuoruudesta vanhuuteen. Kun muut hänen ystävänsä 
pelkäsivät vanhenemista, hän yritti rohkaista heitä sanomalla 
vanhenemisen olevan löytämisen aikaa nuoruuden etsimisten 
jälkeen. Ikään kuin palkinto kärsivällisyydestä ja odottamises-
ta. Minkä löytämistä? Monet heistä olivat ihmetelleet. Siihen 
minulla ei ollut vastausta, eihän se muuten olisi ollut mitään 
keksimistä, hän oli vastannut ja lisännyt, maailma ei ole kaik-
kialle näkyvä, vaan kaikkialle piiloutuva, ja sen löytäminen on 
se loputon tie jota kuljemme eteenpäin, jos sen yksinkertaisuu-
temme keskellä ymmärrämme.

”Yhdellä silmäyksellä voimme samalla nähdä edessämme 
kaksi todellisuutta; maailma on sekä pysyvä että jatkuva. Ja 
joka paikkaan on lyhyt matka. Sormea näpäyttämällä olet 
muissa maailmoissa. Vain omaan itseesi et pääse. Ja kun sit-
ten lopulta pääset, elämäsi on jo ohitse. Siksi en tällä hitaalla 
matkallani kohti tulevaisuutta uskaltanut antaa sille sitä nimeä 
mikä sille olisi kuulunut: kurkistus helvettiin, koska kyseessä 
oli koko elämäni kestävä yritys etsiä tavallisuudesta poikkea-
vaa turvallisuutta löytääkseni mikä ja kuka helvetissäni ei ollut 
helvettiä”, hän puolustautui.
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Minun todellinen 
olotilani

Kaikki mikä minulle nyt tapahtuu, lipuu hiljaa silmieni ohitse 
ilman ääntä eleettömästi irvistellen ympärilläni kuin mykkäfil-
missä, omassa hiljaisessa maailmassani, jossa ei kuulu hiiskah-
dus tai inahduskaan ilman että minä olisin sen itse päästänyt, 
tai antanut sille syyn ja luvan sen olemassaoloon. Tämä on mi-
nun kuollut ja unohdettu kyyneleeni. Pimeän valon ja hitaiden 
liikkeiden kauhumaailma vailla mitään mahdollisuuksia muu-
tokseen tai parempaan. Minä tunnen helpotusta. Ihan kuin 
raskas taakka olisi tippunut harteiltani eikä minun tarvitse enää 
leikkiä jumalaa tehdessäni valintoja puolesta ja vastaan salaa 
miettien: mikä olisikaan suuremmaksi kunniaksi kuin vapau-
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tua vastuusta maailmani suhteen. Tämä on minun todellinen 
olotilani jossain kaukana siitä mikä kerran oli niin lähellä mi-
nua. Enkä minä valita tai huuda menneen ikävän perään: pyy-
dä eilistä silmieni eteen sellaisena kuin sen olisin halunnut olla. 
Olen kuin lehtensä varistava pystyyn kuivunut puu. Sen runko 
hyödyttömänä ilman kylmetessä suojaavien lehtiensä varistessa 
huurteiseen maahan, kun tuuli valittaa hiljaa yksinäisyyttään 
lähimetsässä, yltyen korvia raastavaksi ulinaksi jähmettäen mi-
nut paikoilleen odottamaan lopullista iskua, kun lehdet ovat 
valmiita yhdestä nyökkäyksestäni näyttelemään sen osan mikä 
kellontarkkuudella on ennen niiden ilmestymistä oksilleni pie-
ninä silmuina niihin istutettu. Eikä minulla ei ole enää mitään 
sanottavaa mistään. Muuta ei ole seurassani kuin maanalaisten 
luolien ja salakuoppien epämääräiset varjot. Ja yön kummitus-
maiset liikkeet painautuen ympärilleni kauhujen käsiksi kar-
kottaakseen kuristavassa otteessaan minusta lopunkin elämän 
tyhjiin puristaen kuin hammastahnatuubin. Lopulta minä olen 
hiljaa yksin itseeni käpertyneenä seuranani vain ulkoa sieltä 
täältä kuuluvat ohikulkevien ihmisten luonnolliset äänet ja 
autojen jarrujen kitinä päässäni vuosien pitkänä jomotuksena 
otsasuoniani pullistellen.
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Matka salaiseen
 kotiini

“Hän oli tietysti oikeassa. Olen ollut raukkamainen. Minun olisi pitänyt 
antaa tämä käsikirjoitus julkaistavaksi jo vuosia sitten. Ehkä minä odotin 
että tarina saisi jonkinlaisen päätöksen, ehkä olin varma että sellainen tulisi 
enemmin tai myöhemmin. Ja tänä iltana se on lopulta tullut.”

- John Boyne romanissaan Kuudes mies

Tähän mennessä arjessa tapahtunutta: hän otti ja liukastui 
sateisella polulla ja joutui sairaalaan ollessaan marjaretkellä 
metsässä, missä muutama yksinäinen lehtensä varistanut koi-
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vu oli seissyt yhtä viluisena läheisen uoman pohjalla kuin hän 
ja muutama yksinäinen lehtensä varistanut koivu, väristen ja 
vapisten kylmyydestä. Ja kun hän oli katsellut aikansa harmis-
tuneena tätä lohdutonta maisemaa hänen ympärillään siellä 
täällä yksinäisen laihan kelon törröttäessä patamaisen syvän-
teen reunalla kuin osoituksena sen saman taistelun turhuu-
desta, kuin mitä hänkin oli yrittänyt itsensä kanssa, hän astui 
vahingossa polulta harhaan nilkan nyrjähtäessä ja pohjelihasten 
venähtäessä kipeästi ja ilkeästi vingahtaen kuin kireä viulun-
kieli. Silloin hän huusi.

”Miten avata uusia ovia uuteen maailmaan näkemällä sa-
manaikaisesti samaa unta, jossa eli?”

Hän ei tiennyt näkikö unta, vai oliko lapsuutensa tutussa 
metsässä, jonka jyrkkää reunaa aavat kumarsivat ahoksi, jot-
ka kattoivat ruskeiksi kuloutuneita ja kituliaita nurmikkoja, 
joista sieltä täällä pistivät esiin katajan kuivuneet oksat. Kipu 
viilsi pitkin kehoa. Hän oli melkein liikuntakyvytön ja tiesi 
tarvitsevansa pitkän hoidon päästäkseen uudelleen edes lähelle 
sitä tilaa, missä oli ennen onnettomuutta ollut. ”Perhana!”, 
pääsi häneltä suustaan, niin paljon häntä harmitti koko jut-
tu. Ulkona ilma oli syksyisen kylmä ja hän niiskutti nenäänsä 
kuin mikä tahansa ennustajaeukko merkiksi siitä, että flunssa 
- aalto oli tulossa hänen jälkeensä kahta kauheampana kuin 
viime vuonna. Ja vieläpä etuajassa kaikilla mahdottomilla ikä-
villä lisämausteilla lisättynä, kun hän istahti hetkeksi paikal-
leen pakon sanelemana kivun yltyessä sietämättömäksi, ja alkoi 
miettiä näkisikö enää seuraavaa syksyä: todennäköisesti ei, sillä 
flunssat koettelivat hänen tupakansyömiä keuhkojaan, ja otti-
vat kunnolla kunnon päälle, jos nyt hänen tapauksessaan pystyi 
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edes kunnosta puhumaan hymyilemättä surullisesti.
”Muistan miten olin nuorukaisena huomannut ensimmäistä 

kertaa miten vähäinen tällä samalla paikalla silloin sijainnut 
polku oli juossut uoman puutonta pohjaa kiviä kaarrellen ihan 
kuten vanhoina hyvinä aikoina joskus kauan sitten rinteiden 
jyrkentyessä pohjoisemmaksi mentäessä, kun niitä verhoavien 
koivikoiden yli nousi aamuvaloa tulvivalle taivaalle. Ja kun olin 
tästä innostuneena silloin sisaruksilleni kertonut ja tuonut hei-
dät tänne näitä ihmeitä katsomaan, he olivat tuiskineet minun 
olevan hullu: ”Sinä näet unta menneistä mitä ei ole koskaan 
tapahtunut.”

Hän oli vienyt heidät heidän kotitalonsa takapihalle, jos-
sa oli saunarakennus sekä tunkio. Ei muuta. Sisarukset olivat 
vihoissaan, miksi turhaan vaivata heitä katsomaan sellaista 
mitä ei ole, ei ole ollut eikä tule koskaan olemaankaan. Hän 
oli toista mieltä ja intti sen näkyvän aamukasteen aikaan kun 
sumu vielä verhosi maiseman ja aaveet lipuivat hiljaa omiin 
piilopaikkoihinsa.

”Minä näin kaiken tämän selvästi sarjakuvana. Tavallinen 
pelto muuttui silmissäni tuolla hetkellä pohjoisen jylhäksi aa-
vikkomaisemaksi ja tunkio vuoreksi, saunanvalo kuuksi sekä 
läheinen lammikko suoksi, samalla kun piirsin itseni cowboyna 
hiipimässä takaisin näille paperille piirtämilleni keinahteleville 
mättäille, jotka siltoina kaartoivat pieneen aapasaareeni rus-
kean liejun poristessa mättäiden alla varpujen rapistessa.”

Tämä rohkea näkeminen oli häntä itseään. Tällainen hän oli 
ollut. Tällaisena hän oli ollut voimissaan, mutta se mitä hänessä 
oli nuoruuden voimien tunnosta enää juuri ja juuri jäljellä, 
oli vain vähäinen kasa lihaa ja luuta tupakan kellastuttaman 
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ja auringon rypistämän ihon alla: ikä alkoi jo painaa häntä 
kumaraan enemmän maahan päin kuin taivaasta kohti ja hän 
näki paremmin taakse kuin eteensä.

”Talvisin nämä maisemat olivat täynnä rauhoittavaa lunta. 
Kesäisin pitkiä ja leutoja aurinkopäiviä varjossa, tuulen suhinaa 
kaislikossa kalastellen. Mukavaa puuhailua ja unohtumatto-
mia uimareissuja. Kutsuvia nuotioita rantakalliolla hiillostetun 
kalan sieraimissa vielä pitkään viipyvänä tuoksuna. Seikkailu-
ja yllin kyllin aikuisuuden talvi - iltojen muisteluihin takan 
äärellä whisky - lasi kädessä lapsuuden valokuva - albumeja 
selaillessa: muistoja ajalta, kun peuhattiin yhtä hurjina kuin 
läheisen sinisen meren aallot.”

Hän tunsi kauttaaltaan sen kehossaan tärinänä ja vapina-
na, jolle hän ei voinut mitään. Kuin rangaistuksena sille, ettei 
koskaan ollut lopettanut lääkäriensä kehotuksista huolimat-
ta tupakanpolttoa ja whiskynjuomista. Eikä uskonut fiksujen 
varoituksia kunnon kohottamisen tärkeydestä, tai selityksiä 
sydämen levon välttämättömyydestä. Niin että tärinä ja vapi-
na ilman estoja hänessä vastarinnan ollessa lähes olematonta 
juuri näistä syistä salpasi hänen muutenkin rahisevan hengityk-
sensä niin, ettei hän ajoittain näyttänyt saavan vedettyä ilmaa 
riittävästi henkeensä, vaan köhi hurjasti ja puhkui melkein 
hapettomassa tilassa naama punaisena ja sen näköisenä, että 
oli tekemässä pitkän kaavan mukaan kuolemaa, uupumassa ja 
hiipumassa, liukumassa hiljaa elämästä kohti kuolemaa. Hä-
nen lihastensa rippeiden krampatessa kauttaaltaan hänen riu-
kumaisessa kehossaan, niin että hän näytti ulkopuolisen silmin 
katsottuna enemmän cp -vammaiselta kuin vanhukselta, joka 
kamppaili hengestään sähköiskun kourissa.
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Hän tiesi, että tässä korkeassa iässä hänen olisi pitänyt tyytyä 
vähempään ja levättävä suurimman osan valveillaoloajastaan, 
sillä joka nurkan takana saattoi vaania kuolema ensin viatto-
malta näyttävän pikku onnettomuuden varjolla, kuten nyt 
pohjekramppina, joka saattoi johtaa jossain toisessa nurkassa 
lymyävän sairaalabakteerin hypättyä hänen avoimista haavois-
taan sisään - hänen ennen aikaiseen kuolemaansa, hän järkeili 
itsekseen maalaillen piruja seinille omaksi kauhukseen niin, 
että hänen naamalleen nousi näitä kauhukuvia katsellessaan 
kuin kuolemaa silmästä silmään, harmistunut ilme.

Hän ei pitänyt näistä ylivalotetuista kliinisistä pirunviilaa-
moista, kuten hän niitä oli jo lapsuudessaan tottunut nimit-
tämään; pelottavia ja kuolemaan johtavia erikoistiloja, joissa 
juoksi kiireistä valkotakkiarmeijaa valkotakkiarmeijan jälkeen, 
niin että kun yksi oli juuri mennyt kovaa vauhtia silmien edestä 
vilahtaen, toinen teki jo tuloaan, ja kolmas vilahti selän takana 
toiseen suuntaan, neljännen ryhmitellessä itseään jonkun oven 
takana valmiiksi astumaan käytävälle esiintymään, ja kaikki 
toistensa päälle, sivuille ja perään huudellen kovaäänisesti sa-
laperäiseltä kuulostavia koodeja toisilleen.

”A kakkoseen zxT ja se tuplana E76:lle! Tuliko selväksi? Joo 
H654. Ok K9997. Missä pieki dh56 on? Nelosessa 001:sen 
kanssa. Ok! Lisää 45H:ta ja kysy käykö hgt6:sta siirto kahdek-
sikkoon!...”.

Näin he tietenkin tekivät etteivät odottavat, muutenkin vä-
syneet ja huolissaan olleet asiakkaat vain olisi tienneet mistä ja 
kenestä oli kysymys; maksataudista vai akuutista leukemiasta, 
naapurin sedästä, tai penkillä äidin sylissä itkevästä pikkupo-
jasta. Ettei tarvinnut kauhistella maailman luonnollisinta asiaa 
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sille varatulla paikalla: kuolemaa; oliko mahdollisesti äitinsä 
sylissä itkevällä pikkupojalla elinaikaa enää jäljellä muutama 
tunti?

Entä naapurinsedän mahahuolet? Tai mummon suonikoh-
jut? Hän inhotti tämä ainainen ja aina samanlainen sirkus, ja 
nämä elämälle liian pitkät ja etovan kolkot sairaalakäytävät 
pursuamassa yli äyräittensä tavallista kansaa vaivoineen ja huo-
lineen hiljaisina kohtaloonsa tyytyen kuin metsän puut, jotka 
lopettivat tuulen kanssa heti sopimuksensa lehtien suhinasta, 
kun kaivinkoneet ilmestyivät sen etelälaitaan mielessään pahat 
aikeet karsiakseen sitä hieman uuden asutuksen nimissä.

Väsynyt keho se vain hänessä pani vastaan sitä, että joutui 
taistelemaan nuoren lihan kanssa joka päivä täydessä valmiu-
dessa, vaikka olisi jo kaivanut ja kuulunut haudan lepoon, hän 
tiesi. Pienet vaivat muuttuivat isoiksi kuten tällaisten hänen 
mielestään turhien sairaalakeikkojen jäljiltä. Sitä paitsi hän oli 
lukenut iltapäivälehdistä juuri edellisellä viikolla tappavasta sai-
raalabakteerista, jolle ei tehonnut mikään vastus tai antibiootti.

”Minä en jaksa enää”, häneltä pääsi kun hän istuutui jonot-
tamassa terveyskeskusjonossa kymmenien muiden sairaiden 
kanssa jo viidettä tuntia. Jono mateli yhtä hitaasti kuin jätät-
tävän kellon laiska viisari.

Siinä ollessaan ja niitä näitä miettiessään, hän pysähtyi het-
keksi ja lopetti ongelmiensa murehtimisen, ja ajatteli miten 
onnekas hän sentään oli ollut vielä tällä kertaa, kun hänelle ei 
ollut käynyt tämän pahemmin, hänhän oli jotenkuten selviyty-
nyt, eikä hän ollut ainakaan vielä saanut sitä viimeistä kohtaus-
ta, jolloin lääkärien kuvailun mukaan sydän olisi pysähtynyt 
ja keuhkot räjähtäneet hänen aivojensa sammuttua kivuliaasti 
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viimeisinä sammuttaen valot samalla kuin kuusenkynttilät yksi 
toisensa jälkeen hänen konehuoneestaan, hänen ”minänsä” hii-
puessa lopullisen rajan yli viimeisen kerran juuri sillä hetkellä, 
kun olisi toivonut elävänsä vielä yhden kauniin hetken elämäs-
tään uudelleen enemmän kuin koskaan aikaisemmin pitkän 
elämänsä aikana täysillä, ja rakastaa vielä kerran niin kuin hän 
oli kauan sitten erään jos toisen kerran rakastanut niitä vieraita 
ja tuntemattomia miehiä ja poikia, joista hän oli ensin alkanut 
nähdä irstaita unia, ja sitten yökaudet valvottuaan ja sitä en-
nen raastettuaan hiuksiaan päästään puolikaljuuden partaalle, 
piirrellä rohkeita kuviaan kaiken kansan päihin niitä levittäen, 
muuttuen ajan myötä piirrospöydällä, unissa, peilissä ja alita-
junnassa itse näiden luomiensa omien unelmiensa prinsseiksi, 
jotka saivat hänen vilkkaiden käsiensä ja kiihottuneen mielensä 
kautta ikuisen elämän ja hän sen palkkioksi ikuisen poltinmer-
kin otsaansa.

Ovet paukkuivat äänekkäästi ja ulkoa kuului uhkaavasti 
ambulanssipillin voimistuva ääni. Hän tiesi sen merkitsevän 
sitä, että odotushuoneessa istuvat jäivät kakkosryhmään kii-
reellisissä tapauksissa akuuttien uhrien ajaessa heidän ohitseen, 
niin että odotusaika piteni jokaisen ambulanssikäynnin jälkeen 
keskimäärin lisää puoli tuntia koko liikenevän henkilökunnan 
siivoojia myöten puuhaillessa hengestään kamppailevien on-
nettomuuksien uhrien kimpussa hiki hatussa kuin viimeistä 
päivää hätä kädessä valkotakkiarmeijoiden juoksennellessa 
päistikkaa pitkin valkoisia käytäviä viemässä ja tuomassa ko-
neita ja ihmisiä. Kun hänen nimensä vihdoin pitkän ja hermoja 
raastavan odottelun jälkeen huudettiin. Hän vilkaisi viereensä 
ilmestynyttä iltapäivälehteä, missä luki kissankorkuisin kirjai-



117

min
”Suomalainen homoikoni Tom of Finland on kuollut!”
“En tiedä, mikä tästä tulee, ehkä pelkkä surkea tekele!”
Näin raapusti tarinamme sankari Tom of Finland kuolinpäi-

vänsä aamulla marraskuun seitsemäntenä vuonna 1991 salais-
ten muistelmiensa ensimmäiselle sivulle ainakin sataa kertaa 
peräkkäin. Kuin todistaakseen tyyliin “hauki on kala”. Että 
hän tiesi kyllä mistä kana pissi kun superlatiivien valheelliset 
viljelijät olivat riehaantuneet hänestä dollarinkuvat silmissä sil-
loin kun kuolema tuli. Ja se oli kuin korkea vuori, jonka ylitse 
ei voinut vielä nähdä koska se oli niin lähellä, hänen kysyessä 
ihmeissään itseltään.

“Miten kukaan voitaisiin riisua minua paljaammaksi?”
Oliko hän kuollut vai ei? Millainen hän sitten itse oli tai 

luuli olevansa silloin kun eli ja ei jännittänyt muita ihmisiä 
ja heidän ajatuksiaan hänestä? Miten hän tuli toimeen arjessa 
tavallisten ihmisen kanssa? Entä millainen hän oli kun oli ren-
tona ilman suojaavaa maskia naamallaan, tai päällään univor-
mujaan ja nahkavaatteitaan määrittämässä muille millaisena 
hän halusi muiden häntä katsoa ja arvostella?

Hän oli ollut lihaa ja verta ennen kuin hänet enkeliksi ko-
rotettiin katsomaan ylhäältä alas meitä ja meitä häntä alhaalta 
ylös. Oliko hän kova jätkä? Ikuisesti nuori ja kapinallinen? 
Oman tien kulkija? Miehinen mies? Salaperäinen kuin eloku-
vien filmitähdet? Tätä kaikkeako samassa paketissa yhtä aikaa 
vaikka hän oli jo vanha ja väsynyt? Sitä hän ei itse tiennyt, tai 
muistanut eikä halunnut tietää ja muistaa. Mutta he itsekin 
olivat olleet jo aikaa sitten pelkkää tomua ja ajan myötä ilmaan 
haihtuvia muistoja menneisyydestä. Tom of Finland oli hänen 
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ajassa kulunut ihonsa, jota hän ei voinut riisua edes suihkus-
sa. Se ei ollut rooli eikä elämäntapa. Se oli vankila, pakko ja 
kärsimys. Se oli hänen peilinsä, jota ilman hän tunsi olevansa 
alaston ja suojaton. Se oli hänen elämänsä, josta tuli myös hä-
nen kompastuskivensä ja kohtalonsa. Siksi hän ei tuntenut tai 
halunnut tuntea muuta kuin sen minkä halusi, vaikkei tiennyt 
mitä halusi.

”En ymmärtänyt alkuunkaan mitä minulle oli tapahtumas-
sa, mitä oli tapahtunut ja mitä tulisi pian tapahtumaan. Tom 
of Finlandin silmät olivat minun silmissäni. Hänen aivonsa ja 
ajatuksensa olivat minun, mutta mitään muuta yhteistä meillä 
ei ollut, sillä minä en ollut viivoista paperille piirretty harha-
kuva tai unelma, vaan täyttä totta ja oman itseni painajainen, 
vieras ihmisenä itselleni ja muille. Ylivertainen monistettuna 
ja jaettuna maailman kaikkiin ääriin; olin tullut lyhyessä ajassa 
itselleni kuin vieraaksi. En tunnistanut itseäni kun koskettelin 
käsilläni päätäni ja muita kehoni osia. Ihan kuin niitä ei oli-
si ollut olemassakaan. Minusta tuntui koko ajan että minua 
ohjasivat jotkut muut kuin minä itse kuin nukkea naruissa 
heilutellen. En tuntenut enää oloani kotoiseksi omassa itsessä-
ni. Sisälläni asuivat muitten toiveet, määräykset, sanat ja odo-
tukset. Olin ulkoa ohjelmoitu siihen saakka kunnes kuolema 
vapauttaisi minut tästä kaikesta. Olin kauhuissani kun kaiken 
tämän tajusin ja menin suunniltani. Menetin järkeni ja kadotin 
järkevyyteni. Aloin sekoilla ja sekoittaa asioita, muistoja, sanoja 
ja paikkoja keskenään kuin juuri puhumaan oppinut pikku-
poika, joka ei tiennyt minkään sellaisen olion nimeä, mitä ei 
ollut itse nähnyt. Aamuisin kun heräsin kuulin päässäni vie-
raita ääniä ja käskyjä. Päiväni olivat täynnä tekemistä. Usein 
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jouduin pitkälle yömyöhään vatvomaan sellaisia ikäviä asioista, 
joita en ymmärtänyt, mutta jotka minun tuli selvittää hyvissä 
ajoin, ettei seuraavasta päivästäni olisi tullut vieläkin ikävämpi. 
Kävin nukkumaan pääni raskaana seuraavaksi päiväksi määrät-
tyjä vielä ikävämpiä asioita miettiessäni pikkutunneille saakka 
sängyssäni puolelta toiselle levottomana heittelehtien, miettien 
oliko tämä elämää vai olinko jo kuollut?”

Näin hän muisteli, käyttäen salaisissa muistelmissaan hy-
väkseen purkaessaan tällä tavalla luovassa sekamelskassa aikaa 
ja paikkaa vaihtaen muistiaan ja ympärillä ollutta “murtuneen 
idyllin totuutta” periaatteenaan “kukaan ulkopuolinen ei voi 
enää sanoa, mitä toinen ihminen oikeasti haluaa” kahta hyväksi 
havaitsemaansa tapaa; kyynisyyttä ja nihilismiä, sillä tarkoi-
tuksenmukainen ja puheisiin piilotettu kyynisyys oli hänestä 
enemmän retorinen kuin pragmaattinen asenne: kyynisyys piili 
puheissa ja kirjoituksissa, ei teoissa.

Nihilismi taas, joka tuli Ivan Turgenevin novellista ”Isät ja 
lapset”, hylkäsi hänen mielestään kaikki arvot, ei ristiriitaisesti 
kuten kyynikko vaan suoraan ja yksinkertaisesti, koska hänelle 
arvoja ei ollut olemassa ennen kuin vanhat arvot oli hävitet-
ty ja uudet luotu tilalle tyyliin: ensin tuhottiin ja sitten vasta 
puhuttiin. Näin hän ajatteli varsinkin siksi, että hänen oma 
äänensä, mikä oli ollut liian pitkään piilossa kaiken markki-
nahumun keskellä, oli runollisesti sanottuna jollain kauniilla 
ja selittämättömällä tavalla juuri tämän takia kaukaista sukua 
Raamatun Saarnaajan tummanvahvalle ja puhuttelevalle jyli-
nälle ikuisuuksien kätköistä, hänen itsensä ollessa samalla kuin 
ripaus Dostojevskin “Rikoksen ja rangaistuksen” Raskolniko-
via ilman syyllisyydentuntoa.
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“Täällä on aika kylmää. Haluan pois täältä. Vihaan ja inhoan 
itseäni tässä häkissä, joka on oma luomukseni. Olen saanut 
rikoksestani ja riittävän rangaistuksen. Haluan päästä nyt ulos 
vapauteen hengittämän raikasta ilmaa edes kerran.

Hän korosti kirjoittaessaan salaisia muistelmiaan, ettei mai-
ninnut missään kohtaa sanaa suvaitsevaisuus, koska koko käsite 
oli hänestä aivan liian elitistinen, jolla annettiin rivien välistä 
ymmärtää että vain julkinen näkyminen, pönäkät puheet, vi-
ralliset tiedot ja näiden koordinaattien avulla puhuminen ja 
kirjoittaminen edistivät suvaitsevaisuutta. Hänen mielestään 
oli paljon kiinnostavampaa painaa täyttä päätä valheen kimp-
puun, jota kaikki yrittivät omalla tavallaan piilotella hänestä 
kertovissa puhumisissaan ja tekemisissään, sillä jos totuutta hä-
nestä oli olemassa sellaisena väitteenä kun se oli meille syötetty, 
tai edes hivenen hengittäen todistustaakastaan arjesta ulkopuo-
lisena, sen oli oltava lajissaan jotain hyvin epämiellyttävää ja 
ikävää, eihän sitä meiltä muuten olisi niin tehokkaasti yritetty 
piilottaa kuin tähän asti oli tehty.

Kaikki tämä oli ikävää ja kummallista siksi, että oli vaikea 
kuvitella, että joku muu olisi menettänyt elämässään enemmän 
kuin hän totuuden puolesta taistellessaan. Silti hänessä jäljellä 
oli aimo annos ymmärrystä yrittää selvitä tästäkin elämänpet-
tymyksistään huolimatta. Ja vaikka tämä jännite hänen sisäl-
lään aiheuttikin sanomattoman määrän tuskaa ja kipuja, hän 
ymmärsi ihmisyyteensä kuuluneen sen, että ne olivat alituiseen 
ristiriidassa itsensä kanssa ihmetellessään.

“Myytäisiinkö ne nyt pois eniten tarjoavalle?”
Hän tiesi, ettei ollut itsessään tärkeä, vaan se mitä hänestä 

julkisuuteen heijastui, tai oikeammin se mitä yleisö hänestä 
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näki. Hän oli utelias ja pyrki ottamaan kaikesta tarkkaa selkoa, 
eikä välittänyt velvollisuuksista itseään kohtaan, jos se haittasi 
tätä hommaa. Pysähtyminen kesken kaiken oli hänestä jatku-
van elämän suurin vihollinen, koska hänen ei itse tarvinnut 
koskaan katsoa taaksepäin etsiessään suuntaa ja tärkeintä, hän 
näki sen edessään; ei saavutettuna vaan saavutettavana. Hän 
oli ryhtyessään Tom of Finlandiksi taistellut irti itsestään ja 
sen suorasta henkilökohtaisesta onnesta; hänen rakkautensa ja 
ilonsa ei ollut enää hänen tavallaan henkilönä hän itse, vaan 
hänen keksimiensä henkilöitä esittäneet kuvat.

Ehkä hän siksi ymmärsi häivyttää elämästään kokonaan sen 
ihmisen, mikä hän oli luullut olevansa ennen kuin alkoi to-
sissaan piirtää kuvia itsestään. Alitajunnastaan ja näkemistään 
rakkauksista, joita hän kiihkeästi halusi muttei saanut, aluksi 
vain paperille syleilemään hänen kanssaan. Ei muuten, ja sitten 
lopulta luomalla kuvitteellisen Tom of Finlandin eräänlaiseksi 
näiden hetkien vaihtelunhaluiseksi ja päivän valoisuuden vas-
takohtana yön pimeyden bacchuslaiseksi mielentilaksi, jossa 
tapahtui koko ajan ilman hänen tietoista valintaansa samanai-
kaisesti toisistaan riippumattomia hullunhauskoja asioita kuin 
pienessä sampanjahumalassa hyvässä seurassa.

“Hypin kurittomasti aiheesta toiseen ja päästän suustani 
mitä tahansa mieleeni pälkähti.”

Niin hän oli päättänyt. Tämä oli hänen kostonsa. Siksi hän 
oli ensin odottanut tarinansa saavan kunnollisen maanpäälli-
sen päätöksen, päästääkseen ympärillään pyörineet nälkäiset 
haukat haukkaamaan sen leijonanosan mihin ne olivat hänen 
eläessään haukankynsillään tarttuneet hellittämättä hetkek-
sikään edes hänen kuolemassaan hyvästä saaliistaan. Hänen 
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mielestään tällaisten puhujien, joille tyhjyydessä puhuminen ja 
reviiri kuuluivat yhteen, ja joiden oli mahdotonta yrittää pysyä 
uskollisena tosiasioille, täytyi olla uskollisia umpimielisille to-
tuuksille, joiden kantavana voimana oli aina yhtä shokeeraava 
yltiöitsekkyys ja sen ideologian ajaminen muiden ajatuksia pil-
katen sekä fiksuna leikkiminen muutamilla ulkoa päntätyillä 
nippelitiedoilla snobbailla muiden tietämättömyyden kustan-
nuksella, sillä heidän kuninkaansa ei ollut tästä maailmasta 
- vaan itsekehuisen mielikuvituksettomuuden alhaisista syö-
vereistä. 

“Irstas ja paheellinen ihminen, ja mitä muita jäykkiä sanoja 
he keksivätkään minunlaisiani varten, rikkoi sekä luonnollisia 
että säädettyjä lakeja heidän mielestään.”

Juuri nämä puhujat yrittävät selitellä kaikki asiat parhaiten 
päin muista ja ennen kaikkea henkilökohtaisista muistoista tai 
muiden ajatuksista piittaamatta. Sillä sinä samana hetkenä kun 
hän heitti henkensä, kuolema vapautti hänet näistä raskais-
ta taakoistaan. Vaanivista haukoista ja velvollisuuksista omaa 
julkista ja säädeltyä rooliaan kohtaan “suut supussa” - linjasta, 
sensuurista olla sanomatta sitä mitä todella halusi, tiesi ja tunsi, 
ettei olisi vahingoittanut itsestään tehtyä bisnestä, avaten hänen 
kielenkannattimensa laulamaan tavalla mikä hämmästyttää 
meitä lukijoita näin jälkikäteen luettuna vieläkin suuresti, sillä 
näihin sanoihin oli piilotettu nöyryytetyn oikeutettua vihaa 
kun hän aloitti oman elämänsä salaiset muistelunsa. Hän luki 
lehdestä jo ties monettako kertaa epäuskoisena. Ja päätti siltä 
istumalta pölliä lehden varmuuden vuoksi mukaansa sujaut-
tamalla sen housuntaskuihinsa, ettei kukaan muu lukisi tätä 
perätöntä uutista ja tunnistaisi häntä siitä eläväksi kuolleeksi. 
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Hän ei ollut omasta mielestään kuollut, vaikka olikin tyhjiin 
imetty ja kupattu, vaan kuolemassa. Siinä oli vissi ero, hän ajat-
teli, Tai oli ollut ainakin ennen muinoin siinä vanhassa maail-
massa mihin hänkin tunsi kuuluvansa, missä sana oli sana, ja 
siihen ei ollut mitään mukisemista, lisäämistä tai poistamista 
silloin kun hän vielä eli. Ja tajusi samalla tämän sanoessaan, 
ettei ehkä sittenkään ollut elossa sellaisena ihmisenä kuin vielä 
hetki sitten oli kuvitellut. Että ne pirut varastivat kuolemani-
kin, hän ajatteli. Olisihan tämä pitänyt arvata. Miten ovelaa.

”Siksi minusta oli tullut sellainen ”minä”, joka ulkoisten vi-
hollisten ja vastusten puutteessa, tavan ahtauteen ja säännölli-
syyteen pakotettuna kärsimättömänä kiusasi itseäni, koko ajan 
johonkin epämääräisesti sielussani vilkkuvaan kuvaan tuskal-
lisesti ikävöiden. Kaiken tämän koettuani minun täytyi tehdä 
omasta itsestäni suuri seikkailu, epävarma sekä vaarallinen ki-
dutuskenttä – minä hullu, piirtämieni kuvien kaipaava ja epä-
toivoinen peluri, josta kehittyi huonojen tekosyiden keksijä. 
Mutta vain rakkautta; sitä minä olisin sinä hetkenä tarvinnut. 
Olkoonkin, että se olisi ollut vain epämääräistä kähmintää ja 
hipelöintiä tuntemattomien kanssa, runkkurakkautta, mutta 
kuitenkin. Olin uupua tähän yksinäisyyteni. Hiljaisuuteen 
ympärilläni. En saanut mistään suunnasta hyväksyviä katseita. 
Tämä vain lisäsi epätoivoista tuskaani ja surkeuttani. En olisi 
halunnut olla tällainen. Kaikki mikä ympärilläni oli, oli vain 
tahmeaa, väkivalloin koottua, irrallista, keksittyä, keinotekois-
ta, virallista ja kylmää välinpitämättömyyttä - siksi olin ihan 
loppu ja valmis kuolemaan ellen jo ollut kuollut!”

Silloin oli maanantai, jolloin tavallisesti ei koskaan tapah-
tunut mitään sen kummempaa kuin että piti käydä kaupassa, 



124

pestä pyykkiä tai siivota, viedä kirjaston myöhästyneet kirjat, 
tai vain olla hiljaa jossain näkymättömänä naama perusilmeellä 
ihan kuin elämässä ei muuta olisikaan kuin nuo kammottavan 
tylsät maanantait, hän ajatteli, kun ei muuta tekemistä keksi-
nyt tai halunnut keksiä, tai mikä ilmeisintä, tekosyytä vihata 
itseään ja maailmaa koska se tarjosi vain näitä uuvuttavan kui-
via maanantaita. Päivä oli niin tylsä ja masentava, ettei hän olisi 
uskonut vaikka itse jumala olisi istuutunut hänen viereensä ja 
puhunut hänelle, siksi hän ei kääntynyt ihmettelemään yht-
äkkiä ihmisistä tyhjenneitä käytäviä ympärillään sen enempää 
kuin yksi kerrallaan sammuvia valoja, jotka irtautuivat seinistä 
ja katosta syöksyen alas, sitten hänen päänsä päälle, kadoten 
lopulta pitkin käytäviä kuin mikäkin paras huippumoderni vii-
kinkiavaruusalus vilkkuvine perävaloineen ja ulos sojottavine 
valosarvineen kaikkineen, vaikka valmiina säntäämään minä 
hetkenä hyvänsä miljoonan kilometrin tuntivauhdilla kohtia 
Marsia pillit ulvoen koko taivaankansi hehkuen sen voimasta 
ja säihkyvästä kauneudesta. Hän katsoi kauas menneisyyteen 
kysellen itseltään.

”Mitä tuli tehtyä ja miksi? Ja kysyn samalla käskevästi nyrkki 
ojolla, Haloo! Oliko siellä ketään? Ja miksi kukaan ei vastannut? 
Omasta sisäisestä todellisuudesta ja sen tyhjistä huoneista, siinä 
tässä oli kysymys. Huumeesta jonka vaikutti minuun niin, että 
tuulen riepottelema vaivainen risu muuttui silmissäni hetkessä 
kultaiseksi muistoksi, sellaiseksi, jossa jokaisessa käänteessä oli 
yllin kyllin tuijoteltavaa vaikka koko loppuelämäkseni, jos niin 
olisin halunnut tai päässyt siitä jotenkuten ehjin nahoin irti. 
Päästen itseni kanssa vielä sen jälkeen sellaiseen selvyyteen, ettei 
minun tarvitsisi syyttää naapurinparvekkeella syyllisen näköi-
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senä seisovaa kukkaruukkua kaikista tapahtuneista.”
Hän vain istui yksin keskittyneenä omiin ajatuksiinsa. Seu-

raavaksi oli hänen vuoronsa. Hän kuuli oven avautuvan, ni-
mensä lausuttavan, ja nousi vaivalloisesti nilkuttaen avautu-
neesta ovesta sisään lääkärin vastaanotolle saaden vahvistuksen 
epäilyilleen, ettei kaikki ollut ihan kohdallaan. Lääkäri katsoi 
häntä ja hyvänpäiväntervehdykset vaihdettiin lyhyesti puolin 
ja toisin kohteliaasti normaaliin tapaan, ennen kuin päästiin 
itse asiaan. ”Jaaha ja mitäs teillä olikaan tarjolla?”, lääkäri kysyi 
häneltä, muttei katsonut häntä silmiin vaan otti taskustaan 
skannauslaitteen lukien siitä ”ISBN – numero: 978 – 952 – 
6668 – 12 - 3 Tom of Finlandin salaiset muistelmat. Luku 
yksi. ”Matka salaiseen kotiini”, ja hän kuuli oman äänensä 
aloittavan juuri sen kertomuksen, minkä hän oli päässään odo-
tushuoneessa rakentanut valmiiksi ja kirjoittanut kaiken ylös 
salaisiksi muistelmikseen.

“Vasta elettyäni elämäni, ymmärsin elämän tekevän on-
nettomiksi, jos emme hyväksyneet sitä sellaisena kun se oli 
meille annettu. Äitini antoi minulle tämän taulun ripustet-
tavaksi uuden työpaikkani seinälle siitä muistutukseksi heti 
kun olin sodan jälkeen muuttanut Helsinkiin ja käynyt sodan 
keskeyttämän mainoskouluni loppuun, saanut ensimmäisen 
vakituisen työpaikkani. Äitini ei vielä tuolloin tiennyt kuin-
ka sattuvan oikeaan hän olikaan osunut lahjoittaessaan tämän 
taulun ohjaamaan jokapäiväistä työtäni suojelusenkelin tavoin 
isossa kaupungissa. Etten olisi eksynyt itsestäni ja ylpistynyt 
turhaan. Jotta nämä valtavat ilmestykset eivät tekisi minua 
ylpeäksi, olen saanut pistävän piikin ruumiiseni, Saatanan en-
kelin kurittamaan itseäni, etten ylpistyisi. Olen kolme kertaa 
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pyytänyt Herralta, että pääsisin siitä. Mutta hän on vastannut 
minulle. Minun armoni riittää sinulle. Voima tulee täydelli-
seksi heikkoudessa. Sen tähden ylpeilen mieluimmin heikkou-
destani, jotta minuun asettuisi Kristuksen voima. Siksi iloitsen 
heikkoudesta, loukkauksista, vaikeuksista, vainoista ja ahdin-
goista, joihin joudun Kristuksen tähden. Juuri heikkona olen 
voimakas.”

Juuri samoin hän koki elämänsä Korinttilaisten toisen kir-
jeen luvun 12 ja säkeiden 7 – 10 mukaan, vaikkei mikään 
himouskovainen ollutkaan oppien, etteivät voimakkaat ja vah-
vat olleet aina sitä miltä he näyttivät. Hän otti tästä ohjeesta 
opikseen ja muokkasi alkuvaikeuksien jälkeen halukkuuttaan 
tarttua uusiin haasteisiin. Ja saattaa samalla loppuun kesken-
eräisiä ja usein vaikeilta tai peräti vastenmielisiltä tuntuneita 
asioita, niin että niistä tuli sen jälkeen hänen motivaationsa ja 
itseluottamuksensa elintärkeä elementti, joka vei hänet pitkälle 
matkalle kaikissa niissä asioissa, joiden pariin hän uppoutui 
täydellä sielullaan. Vaikka joutuikin siksi ymmärrettävästi tyy-
pilliseen daavid – goljat - taisteluun niitä vastaan, jotka uskoi-
vat pitävänsä yksinoikeudella totuutta hyppysissään.

“Olin tyypillinen kristillisen ja isänmaallisen kasvatuksen äi-
dinmaidosta imenyt sen ajan kasvattama ja aatteiden läpitun-
kema suomalaismies, joka tarrautui Jumalaan aina kun siihen 
oli suuren hädän keskellä tarvetta, tai muuta ei ollut lähistöllä 
mihin ojentaa pyytävä kätensä - minun elämässäni siihen oli 
tarvetta usein. Mutta poikkeuksena moniin muihin silloisiin 
kanssaihmisiini, minulla oli yksi etu jota heillä ei ollut; olin 
tottunut seuramaan vaikeilta tuntuvia asioita ja näkemään ne 
sisäisen salaisuuteni takia hieman rauhallisemmista paikoista, 
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syrjästä ja sivusta turvattuna. Tulin nimittäin siitä nuoruudes-
sani vielä näkymättömästä altavastaajien ryhmästä, joka halusi 
pysyä hiljaa ja poissa näkyvistä.”

Hän tarkoitti kai sitä kohteliaasti sanottuna, ettei tullut al-
kuunkaan toimeen itsensä ja ympäristönsä kanssa, mutta suo-
malaisuutensa ja hyvän kasvatuksen takia ei kehdannut sanoa 
sitä ääneen. Hän oli liian kohtelias kurittavalle ympäristölleen 
ja uskollinen ahdistaville uskomuksilleen, ehkä osin myös siksi 
että oli jo hämärän rajamailla sairastaessaan elämänsä loppu-
puolella keuhkoahtaumatautia tiedostaen hyvin elämänsä rajal-
lisuuden sekä olemisensa vielä silloin jäljellä olleet harvat hyvät 
hetket, eikä jaksanut rasittaa niitä turhaan palauttamalla mie-
liinsä huonoja asioita ja tapahtumia, jotka hän oli mielenrau-
hansa säilyttääkseen haudannut kauan sitten syvälle pahojen 
muistojensa hautausmaahan. Silti hän jaksoi loppuun saakka 
yrittää elää täyttä Tom of Finlandin elämää, sankarin, jollainen 
joka mies halusi olla, ja johon jokainen nainen halusi tutustua, 
kuunnellessaan tylsistyneenä ympärillään kehuvia puheita ja 
ylisanoja itsestään siitä kuinka oli elänyt muka elämänsä täy-
demmin ja ehdottomimmin kuin monet muut alistetut ja ah-
distetut kanssaihmisensä, vaikka oli keskittynyt tosiasiallisesti 
katsomaan heitä ylhäältä alaspäin itseään varten ja itsekseen 
piirtäessään Tom of Finlandeja niille, joiden oli helpompi ha-
luta kuin saada, ja jotka tunsivat häpeää ja syyllisyyttä, kokien 
kuuluvansa alempaan ihmisluokkaan.

“Minä näytin heille ainakin sen jos en muuta, ettei ihmi-
nen ole sidottu välttämättä arkiseen ja todelliseen maailmaan, 
vaan voi halutessaan olla mitä haluaa omista pienistä puut-
teistaan huolimatta, vailla muita ajatuksia, vailla kiinnostusta 
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muuhun. Ymmärtäen vaikeuksien kautta voittoon taktiikalla: 
olevansa liian iso kala liian pienessä lammikossa miksi tyytyä 
vähään kun voi saada paljon nokkeluuden avulla? Ajatukseni 
harhailivat ihan muualla. Mustavalkokuvani näyttivät sen, että 
elämässä oli paljon muutakin värejä kuin ne, jotka näkyivät 
ensisilmäyksellä. Oli myös mielikuvituksen rajattomat värit, 
joilla värittää arkisen harmaa maailma millaiseksi itse halusi.”

Hän kehittyi pikkuhiljaa sääntöjä tarkasti noudattaneesta 
käsityöläisestä vapaasti itseään ilmaisevaksi piirtäjäksi, jonka 
näkyjen pohjalla kummitteli kuva siitä, että hän tiesi tehneensä 
elämässään jotain peruuttamattoman kammottavaa, tuntien 
selittämättömän halun tehdä sitä lisää, ja sitten vain tyystin 
kaiken tohinan keskellä unohtanut oliko tehnyt sitä, vai vain 
kuvitellut tekevänsä sitä heti kun muiden silmä oli välttänyt.

“Yritin ottaa muistoistani kiinni tämän ymmärryksen hän-
nän, joka karkasi minulta vuosia sitten niin, etten enää tiennyt 
varmasti mikä oli totta ja tarua. Tai oliko mikään ollut edes 
koskaan olemassa niin kuin nyt itselleni sen vaakutin ja luu-
lottelin olleen. Niin päätin astua lähemmäksi itseäni. Mutta 
miksen sitä aiemmin tajunnut? Oli niin kiire koko ajan selviy-
tyä ja löytää seuraava askel nousta ylöspäin muiden yläpuolelle 
nautiskelemaan omasta ylhäisestä asemastaan minkä olin omin 
voimin saavuttanut. Mikä itsekäs paskiainen ja muista hyötyvä 
laskelmoiva ääliö olinkaan silloin vielä ennen kuin elämä opetti 
ja nöyryytti minut muuttamaan pahat tapani. Onnekseni itse 
olin miehinen mies, joka vain miehistyi lisää vanhetessaan. 
Minun ei tarvinnut kyseenalaistaa sovinnaisuuksia. Minä elin 
niistä, tehden vain arjessa selviytyäkseni niistä naamion kas-
voilleni, jotta olisin saanut elää rauhassa omaa epäsovinnaista 
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elämääni muiden katseilta piilossa keskellä masentavaa aikaa, 
jota kuvasi hyvin se, että jos joku uskalsi ajatella eri tavalla, 
hänen täytyi olla muiden mielestä hullu.”

Tässä hän nyt sitten oli muistinsa ja aitoutensa menettänee-
nä vanhuksena kuoleman kynnyksellä pohtimassa missä meni 
vikaan. Vaikka olisihan hänen se pitänyt arvata, että juuri siinä, 
ettei uskaltanut antaa asioiden vain olla rauhassa mitä ne olivat. 
Vaan yritti aina parantaa niitä kaunistellen, sievistellen ja antaa 
niistä paremman kuvan kasvonsa säilyttääkseen parempia kuin 
mitä ne olivat; tyhjät lauseet, kauniit sanat ja päästä temmatut 
hulluudet muiden mukana, jos ei muuten niin iltaisin ennen 
nukkumaanmenoa haaveilemalla siitä mitä ei ollut, ja mitä hän 
ei itse ollut; se hänet vei harhaan ja vieroitti hänet, ei mikään 
muu!

“Mietin, olinko koskaan oikeasti ollut mitään, tai sitä mitä 
kuvittelin muiden luulevan minun olevan? Vai näyttelinkö 
koko ajan itsenikään tietämättä roolia sellaisesta haaveellisesta 
henkilöstä, joka en ollut vaan halusin olla ja jonka olin luo-
nut mallikseni jo lapsuudessani? Ja vaikka kuinka halusin, osa 
muistoistani, oudoista hetkistä ja sisimpäni tarkoin varjellusta 
salaisuuksistani, vien pakosta mukanani hautaani saakka sii-
tä yksinkertaisesta syystä, etten enää muistanut kaikkea niitä 
kunnolla. Muistan lapsuuteni kesät kun istuin päivällä keit-
tiön ikkunan äärellä tekemässä eväitä äidin apuna heinäpel-
lolla huhkiville miehille. Miten ihanasti aurinko ensimmäisen 
kerran sokaisi silmäni niin, etten hetkeen nähnyt muuta kuin 
valkoista kauneutta edessäni. Ja yhtäkkiä sen keskellä jumalai-
sen ilmestyksen, mikä hävisi yhtä nopeasti edestäni kuin oli 
siihen ilmestynytkin, ilmestyäkseen sen jälkeen mieleeni koko 



130

elämäni ajan vielä parempana ja moneen kertaan monistettuna 
ensin ulkona yläosattomissa naapurin pelloilla heinätöissä huh-
kimassa olleissa rengeissä, sitten kylän raiteille kokoontuneissa 
maahan sylkevissä joutomiehissä, ja lopulta putkaan pannuis-
sa vaarallisissa, tottelemattomissa ja turmeltuneissa rikollisissa, 
joista lehdet kertoivat hurjia tarinoita sekä kaikesta muusta 
yhtä kiinnostavasta ympärilläni näkemästäni samanlaisista kii-
hottavista ihanuuksista; kuljettajista, poliiseista, taksimiehis-
tä, sotilaista, raavaista raskaan työn uurtajista, merimiehistä, 
tukkimiehistä ja urheilijoista jne... En tiedä miksi tämä outo 
voima sai minut niin täydellisesti valtaansa eikä mikään muu 
kiinnostanut minua. Ehkä siksi että he olivat niin vetämättö-
män kutsuvia ja kauniita etten voinut vastustaa tätä suloista ja 
nautinnollista levottomuutta aiheuttavaa kutsua syvällä sydä-
messäni. Ja vaikka päätäni huimasi ja olin peloissani, minun 
oli saatava sitä lisää ja kuultava sen lumoavaa ääntä, sillä se oli 
luikerrellut jo sisääni eikä tullut ulos millään; ehkä siksi, että 
lapsena luin sen ajan tapaan paljon klassisia kirjoituksia ystä-
vyydestä ja veljellisestä rakkaudesta mikä ilmeni nimenomaan 
miesten kesken urheudessa ja keskinäisessä kunnioituksessa 
sekä toveruudessa taistelukentillä ja armeijassa.”

Häneen teki suuren vaikutuksen Plutarkhoksen kirjassa 
“Rakkaus” eräs kaunis sotilaspoika, joka oli kohtalon oikusta 
kaatunut kasvoilleen taistelussa, kun hän rukoili vihollista tä-
män kohottaessa miekkansa kuoliniskuun odottamaan kunnes 
hän olisi kääntynyt selälleen, jotta hänen rakas poikaystävänsä 
ei olisi nähnyt häntä lyödyn takaapäin. Hän katseli kreikka-
laisista ja roomalaisista sotilaista tehtyjä kuvakirjoja, ihaillen 
kauniita sotilaita, joiden uhkeat lihakset pursusivat varustei-
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den ja hiussuortuvat kypärien alta, sekä näiden ihanien kuvien 
sotilaiden ylimaallista kauneutta niin että hänellä alkoi seistä 
ensimmäistä kertaa pelästyen, sillä sitä ei ollut tapahtunut kos-
kaan aiemmin hänelle, joka vielä tuolloin luuli autuaan tietä-
mättömänä kaikesta irstaista yhteyksistään kullin olevan vain 
pissaamista varten hänen haarojenvälissään roikkumassa.

“Leikkasin näitä mieltäni kuohuttaneita oudon kiihkeitä 
kuvia talteen ja tein niistä myöhemmin kuvakollaaseja, joi-
hin lapseninnolla piirsin lisää asusteita ja aseita. Heittäydyin 
piirrosteni ehdottomaan maailmaan samalla kiihkolla ja mää-
rätietoisuudella kuin ikäiseni lapset aina tekivät löytäessään uu-
denlaisen tavan kiihottaa avautumassa olleita aistejaan kielletyn 
hedelmän nauttimiseksi. Parantelin myös hieman kynälläni 
lihaksia hieman isoimmiksi pehmentäen lihaksien jäykkyyttä 
ja korostaen kynälläni housujen pullotusta kutsuvammaksi. 
Niitä katsellessani päässäni alkoi raksuttaa: näissä kuvissa se 
oli mikä ilmeni polttavana kuumeena nivusissani, riemuitseva 
intohimoni ja vielä ujo rakkauteni jotain suurta ja tuntema-
tonta arvoitusta kohtaan mikä ei koskaan jättänyt, eikä tulisi 
jättämään minua rauhaan. Ja jäyti siksi poloista pikkupojan 
mielenrauhaani kuin olisin tukkapöllyä saanut; juuri ja juu-
ri heidän viehkeän sulokkuutensa ja lupaavan pullotuksensa 
piiloon verhonneet asepuvut yhdessä sulokkaiden kehojen ja 
kauniiden kasvojen kanssa, tehden minusta hullun rakkaudessa 
ja intohimossa nälkäisen heidän kuviinsa, janomaan lisää tätä 
sisälläni samaan aikaan syntymässä ollutta outoa kauneutta, 
synnyttämään näistä kuvista oma itseni sellaisena komeana so-
tilaana kuin olin itseni heissä nähnyt, vaikka olin vielä polven-
korkuinen ja äidin helmoissa riippuva ja housuihinsa laskeva 
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mammanpoika.”
Se mitä hän näki peilatessaan itseään peilistä näiden kuvi-

en kanssa, oli kuin jokin kristallinkirkas olento. Ei hän vaan 
ihan kuin kuvien jälkeen hänessä syntynyt uusi kuva olisi tullut 
yhdeksi heistä, joiden hän kuvitteli olevan taivaasta maahan 
hänen ilokseen laskeutuneita kuvankauniita enkeleitä. Siitä 
lähtien hänen pyrkimyksenään oli rakentaa niistä eheä ja joh-
donmukaisesti etenevä tarina yhdessä hänen elämänsä kanssa. 
Hän sekoitti näin itsessään kokemansa yliaineellisen ja aineel-
lisen keskenään “ylimaalliseksi kokemukseksi”. Ja vaikka hän 
kuinka halusi, jäi niistä piiloon ja unohduksiin juuri se osa, 
mikä oli tehnyt hänestä hänen tietämättään sen mikä hän oi-
keasti oli, juuri sen mistä hän halusi tietää enemmän, ihan kuin 
se olisi ollut verrattavissa kranaatinsirpaleisiin sydämessä, joita 
hän ei uskaltanut kuolemanpelkonsa takia, pelätessään menet-
tävänsä siinä sivussa myös jotain sellaista ainutlaatuisen erin-
omaista harhaa itsessään ja erinomaisia piirteitä ihailemissaan 
muissa ihmisissä, mitä oli vaalinut kuin kukkaa kymmenellä 
vuosikymmennet omanaan, vaikka kukka saattoi olla lakastu-
nut eikä itse asiakaan saattanut olla niin, vaan oli näin jotenkin 
toisinpäin, tai kuten hän pelkäsi, jotain ihana vallan hänen 
maailmansa mullistavaa ja sille vastakkaista, minkä takia hän 
tyytyi pidättelemään näitä epäilyjä mielessään kauan, nähden 
silmissään kaikki nämä “ylimaalliset kokemukset” kauniina 
poikaenkeleinä ja itsensä heidän maanpäällisenä ihailijanaan.

“Nyt aloin vasta vuosien matkan päästä kuoleman lähestyes-
sä epäillä itseäni ja näitä muistojani, sillä elämän ja kuoleman 
leikeissä kuolema näytti olevan voitolla ja sen uhkaava varjo 
kaiken yllä pelottavasti kietoutuneena: oliko muistoissani sit-
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tenkään mitään totta vai olivatko ne vain pääni sisällä kehit-
telemiäni pikku - ukkoja tylsistymistäni ja sitä vastaan mikä 
tuntui keräävään elämässäni magneetin tavoin yhteen kaiken 
epäinhimillisen tuskan minkä olin kokeva, kuin jokin salape-
räisesti keskuudessamme vaelteleva vitsaus kasvoillani sureva 
ja epätoivoinen ilme?”

Hän tajusi, ettei hänen epäonnensa riippunut jumalista eikä 
ihmisen psykologiasta vaan hänen omasta fyysisestä luontees-
taan ja tarpeistaan. Niiden miehisestä täyttämisestä muodostui 
hänen todellinen elämänuransa ja hänestä tuli pikkuhiljaa ajan 
myötä mestarillinen tällä tiellä.

“Halusin nähdä edessäni hienon tosimiehen unelman, jossa 
olisi ollut kosolti leikkivää ja ilkikurista poikaenergiaa, miehis-
tä jykevyyttä, ja rajua komeutta, ja joka olisi ollut yhtä eloisa ja 
huumorintajuinen kuin minäkin luulin oikeasti olevani jossain 
syvällä sisimmissäni, sitten kun minulla siihen joskus olisi arjen 
harmaassa tylsyydessä varaa, ja että hänen upeuttaan kruunai-
si lopuksi hersyvä kaikkiin mukavalla tavalla tarttuva äänekäs 
nauru, joka minullakin oli ollut joskus kauan sitten vielä lap-
suudessani, kun en ollut kohdannut silmästä silmään elämän 
karuja tosiasioita ja oli vielä aihetta nauramiseen. Toivoin ko-
vasti että prinssini olisi sinut upean ulkomuotonsa kanssa vaik-
ka olisi kuin kallioon veistettyä ikuinen jumala. Ja että hänellä 
olisi minusta poiketen rohkeutta ja lannistumatonta karismaa 
ettei hän minun tavoin alistuisi edes kovan paineen alla. Vaan 
olisi ylpeä mikä on ja sanoisi rohkeasti ihmisille päin naamaa 
vastaan kun he alkaisivat änkyttää. Että se ja se on sellainen 
tai että se on synti, häpeä ja rikos. Ettei hän olisi kuin minä, 
haavoittunut hyvyyden ikoni. Ettei hän pyrkisi olemaan kiltti 
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ja hienosteleva, kuten maailmalla oli ollut länsimaisen poliitti-
sesti korrektissa teeskentelijäkulttuurissamme lähes vuosisadan 
tapana, jossa heteroyhteiskuntaan hyväksytyt homot nähtiin 
mielellään vain joko seurueen höpsöinä ja akkamaisina idioot-
tihauskuuttajina, tai vaihtoehtoisesti pakollisina romanttisina 
vaaleanpunaisina kitsikoristeina rutikuivaa tai muuten vain 
niin kovaa ja läpimätää heterourheilijatodellisuutta pehmen-
tämässä, tai kulttuuriliberaalia suvaitsevaa kuvaa muille ulos-
päin pikantisti antamassa, merkiksi siitä että niissä todellisen ja 
tappavan pahuuden salakavalan ummehtuneissa heteropiireissä 
hengitetään ontoista kulisseista huolimatta nykyaikaista ava-
rammin, ja miten näiden pienen piirien kummajaisten päälle 
on vuoroin istutettu mysteeristä kärsijämarttyyrikruunu, vuo-
roin nerokkuuden sädekehää, tai silkkaa vittumaista oveluut-
ta syleilty heidät joko hiljaisiksi ja kilteiksi poikkeusyksilöiksi 
H.C. Andersenin tapaan kliinisesti turvallisesti opettavaisiin 
lässytystarinoihin, kulttuurin kukkahattutätien hyväntahtoi-
sen kurkistelun kohteiksi, tai houkuteltu heidät julkisilla huo-
mionosoituksilla ja pintajulkisuuden hyvänolokarkeilla myy-
mään sielunsa julmien heteromurhaajiensa ja homohuijareiden 
hyväksymisen alttareilla.”

Hän oli niin uppoutunut itseensä, ettei huomannut mitä 
hänen ympärillään tapahtui, kuuli vain naurunremahduksia 
ja sai ystävällisiksi ja kannustaviksi tarkoitettuja taputuksia sel-
käänsä sen jälkeen kun joku oli julistanut hänet jälleen kerran 
maireasti eläväksi legendaksi. “Hän kuuluu niiden viiden tai-
teilijan joukkoon 1900 – luvulla, jotka ovat eniten muuttaneet 
maailmaa töillään – hänen eletty elämänsä oli esimerkillinen 
tarina ajan hengestä, tahdonvoimasta sekä ihmisyydestä, jon-
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ka me kaikki jaamme!” Ja kun hän katseli ympärilleen, hän 
näki etovia ja kaikkialla ääneen oksennuksiaan esitteleviä ja 
kamaluuksistaan kotkottavia naismaisia velttohomoja, joilla oli 
munan paikalla löysä letku, ja joita hän oli alkanut salaa mie-
lessään kutsua “letkuhomoiksi”, jotka alistumisillaan ja nöyr-
tymisillään olivat helppoja uhreja kaikkialla heitä odottaville 
ja aina valmiina kiusaamaan oleville heteroille varmistaen näin 
henkilökohtaisesti sen, ettei heikkojen, erilaisten ja herkkien 
kiusaaminen loppunut koskaan maan päältä.

“Kuuntelin näitä tiukasti omien periaatteittensa sitomia 
ämmämäistä määkijöitä vain sääliä silmissäni nähden. He ha-
lusivat hallita epäselviä tilanteita ja olla niissä kaapin paikan 
määrääviä kyseenalaistamattomia valtiaita. Katselin kuinka si-
rosti he kipittivät drinksulasit siroissa näpeissään kopeat nais-
maiset muotonsa hyvin halliten. Mietin miksi olin täällä, sillä 
nyt kun minusta nyt oli tehty virallisesti koko homomaailman 
yhdistävä ja yhteinen homoikoni viidellä eri mantereella, pitäisi 
minun kai kertoa mitä oikeasti kaikesta tästä ja heistä syvällä 
sisimmissäni oikein ajattelin. Huomasin ikävikseni valtaho-
mouden olevan täynnä fyysistä voimattomuutta ja henkistä 
saamattomuutta, tai se oli hyvin harjoiteltu henkinen tekosyy 
oman ilon lykkäämisestä muiden puolesta ja hyväksi, jotta he 
voisivat osallistua piilosta käsin itse turvallisesti tähän mene-
tykseen. Lopulta he leijailivat taivaalle muistoina, muuttuen 
yhdeksi niistä lukuisista silmiemme editse lipuvista huomaa-
mattomista pilvistä mitä taivas oli jo täynnä.”

Siksi he yrittivät tosissaan ensin raiskata ja sitten piilottaa 
oikean homouden latistamalla sen orjuuttaviksi ja nöyryyttä-
viksi tavoiksi. Missä oikeat homorakastavaiset olivatkin kum-
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mallisesti vain häpeällisen häviäviä heijastuksia haluistamme, 
peloistamme, nautinnostamme, tuskastamme, rakkaudenkai-
puustamme, kateudestamme, häpeästämme, kauhustamme, 
surustamme, murheestamme. Ja siitä pirullisesta vahingonilos-
ta, joka meidät lopulta myös kietoo oman kadotuksemme faus-
tiseen kohtaloomme.

“Ehkä tuhosin itseäni pala palalta, mutta minusta homouden 
ainoa siedettävä viehätys edelleenkin oli kadonneen nuoruuden 
viattomuuden metsästys. Ja sen ihana kaksikymppisyys, josta 
paranemisennuste oli kohtuullinen osalle meistä vanhenemisen 
myötä. Mutta himot ja halut eivät koskaan hävinneet. Tragedia 
tästä minulle muodostui vasta kun tämä viattomuuden unel-
mani joutui vastatusten tukehtuneen varjon kanssa, paljastaen 
samalla mieltäni ja homo - olemassaoloani kalvavan syyllisyy-
dentunnon kaiken irstailujeni keskellä vääristyneessä minä - 
ihanteessani; ihan samalla tavalla kuin modernin runouden 
isänä pidetyn mestarillisen. Tämän katkeran elämänoivalluksen 
lopulta tajutessani tiesin, ettei sanoja ei enää tarvittu ja että 
silloin elämässäni alkoi se pitkä ja kuluttava tyhjyyden ja hil-
jaisuuden kausi, jossa kadutkin itkivät yksinäisyyttään. Ja jossa 
minun osani oli avoimesti märkivä traumaattinen tunnehaava, 
jossa paha ja kaiken alleen mädättävä itseään nussiva homous 
märki lämpimässä ilmassa pahaenteisesti onnistuen melkein 
tuhomaan minussa sen kauniin viattoman nuoruuden ihanteel-
lisuuden ja kirkkaiden linssien läpi tarjoutuneen ainutkertai-
sen mahdollisuuden nähdä kaikki houkutteleva pahuus, kuin 
ensi kertaa kauniin kiehtovana viattomuuden kokemuksena. 
Samalla kun tiesi, että homohelvetin ensimmäisille rappusille 
haaveissaan pettyneitä pikkupoikia odotti vastenmielisen ja 
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ilottoman homoräkälän nurkassa tukku likaisia rahoja pulleissa 
sormissaan hierova pienimunainen isoläskipedofiilisetä huu-
liaan lipoen. Sillä hän tiesi sen tärkeän asian mitä muut eivät 
vielä, että tässä kohtaa homotarinassa alkoi se hurja alamäki, 
joka tuotti itseään toistavia ja tuhoavia, järkyttävän häpeällisiä 
itsesäälisiä homoelämäntarinoita, joissa päätepisteenä oli vain 
toisten samanlaisten keskinäinen kidutus. “

Näitä kerettiläisiä ajatuksia hän mietti piruuttaan salaa it-
sekseen, sillä hän ei jaksanut enää kuunnella moisia jorinoita 
itsestään, varsinkaan kun ne eivät pitäneet alkuunsakaan paik-
kaansa, olihan häntä vasta vähän aikaan sitten Queer Nationin 
aktivistien toimesta syytetty siitä, että hän oli koko ikänsä piir-
tänyt vain “heteroita”. “Ja pyh!”, hän sanoi itsekseen. Sen sijaa 
hän jatkoi syventymistään ajatuksiinsa ja ensimmäisen kerran 
pitkästä aikaa nyt kun aikaa oli enää vähän jäljellä, hän upposi 
miettimään millainen hän oikeasti oli ollut, vaikka tiesi että 
sitä oli vaikea nähdä itse.

“Minusta joko pidettiin tai ei. Itse en usein, enkä varsinkaan 
elämäni ensimmäisillä vuosikymmenillä pitänyt. Muutkin al-
koivat pitää minusta vasta kun olin jo saavuttanut mainetta 
jonakin muuna kuin omana itsenäni. Ehkä siksi, että minulla 
oli vaikea minä; kieroon kasvanut ja epätasapainoinen, laiska 
ja nautinnonhaluinen, pakoileva ja uneksiva sekä mahdoton 
sopeutumaan mielivaltaisten määräyksien alle - mahdollinen 
kanssarikolliseksi kaikkeen vaarallisen ja syntiseen houkutuk-
seen mihin vain pöydän alta mukaan narrattiin. Silti olin jotain 
harmaan hiirulaisen ja maanantain iltapäivälehtien välimaas-
toon helposti sujahtavaa hiljaista ja näkymätöntä, ehdottoman 
yllätyksellistä tylsyyttä ja mielenharmautta ennen kuin keksin 
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huvittaa itseni hengiltä seksifantasioillani. Loin niistä itseni 
uudelleen Tom of Finlandina, proustilaisesti sanottuna olin 
ytimekkäästi jotain sitä samaa mitä ilmeni tyhjien esineiden 
hengettömässä ilmeettömyydessä. Olin mitä olin ja tulin silti 
miksi halusin. Kantapään kautta kaikki opin ja menestyksen 
ja onnentunteen saavutin inhimillisesti katsottuna aivan liian 
myöhään omasta mielestäni, mutta siitä en tästä urputa tai 
hiisku sanallakaan. Elin elämäni niin kuin elin ja nyt tätä kaik-
kea on helpompi arvioida näin jälkikäteen kuin silloin kun itse 
olin omien päähänpistojeni kohteena esittämässä ympäristöl-
leni ymmärrykseni lähes täydellisellä ja lapsenomaisen kärke-
vällä puuttumisella asiaan kuin asiaan vain tietämättömyyte-
ni osoituksia siitä mitä mahdollisesti oli seuraavaksi tulossa 
tyhjien tynnyrien osastoni kolinoista suurella itserakkaudella 
ryyditettynä. Kerron nyt kuitenkin millainen elämä minulla 
oli, mitä en ole koskaan paljastanut muille. Mitä ajattelin ja 
mitä piilottelin. Ja millainen oikeasti olin miehenä myytin 
nimeltä Tom of Finlandin takana; mitä järkytyksiä ja ihanuuk-
sia olin elämässäni kohtaava, mitä kaipasin ja mitä inhosin, 
ja millainen kaiken tämän keskellä itse oikeasti olin turhien 
ylisanojen ja itsekehun jälkeen; arka vellihousu ja hyvin kas-
vatettu vastuunpakoilija vai taikauskoinen mammapoika joka 
uskoi kaiken mitä äiti kertoi ja isä määräsi, tai mistä kylillä 
puhuttiin täytenä totena?”

Mitä sitä enää kiertelemään kukkassanoin, hänen kullinsa 
määräsi hänen piirtämisensä tahdin tai sitä millaisia piirroksia 
hän päästi milloinkin julkisuuteen. Hänestä se oli paras mit-
tari, jos viisari värähti hänen haarojenvälissään, siitä hän tiesi 
että siitä piirroksesta oli vielä johonkin muidenkin homojen 
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keskuudessa. Jos ei, hän heitti luonnoksen roskiin, piti tau-
koa ja jatkoi seuraavana päivänä uusien aiheiden kehittelyä 
ja mallien etsimistä. Hän etsi mallit itse lennosta missä vain 
liikkuikin. Ja kun vihdoin hän kohtasi sellaisen sopivan, hän 
antoi taas viisarinsa värähtää pöksyissään merkiksi siitä, että 
oli löytänyt sen oikean.

Ja niin hän talletti kaikki yksityiskohdat hänestä tarkasti 
mielensä sopukoihin, jotta olisi saanut illalla piirrettyä hänestä 
runkatessaan saappaat vain jalassaan tarkat ääriviivat, pään, 
lihakset ja sen tärkeimmän mistä tuli myös hänen suosittu 
tavaramerkkinsä: ison jättikullin. Hän oppi sopeutumaan elä-
määnsä itse sopivan paikan tullen roolia lennosta vaihtaen 
tilanteen ja tarpeen mukaan, vaikka oli jäänyt ohjailevien ja 
manipuloivien sisarustensa anturan alle pahoin liian pitkäksi 
aikaa. Hän oli haaveksija, jolle oli koitua kovaksi kohtaloksi 
naurettava keikarointi ja lapsellinen päteminen, kun hän yritti 
käyttää hyväkseen turhamaisuuttaan haarniskana, jonka hän 
oli verhonnut kömpelösti älykkyyden kaapuun älyttömyyksi-
nä sekä harrastamanaan tyhjänpuhumisena.

“Nyt kun kuuntelin heitä, minun täytyy tunnustaa, että 
juuri nämä idealismin hengen rapauttamat taidehistorioitsijat 
ne minua eniten ärsyttivät. Eivät olleet huomaavinaankaan 
piirroksiani viisikymmentä vuotta sitten, jolloin ne olivat, 
kuten olivat nytkin heille, silkkaa pornoa. Mutta nyt kun mi-
nusta oli tullut kuuluisa, he olivat ottaneet kilvan hahmoni 
tarkasteltavaksi luuppiensa alle laittaakseen minut yliopistois-
sa pänttäämiensä taideraamien sisälle nyt muodinmukaisten 
teorioittensa tukemana. Mutta he eivät tajunneet alkeellisim-
piakaan vihjeitä joita jälkimaailmalle itsestäni töitteni kautta 
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jätin; naturalistinen kuvaukseni piili keinoissani, ei todelli-
suudentajussani. “Hyvä! Suuri! Paras! Ainutlaatuinen! Todel-
linen ilmiö! Kansainvälinen läpimurto!” - minua alkoi moisia 
ylisanoja ja turhia kehuja itsestäni ja töistäni kuunnellessani 
hävettää kuin entistä naapurin mummoa kun mummo kissan 
päälle vahingossa eräänä sunnuntai – aamuna ennen kirkon-
menoja kiusasi hukattuaan silmälasinsa marjareissulla.”

Hän ei tarkkaan tiennyt tai muistanut miksi, tai missä yli-
päätään oli. Häntä hävetti tämä pelleily ja nämä pellet, kun 
hänestä puhuttiin isoin kirjaimin ihan kuin pysyvä minä olisi 
ollut jokin pyhä myytti mitä varjella huolella, museoida se, ja 
puhua höpöttää siitä kuin jostain opinkappaleesta, niin kuin 
se näytti olevankin. Häntä he eivät oikeasti tunteneet, eivätkä 
välittäneet, pinta kelpasi, ei sisältö, nämä siipeilijät ja turhan 
lässyttäjät, koska eivät olleet koskaan viitsineet pintaa syvem-
mälle kurkistamaan hänen sisuksiensa syövereihin, silloin kun 
hän oli hajoamassa ja itsensä uudelleen kokoamassa ollut lai-
navaate ajan kovaa ohitsensa kiitäneessä karusellissä. Heille 
hän oli vain rooli, joka liitettiin riisumalla ja pukemalla siihen 
minkä hänen piirroksillaan luomansa luvaton katse sai muissa 
aikaan; jotkut heistä näyttävät virkansa puolesta huolestunutta 
naamaa, vaikka ilmeistä huokui paljastavasti läpi tyhjää sere-
moniallisuutta ja keinotekoisuutta.

“Olin vanha, väsynyt ja sairas. Voin pahoin ja oksetti. 
Katsoin ympärilleni ja ihmettelin asiaa pyörittämällä päätä-
ni epätoivoisesti pari kertaa varmuuden vuoksi kumpaakin 
suuntaan, että joku näkisi hätäni ja auttaisi minua. Näin ison 
joukon nahkapukuisia kaljuja miehiä. Joukossa plösöjä. Ja 
oikein vatsakkaita ja karvaisia läskejä viikset väpättäen. Par-
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ta papiljottien jäljiltä muodikkaasti aaltoilevina ja prameina 
kuin pahimmatkin sievistelevät hovimiehet tekoluomineen ja 
peruukkeineen puuteripilvien keskeltä niiaten. Suitaan vuo-
roin suppuun supistellen. Vuoroin apposen selälleen availle 
kuin kastraattilaulajat Farinellin aikoihin Händelin Rinaldos-
sa Lontoon Govent Gardenissa. Tämä poppoo oli sekalais-
ta seurakuntaa, jota yhdisti auvoinen ilme, kaljuus päässä ja 
karvaisuus muussa kehossa, sekä nahkaa kaikkialla muualla 
kuin huonosti istuvana verhona ylitsepursuavalle näyttämölle, 
jota he olutmahoissaan kantoivat laahustaen silmät sumeina 
kaukana siitä alkuperäisestä tarkoituksesta, jonka minä loin 
tämän sirkuksen ympärille.”

Sen voima oli puhtaudessa ja koskemattomuudessa sekä 
niissä sota ajan kokemuksissa pimennetyssä kaupungissa täyn-
nä tuhansia halukkaita, himokkaita ja valmiita miehiä, kun 
viereltä kuului varovaista ääntä ja avautuvien housujen rapinaa 
housujen tipahtaessa nilkkoihin.

“Teki mieli huutaa apua kovaäänisesti, mutta kun en voi-
nut: se olisi tietänyt siinä samassa hetkessä loppuani ja yö-
köttävästi lisää mustaa nahkaa ja remmejä. He olivat minun 
kansaani APUA!, minulta pääsi sihahduksena suuni lävitse 
kuin käärmeen tunnustuksena kavalasta rikoksesta, jota en 
olisi halunnut tehdä, jos olisin tiennyt mitä kauheuksia ja 
irvikuvia siitä synninpalkkana seuraisikaan: Tom of Finlande-
ja ihailevia asiakkaitani, mutta kaikkea muuta kuin mallieni 
näköisiä komeita ja miehekkäitä isokullisia korstoja. Nämä 
ovat valitettavasti kaiken sen irvikuvia ja sekundaa, nahkamie-
hiä karvoissa kaikenlaisissa; punaisissa, vaaleissa, tummissa ja 
harmaissa kaukana Luftwaffen tai SA:n univormuihin pue-
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tuista komistuksista hurmaavan isoine kaluineen. Minä, jolla 
seisoi kuin heinäseiväs pystyssä sojottaen taivaalle, kun näin 
jo koppalakkisen ja univormupukuisen linja – autonkuljetta-
jan, tunsin miten velttona kaluni nyt lymyili piilopaikassaan 
haarojeni välissä housujeni suojissa kun katsoin näitä halpoja 
Tom of Finland - kopioita hieman karsastaen inhon tunne 
selkääni ikävästi syyllisyytenä kutitellen kauhukuvalla, että 
tällaisen hirviölaumanko loin piirroksillani ja vapaudenkai-
puullani kauneutta ja täydellisen miehen kuvaa kiusaamaan?”

Eikä hän tuntenut syyllisyyttä tuntiessaan olonsa kotoisaksi 
täällä eikä missään muuallakaan, nyt kun hänellä oli elinaikaa 
vielä vuosi, kolme päivää, kaksitoista tuntia ja kolmekymmen-
tä neljä sekuntia jäljellä, jos ennustajaeukon sanoihin nuoruu-
den vuosilta oli uskomista.

“Missä minä olen?”, ähkäisin vihaisesti suustani henki vai-
valloisesti koristen. Minun oli vaikea hengittää, ja joka sanan 
minkä sain suustani suurella vaivalla vedettyä ulos, tunsin 
viiltävänä kipuna keuhkoissani ja kiperänä vihlaisuna kita-
laessani. Siksi jätin yritykseni tällä kertaa voimattomana siihen 
enkä sanonut enää yhtään mitään. Puhisin ja pihisin vain pai-
kaltani vihaisia mulkaisuja tuohon karvaiseen nahkalaumaan, 
joka yritti seuraavaksi maireiden tekohymyjen kera esittää 
yhdessä moniäänisesti kunniakseni jotain lauluntapaista sii-
nä kovinkaan hyvin onnistumatta. Minua alkoi pelottaa mitä 
muuta he seuraavaksi tekevät, yrittävätkö he, tämä kaljujen 
ja kiharaisten karvojen peittämä koppalakkinen nahkamum-
mojen joukko jotain vielä pahempaa pääni menoksi? Tanssia 
ja lausua runojako? Toivottavasti kuolen sitä ennen, tai jos en 
kuole, kuolen siihen paikkaan. Miten ämmämäistä touhua! Ei 
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tällaista pitäisi tarjota miesten miehelle – minulle. Homomaa-
ilmassa oli kielletty nykyisin homoa puhumasta niistä asioista, 
jotka häntä eniten kiinnostivat ja asioista oikeilla nimillä niin 
kuin ne olivat: kullista, spermasta ja perseestä, koska ne är-
syttivät ja vihastuttivat homomaailmaa hallitsemaan pyrkivää 
kansainvälistä letkuhomoarmeijaa täyttävää sopimusta. Ja siksi 
suuri homokeskustelu oli ilotonta ja jäykkää. Ilottomuus oli 
vienyt halun edes yrittää. Juuri siksi kehitin Tom of Finlandin, 
koska letkuhomojen ylivaltaan kyllästyneillä kapinhenkisil-
lä homoilla pitäisi olla tarjottavana tällaisen valheellisuuden 
kyseenalaistava vasta -argumentti, siinä että letkuhomojen 
homopuheet ja homokuva olivat oikeasti ihraisesta homoper-
seestä.”

Toinen asia mistä ei tietenkään kukaan uskaltanut puhua 
julkisuudessa kuin hiiskuen, oli lesbojen ja homojen koh-
talontäytinen yhteys, missä ei ollut mitään muuta yhteyttä 
kuin se, että kummatkin vihasivat ja kyyläsivät toisiaan sy-
ville omiin poteroihinsa kaivautuneina. Lesboilla ja homoilla 
ollut missään maailmassa mitään muuta yhteistä kuin kova 
kamppailu oman olemassaolonsa ja hyväksymisensä puolesta, 
ja syrjinnästä johtuvien ikävien vieroitusoireiden sosiaaliset 
siedätyshoidot minkä jokainen sai maksaa eristäytymisenä ja 
epäsosiaalisuutena loppuiällään.

“Lesbot ja homot olivat todellisessa arkielämässä kuin pa-
haiset taistelevat kissat ja koirat. Yhteinen nimittäjä oli viha ja 
inho, jota he yhdessä ja erikseen tunsivat, ja jota heitä kohtaan 
tunnettiin. Ei muuta. Lesbot inhosivat, kadehtivat ja pelkäsi-
vät miestä, ja olivat itse selviytyessään omista järkytyksistään 
valtaosaltaan miesmäisiä ja hallitsevia. Homot inhosivat lesbo-
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ja traumatisoimansa pillun takia kadehtimalla samalla naisten 
suosiota ihailemiensa heterojullien keskuudessa ja näkemällä 
koko ajan ikuista painajaisunta lapsuutensa verisistä taisteluis-
ta runkkuhaaveidensa naapurinpoikaa sankkoina laumoina 
piirittäneitten pikkupillujen kanssa. Kun lesbojen näennäi-
sesti kilttiä pintaa härnäsi, paljastui sieltä aina se kiiluvasil-
mäisen puolihullun miesvihaajan sama iänikuinen peniskateus 
ja homoviha, mikä oli aina yhtä ikiaikaista kuin lesbojen ja 
homojen välinen viha ja riitely. Valta ei kiinnostanut tavallista 
homoa. Hän oli siihen liian laiska ja liian nautinnonhaluinen. 
Hän oli kiinnostunut enemmän kulisseista kuin vallasta. Valta 
oli miehistä ja seksikästä. Se vaati hikistä taistelua ja rajuja 
ponnisteluja. Palkintona kamppailuvoitosta oli arvostus mui-
den silmissä ja mahdollisuus alistaa ja nöyryyttää asemallaan 
muita käyttämällä tätä korkeaksi omissa silmissään saamaansa 
asemaansa oman persoonansa puuteiden peittelyyn ja hyöty-
miseen omassa henkilökohtaisessa elämässään. Sellainen sopi 
vain vihasta ja kostosta elämäneliksiirinsä imeville lesboille, 
jotka hakivat kompensaatiota näin omalle alisteiselle asemal-
leen maskuliinisen vallan liepeiltä, ja sitä kautta hyväksyntää 
muiden silmissä ja johtavaa asemaa omien lesboporukoiden 
keskellä.”

Sen sijaan että suuressa homokeskustelussa olisi päästy pois 
poikkeavan ymmärryksen tuottamista ja omaksumista vähät-
televistä ja alistavista teoista, poikkeavuudesta puhuttiinkin 
nyt pois lesbojen toimesta tuottamalla homosta yleisnimik-
keellä tavallista ja sitä kautta muka normaalia letkuhomoa 
ympärillä vihaavaan heteromaailmaan. Samaan aikaan suu-
ri enemmistö suomalaisista homoista eli pikkukaupungeissa 
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kaapissa keskellä heterohelvettiä toistaen jatkuvasti piiloho-
mokulttuurissaan häpeän ja itsesyrjinnän nähdessään nämä 
medioissa esitetyt letkuhomot, mistä johtuen maaseudun 
komeat ja miehiset homopojat vetivät itsensä mieluummin 
kiikkuun kuin hyväksyivät itsensä sellaisina kuin olivat kovien 
ryhmäpaineiden puristuksissa, kun luulivat että kaikki maa-
ilman homot olivat samanlaisia kuorossa kirkuvia ja persettä 
heiluttavia variksenpelättimiä, kuin mitä julkisuudessa mark-
kinoidut avoimet homot.

“Katsoin ylös lamppuun. Sen kirkas valo häikäisi silmäni 
niin, etten nähnyt hetkeen silmissäni mitään muuta kuin si-
nipunaista sumua. Kuulin sanoja ja huokauksia ympärilläni. 
Hetki sitten piirsin vielä ja olin hengissä. Viimeistelin viimei-
sintä Kakea piirustuspöydälläni. Sen jälkeen en muista mitään 
muuta kuin että rinnasta pisti oikein kovasti, ja mietin vain 
saanko seuraavan kynänvedon jälkeen viimeisen yskänkoh-
taukseni lyyhistyen maahan hengettömänä. Ehkä niin kävi-
kin! Joku laittoi pyyhkeen otsalleni pyyhkiäkseen päästäni alas 
valuvaa hikeä pois. Sitten minua alkoi huimata. Ja maailma 
ympärilläni muuttui siksi kuuluisaksi viimeiseksi filminauhak-
si, joka hitaasti silmien edessä kelasi läpi koko eletyn elämän 
näyttäen kaiken. Yritin vielä sitä katsoessani vimmatusti muis-
taa tarkemmin kaiken kertaalleen jo muistetun. Muistaminen 
oli minulle tärkeää. Ei saanut unohtaa ja antaa periksi itseni, 
mutta ennen kaikkea heidän takiansa joita varten elin elämäni 
häpeässä ja hiljaa. Enää minä en hävennyt tai katunut, vaik-
ka sitä vaadittaisiin korkeammalta taholta. Ja mikä tärkeintä: 
en voi ainakaan sanoa: en minä tällaiseksi syntynyt, minut 
pakotettiin tähän! Minä vain kaipasin ja ajattelen koko ajan 
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”Häntä” ja niitä muita, joista en muista enää muuta kuin hy-
myn sieltä, toisen täältä. Olivatko he kaikki iäksi kadonneet? 
Eivät ainakaan minun muistoistani, vaikka heitä ei enää ollut 
ja minunkin kanssani lin vähän niin ja näin. Enää en nähnyt 
lamppua vaan filminauhalta silmieni eteen lipuvan ensimmäi-
sen muistamani kuvan aurinkoisesta rypsipellosta juuri sillä 
hetkellä, kun olin juuri herännyt ymmärtämään, että minusta 
oli kehoni sisällä kovalla jytinällä kehittymässä oikea mies....
näin se siis alkoi.”

Kaikki ne, joita hän kohtasi tällä matkalla, hän mukaan 
lukien, tiesivät, että heidän yksinäisyytensä, kaipuunsa ja 
sietämätön eristyneisyytensä kukistaisivat heidät lopulta. He 
olivat miehiä, jotka olisivat halunneet olla miesten kanssa, 
siksi he tarvitsivat juuri sen oikean, sen puuttuvan osan jotta 
he olisivat tulleet ehyiksi. Ja sen piti olla mies, ei naismai-
nen mies tai naista huonosti matkiva naisellinen mies. He 
tiesivät myös, etteivät eivät voineet löytää sitä. Siksi heidän 
täytyi hyväksyä sopiva korvike kumppanikseen. Se oli koko 
ajan vaihtuva ja nuorena pysyvä seksikumppani. He joutuivat 
tyytymään lopulta toisiinsa. Sukulaissielujen suhteita esiintyi 
missään muualla enää kuin yliromantisoiduissa tarinoissa, sillä 
rakkaus joka kesti tuhon partaalle asti, ei kuulunut nykyaikaan 
vaan historiaan. Tämä oli matka hänen salaiseen kotiinsa, joka 
oli pitkään hänen maassaan vain pelkkä inhottu rikollispesä, 
mutta nyt hän aikoi kertoa teille tässä miksi hän ei surkutellut 
itseään ja turhia valittanut.

“Ymmärrystä vaadittiin paljon erityisesti meiltä, jotka itse 
olimme joskus tarvinneet lohdutusta ja saaneet sitä toisilta, ja 
siksi ilman alkupistettä - olkoonkin se mikä itse kunkin tari-
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nan kohdalla pahimmillaan voi olla - jotain alustavaa skeemaa, 
en koskaan saisi ilman kuolemaani otetta tämän kokemuksen 
virrasta ilman siihen pakollisena liittyviä todellisuutta kuris-
tavia tarinoita, enkä voisi valikoida vaikutelmiani teille tarkas-
teltavaksi, kuten tätä silmieni edessä vielä hitaasti viipyillyttä 
ensimmäistä kuvaa eräänä harmaana päivä kun olin vielä kou-
luikäinen nassikka Turun kupeessa kiipeilemässä lähimetsän 
puihin tähyilemään suureen maailmaan haaveellisen näköi-
senä ja viattomana pikkupoikana, jota kutkutti alati mielissä 
uuden jännittävän seikkailun mahdollisuus, kun näin miten 
kaksi komeaa renkipoikaa makasivat hiljaa alastomina toisten-
sa päällä auringon välkehtiessä kilpaa heidän alastomien ke-
hojensa kanssa rypsipellossa poissa uteliaiden ihmettelijöiden 
ja sormenheristelijöiden silmistä.”

Hän muisti miten hieroi silloin järkyttyneenä silmiään ku-
van pysyessä hänen päässään siitä huolimatta, eikä jättänyt 
siitä lähtien häntä koskaan yksin vaan seurasi häntä kaikkialle 
kuten tähänkin päivään – vuosikymmenten päähän yhtä elä-
västi kuin olisi vasta eilen tapahtunut hänelle, niin että hän 
olisi voinut levähtää ja vetää henkeään, kysyäkseen itseltään 
miksi juuri tämä kuva oli päättänyt alkaa vainota häntä.

“Se vaani petoeläimen tarkkuudella minua ja vaati minulta 
jotain arvokasta ja ainutlaatuista, jota en vielä silloin voinut 
sille antaa. Ja kun lopulta tuntien uuvuttavan kyttäämisen 
jälkeen laskeuduin vihdoin jäsenet turtana alas puusta, olin 
muuttunut eroottisessa mielikuvituksessani itse noiksi kau-
niiksi ja alastomiksi nuorukaisiksi toistensa päällä maaten äh-
kimässä enkä saanut tätä kuvaa pois silmistäni – en koskaan; 
äänenikin oli hassusti säröllä muuttuen poikakuorolaisen puh-
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taasta tummemmaksi ja jyrähtelevämmäksi. Ja muuten niin 
puhtoiseen ja sileään naamaani oli tullut unesta heräämisen 
merkiksi muutama heiveröinen partajouhi. Laiska ja vetelä 
pojan olemukseni oli muuttunut yhdessä silmänräpäyksessä 
nuorukaisen jäntevyydeksi ja kireiksi lihaksiksi, samalla kun 
silmissäni paloi entisen lapsellisen uteliaisuuden lisäksi uusina 
sävyinä nuorukaisen voimakas halu olla jotain ja hillitön himo 
tehdä jotain, joita tuo yllättävä ja sillä hetkellä kertaheitolla 
elämäni muuttanut näky pellonlaidassa oli saanut minussa ai-
kaan. Minun oli enää tuon jälkeen vaikea keskittyä mihinkään 
muuhun kuin niihin melko turhiin yrityksiin, joita silloin tein 
päästäkseni irti tuon kuvan aiheuttamasta tunnekuohusta si-
sälläni, ihan kuin näky olisi polttanut reiän sitä katsovaan pää-
häni sillä seurauksella, ettei sinne mitään muuta sen jälkeen 
mahtunut mitään muuta kuin jatkuva halu nähdä sitä seu-
raava kuva, ja siitä seuraavat kuvat yhtä ikuisesti nonstoppina 
kuin elokuvissa - niin kuin ei mahtunutkaan muuta kuin omat 
kuvani, jotka olivat valmiina houkuttelemassa minua kohti 
tuntematon pahaa, vaikka minulla oli omat epäilyni.”

Hän ymmärsi nuoruutensa olevan vain satu, joka kesti sen 
verran, että hän tajuaisi sen hävinneen ikuisesti. Hän alkoi tä-
män jälkeen nähdä paljon kummallisia ja selittämättömiä unia 
liukuhihnalta ihan kuin hän olisi olisin istuutunut nukah-
taessani elokuvateatteriin kuten kreikkalainen Psykhe, joka 
vaipui ikuiseen uneen rangaistuksena kauneudestaan. Ensin 
hän alkoi nähdä viattomia ja puhtaita unia. Sitten rosoisia ja 
julkeita. Lopuksi riettaita ja irstaita.

“Tunsin silloin kauan sitten ennen ensimmäisen kerran - 
kuten tunnen vieläkin - nivusissani kuuman polttavan tun-
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teen kun vain ajattelin kaikkea sitä mihin elämä oli minua 
myöhemmin rouva Onnettaren sattuman oikusta ohjaava, 
tai niin silloin luulin vaikka nyt tiedän, ettei kyseessä ollut 
sattuman oikku vaan sääntö, sillä jos poikkeama säännöstä 
esiintyi säännöllisesti. Se oli jo itsessään sääntö eikä poikkeus, 
kuten minäkin tunsin tämän tajuttuani olevani yksi tällai-
nen - isossa mutta hajanaisessa ryhmässä jossain avaruudessa 
kaukana toisistaan vailla mitään yhteyksiä toisiin samanlaisiin; 
asuin vain eri planeetalle kuin muut ja silloin vielä tuntevani 
ihmiset ympärilläni - eniten minua viehätti eteeni aukeavat 
ihanat lupaukset kaikesta siitä sulokkuudesta mitä omalla yk-
sityisellä planeetallani oli minulle edessään tarjottavanaan - se 
oli ympärilläni kuin ilma jota hengitin - siitä huolimatta että 
olin muiden mielestä kummajainen ja hylkiö; se oli näiden 
tarinoiden alku ja loppu, jotta tuli uusia alkuja ja loppuja.”

Siksi hän piti kaikki uuden planeettansa salaisuudet visus-
ti sisällään piilossa, ettei olisi vain aiheuttanut muille liikaa 
kärsimystä, tai joutunut itse huonoon valoon tai paitsioon, 
vaikka hänelle oli jo heti alussa ihan päivänselvää. Että tähän 
roolin synnytään luonnon vaatimuksesta. Ja ettei hän siksi 
ollut luonnoton tai mikään luonnonoikku, eihän hän voinut 
luonnolliselle luonnollensa luonnollisesti yhtään mitään, mik-
si olisikaan, silloinhan hän olisi itse ollut luonnoton, jos olisi 
suostunut ympäristönsä kovapintaisten vaatimusten mukaan 
olemaan erilainen kuin mitä oli – ja pian hän oppi myös ym-
märtämään alun hämmennyksen ja ensitorjunnan jälkeen, et-
tei tälle asialle ollut tehtävissä mitään muuta kuin antaa asian 
vain olla, kunnolla rauhassa muhia niin hyvä tuli.

“Muistan, kun kohtasin ensimmäisen kerran vastustamat-
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tomana toisen pojan viattomuuden viehkeänä kutsuna ja vih-
jailevana hymynä seurata tätä vaarallista ja yksinäistä tietä, ja 
ymmärsin silloin mikä kummallista maailmaani siitä lähtien 
liikutti ja veti puoleensa; etten voinut tälle mahdollisuudelle 
mitään muuta kuin yrittää hiljaa ajan kanssa hyväksyä se ko-
keilunarvoiseksi kohtalokseni, jota vastaan minun oli turha 
yrittää rimpuillen vastustella. Yritin tai ei, se ei olisi onnistunut 
tai luonnistunut enää minulta kun kerran olin saanut maistaa 
tämän tien sulokkuutta. Lopulta löysin itseni, tai oikeastaan 
puin päälleni näistä unelmista univormun nimeltään Tom of 
Finland, joka oli päiväperho eläen lyhyen, mutta hehkeän ja 
eroottisesti rikkaan elämän, missä vilahti ohimennen kiihkeitä 
sattumuksia, polttavia tunteita ja suoraa toimintaa. Elämäni 
oli leikkaavia vastakohtaisuuksia täynnä: siinä oli kirkkaam-
mat valonläikkeet ja synkeämmät varjot kuin missään muulla 
siihen aikaan. Uskoin jokaisen legendan, huhun, kauhun, to-
den ja väärän kun vain näin hänen kauniisti kiehtovan puh-
taan ja viattoman pojankroppansa muuttuvan silmänräpäyk-
sestä puiston hämärässä komeaksi mieheksi ja ne vielä hetki 
sitten heiveröiset viiksenalut söpösti tykittävien rusohuulien 
päällä tummenevan ja tuuhentuvan samalla kun pörröinen 
maalaistukka muuttui koppalakin alla armeijan siiliksi. “

Mistä kaikki sitten alkoi ja mihin loppui? Kaiken hänen 
kokemansa jälkeen oli vaikea aloittaa etsimällä tarkkaa syytä, 
varsinkin kun hänestä tuntui, että hänen muistojensa edessä 
oli hämäämässä jo ajan kultaama sumuverho. Suurimmatkin 
hänen surunsa olivat aiemmin hälvenneet kun hän oli avannut 
omassa rauhassaan eroottisen mielikuvituksensa siivin ikku-
nan syvimpään tarkoitustensa sisimpäänsä, sillä hän ei ollut 
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koskaan yrittänyt olla muuta kuin eroottinen unelmoija.
“Kun joku oli puhunut kanssani tylsistä arkipäivän asioista 

ja vaatinut minua ottamaan kantaa sen ja sen puolesta, tai sitä 
ja tätä vastaan, en ollut korvaani loksauttanut moiselle, vaikka 
olinkin nyökytellyt hajamielisen näköisenä päätäni kysyjälle 
ja jättänyt sitten asian sikseen. Olen rakentanut sisääni kaksi 
erillistä todellisuutta, jotka poikkeavat toisistaan ja minusta. 
Kummallekin olen antanut elämäni ja omistanut taiteeni yön 
ja päivän, kuten heitä itse leikkisästi kutsuin heidän kanssaan 
kisaillessani, tai oikeammin niiden varjoiksi, eräänlaiseksi 
toiseksi elämäksi ja mahdollisuudeksi, mikä minulla oli aina 
varalla kun arkipäivä ei ottanut sujuakseen ja elämä kolhi liian 
kovakouraisesti, vieden kadotukseen mukanaan jotain sellaista 
johon luulin minulla olleen pitempikin kiinnitys - enkä ihan 
tarkkaan osannut itsekään sitä sanoilla kertoa, sillä en oikein 
tiedä kuinka olisin pystynyt ne kirjoittamaan omilla tunteilla-
ni ja ajatuksillani yhtä selvästi kuin mitä tarkka kynänjälkeni 
kykeni näistä aavistuksista, hetkistä, haluista ja tarkoituksista 
paperille piirroksina jälkikäteen vangitsemaan.” 

Nyt kun hän alkoi kaivaa muistojaan niiden kätköistä esiin, 
hän oli ensin hieman epäileväinen kun hän palasi epävarmana 
siihen hetkeen kun hän ymmärsi mistä hänen elämässään oi-
keasti oli kysymys kaiken sumuverhon keskeltä. Ja hän muisti 
erään syksyisenä iltana, kun hänen päälleen satoi kylmää syys-
vettä kaatamalla niskaan valuen hytiseviin luihin ja ytimiin 
kaksi kertaa vielä pahempi helvetti, vaikka hän olikin elämäs-
sään näyttänyt ulkoisesti kuin kreikkalaisen mytologian Fan-
tasos, unen jumala Hypnoksen poika, - pelästyneeltä ja pesäs-
tään tipahtaneelta linnunpojalta sivullisin silmin katsottuna. 
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Juuri sillä hetkellä sadeveden valuessa hänen ihohuokosistaan 
sisälleen kuin saavista kaatamalla, hänestä tuntui yhtä kurjalta, 
miltä kapinen rakki voi surkeimmillaan näyttää rämpiessään 
keskellä pahinta kuralätäkköä yrittäen epätoivoissaan rim-
puilla kaikkialta rynnistävän veden alistavaa voimaa vastaan 
hädissään ja peloissaan kuin viimeisiään vedellen. 

“Liioittelenko mielestänne jos väitän tämän pahaisen ku-
ralätäkön kirkastaessa olemukseni, ja tiivistäessäni olemiseni 
yhteen oivallukseen. Että nyt teillä tässä tarinana menneisyyt-
tä rakentavan eroottisen mielikuvitukseni rooli ei ollut, siitä 
huolimatta että sitä ei ollut muilla tai siitä ei kukaan silloin 
ainakaan julkisesti puhunut mitään, kohtuuttoman suuri 
vihamielisessä ja mielipuolisessa maailmassani, missä oli sil-
loin varattuna minulle vain täynnä loputonta kärsimystä ja 
nöyryytystä, mitä jouduin myöhemmin arkielämässäni näitä 
tavallisia ihmisiä kohdatessani, ja salaisuuksieni paljastuttua 
heille häpeämään ja peittelemään niitä sitten pitkän kaavan 
mukaan valheilla, tupakalla ja viinalla itseni omaan suruuni 
hukuttautuen itselleni tuhoisin seurauksin, vaikka juuri tämän 
alamaailman sensuroimattomien ilmiöiden ja yllykkeiden 
tutkiminen ja ymmärtäminen pitäisi kaikella järjellä ajateltu-
na olla luonnollisesti oman maailmani keskus ja sen tärkein 
elementti? Juuri siksi tein mitä tein. Tiesin että voin syntyä 
vain jos olen vapaa ulkopuolisesta pakosta. Siksi revin itseni 
irti näistä kahleista sitä koskaan katumatta, koska minusta oli 
raskasta yrittää olla muiden vaatimuksesta jotain muuta mitä 
todellisuudessa olin. Ja silti ei voinut mitään sille, että olin se 
sama hellyyttä ja rakkautta haluava pikkulapsi mikä tuollakin 
hetkellä olin. Yllättymässä ja testaamassa koko ajan täysillä sei-
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nään puskien pää kipeänä omia silloisia ahtaita rajojani, niin 
että kumpikin lapsi, minä ennen ja nyt ikuisesti vielä täältä 
haudankin takaa samanlaisena kujeilevana pikkupirulaisena, 
saan päähäni pälkähtäen keksiä mielin määrin uudenlaisia 
merkityksiä piirroksillani asioille kuin asioille ja sanoille kuin 
sanoille verrattuna tilanteeseen, jossa olisin nähnyt vain jom-
mankumman tai en kumpaakaan, tai mikä pahinta: en olisi 
koskaan saanut kylmää vettä alussa niskaani ja astunut tuo-
hon kuralätäkköön tuntien silloin itseni maailman viheliäi-
simmäksi ja yksinäisimmäksi rakiksi vailla toivoa paremmasta 
huomisesta, juuri silloin kun sade valui päästäni nilkkoihini 
noroina niin, että tunsin itsekin jo muuttuneeni osaksi vettä 
ja tuota pahinta kuralammikkoa.”

Nyt hän oli jo vanha luuska, romuna, muisto vain noista 
menneiden kesäpäivien kirkkaista ihmetyksistä, jolloin hän 
oli tuntenut ensikerran silmät säihkyen ja otsa kirkkaana as-
tuneensa uuteen ja jännittävään maailmaan, missä aurinko 
oli koko ajan kuiskinut hänelle lisää hymyinä ja salaperäisinä 
katseina, uskallettuja mahdottomuuksia kevyen kesätuulen 
korjatessa siinä sivussa puolihuolimattomasti kuumuuden 
aiheuttamia väsymystiloja ennen kesäyön villin taian esiin 
manaamia hurjasteluja.

“Nyt kun olen pessyt itseäni puhtaaksi muistamalla vanhana 
heikkona ja lisäksi rumana, minun täytyy surukseni tunnus-
taa itselleni ryppyjeni ja vaivojeni keskeltä, ettei minussa var-
masti ole enää jäljellä hippustakaan sellaista ulkoista piirrettä, 
jota voisi sanoa kohteliaan tapaan millään syyllä kauniiksi, 
tai edes väittää rumuutta väistäen mielenkiintoiseksi. Päin-
vastoin! Vapiseva suuni roikkuu veltoista poskistani ikävästi 
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alas viettäen kuin velton porsaan konsanaan entisen kumean 
ääneni muuttuessa joka henkäyksellä vinkuvaksi ja sihiseväk-
si. Olen ulkoisesti lähinnä kuin riutuva kukkakeppi, jolla on 
suonikohjuiset riukusääret, ja pieni potkupallomaha ennen 
päätä, jonka rosoinen ja ei - kutsuva epämuodikas muoto 
vastaa selailemieni tiedelehtien mukaan lähinnä jotain alike-
hittyneen simpanssirodun hylättyä esimuotoa viime vuositu-
hannelta kuin jostain hyisestä luolasta löydettynä puuttuvana 
palasena ihmiskuntaa pelotellakseen sille entuudestaan tun-
temattomalla kauhuperimällä, mikä lopultakin ehkä selittäisi 
ihmisten suunnattoman kyvyn pahuuteen ja tuhoon. Inhoan 
nykyisin ymmärrettävistä syistä peilejä, sillä minä en ole enää 
millään muotoa haluttava tai kaunis, vaikka tein sopimuksen 
itse Paholaisen kanssa saadakseni koko rajan edestä uuden ajan 
kiusausta, mikä hyppi luokseni tuhansin eri naamioin ja vale-
pukuihin pukeutuneena.”

Hän tunsi olevansa enää vain itse yksi pahainen rivo runo, 
johon hän oli vaihtanut kaiken nähdäkseen ja kokeakseen 
älyn himoon vielä senkin jälkeen, kun hän joutui pettyneenä 
toteamaan että tämä maailma oli kuulunut hänelle vain nä-
ennäisesti – ei oikeasti, nyt kun hän peiliin joskus vahingossa 
vilkaistessaan näytti päivä päivältä vähemmin ihmiseltä, ja yhä 
enemmin vakavailmeiseltä ja pitkänhuiskealta hevosnaamalta. 
Hänellä oli pitkä kaula jo korkea otsa, jotka antoivat muuten 
hänen sopusuhtaiselle ulkomuodolleen omituisen raskaan ja 
oudon ilmeen: ihan kuin enteenä siitä, että hän oli koko ajan 
hetki hetkeltä vajoamassa johonkin ennestään tuntematto-
miin ja vaarallisiin syövereihin - niin kuin hän olikin.

“Rumuuteni ei ollut karkeaa vaan häiritsevän hiljaista ja 
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kärsivää. Tiesin sen itse vaikka kauneus onkin katsojan sil-
missä, sillä minä jos joku sen tiesin eläessäni hyvin luodes-
sani mielikuvituksestani Tom of Finlandeja kiimaisille kol-
leille ympäri maan - valitettavasti. Siksi etsin silloin, ja etsin 
yhä uudelleen lakkaamatta kauneutta ja siihen liittyvää fyy-
sistä rakkautta kaikkialta missä vain liikuinkin uteliaana ja 
valppaana löytämään sen puhtaimmassa ja viattomimmissa 
muodoissaan muotojen kauneutena silmiä hivelevissä räystäs-
perseissä ja tykittävissä rusohuulissa kaiken ikävän, tylsän ja 
ruman keskellä; rakkauden iloja oli näet hyvin vaikea saada, 
koska se esiintyi hyvin harvoin täydellisenä arkielämäni aika-
na; siksi päätin omistaa Tom of Finlandeillani kaikkeni tämän 
kauneuden etsimiselle ja siitä nauttimiselle. Palkkioksi tästä 
luonto oli järjestänyt niin, että nyt epäluonnolliselta näyttä-
vän rumuuteni kruunasivat elämäni harmeista sinisistä loppua 
kohden harmaiksi vääntyneet vetiset ja puolisokeat silmäni, 
jotka toljottivat päässäni yhtä etovasti tyhjään turhaan ilman 
vastauksen toivoakaan, kuin rytöhullulla ja auringonsokaise-
malla maalaispojalla kesäkuumalla heinänteossa ilman rihman 
kiertämääkään hikisen ja lihaksikkaan kehonsa peitteenä.”

Ja kun hän käänsi lääkärin vastaanottohuoneen pukukopin 
peilissä vaivalloisesti kipeää päätään niskat naksahdellen, hän 
näki kauhukseen miten vanhuuden merkkinä hänen harven-
neet ja harmaat hiuksensa sojottavat ikävästi sinne tänne, kuin 
sairaalaan unohdetuilla vanhuksilla, joita pestiin ja suittiin 
vain harvoin tarkastuksia ja omaiskäyntejä varten, mutta aina 
hyvin kuoleman varalle. Yhtäkkiä hän oli heikko ja loppu. 
Yksi silmäys peilissä ja kuva muuttui ja hajosi siitä nahkaan 
pukeutuneesta savuke huulessa huolettomasti hymyilleestä 
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kovasta kundista harmaaksi ja heikoksi vanhukseksi, joka 
avuttomasti pälyillen kusi vaippoihinsa ennen kuin laskeutui 
odottavalle ruumislavetille kuolemaan.

“Silmissäni sumeni ja sain jatkuvasti päänsärkykohtauksia 
syistä, joita ei saatu ihan helpolla aluksi selville ennen kuin 
minut vietiin erään pahan yskänkohtauksen jälkeen isoon 
valkoiseen sairaalan tutkittavaksi valkotakkiarmeijan käsiin 
moneksi päiväksi ja sain diagnoosin, joka oli kohdallani kuin 
paluu helvettiin, tai vielä pahempaa, helvetin kuumassa odo-
tushuoneessa joutua odottelemaan epätietoisuudessa yhdessä 
tuntemattomien kohtalontovereitten kanssa yhtä surullisen 
näköisinä ja kostein silmin itseään ja karmeaa kohtaloaan sää-
litellen, manaten mielessään omaa typeryyttään kun ei ollut 
tajunnut lopettaa vielä silloin vuosikymmeniä sitten kun se 
olisi pysäyttänyt ehkä hitaan kuoleman, eikä olisi tarvinnut 
odottaa odotushuoneessa tupakanhimoissaan käsiään hermos-
tuneesti puristellen valkotakkiarmeijan viimeistä iskua, tietoa 
siitä lopullisesta päivästä, jota en olisi enää näkemässä sairau-
den kuristaessa minusta salakavalasti nukkuessani loputkin 
mehut pellolle ennen sitä. Kaikki tämä rujo peilistä heijastuva 
luotaantyöntävä rumuuteni antoi minua tuntemattomille ja 
tälle uudelle valkoisuuttaan hohkaavalle ympäristölleni vä-
linpitämättömän vaikutelman minusta, vaikka olen omasta 
mielestäni kaikkea muuta - no tai olin siis - siihen asti kun 
hetki sitten avasin tämän sairaalan oven omasta mielestäni 
vielä terveenä ja vielä jollain tavalla mukiinmenevän näköi-
senä, tarkistin sen itse sairaalan isoista lasiovista heijastuvana 
kuvana.”

Päällisin puolin hän oli omasta mielestäni ihan tiptop. Puku 
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päällä. Solmio oikein solmittuna. Ei mitään halpaa eikä kir-
kuvia värejä vaan hillittyä eleganssia ja ulkomaalaista laatua. 
Hän luuli, että kaikki oli hyvin, tai ainakin aikaisemminkin 
juuri muutamia kuukausia sitten, hänen selvitettyään kaikki 
keskeneräiset ja vaivanneet sotkunsa, ja surtuaan kaikki hä-
nessä patoina pidätelleet surunsa alta pois, niitä mitä hän ei 
ollut jaksanut katsoa silmästä silmään arjen kamppailuissa 
yksin tyhjässä lukaalissaan ilman tukevaa känniä ja kartonkia 
tupakkaa.

“Kummallista kyllä aloin juuri saada asioita kerrankin pik-
kuhiljaa itseni ja ympäristöni kanssa kuntoon laihalla sopi-
muksella rauhanomaisesta rinnakkaiselostamme maanpäällä 
hamaan kuolemani saakka, jonka silloin luulin kummittelevan 
kaukaisessa tulevaisuudessa, enkä tämän oven takana. Luulin, 
että tämä oli tyylipuhtaasti nopea suoritus, että olisin vain 
käynyt vanhaa tuttua lääkäriä rutiinikäynnillä moikkaamas-
sa ja sillä sipuli, mutta se tekikin minusta hetkessä vanhan 
ja kärsivän ukonrahjuksen siinä intohimossa, josta olin vielä 
hetki aiemmin nähnyt lupauksenvalona kajahtavan toiveikkai-
den silmieni edessä kadulla seuraillessani paikallisten Tom of 
Finlandien liikkeitä. Ajattelin yksinkertaisesti vain, että olisin 
maksanut sitten ja poistunut huojentuneena aurinkoiseen ke-
vääseen hyväntuulisena kuuntelemaan pikkulaulujen viserrys-
konserttia yhtä innoittuneena kuin aina ennenkin, nyt vain 
vailla taloudellisia ja yhteiskunnallisia selviytymispaineita, tai 
niin luulin ennen kuin tapahtui mitä tapahtui: se välttämä-
tön mikä aukaisi lopullisesti silmäni ja olisi sulkeva ne kohta 
melkein heti sen jälkeen - tällä kertaa suuret harmaat silmäni 
surusta likomärät eletyistä ja suretuista elämistä mitä olin saa-
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nut kokea - ja jos ei muuta, niin kuvitella.”
Aavistus elämän lopun kohtaamisesta, hyvien aikeiden pie-

leen menosta, vavisutti kohtauksena hänen vanhuuden heiken-
tämää kroppaansa muutaman kerran niin rajusti, että hänen 
oli istahdettava pakosta paikalleen pukuhuoneen tuolille otta-
maan lukua, ja hengitettävä monta kertaa peräkkäin rauhalli-
sesti niin syvään, ettei hänen rinnassa poukkoileva sydämensä 
olisi räjähtänyt hänen käsiini siitä järkyttävästä tiedosta jonka 
hänen lääkärinsä oli hänelle kohta ilmoittava: sen sisällön hän 
oli aavistanut jo lääkärin synkästä ja hänen omaa katsettaan 
karttaneesta “olen pahoillani” - ilmeestä, minkä lääkäri väl-
tellen häneen oli luonut hänen vastaanotolle tullessaan, tai 
oikeammin hänen surullisesta ilmeestään lääkärin pyytäessä 
häntä epätavallisen kohteliaasti ja poikkeuksellisesti riisumaan 
yläosansa paljaaksi tarkempia kokeita varten - ihan kun niitä 
ei olisi jo hänen mielestään tehty riittämiin.

“Siksi olin henkisesti niin uupunut kun hetkeä myöhem-
min kuullessani kaiken tämän valkotakkiarmeijalta omin suin 
ja tajusin menettäneeni viimeinkin tyhmyyttäni kesken kai-
ken hauskan pelin ja otteeni itseeni: erä voitettu, peli hävitty 
– tyyliin, mukahumoristisella loppukaneetilla alleviivattuna. 
Ihan kuin tämä olisi ollut joku vitsi – ihan kuin elämä olisi 
vain olankohautus. Ja sillä siisti jatkamme lähtöruudun kaut-
ta maaliimme rauhallisesti edeten kuten aina perhepeleissä oli 
sääntöjen mukaan ollut tapana. Ja sitä rataa hamaan loppuun 
kenenkään kysymättä tai sanomatta mitään, ettei tulisi liikoja 
ulos niin vähästä. Ja siinä sivussa lopulta hukkasin itsenikin ja 
elämäntarkoitukseni. Tappioni myötä musertuivat myös haa-
veeni siitä päivästä kun olisin voittanut oman aikani sormenhe-
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ristelijät ähäkuttilinjalla nostellessani maljoja sille hedelmälle, 
joka oli vielä hetki sitten ollut ankarasti vankilan uhalla kiellet-
ty kirkonkirous ja kylänhäväistys. Terveyteni petti siis pahaan 
saumaan juuri silloin kun minulla alkoi kerrankin pyyhkiä 
hyvin ja minulla oli suuressa maailmassa odottamassa hengäs-
tyttäviä suunnitelmia vielä silloin loistavaksi luulemaani tule-
vaisuuttani varten. En voinut enää huijata enempää sairauttani 
enkä itseäni ja aikaa, joka ympärilläni kävi tiimalasissa vähiin 
ennen kuin loppui kokonaan. Askeleenikin alkoivat käydä 
raskaammiksi ja hengitykseni korista kuin vanhalla kehäraa-
killa ensimmäisten yöpakkasten yllättäessä sen kesken uniensa 
pilttuussaan, keltaisista hampaista nyt puhumattakaan. Sisäiset 
röörini olivat noesta likaiset ja keuhkoni mustanpuhuvat jatku-
vasta katkeamattomasta sauhuttelustani johtuen.”

Hän haisi kilometrin päähän tupakkatehtaalle, ja olisi käy-
nyt elävästä mainoksestakin, jos siihen aikaan olisi ollut lääkin-
töhallituksella sormensa pelissä tupakkamainonnassa varoit-
telemassa seurauksista, siitä miten pahasti voi loppupeleissä 
käydä kun oli altistanut itsensä koko aikuisikänsä tappavalle 
myrkylle mainosmiesten orjuuttamana typeryksenä; hän itse 
näitä mainoksia 50 – luvulla värkännyt alan ammattimies, joka 
oli nyt itse muuttunut sauhuttelujensa keskellä enemmän mai-
noksiensa maksumieheksi sen unohtuneeksi tekstiksi ”TÄMÄ 
TAPPAA VARMASTI NIIN TALOSSA KUIN PUUTAR-
HASSAKIN!” kuin ihmiseksi, ja oli nyt itse tukehtumassa 
mainoksien uhrina saman aikaan hitaasti ilmoille tupruttele-
mansa savupilven keskelle, sillä hänestä ei aika ajoin näkynyt 
ulkopuolisille mitään muuta kuin sinisenharmaa savupilvi.

”Mitä? Sitä oli päivä päivältä sairauden edetessä yhä han-
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kalampi suoralta kädeltä arvioida. Ja mikä pahinta: ennen 
niin sileä ja tasainen ihonikin oli muuttunut epämiellyttä-
vällä tavalla kiinanmaan likaisenkeltaiseksi, ollen vielä lisäksi 
pahasti kuhmuroilla ja täynnä ikävän hehkuvia paukamia 
kuin pahaiset kraaterit ennen räjähdystä teinipoikien hurjis-
sa finninaamoissa ennen puristeluorgiota. En ollut silti us-
koa korviani kun kuulin vihdoin tuomiokseni yksimielisesti 
julistetun suru - uutisen sairaalan yhtyneeltä valkotakkiar-
meijalta; että kaikki olisi pian kohdallani lopussa kuten olin 
epäillytkin, keuhkoni riekaleina. Ja kyvyttöminä jonkin ajan 
kuluttua omin voimin pumppaamaan ulos ja sisään ilmaa. 
Minä jossain sairaalanpahaisen nurkassa lytyssä kuin kokoon 
taitettu aurinkotuoli ikuisessa kadotuksessa jäljellä vain kuih-
tunut kehoni ja muutama paperinpalanen kirjojen ja kansien 
välissä muistuttamassa jälkipolville koko elinikäni kestäneestä 
intohimostani kauniiisiin poikiin ja komeisiin miehiin.”

Tämä oli hänen Akilleen kantapäänsä samalla kun hän oli 
oppinut, että myös jokainen hänen hengenvetonsa ja huoka-
uksensa oli hänelle suuri salaisuus, vaikka ne olivat samalla 
merkityksen mahdollisuuden välttämättömiä ennakkoehtoja 
– jollain tapaa, hän mietti, mutta ei ollut ihan varma oliko. 
Eikä niin väliäkään. Ei enää tässä vaiheessa. Ei kenellekään 
muullekaan. 

”Minussa roihusi palava Eroksen hullaannuttama into-
himo, joka kesti kuin kestikin pidempään, saaden ikuisen 
elämän toisin kuin minä. Yskähdellessäni ulos rahisevista 
keuhkoista kuin viimeistä olisi viety ulos vaarallisen näköi-
siä ja pahalle haisevia limaklimppejä, joiden vihreänruskeissa 
kokkareissa oli aivan liikaa tuoretta verta, jotta olisin edes 
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kehdannut uskotella itselleni kaiken olevan vain kausiluon-
toisesta vilustumisesta johtuvaa, hieman pitkittynyttä keuh-
koputkentulehdusta: olinhan yhtä uskollisesti ja viattomasti 
kuin koko silloinen sukupolveni, sauhutellut milloin auton 
milloin asunnon verran kahisevaa tupruna ilmaan ”marlonb-
randojen ja marlenedietrichien” vokottelemina kuiskauksina 
elokuvakankailta; tupakka huulessa oli minulle yhteen aikaan 
sama asia kuin kulli pystyssä housuissa yöllisillä puistokyt-
täyskeikoilla odottamassa sopivaa kohdetta iskeä ja purkautua 
- se oli se sen ajan puuttuvan vapauden ja syntisalaliittolai-
suuteni sinetti, josta maksoin tällä tavalla, ihan kuten tuhan-
net muutkin kapinalliset ennen ja jälkeen minun, kovana 
hintana koko elämälläni.”

Hän koki tulleensa petetyksi ja pettäneensä itsensä.
”Minua pisti rinnasta kuolettavasti jo tieto siitä, että tuolla 

samalla hetkellä kun lääkäri nosti lähelläni vaanivasta kuo-
lemasta kertovan katseensa minuun, ja minulle lopulta yh-
dessä silmänräpäyksessä valkeni surullinen loppuni, menet-
täisin kohta - lääkärin sana sanalta moukaroidessa maallisen 
elämäni kohti loppuaan samalla kun hengitin sisääni sen 
kuolemalta löyhkäävää ilmaa - kaiken sen mistä olin koko 
elämäni haaveillut, ollen vain muutamalla loikalla helposti 
ylitettävä kirjoittamattomien sääntöjen miinakenttä, joka oli 
silti kaikkialla minussa; siellä täällä, kuolleena luussani, ja itse 
mädässä lihassani.”

Kaiken tämän hän tiesi olevan pahimillaan pelkkää arvai-
lua, ja parhaimmillaankin vain pelkkää kuvitelmaa elämästä, 
jota hän ei ollut elänyt, mutta olisi halunnut elää tätä kamalaa 
loppua ilman.
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Viimeisenä aamuna
Tänä viimeisenä aamuna hän oli enää vain kalpea aavistus 
kaikesta siitä mitä hän oli kiihkeästi halunnut olla koko ai-
kuiselämänsä oman kaipuunsa synnyttämässä alamaalimassa. 
Se tuntui aiheelta, josta ei ollut soveliasta muiden kanssa kes-
kustella. Hän tiesi, että totuudet olivat aina kaksipiippuisia 
haulikoita suunnattuna niitä kohti, joiden haluttiin pysyvän 
hiljaa epäonnistumisten tuottamien pettymysten keskellä kun 
kaikki paljastui heille raadollisesti, niin kuin hänelle nyt kun 
hän oli enää vain räkää, verta ja yhtä rahisevaa hengitystä, joka 
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ei enää kulkenut kunnolla ja loppui kohta kokonaan. Hän sul-
ki silmänsä ja yritti vetää viimeisen kerran syvään ilma keuh-
koihinsa, mutta se sattui samalla tavalla ilkeästi kuin veitsi olisi 
viiltänyt ihoon ilman puudutusainetta.

Hänen lihansa oli hauras ja elämänsä vain otteita saavutuk-
sista ja mahdollisuuksista, joita hän oli saanut tai jättänyt käyt-
tämättä. Ne olivat olemassa vain hetken hänen muistojensa 
ikuisuudessa kadotakseen hänen kuolemassaan lopullisesti. Jos 
niitä ei ole, niitä ei ole, hän mumisi itsekseen. Hänen elämänsä 
oli moraalinen kertomus hänen luonteestaan, hän ajatteli kat-
soessaan ikkunalaudalle oman lohduttomuutensa avuksi, ikään 
kuin varmistaakseen oliko vielä hengissä ja näkikö jo näkyjä, 
vai selvästi jotain sellaista joka oli kiinni hänen todellisuudeksi 
aiemmin tietämästä maailmastaan. Siellä oli muutama hassu 
kirja, ne olivat hänen. Punainen sekakukkakimppu ystäviltä, 
sekin oli hänen. Iso nippu kirjeitä ja kortteja, kannustuskirjei-
tä tuntemattomilta ihailijoilta, nekin olivat olleet hänen. Hän 
ei ollut avannut niistä yhtäkään, tai suonut niille yhtään sen 
enempää huomiota kuin tavalliselle paperille, sillä hän ei ollut 
enää mielessään oman himonsa jatkuvasti kasvava sanakirja 
avaimena kohdalta Tom of Finland.

Hän, joka ennen oli ajatellut elämäntehtäväkseen löytää 
maailmassa, jossa ulkoiset olosuhteet olivat ihmistä vastaan, 
jotain mielekästä ajateltavaa ja tekemistä, oli enää vain yk-
sinäinen ja kuoleva vanhus, joka näki itsessään elämän on-
nettomuuden kaikessa arvoituksellisessa surkeudessaan, ja sai 
sairaalaan yksityishuoneessa kuolla omassa rauhassaan ilman 
suurempaa hälyä suurempien ja persoonattomien voimien mu-
sertamana. Elämän ja kuoleman välillä tuntui olevan hänelle 
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pieni ero, jota hänen oli enää vaikea erottaa. Eikä hän olisi enää 
jaksanutkaan kilpailla elämästä itsensä kuoleman kanssa minkä 
hän näki tummina varjoina kokoon kuihtuvilla kasvoillaan. 
Pitkällinen ja kivulias sairaus oli vienyt hänen voimansa niin, 
ettei hän jaksanut aamuisin kunnolla nostaa edes kättään ylös 
haroakseen harvoja hiuksiaan otsalta pään taakse sojottamasta 
piiloon.

Hän ei oli oppinut olemaan odottamatta elämältä mitään 
sen suurempia. Hän oli melankolinen pessimisti eikä hänel-
le siksi ollut mikään odottamaton asia tai tapahtuma hänen 
elämässään mikään suuri pettymys, kun hän ei ollut mitään 
odottanutkaan. Hän ajatteli, että elämän puolesta oli kuol-
tava samoin kuin taiteilija kuoli taiteensa puolesta. Ja vaikka 
hän ei saanut enää kivuiltaan öisin unta, tuijotteli vain hiljaa 
vaikeroiden eteensä sumuista harsoa silmissään, hän ei ollut 
menettänyt vilkkaan mielikuvituksensa kykyä arvailla ja keksiä 
ihmisiä ja tapahtumia silmiensä eteen vielä viimeisen kerran 
hyvästiksi omille haluilleen ja himoilleen jättäen.

Tämä viimeinen aamu ei tuntunut loppuvan hänen mie-
lessään koskaan. Hän tuijotti tyhjin silmin eteensä avautuvia 
sielunsa näkyjä kaukaa muistamattomuuden takaa nähdäkseen 
kaiken sen minkä oli jo unohtanut, ja mitä ei olisi uskonut 
olleen edes olemassa. Edellisenä yönä näkyjään tuijotellessaan, 
hän tajusi jotain hyvin kaunista elämässään, että oli sittenkin 
kyennyt ohjaamaan sitä siihen suuntaan mihin oli halunnut-
kin. Kaikki se mitä hän näki näytti samalta kuin vanhoina 
hyvinä aikoina, vaikka mitään ei ollut enää jäljellä tuosta van-
hasta maailmasta ja monet kysymykset jäivät kokonaan vaille 
vastausta.
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Sodasta ja
 rakkaudesta

Piirtäminen oli minun maailmani ja tapani olla olemassa. 
Ymmärsin omaan fantasiamaailmaan sukeltaessani ympärillä-
ni olevan järkevyyteen jollain tapaa avoimeksi ja haavoittu-
vaksi, vieläpä koko ajan omasta olemassaolostaan taistelevaksi 
vastaan yksilöiden yhteiskunnan äärimmäistä ikävystymistä. 
Siksi minulla oli aina muistuttamassa elämän joka hetkessä 
vaanivasta uhanalaisuudesta seinällä lappu, jossa luki ”Vain pie-
ni osa kuningattarista selviytyi kevään ensimmäisistä päivistä, 
vaikka ne vaikuttivat ensi näkemältä paratiisilta”. Minusta se 
sopi sovellettavaksi kaikkeen kauniiseen ja herkkään, erityisesti 
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vihamielisten kohteliaisuuksien täyttämässä maailmassa, mikä 
perustui räyhäämiseen, kiusaamiseen, solvaamiseen ja ärjymi-
seen sekä uhkailuun. Usein kuulin sanottavan, että epäonniset 
olivat haaveisiinsa uppoutuneita, jotka tarrautuivat pakko-
mielteisesti mahdottomiin tavoitteisiinsa. Sillä tarkoitettiin 
minua ja minunlaisiani kohteliain sanankääntein verhottuna 
pysymään paikoillaan. Olemaan haaveilematta ja tyytymään 
osaansa, vaikka maailma oli niin voimakas vaatimuksessaan 
olemisen mielen tavoittamisessa, joka piili näyttäytymisessä, 
että se unohti hyvät tavat ja sielun sisäisen harmonian yrit-
täessään perustaa ymmärrettävyytensä näille asioille – turhaan, 
sillä väkivalloin ei syntynyt muuta kuin lyhtyjä sammutettuina 
tiheässä sumussa. Merkitys voitiin tavoittaa vain määrättynä 
tyhjyytenä, joka täytyi täyttää yksiselitteistä määrittämistä pa-
kenevana moniselitteisyytenä. Tästä tiheästä sumusta ja näistä 
kertovista sanoista minun piti kirjoittaa teille, missä harhai-
li kaksi rakastavaisista, jotka olivat tarkoitettu toisilleen siinä 
toisessa maailmassa missä kaikki olisi toisin, tehtävänäni saada 
tämä mykkä maailma puheliaaksi. Mutta jouduinkin keskitty-
mään sotaan, joka puuttui tähän peliin kohtalokkaasti, muut-
taen koko tarinan toisenlaiseksi kuin olisin sen itse toivonut 
olevan; kylmäksi, laskelmoivaksi ja pahansisuiseksi.
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Täysosuma
”Rakkauden iloa on hyvin vaikea saada, harvoin se esiintyy täydellisenä 
ihmiselämän aikana, vaikka hakisimme sitä ja saisimme sen missä muodossa 
tahansa. En niin ollen ymmärrä, kuinka ihmiset, jotka ovat olevinaan vii-
saita, suhtautuvat siihen epäluuloisesti, että he enemmän pelkäävät siihen 
tottumista ja sen liikanaisuutta kuin sen puuttumista tai menettämistä.”

-Marguerite Yourcernarin Hadrianuksen muistelmat

Tämän jälkeen hänelle ei jäänyt epäselväksi oliko hän elossa 
vai kuollut. Hän ei enää antanut tällä turhalla asialla rasittaa 
pientä pääparkaansa. Hän oli mitä oli. Niin oli aikakin hänen 
ympärillään eikä kummallekaan voinut tehdä mitään muuta 
kuin antaa odottaa itseään ja olosuhteitaan parempaa uutta 
mahdollisuutta tai aikaa; hän ei ollut, ei voinut eikä halunnut 
koskaan olla kumpaakaan, vaan aina jotain muuta kaikkien 
näiden silloin ympärillään leijuneiden asioiden ja merkitysten 
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välissä, ikään kuin itse keksimässään jonkinlaisessa harsomai-
sessa välitilassa, keikkuen kuoleman ja elämän välimaastossa, 
yrittämättä siksi olla edes mitään muuta kuin mitä oli.

Usein hän ei ollut omasta mielestään siksi edes ihminen, 
vaan hurjasti kaikkea luvatonta ja vaarallista haluava peto, joka 
hotki viattomia ahnaaseen kitaansa öisin saamatta koskaan tar-
peekseen. Samanaikaisesti kärsimättä hän eli kahta elämää ja 
aikaa; omana itsenään ja luomanaan Tom of Finlandina mel-
kein koko aikuisikänsä, antamatta sen häiritä keskittymistään 
yritykseensä leikkiä väliin tavallista, suureen massaan hukku-
vaa näkymätöntä ihmistä, väliin pääosassa jyrähtelevää näky-
vää jumalaa, riippuen oliko hän iltaisin saalistamassa Tähtitor-
ninmäellä, vai kotona pöydän äärellä piirtämässä sen jälkeen 
yöllisistä vierailuistaan inspiroituneena vielä hurjempia ja us-
kaliaampia kuvia kohtaamiensa miesten kanssa, kuin mitä he 
todellisuudessa olivat olleet, napittaessaan nopeiden toimitus-
tensa jäljiltä kiireessä ja peloissaan tyydytyksestä turtina vapi-
sevin käsin housunetumuksiaan kiinni, ennen kuin luikkivat 
kiltisti koteihinsa odottavien ja miestensä salaisista yöllisistä 
puuhailuista mitään tietämättömien vaimojensa viereen.

Pimeys sen teki, hän väitti jälkeenpäin. Ettei voinut sanoa 
oliko se minkä hän näki, tarkalleen sitä mitä se oli ehkä par-
haimmillaan tai pahimmillaan kirkkaassa päivänvalossa. Se 
tästä tekikin hänen mielestään jännittävän seikkailun ja ou-
don maailman ihailla ja ilta illan jälkeen avata samat ikku-
nat kuunnella tätä vaarallista kutsua; koskaan ei voinut tietää, 
olivatko kasvonpiirteet, kehon ääriviivat tai hymyn suloisuus 
totta vai tarua, oman mielen liioittelua, vai kosmetiikan ja hy-
vin istuvien pukujen sekä miehekkäiden univormujen luonnon 
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luomaksi tarkoittamasta alkuperäisestä hieman parantelemaa 
ja kaunistamaa, mihin yöllinen saalistamisen otsalle nostama 
hiki ja kihelmöinti kielletyn hedelmän nauttimisen mahdolli-
suutena toivat vielä oman kiihottavan lisänsä. Maksaen niistä 
painajaisina, joista ei koskaan päässyt elämänsä aikana kun-
nolla eroon.

”Heräsin jatkuvasti tähän samaan enneuneen pikkupoikana 
peloissani ja yltä päältä hiessä, ihan kuin tämä olisi kaikki ta-
pahtunut ympärilläni oikeassa elämässä vain hetki sitten vaikka 
tajusin myös sen, ettei asian välttämättä tarvinnut olla tosi tai 
epätosi, kuten joko/tai – maailma vaati. Se saattoi olla myös 
sekä tosi että epätosi samanaikaisesti yhdessä ja erikseen kuten 
uneni, missä olin Helsingin Tähtitorninmäellä ilmatorjunta-
tehtävissä torkahtanut hetkeksi, kun keskellä yötä pilvien takaa 
sukelsi tähtäimeemme vihollisen taistelukone Pe -2 täydessä 
valmiudessa, tulittaen konekiväärillään meitä minkä jaksoi. 
Huhtikuinen sää oli kuin vauvan perse, sieltä ei koskaan tien-
nyt mitä sieltä tuli. Sain koneen tähtäimeen ja painoin liipai-
sinta. Kone alkoi sakata ja tupruttaa savua peräpäästään. Olin 
saanut kertalaakista täysosuman ja kone kaarsi avuttomana 
korkeuttaan menettäen lähipusikoihin rysähtäen. Juoksin ko-
neen perässä. Yhtäkkiä sieltä tuli ulos pitkä venäläissotilas, joka 
otti päästään kypärän ja näytti kuunvalossa kuin suoraan mär-
kien unieni komealta mieheltä. Epäröin hetken, mutta sitten 
otin vapisevin käsin esiin asekotelosta käsiaseeni ja ammuin 
hänet siihen paikkaan.”

Kun hän tätä enneunta muisteli, hän muisti elävästi sen ajan, 
jolloin kukaan ei voinut olla varma oliko elävä vai kuollut, tai 
tulisiko hetken päästä olemaan, huolimatta omista haluistaan 



170

tai peloistaan. Ehkä, ja varsinkin tapahtumien toteutuminen 
juuri niin kuin unessa, sai hänet jaloilleen ja tuskanhien nou-
semaan hänen otsalleen, kun hän totesi ajankohdan olleen suo-
rastaan erehdyttävän todenmukainen. Ja hän liian riippuvainen 
ulkomaailmasta, vaikka vihasi ja yritti paeta sitä koko elämänsä 
ajan kaikin tavoin, usein jopa epätoivoisesti keksimällä kaik-
kea mahdollista pientä puuhailua tai omille rooleilleen erilaisia 
naamioita, ettei joutunut näyttämään niitä kasvoja maailmalle, 
joita se häneltä toivoi ja edellytti. Ja vaikka hän väitti, ettei 
näillä asioilla ollut mitään keskinäistä riippuvuutta, tai järjel-
listä selitystä. Myöhemmin kun hän puhui tästä ajankohdasta 
elämässään, hän sanoi juuri tämän saaneen hänet pureutumaan 
suoraan asioiden ytimiin ja tuntemaan, ettei hän ollut siten-
kään missään asiassa maailmassa yksin, niin kummalliselta 
kuin se saattoi häntä tuntemattomista ulkopuolisista äkkisel-
tään kuulostaakin.

“Lepo herra Luutnantti!”
“Kyllä herra Kapteeni”
“Saisiko olla tupakkaa herra Luutnantti?”
“Kyllä vain herra Kapteeni kiitos!”
“Jätetään tittelit vaan pois herra Luutnantti.”
“Kyllä herra Kapteeni!”
“Onnittelut hienosta suorituksesta herra Luutnantti!”
“Kiitos herra Kapteeni”
“Kyllä tästä joku prenikka sinulle tulee rintaasi komista-

maan.”
“Kiitos herra Kapteeni!”
“Lopeta jo mehän ollaan kahdestaan täällä eikä ketään näy 

mailla eikä halmeilla.”
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Näin he aina Kapteenin kanssa aloittivat sanailunsa van-
hasta tottumuksesta vuosien aikana eri tilaisuuksissa toisiaan 
tavatessaan Tähtitorninmäellä täysikuun loistossa, missä he 
erkanivat toisistaan piakkoin näitten lyhyiden tervehdysten-
sä jälkeen sujuvasti ympärillään oleviin erillismaailmoihinsa 
- kumpikin omalle taholleen kullinmetsästykseen etsimään 
haluamiaan seksikumppaneita yöllisiä seikkailuitaan varten, 
häipyen hetken kuluttua kuin pieru Saharaan niitten häilyviin 
rajoihin, kuin kaksi pakon yhteen saattamaa erilaista palikkaa, 
sulassa sovussa erotessaankin, tietäen hyvin kummatkin omat 
peruuttamattomat kohtalonyhteytensä toisiinsa, ja sen tärkeän 
oivalluksen, että elämän pelissä kaikilla palikoilla oli merkitystä 
nimenomaan vain yhdessä, ei erikseen laskettuina.

”Kerron teille miksi mikään ei maailmassa tapahdu sattu-
malta, niin uskon. Se on merkittävää mutta ei harvinaista, sillä 
tiedän sen tästä enneunestani, joka toteutui myöhemmin kau-
healla tavalla kun siihen täysikuun loistossa liukeni ympärillä 
oleva maailmani ja sen häilyvät rajat. Tätä paikkaa ei löydy 
miltään kartalta - todellisia paikkoja ei koskaan löytynyt, mutta 
minulla oli hyvät unenlahjat ja pitkä otsalohko mihin lyhytkes-
toinen muistini siirsi syvien unieni aikana niin paljon sisältöä 
kuin ehti, niin että niistä syntyi pysyvästi mieleeni pitkäkestoi-
sia muistoja mitä repimällä auki hieman väkivaltaisesti, löysin 
itsellenikin uusia tapahtumia ja näkyjä, joita en ollut aikaisem-
min eläessäni ja valveilla ollessani ehtinyt tai rohjennut tietoi-
sesti ajatuksiini tallentamaan. Siitä seurasi se, että kun näin olin 
olemassa tässä enneunessani ja siitä seuraavassa elämässäni ja 
sen tarinoissa, minun uneni täytyi olla aina jossain olemassa 
jonkinlaisena ylimaallisena kertomuksena: sillä olin itse se uni 
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ja olemus, millä aika oli täyttänyt tyhjyyteni. Sen vuoksi se 
täytti myös kaiken ajan nykyisyydessäni, menneisyydessäni ja 
tulevaisuudessani, samalla sekoittaen elämäni tapahtumat unis-
sani päällekkäisiksi ja limittäisiksi, niin että erilliset elämäni 
ajanhetket asettuivat elämäni aikajanalle vain siksi, että näiden 
unien sekoittama mieleni sen aikajanan ilmoille näkyviin tuot-
ti; aika ei ollut sen jälkeen minulle mitään muuta kuin sisäinen 
aistini muoto, ja minun oli siksi yhtä mahdotonta pudota pois 
olemassaolostani kuollessani kuin avaruudestakin.”

Pitää muistaa, että noihin aikoihin, jolloin hän eli, oli maas-
sa melkein kaikki kiellettyä ja yleisilmapiiri ankean lohduton. 
Siksi hänen näkökulmansa ei ollut näissä kirjoituksissaan häi-
ritsevää klassisen persoonatonta ylevyyttä, vaan jotain ihan 
muuta kun hän alkoi epäillä kaikkea hänestä sanottua ja hä-
nen nimiinsä laitettua sekä lopulta omaa itseään; kuinka paljon 
siitä oli lainaa ja kuinka paljon muiden sanomisia ja väitteitä. 
Hän halusi tutkia itseään sieltä puolen pimeästä, josta kukaan 
ei ollut hänelle aiemmin puhunut tai vihjannut mitään. Siitä, 
mistä ihmiset oli oikeasti tehty silloin kun heidän tietoinen 
osansa nukkui. Ja juuri tämän puolen näkeminen kauhistutti 
häntä, ja sai hänet vähitellen arvaaman kaikki ne vaikenemisen 
syyt, joihin hän oli aiemmin törmännyt.

”Te näitte siellä minut, minun menneisyyteni ja tulevaisuu-
teni pyörivän niin tiukasti yhdessä, että oli vaikea erottaa sisältä 
kuka niistä oikeasti oli ja miksi. Siis mikä johti mihinkin vai 
johtiko? Siksi halusin näyttää miten kohdallani ajatuksesi mi-
nusta ja elämästäni muuttuvat tätä lukiessasi totuutta parem-
min vastaavaksi ”joko – tai maailmasta sekä että maailmaan”, 
olit sitten nainen, mies, homo, hetero, bi – tai lesbo. Joka et 
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löydä ihmistä, kuten en minäkään minusta julkisuudessa le-
vinneistä tyylikkään kaunopuheisesti kirjoitetuista markkina-
henkisistä sankarikirjoista, jotka varastavat luvatta käyttöönsä 
minut henkilönä muille myytyinä muistoina, jotka oli vääris-
telty täynnä mitään tarkoittamattomia nimiä ja tapahtumia, ei 
suoraan valehdellen, jättäen kokemuksen todellisen ytimen, ja 
sen mitä ei sanoin sanottu, kertomatta koska eivät osaa aavistaa 
eivätkä ymmärrä maailmaani vaan toimivat oman maailman-
sa ehdoin, missä matalamielisten ihmisten sensaationnälkäiset 
ennakkoluulot ja asiantuntemattomuus viihtyvät hyvin kes-
kenään juuri sinua varten, jotta sinä lukijana varmasti valit-
sisit sen mikä oli sinulle etukäteen valittu puolestasi, ja joista 
oli suurennuslasillakin tihrustamalla kenen muunkin tahansa 
kuin minun vaikea yrittää löytää valheellisen myytin ja todelli-
suuden, jotka itse asiassa olivat toisensa poissulkevia käsitteitä, 
välistä suhdetta.”

Mutta oli hänellä riittämiin ja kylliksi asti omiakin luuran-
koja kaapissaan kolisemassa, mistä hän ei ollut ihan varma 
kannattiko niitä ottaa esille tarkempia tutkimuksia varten, tai 
levitellä niitä julkisesti näytille muiden kauhisteltaviksi, vaikka 
hän olisi sekoittanut niihin keskenään hivenen elämänsä omis-
ta keitoksista ”omatekoista Strindbergin katkeraa naturalismia 
ja Tsehovin surumielistä realismia”, älyllisesti ja esteettisesti 
haastaen sekä ajan henkeen sopivasti tunkkaista pikkuporva-
rillisuutta ärsyttäviä ja elämän - ja ihmisvalheita raaputtavia 
syväsukelluksia. Häntä näet ohjasi idealismi. Hän uskoi in-
tuitiivisella älyllään kaiken sen keskellä olevan jotain ylevää, 
jotain sellaista jota emme nyt kyenneet näkemään, mutta jon-
ka löysimme kyllä myöhemmin ohivilahtavana hetkellisyyden 
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taikavoimana, sellaisena kummallisuuden voimana, joka jätti 
meihin jäljet kunhan vain maltoimme hiukan mieltämme kai-
kista vaikeuksistamme huolimatta uskomalla hyvään, vaikka 
se ilmestyisi elämäämme ”neljännen tietäjän tarinan” tavoin 
myöhässä vasta kun olimme jo hävinneet pelin, tai pahimmissa 
ja realistisimmissa tapauksissa – ei koskaan, ja kuitenkin siitä 
huolimatta!

”Eräs ennustajaeukko tahtoi tutkia kämmentäni hieman 
tarkemmin udellakseen kohtalolta tulevaisuuttani, ja kosket-
taakseen sitä tekosyynä hyväksikäyttäen itse ikuisuuden lievet-
tä väittäen minulla olevan “karavaani - heimon sielu. Silloin 
ymmärsin ensi kerran olevani vaarallisella tiellä, jolla kohtalo 
kuljetti minua päämäärääni kohti, ja että tällä tiellä tuli aina 
vastaan paljon eriskummallisia suruja ja huolia joiden kaltaista 
en ollut aiemmin kokenut, sillä olin oman luontoni vanki, 
jotain sellaista mitä muut eivät olleet, heräämässä oman in-
tohimoni hurmion alkulähteille hetkenä minä hyvänsä kuin 
kukka juuri ennen kuin se avasi terälehtensä. Kaiken lisäksi 
salasin itseni turvallisuussyistä ahtaalta ympäristöltäni, sillä tie-
sin olevani jokin muu kuin mitä minusta silloin sanottiin tai 
miksi minua kutsuttiin, ja jota siksi siihen saakka olin kiltisti 
heidän toiveittensa mukaan esittänyt. Ensin aavistus ja sitten 
tieto tästä sai minut varovaiseksi, koska pelkäsin, että olemuk-
seeni ja siitä huokuvaan erilaisuuteni oli piirretty liian paljon 
syvää ja vielä silloin minulta itseltänikin piilossa ollutta mustaa, 
tai oikeammin, sen herkkää haavoittavuutta paljastavia tähden-
nousuja - ja laskuja, harhaillessani ihmettelemässä ylimaalli-
sen kauneuden herkällä voimallaan edestäni siirtelemiä vuoria. 
Noin puhuivat vain loukatut enkelit, isäni sanoi kuunnelles-
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saan pateettista meriselitystäni tapahtuneista myöhemmin.”
Itse asiassa hän tiesi olevansa viimeinen moraalisen ja ei – 

moraalisen häilyväksi muuttuneella, veteen piirretyllä rajalla 
seisova mohikaani, ”kiinteän välittämisen ja vähän niin ja näin 
- hälläväliä – olemisten” jonkinlaisena uusia polkuja viimeisenä 
julkisena sylkykuppina toimineena rajapyykkinä, ”kuului se 
tai ei kenellekään – demarkaatiolinjan” häthätää kokoonky-
hätyissä menneitten paperitiikereitten, jotka hymyilivät kel-
taisilla hampaillaan, halvannäköisistä ja ”susi tulee kohta ja 
puhaltaa kumoon Veli Pontevan porsaan” - pahvikulisseista 
nykypäivän tappavan todellisuuden epämoraalisesta luonteesta 
piittaamattomat omahyväiset, älyllisesti laiskat ja typerryttävän 
tylsä valtavan iso biomassa suurine ammottavine kitoineen - 
päällemme paskantamassa röhönaurun kera meitä pilkaten 
ja häväisten; pöytiemme alla piilossa syömässä, hälisemässä, 
haisemassa, varastamassa, valehtelemassa, tappamassa, ja aina 
kun silmä vältti, muuta rikollista pahaa meidän päittemme 
menoksi joko tekemässä, tai sitä suunnittelemassa; mutta hän 
pani parastaan ihailematta heitä kiusaavia ja paapovia yhteis-
kunnallisia kurittaja - ja poskellesilittäjäkoneistoja, hampaat 
irvessä ja kädet isoissa taskuissaan taskubiljardia pelaten.

Heti kun ohitse vilahti jotain hänen kullista kiinnostunutta 
miehistä mielenlaatuaan sopivasti karhealla katujen asfaltin-
makuisella kiihottavuudellaan sähkön lailla sytyttävää ”aah – 
vittu! - ihanuutta ja minun täytyy saada nuolla tuon komean 
miehen isoa häntää heti tai kuolen” – tyyppistä räjähdystä pääs-
sään: ”perkele – vittu – saatana tai ammun jonkun ohikulkevan 
mummon!” - mielenkaneetilla alleviivattuna. Ja siitä johtuvaa 
täydellistä itsehillinnän puutetta ja sekoamista ympärillään 
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leijuvasta seikkailuun kutsuvasta kullinhajusta, hän keskittyi 
vain siihen oleellisen mihin oli ihan syntynytkin; kullinmetsäs-
tykseen housuissaan jäykistyneellä lerpallaan, kulkien tietoisen 
tahallisesti kulahtaneet ja ylisuuret nahkavaatteensa päällään 
kuin variksenpelättimen kotimainen pikkuserkku kotioloissa 
vapaa - ajanasuun pukeutuneena: tunnistamattomiin nahka-
rätteihin kietoutuneena kukkakeppinä, pukumiesten ja eisen-
howerilaisten lähiöperheidyllien halpoina suomalaiskopioina 
liikkuvien naishamehahmojen ärsyyntyneistä katseista välittä-
mättä, yhtä hävyttömästi kuin aina housuissa seisovalla saavu-
tuksellaan härnäten heidän maailmaansa pökkimällä irstaasti 
mennen tullen litroja spermaansa valuttamalla sen kauniiden 
poikien koipien väliin, kuin tahallaan härnäten ”keskiaikaisia 
luonnontieteilijöitä ihailevia tylsimyksiä”, haastaen näin vai-
vihkaa kaikkien yhtyneitten lähiökammotusällöjen viikonlop-
pusilmistä valuneen kanapaistin tylsyyslatteuden kahvipulla 
- ja perjantaipullo – hajut sunnuntaina odotettavissa olleiden 
pahanhajuisten lähiöpierufanfaarien hinnalla. 

”Siihen aikaan elettiin Tähtitorninmäellä amerikkalaisen 
elokuvan kulta - aikaa. Paikka oikein kuhisi Humbrey Bogart, 
Frank Sinatra, Fred Astaire, Gary Grant, Rock Hudson, Mar-
lon Brandon, James Dean ja Montgomery Clift – klooneja 
toisiaan metsästämässä illan elokuvateattereiden suljettua, niin, 
että ulkopuolisin silmin näytti siltä kuin filmitähdet olisivat 
karanneet sinne suoraan kaupungin lukuisilta valkokankailta!”

Tähtitorninmäen takia hänellä riitti riittävästi voimaa ja 
uskallusta suhtautua itseään normaaleina miehinä pitämiinsä 
”kahdeksasta neljään kauppa -, auto-, vakuutus – äänestämis 
-, pakollinen lisääntyminen ja impotentia – vauvankakkalä-
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perryslässytys – lähiö- yök - hyi vittu – örveltäjiin. Useammat 
heistä olivat hänen mielestään näet ”jotain kotikutoisen idiotis-
min siltä väliltä” sekä välinpitämättömän ”cooleina” ajan hen-
gen mukaisesti itseään pitäneitä lökäpöksytylsimyksiä, joista ei 
ollut vaaraa hänelle eikä hänen edustamalleen miehisyydelle.

”Kyllä niitäkin kävi joskus homopaikoissa uteliaina katso-
massa, ja ehkä kännin suoman rohkeuden turvin kerran pari 
kokeilemassa miltä kulli maistoi suussa ja perseessä, silloin 
kun ne olivat vielä nuoria ja jotenkuten siedettäviä kun olivat 
laihoja, jos olivat. Mutta rumia ne olivat aina ja yhtä etovia 
pienien naperokulliensa kanssa häslätessään. Ja ruikuttaessaan 
isokullisia lätkimään niillä naamoilleen niin rajusti, että siitä 
jäisi edes jälki poskeen muistoksi ja merkiksi tosimiehisyyden 
kosketuksesta heidän muuten niin epäonnisissa ja menetetyissä 
mieselämissään. Niistä puuttui kokonaan imu, loistokkuus ja 
särmää. Erotiikka oli niille tuntematon sana. Rakkaus oli vain 
pikaista äheltämistä ja loppuajan hävettävää ja visusti piilotel-
tavaa. Miesten ystävyys taas heidän suppean ymmärryksensä 
tuolle puolen asettuvaa käsittämättömyyttä. Ja mikä pahinta: 
ne lemusivat naistensa takia kuin viikon auringossa paahtamat 
käppäräiset silakkalaatikkovanhukset. Aikuistuttuaan ja jou-
tuessaan tiukemmin tossun alle, he hävisivät lopulta kulmilta. 
ilmestyäkseen vuosien päästä keskustan viikonloppuruuhkiin 
lihoneina, väsyneinä ja toivonsa menettäneen näköisinä ikku-
naostoksille epäsuhtaisten perheidensä kanssa jostain kaukaa 
toivottomien ja samanlaisten, ja samanlaisilta näyttävien tyh-
jien tynnyrien kolinoista äänensä saaneiden satelliittikaupun-
kiensa kätköistä. Ei niistä ollut sen kummemmin kenellekään 
koskaan haittaa, jos ei hyötyäkään. Ihan pahaa teki kun näki 
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niiden hukanneen alamäessään miehisyytensä roikkuvaan läs-
kimahaan ja kolmoisleukaan. Päässään vain muutama heikosti 
roikkuva haiven ja parta ajamatta kuin jonkun räkäisen lot-
jan arpisella kyökkimaakarilla konsanaan: juuri nämä itseensä 
pettyneet pienmunaiset slummimaakariläskit murhasivat suo-
malaishomouden sodan jälkeen muuttamalla sen ilottomaksi 
kyräilyksi ja joukkoturpakeikoiksi, ja kasvattamalla omat sur-
kimuspoikansa omien pettymystensä ja etovan ulkonäkönsä 
kostona vihaamaan oman loukatun sisäisen homonsa asemasta 
muita homoina pitämiään epäonnistujia, aseinaan vain kiro-
sanat ja nyrkit.”

Hän ei antanut heille liikoja tiloja pilata päiviään, tai avarille 
laitumille jo kotiutunutta mielikuvitustaan ahdasmielisillä ja 
ymmärtämättömillä elämän - ja nautinnonvastaisiksi. Sekä pie-
nentäviksi tarkoitetuilla käsittämättömillä mölinöillään, minkä 
miehiensä väkivallan, alkoholismin ja kammottavien ammatik-
seen päätoimisesti eräänlaisina laiskoina ja puoliholtittomina 
pummeina ja yhteiskunnallisina elätteinä kehdosta hautaan ja/
tai huumeiden takia lintsaavien taliaivoisten ammattikoululais-
pentujensa huliganismin raatelemina saivat hermoraunioina it-
sestään pelkojensa ja krapuloittensa keskellä kakistettua oksen-
nuksina päin uhreiksi medioiden kautta tilaamiensa viattomien 
kärsijöiden naamoja. Kun jonkun muun, mielellään sellaisen, 
jolla ei ollut isoa nyrkkiä ja kovaa ääntä puolustuksenaan, oli 
medioiden opetusten mukaan oltava syyllinen siihen kaikkeen 
pahaan oloon, minkä he ympärillään joka päivä näkivät ja ko-
kivat, ja mikä ei tietenkään heidän mielestään voinut johtua 
heistä, vaan siitä yhteiskunnallisesta ja moraalisesta pohjasakas-
ta, jota he näkivät kaikkialla muualla paitsi itsessään ja ympä-
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ristössään, ja joka päinvastoin kaikki tämä paska, uhkasi ja vaa-
ransi heidän onnensa ja perheensä yhtenäisyyden, ennen kuin 
ukko vihdoin varoittamatta mitään etukäteen otti ja ampui 
perheensä pelattuaan sitä ennen uhkapelissä kaikki perheensä 
säästöt taivaan tuuliin yhtenä hurjana känniyönään, uhottuaan 
voimansa täydeltä sitä ennen urheilutyyliin puolelle kaupun-
gille vittu mikä yhdistelmä hän ja lätkä olivatkaan, unohtaen 
myöhemmin pelanneensa myös kiinnitettynä olleen omako-
titalonsa sekä vaimon vanhempien nimissä olleen, hyttyspar-
vien ja käärmeenpesien keskellä sijainneen kesämökin, jonne 
linnuntietä näiden ”kontulakonaloitten” samoilta näyttävistä 
halvoista rivitaloperheslummista oli vaatimattomat 600 hikistä 
ja ruuhkaista kesäkilometriä. Ihan kuin luonnonrauhasta ei 
olisi voinut muka nauttia avaamalla oluttölkin lisäksi takapi-
han ulko – oven, ja nuuhkia aitosuomalaisen metsän aromeja 
turmeltuneeseen, ja itse myrkyttämäänsä ihmiskehon sisuksiin 
täysin siemauksin, jos olisi ollut yhtään tolkun tyyppiä, tai joku 
fiksumpi olisi viitsinyt kaverillisesti hieman ojentaa vielä silloin 
kun nämä hyypiöt oli vielä ojennettavissa, eikä itse kyhäämis-
sään puuarkuissa ketarat levällään.

”Ongelmana oli vain se, että heteromiehet olivat julmetun 
komeannäköisinä, ja iskullisina haluttavampia kuin homot. 
Minua eivät homot koskaan sytyttäneet samalla tavalla kuin 
nämä oikeat miehet, varsinkin kun he usein olivat vielä kaupan 
päälle törkeitä, hävyttömiä säälimättömiä, käskeviä ja pilkal-
lisia!”

Heteroiden harjoittama perheviha sai Tom of Finlandin py-
symään poissa heidän tieltään ja sulkeutumaan täydellisesti itse 
luomaansa maailmaan.
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”Sen kaava oli tämä: he, jos ketkä, odottivat – kuka tietää 
mitä messiasta pelastamaan heidät viemäreiksi muuttuneista 
unelmistaan mistä he olivat aikaisemmin pelastuneet vain sat-
tuman oikusta tai viekkaudella: onkimaan heidät ylös loasta ja 
antamaan heille ilmaiseksi muiden kustannuksella uuden mah-
dollisuuden ja elämän, vaikka he, jos jotkut, olivat itse todel-
lista yhteiskunnallista pohjasakkaa ja likaa ihmisyyden liepeille 
iilimadon tavoin verta imemään liimautuneina loiseläiminä, 
vailla omaa tahtoa ja kykyä erottaa hyvä pahasta ja toimia oi-
kein. Koska juuri he valehtelivat elääkseen, olivat tehneet sitä 
jo seimestä lähtien mummon yöpöydälle kerääntyneissä hy-
myilevissä luokkakuvissaan, ja vuosikymmenten harjoittelun 
karaisemina vähämielisten sekä heikkoluonteisten opettajiensa 
huonojen neuvojen harhauttamina.”

Hän sen sijaan tiesi, että heidän yhteiskunnassaan pystyi 
olemaan moraalinen vain olemalla epämoraalinen. Sillä heidän 
samanlaisista mataluuksien mielistä koostunut ankea liittou-
tumansa pystyi leikkimään omissa silmissään normaalia vain 
syyllistymällä epäinhimillisyyteen, mikä oli naamioitu moniin 
eri karkkipapereihin käärittynä kuriksi, uskonnoksi, tavoiksi, 
perheeksi, toisten kunnioitukseksi ja nöyräksi alamaismieleksi; 
juuri tämä keskiluokaksi itseään kutsunut sekalainen seurakun-
ta oli kuin paholaisen huutomerkki, mikä koostui näistä kes-
kinkertaisista, veltoista, laiskoista ja valehtelevista ihmiskuoris-
ta, joiden ”hyvä maku ja moraalinen ahdistus sekä pohjaton 
kauneuden kaipuunsa” ohjasivat meidät muut kanssakärsijät 
demokratian ja kuluttamisen nimissä vaihtoehdottomuuden 
ojasta ehdottomuuden allikkoon; heissä kun ei ollut muuta 
erikoista, kuin se, ettei heissä ollut mitään erikoista. Etteivät 
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he olleet oman kohtalonsa herroja.
”Tiesin, että olin piilossa olevien salaisuuksien herkkä aistija. 

Ja että ennen pitkään eteeni koittaa totuuden hetki, ja asiat 
valkenevat valitettavasti myös niille, joille ne eivät kuulu. Siksi 
vedin pelästyneenä käteni pois, sillä en halunnut saada eukon 
vihoittelusta niskaani iänikuista pahan karmaa - halusin vielä 
pitää omina tietoinani leikkini ja kuolemani salaisuudet, enkä 
päästää ketään ulkopuolista elämäni salaisinta sisintä sorkki-
maan välikappaleekseen alistamalla ja vuolaat selitykset valmii-
na takataskussaan osoittautuen lopulta vain taikauskosta type-
räksi tulleeksi eukoksi, joka oli kaiken lisäksi pohjimmiltaan 
sivistymätön moukka. Sen verran eukko oli ennättänyt nähdä 
tulevaisuudestani, että hän oli nähnyt elinkaareni, myös sen 
karmaisevan lopun, ja huusi kostoksi siitä ettei saanut maksua 
ennustuksestaan. “Tupakka vie sinut ennenaikaiseen hautaan 
tasan kuudenkymmenen vuoden päästä. Tiedät hetkesi koit-
taneen sinä päivänä kun huulesi lausuvat vastusteluistasi huo-
limatta kuin automaattisesti tämän karavaani - heimon runon 
alusta loppuun:..”näin uusia polvia entiset saattelevat – tie, 
etsintä niillä on kaikilla yhteinen näyt yhteiset, sama kaipaus 
kauemmaksi ja Kohtalo matkasauvana kaikkien...”

Hänellä oli periaatteessa koko elämä edessään. Ja hän päät-
ti ottaa siitä kaiken irti tuona aikana, vaikka olinkin imenyt 
äidinmaidosta luihin ja ytimiin menevät taika - ja kohtalo-
nuskon, sillä hän luuli vielä tuolloin uskontojen olevan sitä 
varten, että ne kertovat mitä jumalat halusivat meiltä ihmisil-
tä ja mitä ihmisten oli sopiva haluta vastapainoksi jumalilta. 
Ja että kohtalon kädessä ihmiskunnan silmät oli suunnattu 
jostain kumman syystä juuri häneen, koko muun maailman 
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joutuessa suuriin vaikeuksiin, jos hän ei olisi suorittanut omaa 
pientä osaansa tässä kokonaisuudessa kuuliaisesti, niin kuin se 
oli tähtiin hänen puolestaan kuulemma kirjoitettu.

”Juuri tuolla hetkellä silmissäni ihanteiden ja käytännön 
välinen ristiriita näytti erityisen ratkaisemattomalta, jota lisäsi 
vielä kaiken kääntäminen puhumiseksi jumalasta kotonamme. 
Jos ei puhunut jumalasta ääneen, oli se merkki vanhempiemme 
mielestä siitä, että jumala puhui sisällämme, Jos kielsimme ju-
malan, se oli taas päinvastoin vahva jumalan merkki hänen ole-
massaolostaan. Kummallista kyllä kukaan ei tunnu muistavan 
jo Platonin piikitelleen näitä ”kohtaloonsa” nöyrästi alistuneita 
astrologisen fatalismin uhreja, sekä niitä, jotka uskoivat asioi-
den toistumisen käsitteeseen sen ahtaassa stoalaisessa merki-
tyksessä. Minä kuitenkin rohkenin epäilin tätä kaikkea. Vaikka 
olinkin vahvasti “koti -, uskonto - ja isänmaa” - tyyppi sanan 
perinteisessä merkityksessä Suomessa 30 – luvulla lapsuutensa 
viettäneenä ja itsenäisyyden alkuhurmasta ihanteensa itsensä 
imeneenä armeijahenkisenä ja puolustustahtoisena suomalai-
sena miehenä. Silti ajattelin kerettiläisesti salaa sydämessäni, 
ettei jumalaa eikä sielua voinut olla koska vanhempani niin 
väittivät. He yrittivät vakuuttaa minua katsomalla ulos ikku-
nasta kaunista luontoa, miten jumala oli suunnitellut kaiken 
siten, että mihin tahansa ihminen pyrkikin, hän palvelee aina 
jumalan tarkoitusperiä. Minusta se vaikutti perverssiltä. Oli 
oltava jotain muuta ja vain tämä hetki, missä asiat vain tapah-
tuivat niin kuin tapahtuivat eikä siihen tarvittu verhon takaa 
minkään näkymättömän käden ohjailua. Mutta olin hiljaa. 
Puhuin ja kirjoitin kuin kuka tahansa aikalaiseni jumalasta, 
kodista ja isänmaassa hurmoshenkisesti etten olisi erottautunut 
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liikaa porukasta. Yksityiselämässäni jumalalle ei sen kummem-
min ollut sijaa. Pidin viisaasti itseäni säästellen suuremmilta 
vaikeuksilta vielä tuolloin mölyt mahassani, etten olisi turhaan 
ärsyttänyt vaativaa ympäristöäni ja opettajavanhempiani, joil-
la oli jo aavistuksia niskuroinnistani ja rivistä poistumisestani 
taaksepäin omiin ajatuksiini vajonneena himojeni vallassa ha-
lujani tutkien. Kaikki tämä siksi, että silloin kun minä olin 
pikkulapsi, Suomessa oli toisin kuin nyt. Minulla oli sellainen 
tunne konkreettisesti, että kävelin yksin ja turvattomana pelot-
tavien haamujen keskellä veren päällä, kun yritin ottaa selville 
mikä minä olin. Ja oliko minunlaisiani muualla. Ja jos oli, niin 
kuinka monta ja missä? Mutta se olikin helpommin sanottu 
kuin tehty, sillä silloin oli tapana vaieta eikä olla eri mieltä. Aika 
valui nopeasti kohtalon tiimalasissa; tiesin toki mitä tuo aika 
oli, mutta jos joku kysyi sitä minulta, en osannut vastata siihen, 
en nimittäin muista, kummallista kyllä, siitä yhtään mitään 
muuta, kuin etten muista siitä yhtään mitään.”

Tom of Finland muisteli miten vanha romanttinen näkemys 
miehestä ulkotöissä hiki hatussa alkoi poistua noihin aikoi-
hin. Samalla alkoi univormut arjen työelämässä ja sotilaiden 
merkitys menettää merkitystään. Aiemmin tiukat ja isänmaan 
selviytymisen kannalta tärkeät sotilaalliset käsky – ja arvoas-
teikot eivät olleet enää hänen kauhukseen niin täydellisiä ja 
ylittämättömiä.

”Niihin ilmestyi poikkeuksia ja säröjä. Ihmisyys venyi ja 
paukkui ja miehisyys sai uusia sävyjä. Miehisyys arkistui ja 
menetti autoritaarisen asemansa. Heteroperheenpää ei ollut 
enää jyrkästi nyrkkiä jumalan ehdottomuudella mielivaltaisten 
sääntöjensä turvaksi kovaa keittiönpöytään lyövä ”pulinat pois 
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ja akat hiljaa” - mies, vaan nyt myös sivistyksen, demokratian 
ja yhteiskunnallisen tasa - arvosopuilun moninkertaisesti lai-
mentama marttaseurojen, ja koulujen kiitoksissa hymyilevä, 
kohtelias ja lastenvaunuissa lapsia ylpeänä isänä työntävä mies, 
joka osasi arvostaa naisia muinakin päivinä kuin kerran vuo-
dessa kukkien ja maireiden ylisanojen kera äitienpäivinä. Hän 
oli nyt naisille vallan omassa kodissaan, ja yhteiskunnalle lap-
siensa koulussa vapaaehtoisesti luovuttanut, ja ennen piilossa 
pitämänsä tunteensa avoimesti näyttävä eurooppalainen mies, 
joka saattoi pitää kukkaa takkinsa napinlävessä kevään hul-
laannuttamana merkkinä rakkaudestaan naisiin, eikä niin kuin 
aikaisemmin, rakkaudesta omituisiin miehiin, joille naureskel-
tiin puistonpenkeillä. Tämä uusi miehisyys pistettiin valjaisiin 
ja ohjastettiin. Kuohittiin lisää sisätossuilla, iltakaakaolla sekä 
perheen yhteisinä radiokuunteluhetkinä sunnuntaipäivällisten 
jälkeen, niin että tarkemmin katsottuna nainen otti miehen 
roolin miehenä ja perheenpäänä. Sama teatteri jatkui vuodesta 
ja vuosisadasta toiseen. Katsokaa vaikka vanhoja suomalais-
aviopareja: ämmiä vanhoista miehistä tuli samalla kun naiset 
alkoivat enemmän näyttää miehiltä ja miehistyivät, jotkut jopa 
melkein Tom of Finland - luokkaan.”

Tom of Finland edusti jotain kaikkea Suomeen silloin syn-
tyneestä neljän sodanjälkeisen modernin suomalaisen miehen 
arkkityypistä, joiden keskinäisten kahnausten ja nokkapokkien 
aika oli tuleva myöhemmin itsestään vieraantuneen sairaan 
maailman tilauksesta, ja siihen liittyvä pelko miehisten kas-
vojen menettämisessä elämän valtapelissä jokaisessa miehessä 
piilevässä naismaisuudessa, mikä saa irvokkaan ja halveksit-
tavan muotonsa näkyvässä neitihomoudessa, mikä on tyystin 
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toista kuin oikea naintihomous, jatkuen vain vaatteita ja aat-
teita vaihtamalla loppumatta koskaan akselilla kaappihomo – 
homo- hetero – mukahetero - bikokeilijat – runkkarit – it-
sensä esittelijät – alistajasadistit sekä masokistimurhaajat sekä 
muut samoihin piireihin kuuluvat vastenmieliset rikolliset ja 
eriasteiset huijarit sekä pikkurikolliset, hallitsevien poikalau-
mojen suosikiksi noussut autonrasvalle haiseva ja makkaraa 
vihanneksena mutusteleva kaljamahainen kossuaivo, jonka sy-
dämen paikalla oli jääkiekkolätkä ja aivoja tuurasi lomapakko. 
He valmistuivat ammattikouluista suoraan työelämään, toi-
mien yhteiskunnallisen suorittamisen alaportailla ja edustivat 
ulkonäköpoliittisesti juuri niitä miehisiä miehiä, joista Tom of 
Finland oli kiinnostunut.

”Kun nämä tosimiehet häviävät lopullisesti siihen loppuu 
myös sitten oikea homous, sillä kuka enää ja nauraisi homou-
dellaan miehiselle typeryydelle lämpimän ironian keinoin rä-
kättämällä suomalaisen miehen yksinkertaista ja kovin ohutta 
miehisyyttä sekä homopelkoa mahat kippurassa ja vedet sil-
missä. Hymyilisi syyttävästi kun he hakkasivat vaimojaan tai, 
kun mursivat poikansa itsetuntoa taas kerran, ennen kuin tämä 
kostoksi ajoi itsensä humalassa hengiltä vittumaisen naapurinsa 
mieliharmiksi osamaksulla ostetulla viimeisen päälle upouu-
della autollanne? Ja kaikki tämä oli naisen ansiota, ja sitä, ettei 
kukaan enää muistanut jo markiisi de Saden sanoneen, että 
kun menet tapamaan naista, ota ruoska mukaasi.”

Muut olivat mitä olivat Tom of Finlandin mielestä: jonnin-
joutavaa ja hänelle melko yhdentekevää sakkia, vaikka heillä 
kuulemma roikkui jonkinlainen kulli haarojenvälissä jota he 
osasivat käyttää muuhunkin kuin pissimiseen, ja auringonot-
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toon sukuhuviloillaan kaukana ulkosaaristosta muiden vaani-
vilta silmiltä piilossa. Seuraavalla yhteiskunnallisella askelmalla 
miehisyyden katoamassa olevilla portailla oli Tom of Finlandin 
mielestä melko mielenkiinnoton yhteiskuntasopeutujien mo-
nenkirjava joukko, joka ensimmäistä kertaa yritti sietää ”histo-
rian väkivaltaa” sitomalla se naurulla uudelleen seksiin sopivak-
si yksityisyyden arvoitukselliseksi piirteeksi, mikä ei kuulunut 
kenellekään muulle ulkopuoliselle. Kolmantena ryhmänä oli 
joustava ja liikkuva yläluokka, joka ei ollut pelkästään taloudel-
lista tai henkistä, vaan myös raakarealismin kovettama tahdon 
yläluokka, mikä teki mitä itse halusi muista sen kummemmin 
piittaamatta tai suuremmin välittämättä. Itsensä hän laski nel-
jännen, sadomasokistisen hedonistiluokan kaltevalle pinnalle, 
jolla oli vain yksi näkyvä puoli, minkä nautinnot eivät olleet 
tästä maailmasta peräisin.

”Homoudesta kasvoi yhtäkkiä monta erilaista maailmaa, 
tyyppejä ja tyylejä esille. Ensin homous ja homot muuttuivat 
50 – luvulta lähtien epäilijöiksi ja kulttuurihenkilöiksi, sitten 
aktivisteiksi ja osallistujiksi. Ja lopulta taas hajanaiseksi ja näky-
mättömiin haluavaksi eriytyvien alakulttuurien salaseuroiksi, 
samankaltaisuuksien kehän kiertämistä pisteestä a pisteeseen ö, 
ihan kuin mikään ei olisi ajan saatossa uudistunut. Ihan kuin 
mielikuvitusta ei olisi keksitty, tai sitä ei olisi lupa lainkaan 
käyttää, aivot narikkaan viihdehomomaailmassa. Ihan kuin 
koko homomaailma olisi yhtäkkiä vain muutaman ilmeen, tai 
asennon sisään typistettyä pikkutuhmaa kaupallista tirkiste-
lyä, joista tuhmia seksifantasioita elättelevät pahannäköiset, ja 
ei koskaan saavat, hyvissä asemissa laiskottelevat homosedät 
maksavat kalliisti, haaveillen turhaan salaisesta petikumppa-
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nuudestaan kaikkialla välkkyvien langanlaihojen liitukasvois-
ten androgyynipoikien ”tulejaraiskaaminutilmeistä”. Homo-
maailma oli yhtäkkiä vain muutaman ilmeen ja asennon sisään 
typistettyjä pikkutuhmaa kaupallista tirkistelyä. Tämän epäilyn 
välissä ilmeni vain synkkä vihanalue, joka sekoitti epäjärjestyk-
sen omaan olemiseensa. Se ilmeni siellä ihmisistä ja aikakau-
sista riippuen, jatkuvana ja asteittaisena, tilaan sidottuna tai 
ajan paineen joka hetki muovaamana hulluutena, irti leikattu-
ja sekopäisyyksiä muistuttavana, tai yhtenäisyyksien erillisten 
järjestelmien määrittämänä hurjana härkäpäisyytenä, toisiaan 
asteittain seuraavista, tai toisiaan peilimäisesti vastaavista sa-
mankaltaisuuksista muodostuvista erilaisuuksista kasvavien 
erojen ympärille järjestettynä pitkänä jatkumona, ja ympäris-
töään vaivaamana puhtaana alkuvoimana, josta löytyi todel-
lisen arkihomouden pimeä ja unenkaltainen paha ydin, jossa 
kaikki oli vain yhtä naintia ja raiskaamista, hyväksikäyttöä, ja 
oman itsensä toteuttamista seksuaalisten perversioiden kautta.”

Politiikan tullessa mukaan ja uskonnon vähetessä oli help-
po ennakoida samalla nykyhomouden lässyttävän luonteen 
läpimurto, ja siihen salakavalasti ankkuroituneen modernin 
sovinnaisuusnäkemyksen mädättävän rähmäkäpälissään al-
kuperältään myös homosadomasokismin roisin orjapoikaki-
dutuskammion vain näytösluontoiseksi ”pikkuporvarilliseksi 
kinkyilyiksi”, mikä ei ole mitään muuta kuin häivähdys sen 
alkuperäisestä sadelaisesta kaikki arvot romukoppaan, itsensä 
kieltävästä järkälemäisestä piinaavuudesta; se oli myös aiem-
min näkymättömissä ollut halu kohtalokkaasti sovittaa historia 
hyvin istuvaksi piilohomojen aikakauden loppumisen ja ho-
mouden myöhemmin kaappaavien aikakauden alun merkki-
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nä, erotukseksi markiisi de Saden tarinoista, jonka silmiemme 
eteen avautuva ”kauhujen galleria” ei tarjonnut optimistisen 
helppoa saavutettavuutta maailmasta, mikä vielä oli kaikin 
mahdollisin tavoin epätodennäköinen.” Hänen mielestään 
homoilla ei ollut enää kykyä ihmetellä ja arvioida vapaasti 
päätään käyttäen mitään aikaisemman vanhan homomaailman 
”sen seitsemänä homoihmeenä” pitämiä mysteereitä, kuten kä-
sitystä homo – olemisesta valmiiksi pureksitussa ja määrätyssä, 
”mene naimisiin, sotaan ja kuole” – maailmassa; oman elämän 
herruuden oivaltamisen, miesten välisen todellisen ystävyyden, 
ja epätäydellisen hiomattomuuden, ja kaiken katoavaisuuden 
kurkistusikkunana.

Nykyhomot eivät ymmärtäneet hänen mielestään sitä pe-
rustavanlaatuista oivallusta omaksi tuhokseen, että taustalla ly-
mynnyt ”homo - olemattomuus” oli tämän homo – olemisen” 
todellinen lähtökohta, ei vastakohta, ja siksi he eivät voineet 
hänestä tavoittaa koskaan täydellistä homo – olemisen oikeaa 
olemusta. Aiemmin sivussa valtateiden ojanpientareissa lymyn-
nyt miehinen seikkailijahomous oli hänen mukaansa ollut se 
pelastava ja paljastava alkuvoima, joka oli saanut silloin ka-
donneen homo - olemisen näkösälle, ja pohdintojen alaiseksi 
sellaisena kuin se oli ollut ja miltä näyttänyt, missä löydettiin 
piilossa heterovaltakulttuurissa pysytelleen oikean homo - ole-
misen salainen kieli ja koodit mm. nahkamiesten alakulttuuri 
sekä Tom of Finland; se alkoi pikkuhiljaa levitessään ja edetes-
sään kasvavan homopopulaation keskuudessa, paljastua myös 
uudenlaista merkitystä ja kieltä syvällisempänä, monikerroksel-
lisempana ja sitä todellisempana homo - olemisen ulottuvuu-
tena kiellettyjen Tom of Finland - kuvien pureutuessa suoraan 
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myyttisen homo – alkuperänsä sisälle, paljastaen sieltä suorasu-
kuisesti viiltävää tyhjyyttä, päättymätöntä onnenetsimistä - ja 
kaipuuta sekä oudon hämmentävää kauneutta, missä sekaisin 
huumasta sai epätodellinen ja pakottava koskettavuus.

”Juuri tätä minä alussa tarkoitin. Sitä tyhjyyden tunnetta, 
kun on yksin, mutta kukaan ei näe. Yksinäisyyttä, joka tappaa. 
Näin me pyhimyskehää kieltäytymisillämme ja ainaisessa puut-
teessa elävät. Patti otsassa kiusallisen häiritseväksi kasvattaneet 
homot ruoskimme maailmaamme hengiltä jääkiekolla, uholla 
ja raivolla, joka ei katso aikaa eikä paikkaa, kun se tulivuoren 
lailla purkautuu. Muille on varattu siistin häpeäjän paikka nur-
kassa. Siksi itse omassa liemessään kiehuvalta saastaiselta itsen-
sä kieltäjältä ei voi odottaa, että hän voisi kertoa muille mitä 
on tapahtunut. Häpeä. Itsesyytökset, ja kunniattomuus paina-
vat vaakakupissa iloa, vapautta ja rakkaudenkokemisen tuskaa 
enemmän. Nykyisin kaikki oli sekaisin ja jotenkin toisin. Kun 
aiemmin kielletyt irstaat kuvani muuttuivat ensin vähemmän 
kielletyiksi, sitten sallituiksi, ja lopulta ihailluiksi, niiden kyky 
puhua ohi kuviensa merkitysten menetti voimansa samalla kun 
nykyhomo hävitti kohtalokkaasti kykynsä hämmästellä lahjaksi 
saamaansa hurjasti ohikiitävää hetkellistä homo – olemistaan, 
ja homoetsijän - sekä epäilijän tehtäväänsä, sekä sitä aina aikai-
semmin automaattisesti seurannutta ulkopuolisen seikkailijan 
anarkistista mahdollisuutta löytää ja uskaltaa irrotella itsensä 
pois heterototunnaisuuksien tavanomaisista tylsyyslatteuksista, 
ettei olisi vajonnut elämässään pelkäksi toistelijaksi ja tarkkai-
lijaksi, tai tahdottomaksi sivustakatsojaksi varoituksista huo-
limatta, kykenemättä tämän jälkeen realistisesti hallitsemaan 
homo - olemistaan, jolloin oma merkitys supistui juuri niin 



190

pieneksi ja merkityksettömäksi kuin se valtaosalla länsimai-
sista homomiehistä oman elämänsä vaikeiden kamppailujen 
keskellä nykyisin oli. Tähän tuskaan Tom of Finlandin kuvat 
eivät olleet sopivaa lääkettä, vaan sama asia kuin olisi kaatanut 
lisää bensaa liekkeihin.”

Neljännen, Tom of Finlandin erikoisjäsenyyden mukainen 
sadomasokistisen hedonistiluokan kalteva pinta, jolla oli vain 
yksi näkyvä puoli minkä nautinnot eivät olleet tästä maailmas-
ta peräisin. Oli kuin salattu puutarha, jossa puutarhurilla oli 
apunaan orjapoikia, jotka teeskentelivät aluksi etteivät olleet 
kiinnostuneita eivätkä anna. Sillä tuskin mikään muu houkut-
teli Eroksen paikalle tehokkaammin kuin se, että teeskenteli et-
tei välitä toisesta, jolloin kaipauksen ja himon syvä liekki syttyi 
toisessa ikuisesti antiikin kreikan malliin. Vanhana Tom of Fin-
land nautti suunnattomasti siitä kun sai itse katsella väsyneil-
le silmillään varjosta keskipäivällä kulli kovana kuin antiikin 
aikaan, kun ”kauniit nuorukaiset kisailivat kunniasta alasto-
mina oliivipuulehdossa antaen öljyttyjen lihaksiensa kimaltaa 
keskipäivän auringonpaisteessa” - eli kauniita poikia kaikkialla 
missä he sattuivatkin liikkumaan sulojaan peittelemättä; ui-
mahalleissa, kuntosaleilla ja kesäisin uimarannoilla, metsissä, 
puistoissa ja tietenkin Tähtitorninmäellä niin kauan kuin sitä 
huvia sarjassaan Tom of Finland metsästää öisin jaksoi kestää 
hänen kohdallaan. Hän muisteli miten nuorukaisten kutsu-
vat kehot häikäisivät tarinoissa heitä silmillään tapittaneitten 
vanhusten väsyneet silmät saaden nyt hänen vuoronsa tullen 
sisuksensa polttamaan yhtä tulisesti tätä harvinaista kuvakirjo-
jen ja Platonin kuvaamaa kreikkalaista ystävyyttä kaivatessaan. 
Se mikä Tom of Finlandia miellytti lapsuudesta lähtien antiikin 
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kreikkalaisuudessa oli se, että tämä raadollinen spermanhajui-
nen miestenvälinen ystävyys oli oikeasti ymmärrettynä yhtä 
miehistä ähinää, persettä kullia ja panemista aamusta iltaan. 
Eikä mitään kädestä pitämistä, tai vienojen katseiden luomista 
rakastettuun sekä ympäripyöreiden latteuksien ja rakkausfraa-
sien runollista latelemista puun varjojen alla.

”Aloin lapsena piirtää nuoria sotilaita antiikin kreikkalaisista 
kertovia kuvakirjoja katsellessani. Kuvissa näin miten vanhoja 
miehiä parveili kauniiden poikien ympärillä heitä vikittelemäs-
sä aamusta iltaan kuin kärpäsiä. Myöhemmin luin kirjoista, 
miten välillä sattui rajujakin kahakoitakin heidän välilleen. Ja 
ymmärsin rivien välistä, että jos jossa osataan panna nuorukai-
sia ja miehiä, niin missä sitten, jos ei Kreikassa. Mieskauneu-
den ja homouden isänmaana pidetty Kreikka voi aina ylpeillä 
maailman kauneimmilla pojillaan ja komeimmilla miehil-
lään juhlissa, joissa miehet panivat nuorukaisia rajusti aamun 
pikkutunneille asti. Eivätkä nämä nuorukaiset olleet mitään 
poikatyttöjä tai temppelien vierusteoilla viihtyviä, halpoja ja 
neitimäisiä meikkaaja - kampaajaviihdytyspoikia, vaan komei-
ta lihaksikkaita, miehennäköisiä, ikäryhmiensä kauneimpia 
nuorukaisia, joilla oli patsasmaiset jäntevät lihakset, ja ihan 
eri tavalla haarojenvälissä jykevästi seisova valtava kulli, kuin 
kuvanveistäjät ovat antaneet ymmärtää. Eihän sitä olisi tullut 
mitään, että näistä vapaista miesten keskinäisistä aisti - iloista 
olisi tullut kulttuurimme perusta, siksi Platon hieman siisti ta-
rinoita, otti spermanhajun, kullin mäiskeen, perseen litinän ja 
lätinän, hurjasti hullaannuttavan himon ja jatkuvan panemisen 
sekä kullista haaveilemisen siististi pois tarinoistaan kertoes-
saan Sokrateksesta. Kaikkein opettavinta näissä tarinoissa oli 
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se, ettei maailma tunnu muuttavan tapojaan mihinkään vuo-
situhansien kuluessakaan. Aina samat metkut mielessä meillä 
miehillä on niin kauan kuin kulli jöpöttää housuissa kovana ja 
mieli on virkeä vastaanottamaan uusia kokemuksia ja poikia. 
Mitä vanhemmaksi tulin, sitä enemmän aloin harrastaa näitä 
nuoria orjapoikia, jotka tekivät kanssani kaiken mitä halusin 
ja pyysin kiltisti kreikkalaisen perinteen mukaan, missä nuoru-
kainen tarvitsi rinnalleen vanhemman opettajan, usein filoso-
fin, ettei tarvinnut selitellä nuorukaisten uteliaille vanhemmille 
vähän väliä aamuun saakka kestävistä eroottisista yksityistun-
neista. Amerikoissa pidin heitä ja nautin heidän palveluistaan. 
Minua huvitti lukea filosofien ja historioitsijoitten väittelyjä 
aiheista, ettei vanhan miehen ja nuoren orjapojan suhde ollut 
muka erityisen fyysinen, vaikka jo lapsetkin silloin tiesivät, että 
filosofia oli silloin synonyymi homoudelle. Filosofeja paheksut-
tiin, erityisesti vallanpitäjien ja perheellisten, perinteisiä arvoja 
ja täydellisyyttä hipovaa yhteiskuntasuorittamista arvostavien 
piireissä, juuri sen pelottavan, ja ennalta - arvaamattoman sek-
suaalisen voiman, ja kaikille perinteisille, ja kunnioitettaville 
arvoille persettä näyttävän vallankumouksellisuuden takia mil-
lä vanhat homofilosofit uskalsivat pyllistää nuorten alastomien 
orjapoikiensa syleilystä heteromaailmalle!”

Hän alkoi lukea homofilosofian oppi – isänä pidettyä Sokra-
testa, joka opetti omalla olemuksellaan, että meidän tulee aina 
varoa viisaasti niitä ihmisiä, jotka puhuvat rakkaudesta ham-
paat irvessä, ilman hymyn häivääkään naamallaan. Latelevat 
liudan sääntöjä, ja vannovat jonkun ylimmän nimeen, ja väit-
tävät, että asiat pitää tehdä juuri niin kuin he sanoivat, ja jonka 
heitä ylempänä oli määrännyt vain siksi, että niin oli tehty aina.
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”Huomasin, että vain homo välissä muuttui tässä näytel-
mässä, ja aika riensi menojaan, kullin noustessa, laskiessa, ja 
supistuessa samaan tahtiin kun vuosisadat vierivät sperman-
hajuisina yllämme meidät alleen polkien. Koko ajan syntyi ja 
kuoli täydellisiä samankaltaisuuksia, joiden erilaisuudet olivat 
vain millin päässä toisistaan, toistaessaan vuosituhansien ajan 
pakonomaisesti samaa näytelmää; kulli, perse, suuhun ja sper-
ma, pois siitä - olet vanha ja ruma - ja apua niin minäkin, kan-
tapään ja ajan hampaan kuluttamana ränsistys - oivallukseen. 
Se edellytti tuekseen kuitenkin homoelämän väärinymmärrys-
tä, petturuutta, huijaamista ja valheellisia sanoja, havaintoja ja 
eleitä, joiden sitten oletetaan kääntävän sen meille enemmän 
tai vähemmän tarkasti ja onnistuneesti, eduksemme loppu-
peleissä. Sen pitäisi olla kestävämpi, vähemmän epäilyttävä, 
ja aina todellisempi kuin pintahomo - oleminen, joka yrittää 
antaa kaiken kattavan selitysmallin tyhjentävästä sovelluksesta 
ja olemassaoloaan selittävän homofilosofisen perustan. Homo-
kulttuurin sisälle oli piilotettu vahvasti ohjaava käsi viemään 
katse oleellisesta harhaan, ettei tämän elämän olemassaolon 
surkea kurjuus vain paljastuisi näille reppanoille. Näin tätä 
homoharhaa järjestävien koodien käytön ja järjestyksen re-
flektion välillä syntyvä paljas kokemus sen olemisen erilaisista 
tavoista, oli ihan yhtä suurta puppua kuin se synonyymi, jonka 
homomaailma yritti valheellisesti marttyyrikruunullaan vetää 
hyvyyden ja homouden välille, sillä tästä samankaltaisuudes-
ta tuli keskinkertaista heti kun sitä yritettiin selvittää, pistää 
muotteihin, keksiä sille nimet, tavat, kulttuuri ja järjestää sille 
juhlapäiviä.”

Sitten hän tapasi homoravintolassa yksinäisen ja onnetto-
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man homofilosofin, joka näytti ulkoisestikin kuin epäonnek-
seen kuin ruma ja vanha Sokrates. Homofilosofi väitti kivenko-
vaan hänelle muun tiedeyhteisön hylkiessä hänen tulkintojaan, 
että varmaan ja kokemuksesta riippumattomaan tietoon pyrki-
vässä filosofiassa ei ollut kyse mistään muusta kuin heteromies-
ten oidipaalisen kompleksin seurausilmiöstä, jossa todellisuus 
jaettiin tietoa ja totuutta koskevaan jumalalliseen tasoon, sekä 
todellisuutta ja aistikokemusta koskevaan maailmalliseen ta-
soon. Hänen mukaansa skitsofreniasta kärsivä heterotiede oli 
syntynyt filosofian homoseksuaalisen olemuksen sublimoi-
misesta tai kieltämisestä. Hän väitti, että merkitykset opitaan 
kokemuksellisesti. Ymmärtäminen tapahtui parhaiten samaa 
sukupuolta olevien kesken. Tiede ja filosofia olivat hänen mu-
kaansa ihmisen homoseksuaalisuuden ilmauksia. Tällöin ho-
moseksuaalisuus oli hänen mielestään laajasti ajateltuna myös 
homososiaalisuutta:” Pyrkiessään kohti varmaa ja yleispätevää 
tietoa, ideaalista kommunikaatioita, objektiivista ymmär-
tämistä tai universaalia merkityksenteoriaa, tiede ja filosofia 
haaveilevat hänen mukaansa homoseksuaaliselle rakkaudelle 
ominaisesta jumalallisuudesta, johon samaa sukupuolta olevat 
ihmiset voivat myös päästä kokemusmaailmansa yhtäläisyy-
den vuoksi.” Näin hänen mukaansa voitiin selittää kaikkeen 
aitoon filosofiaan, taiteeseen, tieteeseen ja uskontoihin liittyvää 
homoerotiikkaa: ne kun hyödynsivät samaa sukupuolta ole-
vien ihmisten yhteistä kehollista merkitystenmuodostumista, 
ja loivat homofilosofin mukaan siten ihmisten yhteistä kehol-
lista merkitysten muodostumista, ja näin selityksen näiden 
korkeimmanasteisten, ja inhimillisesti merkityksellisimpien 
projektien homososiaalisuudelle. 
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”Ymmärrän kyllä, että tällaisista asioista puhuminen oli ny-
kyisin riskibisnestä, kun homotärkeilijät olivat omineet sanan 
ja valmiita ristiinnaulitsemaan muut mielipiteet jo pelkäs-
tään siksi, etteivät vastalauseet hetkauttaneet heitä suuntaan 
tai toiseen. Noihin aikoihin aloin Istua keskustan julkisissa 
vessoissa jännittyneenä tuntikaupalla odottaen muita salaisia 
runkkareita seurakseni. Odotin, että joku hiipii sinne ja istuu-
tui viereiseen koppiin. Alussa oli pitkään hiljaista. Ikään kuin 
tunnusteltaisiin yhdessä varovaisesti ilmaa, että millä asialla 
toinen oli? Jos ei kuulunut mitään, tiesi siitä hyvin, että toi-
nen vain istui ja odotti seuraavaa siirtoasi. Siinä se koko jutun 
suuri jännitys olikin. Kuvitella mitä toinen parhaillaan teki, ja 
sitten aloittaa hiljaa ja rauhallisesti runkkaaminen; ensin niin 
että siitä kuului vain tasainen hinkkaus. Sitten mukaan tulivat 
äänet. Rajut irtiotot, nykäisyt, huohottamiset, koko homman 
ytimenä olevat ääntelyt, voivottelut, ja lopulta pitkä suloinen 
rakkaudenaaria, ihan kuin oopperassa ennen kuolemaa. Ja 
lopulta lauettiin niin himokkaasti, että mehiläisetkin olisivat 
menneet siitä sekaisin kesken kukissaan pörräämistensä. Pa-
rasta oli livahtaa heti vessasta muina miehinä ja katsella sitten 
jonkin matkan päästä minkä näköinen ukko tai poika (usein 
sen kyllä huomasi jo kengistä) sieltä tuli ulos. Ja olla aina yhtä 
vilpittömän onnellinen ja voitonriemua täynnä, jos tulija oli-
kin komea heteropoika, josta ei ikinä olisi uskonut mitä se 
kesken kauppareissun salaa kävi tekemässä täysin rinnoin kulli 
kovana himokkaasti, ja kovaäänisesti vessan seinälle paksun 
spermalastinsa heittäen, jota se ei koskaan uneksinut tekevänsä 
kotonaan vaivalloiseksi ja pakon sanelemaksi kerran viikossa 
tapahtuvaksi normipanoiksi muodostuneen tyttöystävänsä tai 
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mikä pahinta: ulvovan ja kälättävän, jokivalaaksi synnytysten 
jäljiltä muuttuneen vaimonsa kanssa.”

Hän etsi seuraa myös homolehtien ilmoitusten avulla. Mutta 
ne olivat hänestä usein liian romanttisia ja makeilevia kuten 
tämä, joka oli kyllä hyvin ja viisasti kirjoitettu, mutta liian epä-
määräinen ja mitään mistään paljastava hänen makuunsa. Il-
moitusta lukiessaan hän mietti pitkään uskaltaisiko tätä kautta 
yrittää löytää panokumppaneita, vai olisiko ilmoitusten lukijat 
samanlaisia ja vähintäänkin yhtä ”vaativia, laatutietoisia, teks-
tistä päätellen todennäköisesti vanhoista ja vaikutusvaltaisista 
kulttuurisuvuista lähteviä tyynen rauhallisia järkiveikkoja ja 
muita akateemisia, tai pahimmillaan jopa yliromanttissieluisia 
pikkuprinssejä” kuin tämän ilmoituksen laatija.

”Olen ja elän. Yleensä helpoimman kautta, koska turhan 
vakavasti tätä maailmanmenoa ei kannata ottaa. Pidän toki 
haasteista, jos ne todella ovat tarpeellisia. Ehkä juuri sen takia 
tämä ilmoituskin oli täällä; on erittäin suuren työn takana, että 
kaksi toistensa seurassa viihtyvää ihmistä kohtaavat oikeaan ai-
kaan oikeassa paikassa. Sijaintini saattaa olla usein väärä, mutta 
täällä olen jatkuvasti kuvani ja tekstini kanssa saavutettavissa. 
Jos niin haluat. Aika on yleensä aina oikea, ellen sitten ole 
todella väsynyt. Varsinaisesti en etsi mitään. Mutta on enem-
män kuin mielenkiintoista seurata, mitä elämä tuo vastaan. 
Yleensä uteliaisuus saa tarttumaan mahdollisuuksiin, joita 
tarjotaan. Olen avoin uusille asioille ja kokemuksille. Tosin 
tämä ei tarkoita sitä, että olisin sinisilmäisesti johdateltavissa. 
Ainakaan kovin usein, raja on häilyvä. Olen lähes normaali 
nuori mies, joka opiskelee ja koulun ohella käy säännöllisesti 
töissä. Vietän vapaa - aikaa ystävien seurassa, tai sitten yksin 
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lukemalla tai vaikka kuntoilemalla. Oman elämäni raamit ovat 
melko perinteiset ja tavalliset, mutta maalaus kehysten sisällä 
on uniikki. Kuten toivottavasti myös sinun omasi. En halua 
asettaa tarkempia kriteerejä sille, että mitä täältä haen. Turhilla 
ehdoilla saattaisin rajata ulkopuolelle monia mukavia ihmisiä, 
joiden kanssa tulisin hyvin toimeen. Henkilökemiat ratkaisevat 
ja paljastavat kyllä totuuden aikanaan. Kuitenkin, jokaisesta ih-
misestä jää jälki elämääni, vaikka viipyisikin siinä vain hetken. 
Kumpikaan meistä ei voi menettää mitään. Sielunkumppania 
ja veljeähän tässä kaivattaisiin iltojen iloksi.”

Hän ei vastannut tähän ilmoitukseen vaan rohkaistui lait-
tamaan oman ilmoituksen samaan homolehteen haluamaansa 
onnea koettaakseen.

”Orjapoika Wanted! Jokaisella meillä lienee oma perver-
siomme. Minä kiihotun kovasti, kun saan tuottaa nautintoa 
nuorelle orjapojalle, mielellään muodinmukaisesti punkkaril-
le irokeesikampauksella. Ja seurata kiiman hiljalleen kasvavan 
kohti laukeamista. Kun tapaamme luonani, en itse riisuisi 
vaatteitani, mutta sinut riisuttaisin kulli paljaaksi heti kätte-
lyssä. Sitten voisit täysin antautua nautiskelemaan kekseliäästä 
puuhastelustani haarojenvälissäsi ja pyllypuolellasikin ilman, 
että tarvitsisit stressata vastavuoroisuuden vaatimuksella. Mi-
nulle riittää palkkioksi tästä käsittelystä muutaman päivän nai-
matta tai runkkaamatta panttaamasi mehevät mällit suuhuni. 
Erikoisvaatimuksena nahka - kumi yms. leikit pitkän kaavan 
mukaan hartaudella ja hiljaa hyvä tulee periaatteella toteutet-
tuna. Ehdoton vaatimus: pitää olla alistuva ja aikaa jäädä yöksi 
nauttimaan. Jos ei ole itsellä minulta löytyy, olet sitten laiha tai 
muhkea bodari. Kaikkea siltä välin löytyy natsiunivormuista 
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USA:n merijalkaväen asusteisiin. Tervetulleita tähän erootti-
seen lääkärintarkastukseeni vain pyöreäpyllyiset nuoret kiima-
kallet, joille kokemus saattaa olla jopa ensimmäinen lajiaan, 
muttei tämän jälkeen varmastikaan viimeinen, toisen miehen 
kanssa, sen lupaan. Otan kaikki vastaukset vakavasti, ja haluan 
tutustua teihin, joten älä lähettele huvin vuoksi tai hetken mie-
lijohteesta mitään, tulen vain vihaiseksi. LUE KUNNOLLA 
LOPPUUN SAAKKA TÄMÄ ILMOITUS ENNEN KUIN 
VASTAAT ja Huom! TÄMÄ PIIRROS EI ESITÄ MINUA 
VAAN TOIVOTTAVASTI SINUA! Ollaan yhteydessä - ehkä 
löydämme vielä toisemme.”

Mutta saatuaan vain yhden vastauksen otsikolla ”vaihdetaan 
kokemuksia”, joka oli lajissaan hänen mielestään järkytyksien 
ihmemaa – osastolta, missä vastaaja ei ollut vaivautunut luke-
maan alkuunkaan hänen ilmoitustaan vain katsonut pelkästään 
piirrosta, hän päätti ettei luota anonyyminä yrittämiseen, vaan 
jatkaa vessoissa. Ja muissa homojen ulkoilupaikoissa kasvoista 
kasvoihin metsästystä paremmalla onnella.

”Vaihdellaan kokemuksia. Oon kaikin puolin terve nuori-
mies, naiselle kylläkin varattu. Toivottavasti se ei haittaa! Etsin 
seuraa mua nuoremmasta teinikundista, pidempikestoiseen 
tuttavuuteen. Itsellä ei aikaisempaa kokemusta, mutta moni-
puoliset kokeilut mielessä: runkkausta liukkarin kans, suihin 
ottamista, ehkä anaaliseksiä jos synkkaa? Tarkoituksena olisi 
tämän sun ja mun jutun lisäksi yllättää tyttöystäväni. Jos meil-
lä ”luistaa juttu”, ja sopiva tilaisuus tulee . Olemme kotona 
Kontulassa vähän puhuneet toisen miehen ottamisesta sän-
kyyn. Tyttöystäväni on pitkän jahkailun jälkeen lämmennyt 
ajatukselle. Ei tosin tiedä että etsin sopivaa kaveria jo. Mutta 
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kaikki on vielä auki. Älä ota yhteyttä ainoastaan tämän kimp-
pa - asian takia, koska en kuitenkaan pysty naiseni puoles-
ta lupaamaan asioita mahdollisiksi, vaikka tähän mennessä 
tuplapanon tulevaisuus vaikuttaa valoisalta. Toivottavasti mä 
kiinnostan sua edes jossain määrin, en haluais olla pakollinen 
rasite. Sen lisäksi että naiseni haluaisi leikkiä toisenkin kundin 
munalla, häntä ei haittaa miestenvälinen leikki kimppaseksin 
yhteydessä. Toivomuksena olisi siis se, ettet ahdistu miehen 
(mun) kosketuksesta. Vaan enemmänkin kiihottuisit vaikkapa 
siitä että minä, pariskunnan miehenä, rasvaan kullisi ja ohjaan 
sut tyttöystäväni tiukkaa peppureikää vasten! Itseäni kiihot-
taisi katsella teidän panevan ja mielellään osallistua siihen, jos 
ei tyttöystävää yhtä aikaa kanssasi panemalla, niin vaikka sun 
munaa & palleja hyväilemällä. Tyttöystäväni on pillereillä, eli 
raskaudesta ei ole pelkoa. En ole varma antaako tulla sisäänsä, 
mutta tykkää spermasta ja vähintään rinnoilleen tykkäisi saada 
runsaan lastin siemeniä. Itse toki toivon, että innostuisi otta-
maan vieraat lastit sisään, mutta katsoo nyt ajan kanssa asiaa. 
Ja sitte ku se nukahtaa puuhattais me kahdestaan oikein härskii 
poikaseksii salaisesti sikaillen sen nenän alla! Sun pitäisi olla 
nuori. Lähes karvaton ja mielellään joku kamala rikollispoika 
jostain nuorisokodist, tai sitte vankilasta. Hakemani teinipoika 
on: - nuori ja nuoren näköinen (19 tai alle) - 100% terve - 
hoikka tai normaalivartaloinen - kiinnostunut myös bi-seksistä 
- pervo ja leikkimielinen - kiltti ja rento, luotettava - kasvoista 
hyvännäköinen - sekä toivon mukaan paksumunainen! Saa olla 
vaikka lyhyt kunhan paksuudessa löytyy! Itselläni on pitkähkö 
muna, niin jos sulla ois vaikkapa lyhyempi mutta paksumpi 
pamppu, niin ois hieno kahdestaan vaikka kosketella ja ver-
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tailla tuon rouvan nähden. Tykkäis varmasti katsoa ennen kuin 
käy kiinni, ja istuu sen päälle valtavalla päärynänmuotoisella 
ihraperseellään, eikä sitten muuten hellitä hetkeksikään ennen 
kuin on pumpannut susta yhdet satsit spermaa ulos valuvasta 
valtameripillustaan. Voit olla vaikka täysin kokematon, sillä 
mikäli homma toimii, niin siinähän se kokemus sitten kart-
tuu. Ja kaikki tapahtuu tietenkin luottamuksen ehdoilla! Tällä 
jutulla ei kehuskella ja tästä ei hölötetä muille!”

”Shit happens!”, hän vain sanoi luettuaan vastauksen en-
nen kuin heitti sen vihapäissään roskikseen miettien pitkään 
harmissaan, mikä hänen omassa ilmoituksessaan oli mennyt 
niin pahasti pielen, että hän sai tällaisen vastauksen, jossa kir-
joittaja ei ollut viitsinyt lukea tekstiä piirroksen lisäksi tippaa-
kaan. Ehkä se oli se nuori kiihottava isokullinen vankilapoika 
– piirros, mikä harhautti vastaajan luulemaan häntä itseään 
sellaiseksi. Silti hän säilytti hyvin leppoisen huumorintajun-
sa, vaikka metsästämisestä oli tullut ajan kuluessa selvästikin 
entistä vaikeampaa. Ja metsästettävistä tuli entistä nirsompia. 
Samaan aikaan kun hänen maallinen majansa rapistui rapistu-
mistaan, ja nuoria kovakullisia kilpailijoita tulvi uusista ikäryh-
mistä markkinoille kahta kauheammin niin, että hän oli joskus 
hätää kärsimässä tämän muoti - ilmiön kanssa, joka häiritsi 
vakavasti ennen niin tasaisen hiljaisia homomarkkinoita.

Hänet pelasti vaipumisesta lopulliseen masennukseen asiaa 
miettiessään otsa rypyssä kuin Rodinin ajattelijapatsas, hänen 
veitikkamainen viisautensa, mikä oli sekä harvinaista laatu-
aan että ominaista vain suurisieluiselle, vapaalle ja älykkääl-
le ihmisille, jollaisena hän piti luonnostaan kaikkea ihmisiä 
syntymästään, mutta joiden sielut eksytettiin ja harhautettiin 
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ympäristössä piilevien valheiden avulla niin, että ihminen me-
netti otteensa ensin itseensä. Siten omaan elämäänsä. Ja lo-
puksi kaiken mielekkyyteen. Hukkuen itsestään muitten syliin 
tahdottomaksi ja koneelliseksi suorittajaksi. Juuri tässä kamp-
pailussa oman itsensä puolesta, hän näki avaimena totuuteen 
oman itsensä ymmärtämisen eroottisena olentona, joka toteut-
ti itseään estoitta seksuaalisesti, kuten hän itsekin teki vielä 
silloinkin, kun kulli ei enää entisaikojen tahtiin nahkapöksyissä 
kovettunut ja naamakin alkoi muistuttaa enemmän petolinnun 
persettä, kuin vauvan siloista poskea.

”Ja vaikka tämä paljon puhuttu aika - poissulkien sen tai-
kauskoisen höpinän, että maailmaa muka ohjasi ylhäältä kä-
sittämättömyyksistä jokin korkeampi persoonaton voima, joka 
vartioi mustasukkaisesti sen moraalista järjestelmää, oli meitä 
ohjaava ja näkymättömissä määräilevä maailmansielu. Minä 
tunsin olevani yhtä musta sisältäni kuin tästä synkeästä ajastani 
kertoneet mustavalkokuvatkin. Ankara, ehdoton ja tylsä tosik-
ko, jolla ei ollut silloin sijaa elämässään värin eri sävyille, vaikka 
sisimmissäni yritin kaikesta huolimatta ylläpitää toivoa siitä, 
että olisin jonain päivänä vielä niin vahva ja rohkea, että olisin 
uskaltanut nähdä tämän vaikean ajan yli. Kyeten luottamaan 
jonkin paremman olevan tulossa, tai ilmestymässä milloin vaan 
siihen tyhjyyteen jonka keskellä silloin elin miettien: elämä oli 
aarre, joka oli tarkoitettu tuhlattavaksi eikä säilöttäväksi, ja että 
olemme siksi onnettomia, koska meidän pitää tunnustaa tämä 
surkeutemme.”

Miesten kesken pelattiin noihin aikoihin Suomessa, vaik-
ka toista onkin väitetty, tai asiasta kokonaan ilmitulon pelon 
takia vaiettu, rohkeita ja irstaita kaksinpelejä, missä mies oli 
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sekä halun kohde että itse halu, kun halut sattuivat sopivasti 
kohtaamaan toisensa ja olemaan hetken samaa maata. Hyvin 
harva, jos enää kukaan muu kuin hän, tiesi ja muisti miten 
kaupunki oli noihin aikoihin täynnä miesten iskemiseen py-
hitettyjä suosittuja tapaamispaikkoja; Stockmannin tavarata-
lon miestenvessat, Kauppahallin pisuaari, Johanneksen kirkon 
terassi, kesäaikaan Seurasaaren ja Mustikkamaan pisuaarit, 
Rautatieasema, Lauttasaaren eteläkärki, Ruskeasuon ratsasta-
jatallien seutu, Mäntymäki, Laakson metsä, Alppilan kalliot, 
Haapaniemenkenttä ja sen läheisessä rannassa ollut suosittu 
pisuaari, Eiranrannat ja erityisesti ”Kirsikkapuisto”, joka sijaitsi 
Merenkulkujapatsaan ympärillä, ja sen lähistöllä ollut kenttä. 
Ja erityisesti sen suosittu pisuaari, Esplanadin puiston alku-
pään puistonpenkit sekä ”Kissalanpoikien kujaksi” myöhem-
min kutsuttu Eduskuntatalon edestä oleva Postitalosta kohti 
ratapihaa laskeutunut katu, joka päättyi Kaupunginmuseon-
puistoon.

Ne olivat kokonainen elämäntapa; syy kömpiä vuoteesta ilta 
illan jälkeen sydän pamppaillen kohtamaan elämänsä koho-
kohta aina yhä uudelleen iloisin ja luottavaisin mielin. Yksi-
näisten runkkareiden kohtauspaikkoja ihan keskustan meno-
paikkojen tuntumassa, parhaissa kyttäysasemissa aina valmiina 
pieniin suihin ottoihin. Panoihin, ja muuhun irstaaseen me-
noon puistoissa ja pömpeleissä - näitä ainoita kutemispaikkoja. 
Syttyvien ja sammuvien hetkellisten intohimojen temppeleitä. 
Kyltymättömän nimettömän seksin tyydytystyyssijöitä. Sanalla 
sanoen siihen aikaisen hinttimaailman ainoita vapaita keitaita 
missä pääsi suoraan asiaan toisten samanlaisten kanssa, ja koko 
homma oli ohi muutamassa minuutissa, vaikka “parhaat laulut 
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aina jäivät laulamatta” ainaisen kiireen, kiristämisenuhan ja 
kiinnijäämisen pelossa. 

”Miehet olivat silloin miehiä ja näkyvä naismaisuus tai pal-
jastuminen oli kuin valinta koleran ja ruton välillä, vaikka 
kutsuimme toisiamme leikillisesti puuhissa, joista leikki oli 
kaukana jos jäi kiinni “orvokeiksi, neilikoiksi ja sinisiksi kissan-
kelloiksi” - tämä kohtalo oli näet kirjoitettu häpeämättömästi 
jokaisen siitä tartunnan saaneen otsalle ja kehoon, sillä se oli 
se julma salaisuus joka ei lähtenyt heistä pesemälläkään pois, 
koska se antoi itsensä liian helposti ilmi yhtenä väärään paik-
kaan eksyneenä etsivänä ja liian julkeana katseena, tai toivon-
pilkahduksena toista miestä lähelleen kaipaavilla kasvoillaan.”

Monet heistä olivat jo aikapäivää sitten omasta mielestään 
koulineet riittävällä tavalla äänensä nasaalin melodian muut-
tamalla diskantit bassoiksi, kun eivät halunnut kuulostaa kil-
juvalta aasilta murrosiän jälkeen, tai kuin vanhoista Suomi 
– filmeistä tutuksi tulleeksi homolespaamiseksi, jota heidän 
onnekseen vielä silloin yleisesti luultiin s - äänteen virheelliseksi 
artikuloinniksi, ja mikä kuulosti ihan siltä kuin tärkätty Shir-
ley Temple olisi kimittäen ruikuttanut lapsenäänellään tikkaria 
päivystävältä namusedältä kadunkulmassa. Pääsääntöisesti he 
puhuivat kuitenkin normaaleissa tilanteissa normaalien ihmis-
ten kanssa jotenkuten rintaresonanssista ponnistaen vahvalla, 
autenttisella ja luotettavalla miesäänellä. Muutos parempaan 
sattui samaan aikaan sattumalla juuri silloin kun he tajusivat 
olevansa homoja, mitä he eivät halunneet olla ainakaan viral-
lisesti muiden ei – homojen silmissä, koska silloin he myös 
ymmärsivät äänen liittyvän oleellisesti siihen lopulliseen mieli-
kuvaan, joka homosta ensimmäisten sadasosasekuntien aikana 
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heteroille päähän piirtyi paljastavasti.
”Siksi jotkut fiksummista heistä opettelivat kyvyn muuttaa 

sekä ääntämystään että käyttäytymistään mestarinäyttelijän ta-
voin kädenkäänteessä aina tarpeen tullen miten vain halusivat. 
He olivat aina olleet liukkaita persoonia ja ennakoivia kujeili-
joita oman henkensä uhallakin pokeripeliä yön pimeydessä pe-
laten; koskaan ei voinut tietää saiko kullia vai kuulan kallonsa, 
mutta nyt heistä vasta varsinaisesti tuli tilanteesta kuin tilan-
teesta selviytyviä tuhatkasvoja - jos he tapasivat kaupungilla 
kiinnostavan miehen, joka vaikutti heterolta, he käyttäytyivät 
hänelle kuin hetero toiselle piilottaakseen ensin homoutensa.”

Samoin homon kanssa, paitsi jos homo kuului alempaan 
kastiin ja oli tylsä, ruma tai täysin tarpeeton heidän tarpeitaan 
silmälläpitäen, silloin he hämäsivät homoa esittämällä taitavasti 
heteroa. Ja kun rohkeus olla mitä halusi ja näytellä mitä huvitti 
kasvoi ja tuli ajan myötä Tähtitorninmäellä muotiin, useim-
mat heistä eivät enää päiviteltyään muka ihmeissään maailman 
menoa omissa pikkutuhmissa iskurepliikeissään ja melko tör-
keissä vihjailuissaan, nostaneetkaan ääntään pikkutyttömäises-
ti kolmella oktaavilla ylös, vaan jatkoivat puhumistaan muita 
hämmästyttäen miesmäisen matalalla äänellä kuin konsanaan 
sen ajan heteromiesten ykkösidolit Tapio Rautavaara ja Olavi 
Virta, hunajaisen möreällä miesäänellä heittäen samalla kerta-
heitolla ”en minä- vaan ne toiset” - lässytykset menneen homo-
maailman turhiin rasittavuuksiin, joilla ei enää ollut käyttöä.

”Itsenäisen Suomen alkuvuosikymmeninä Suomi oli urhei-
lun suurvalta, ja lasten toiveammatitkin sen mukaisia, urheilu 
– ja tanssinopettajia, ja atleettinen, katujen hikinen rakennus-
mies oli Helsingissäkin paljon himoittavampi ja halutumpi 
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kuin löysävartaloinen yläluokkainen nautiskelija tai rillipäinen 
yliopistomies, puhumattakaan niiltä main maan vilja - aitto-
jen ääriltä mistä minäkin tulin, maaseudun kovaa ruumiillis-
ta työtä lähes tauoitta tehneet huutolaismiesten keskuudessa 
savotoilla tukkikämpissä, renkeinä vieraissa taloissa kaukana 
kotikonnuilta, tai mieron tiellä kerjäläisenä kiertämässä maata 
ristiin rastiin päämäärättömästi reppu selässä silloin tällöisten 
hanttihommien varassa kiikun kaakun eläneet riuskaotteiset 
kovanaamat.”

Kaikille heille homous oli kunnioitettavasti - kaikista vaa-
roista ja vaikeuksista huolimatta - salaliittolaisuutta ja koko 
elämän kestävää todellista, melkein fanaattista ja avioliittoon 
verrattavaa toisesta huolehtivaa veljeyttä, ilman haluja tai ky-
kyjä itsetuhoisiin kompromisseihin, toisin kuin pääkaupungin 
koko ajan kasvaneelle muulle homopopulaatiolle, minkä tiesin 
elävän jatkuvassa paljastumisenpelossa ahtaissa vuokrapoterois-
saan pääosin rahattomuuttaan kaupungin laitamilla kyseen-
alaisen ja kovaäänisen työväenluokan roskasakin keskellä ah-
distuneina ja epätoivoisina valmiina pienestäkin risahduksesta 
murtumaan outojen sävyjen ympäröiminä, jolloin he lopul-
ta tajusivat olevansa ikuisesti tuomittuja elämään systeemin 
sääntöjen ulkopuolella kuin pahaiset ja kaikkien inhoamat ja 
hylkimät rotat, ja hävinneet siten pelinsä ennen kuin he olivat 
sen edes kunnolla ehtineet aloittaa muu maailma vastaan he.

”Öisin heidän rauhattomat ja rakkautta kaipaavat sielunsa, 
jotka sinkoilivat kauhuissaan sinne tänne kuin säikähtäneet 
eläimet, jotka eivät antaneet ottaa itseään kiinni, etsivät vas-
takappaleitaan rautatieaseman läheisyydestä, Mansikkamaan 
ulkovessoista, Sörnäisten halleilta ja Esplanadin puistosta sekä 
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Eiran rannoilta, tai Tähtitorninmäeltä. Kunnialliselle työ-
väenluokalle ja sen kunniattomalle roskasakillekin oli omat 
kusilaarinsa ja peuhaamispaikkansa kaukana ydinkeskustassa 
sijaitsevissa öisissä kutemispaikoissaan, mikä sattui olemaan 
päivällä tavallisen näköinen metsäkaistale, saattoi yön pimey-
dessä muuttua sätkää sauhuttelevien jätkien salaiseksi runk-
kupaikaksi kuin yhteisestä sanattomasta sopimuksesta, missä 
viinanaukulla sai kullia mihin halusi ja millaista vain niin pal-
jon kuin halusi ja sielu sieti. Öinen Helsinki oikein kuhisi joka 
ilta ylemmälle luokalle ja keskivertokansalaisille tarkoitetuista 
paikoista keskustan lähistön puistoissa, puistonpenkeillä ja jul-
kisissa ulkokäymälöissä kusen ja märän ruohikon hajussa kyl-
peneistä sukkelasanaisista nuorista ja kohteliaista vanhemmis-
ta miehistä etsimässä toistensa seuraa, tai jotain paikkaa kun 
oli tyhjä ja yksinäinen olo, kaivaten sisimmässään johonkin 
muualle kuin missä olivat, tietämättä edes kunnolla miksi ja 
mihin – tuntien sen vain levottomuutena rinnassa ja polttavana 
kuumeena nivusissaan.”

Hän oli hiljainen lähtiessään joka iltaiselle kävely - ja ystä-
vänhakureissulleen ympäri pimeää kaupunkia heti kun kaup-
pojen ovet olivat sulkeutuneet, ja kunnon kansalaiset kiireh-
tineet koteihinsa laittamaan pitkän kaavan mukaan perheen 
yhteistä pääateriaa kuullakseen kohteliaat kuulumiset toisiltaan 
miten töissä, päiväkodissa ja koulussa tänään oikein meni. Ja 
mitä tällä vaihtoehdottomalla ja yllätyksettömällä kahdeksasta 
neljään turvallisesti - elämällä olisi huomenna mahdollisesti 
tarjottavanaan heille ja koko perheelle illalla kerrottavina sa-
malla tavoin toistuvina juttuina ruoan lomassa odottaen radios-
ta omaa lempiohjelmaansa siinä iltahartauden ja toivottujen 
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levyjen välimaastossa ennen iltapesua, hyvänyöntoivotuksia ja 
nukkumaanmenoa – ja tätä samaa illasta iltaan, poikkeuksena 
vain viikonloput ja lomat jolloin heti kun päästiin livahtamaan 
jollakin tekosyyllä tästä tylsästä pakosta raikasta ilmaa ulos 
hengittämään tavanomaisen tutuille tähystyspaikoilla, missä 
vietettiin väen vängälläkin kahta kauheammin yöstä aamuun 
uusien kasvojen ja tuttavuuksien toivossa yhä innokkaampina 
päivystämässä pienistä lähikaupungeista ja maaseudulta vir-
tanaan tulevia ja halukkaita kokeilijoita avosylin opastamassa 
kiellettyjen kaupunkipaheiden jaloissa mittelöissä.

”Jos joskus hän tapasi jonkun jonka halusi tavata toisen-
kin kerran päivänvalossa nimen ja osoitteen kera, ja kun hän 
sitten suurella vaivannäöllä onnen hieman auttaessa vihdoin 
sellaisen sattui vahingossa löytämään, huomasi hän harmikseen 
kestävän onnen olevan mahdotonta, koska sen taakse kätkey-
tyi liikaa surumielisyyttä elämään silloin pakosta kuuluneina 
rasittavina realiteetteina olla sitä mitä muut halusivat ja tehdä 
sitä mitä piti tehdä, eikä olla sitä mitä itse halusi ja tehdä sitä 
mitä itse halusi tehdä. Se ei ollut sopivaa päivänvalossa muun 
perheen, oman tai sen toisen silmissä, ja kuolema vaani nurkan 
takana muunakin kuin kulkutautina tai keripukkina, niin kuin 
sodan aikana, kun lopulta mies miehen kanssa - puuhailusta 
pimeässä tuli vielä muodikkaampi, pelottavampi ja mahdotto-
mampi rakkauden harjoittamisen muoto tähtikirkkaan taivaan 
yllä ja kaupunki pimennettynä lentokoneiden lentäessä ylhääl-
lä pommittamaan viholliskoneita – ja ehkä siksi vielä suositum-
pi tuhoon tuomittuna kiellettynä ja vaarallisena hedelmä, jota 
oli saatava maistaa ennen kuin se olisi ollut liian myöhäistä.”

Oscar Wilden Dorian Grayn muotokuvasta oli tullut heti il-
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mestymisvuotensa 1891 jälkeen esteettidandyhomojen salainen 
raamattu Suomessa kädestä käteen yläluokan ja sivistyneistön 
parissa leviävinä englanninnoksina ja saksannoksina, leviten 
myös kulovalkean tavoin kaikkialle alimpiin huorapoikapiirei-
hin pahimmissa rotankoloissakin Euroopan äärimmäisillä ra-
joilla todistamaan käytännössä testattua ajatusta kaikkien ken-
tällä omien tutkimustensa parissa hääräävien hyvin tietämän 
pojan sekä miehen todellisesta kauneudesta, mikä loppui aina 
kuin käskystä siihen missä älyllinen ja pohdiskeleva ilme alkoi 
viattoman epäröinnin samalla kadotessa miehisen kutsuvasta 
maailmasta, missä ikä ja näkö sekä rintalihakset ja kullinkoko 
määrittivät aseman toisten homojen silmissä, ja jossa sivistys 
ja haluttavuus miellettiin toistensa täydellisiksi vastakohdiksi.

”Esteettidandyhomot olivat kaikesta kauniista kiinnostu-
neita yläluokkaisia älykköjä ja he etsivät kadotettua paratiisia 
ajan hengen mukaan kaikesta alkuvoimaisesta ja primitiivises-
tä, vapautumalla Saksasta tulleen terveyskulttuurin ihantei-
den mukaisesti hengen vallasta ja kahleista, joita uskonnollis 
– konservatiiviset piirit olivat heille langettaneet, ylistämällä 
alastoman atleetin vartaloa niin taiteissa kuin urheilussakin: he 
olivat urheilua, aurinkokylpyjä ja uintia harrastavien nuorten 
miehien ihailijoita, Helsingin yliopiston estetiikan, taidehis-
torian, kielien ja muiden kaunotaiteiksi kutsuttujen aineiden, 
tai Ateneumin ja taideteollisen korkeakoulun sekä Sibelius – 
Akatemian opettajia ja opiskelijoita hyvistä perheistä - tullen 
etupäässä ydinkeskustan läheltä Kruununhaasta, Kampista, Ul-
lanlinnasta, Tähtitorninmäeltä ja Katajanokalta ja joskus jopa 
Lauttasaaresta tai Munkkiniemestä asti, mutta harvemmin 
silloisilta laitakaupungeilta Pitkäsillan takaa Hakaniemestä, 
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Kalliosta, Sörnäisestä, Alppilasta tai Vallilasta.”
Tyypillinen ”Hän” oli omasta mielestään kiinnostava ja näyt-

tävä Eros. Täynnä halua. Hänen halunsa ei ollut hiljaista ja 
ujoa, piilottelevaa, verhoiltua, kärsivää tai muistelevaa. Se oli 
räjähtävää tätä päivää nuolevaa kiimaista halua. Tässä ja nyt 
panemista, ja nauttimista, eikä turhia selittelyjä tai häpeäntun-
netta jälkikäteen. Siinä touhussa hän katseli halukkaasti, josta 
käsin hän näki itsensä komeana, haluttavana ja ihailtavassa va-
lossa, mikä oli tietenkin vain suloista harhaa ja valhetta. Hän 
myös tiesi miten lähellä nautinto oli tuskaa. Ja että ne eivät 
koskaan suostuneet esiintymään ihmisessä yhtä aikaa, mutta 
jos ihminen tavoitteli toista ja saavutti sen, hänen oli yleensä 
pakko ottaa myöhemmin vastaan se toinenkin. Vaikkei sitä 
itse olisi halunnut millään; teatteria, sitähän tämä kaikki oli ja 
peittelyä - oman onnen ja elämän oikeutusta, taitoa siitä mi-
ten rumaa piti välttää rakkaudessa, ja pyrkiä kohti kauneutta, 
kuten he selittivät puolustukseksi ja himojensa valtaan joutu-
neelle älylliselle ja rationaaliselle puolelleen hyvän kasvatuksen 
saaneina, koska kaikelle tälle oli heistä syynsä ja selityksensä 
erotiikassa: heille rakkaus ja halu olivat yksi ja sama asia yksin-
kertaisesti sanottuna ja ymmärrettynä.

”Se riitti heidän mielestään perustelemaan myös sen, että 
varsinaisessa merkityksessään rakkaus merkitsi käytännössä 
vain kunnon panoa öisin tuntemattomien kanssa Helsingin 
laajasta homoulkoilmatarjonnasta noukittuna kuin kultava-
dilta tarjottuna, tai maksullisena sopimuksena parhaimpien ja 
himotuimpien kauniskasvoisten lihaskimppujen kanssa, jot-
ka olivat kuin ”öisien lihansyöjäkukkien ameebamadonnoja”, 
käyttääkseni Tähtitorninmäen elämän nurjat ja hurjat puolet 
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tuntevan ”Kenraalin” omaa kuvausta näistä ilojaan auliisti vii-
nanaukusta tai pikkurahasta myynneistä häikäilemättömistä 
pikkurikollisten muodostamista ”rattopoikarotta” - armeijois-
ta, jotka putsasivat, kiristivät ja hakkasivat avuttomia homoja 
surutta kenenkään puuttumatta asiaan, koska kyseessä olivat 
sen ajan suurimmat vapaalla jalalla juoksennelleet moraaliri-
kolliset.”

Tämä kärsivien kohtalo oli kirjoitettu häpeämättömästi jo-
kaisen siitä tartunnan saaneen otsalle ja kehoon, sillä se oli se 
julma salaisuus joka ei lähtenyt heistä pesemälläkään pois, kos-
ka se antoi itsensä liian helposti ilmi yhtenä väärään paikkaan 
eksyneenä etsivänä ja liian julkeana katseena, tai toivonpilkah-
duksena toista miestä lähelleen kaipaavilla kasvoillaan. Kaikki 
tämä ehkä siksi, että esteettidandyhomot jos jotkut tiesivät 
hyvin, että he rumina, mutta älykkäinä ja hyvinvoivina voivat 
ehkä ansaita kunnioitusta ja kiintymystä. Eivät koskaan oikeaa 
rakkautta, koska heidän maailmassaan vallitsi todellisen rak-
kauden sijasta kieltämisen, pettämisen ja petollisuuden pelko. 
Mutta he eivät myöskään ottaneet itseään liian vakavasti. Vaan 
osasivat nähdä kaikesta huolimatta arjen kauneuden. Ja ettei 
elämä ollut annettu heille siksi, että he kuluttaisivat sen itseään 
siunaten ja piinaten, vaan suurena ja ainutlaatuisena lahjana, 
joka salli heidän täysin rinnoin kehittää itseään tyydyttämällä 
estoitta himojaan syyllisyyttä tuntematta.

”Juuri siksi heitä varten ihanat ja synkät ”lihansyöjäkuk-
kien ameebamadonnat” puhkesivat yön yön jälkeen imelässä 
spermanhajussa ihmeellisesti kukkimaan – nuo tosi kuumat 
ja vielä kuumemmat sesonkipakkaukset kiireestä kantapäähän 
himoittavien kehojensa ja isojen sykkivien ja valtavasti sper-
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maa ruiskuttavien kulliensa ansiosta, ollen usein kirjaimelli-
sesti yhtä vaarallisia niin toisilleen kuin muille, mitä ulkona 
harjoitettavaan laittomaan seksiin tuli pahimmassa tapauksessa 
ravintoloiden sulkemisaikojen jälkeen vahvassa humalassa nyr-
kit tanassa, veitsi kupeella ja käsi valmiina kopeloinnin lisäk-
si kolkkaamaan ja varastamaan mitä varastettavissa oli näiltä 
”dandyesteettihomoilta”, ja heidän liepeillään seuraavaksi alim-
massa kastissa eriasteisten hyväksikäyttäjänuorukaisten silmissä 
liikkuneilta rikkailta keskustan ”pappa betalar” - pojilta ilman 
sen kummallisimpia omantunnon tuskia.”

Koko touhun ympärillä haisi vaarallisesti kuoleman ja ri-
koksen lisäksi sekä veri että sperma yhteen kietoutuneina toi-
siinsa kuin elämä ja kuolema, kuin kirous ja lunastus. Jokaisen 
ilmiselvästi tuntematonta kohtaloaan uhmanneen rohkelikon, 
öisin rakkautta tarjonneen ja sitä janonneen nuorukaisen, jät-
kän, miehen ja ukon perusolemus oli erillinen omalaatuisuu-
tensa takia; siinä oli aina sopivana ripauksena hyppysellinen 
yön prinssiä ja aimo annos ”katujen röyhkeää arskaa” sopi-
vasti keskenään sekoitettuna, sillä kaikesta mukavuudestaan ja 
huumastaan huolimatta jokainen ensimmäinen kerta saattoi 
samalla olla myös viimeinen kera, ja sen jokainen maalta kerran 
vuodessa Tähtitorninmäelle seksituristina maan pahimmista 
umpitakapajuloista seikkailemaan eksynyt ison maalaisseura-
kunnan vanhoillislestadiolainen kappalainenkin, joka amma-
tikseen kirosi ihmisyyttä kovan jumalansa nimissä, tiesi hiljaa 
itsekseen jumalaltaan piilossa tätä kamalaa kiroustaan sisällään 
kantaessaan ja sadatellen.

”Jokaisesta ensimmäisestä kerrasta kasvoi myös sammutta-
maton jano, jota ei saanut koskaan kunnolla sammutetuksi, ja 
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se toinen, homomiesten oma sisäinen tarina, miksi rannetta 
vispaavat naismaiset sutturat eivät nappaa - ja kuinka jatkuvasti 
toistunut epätoivoinen yrittäminen saattoi johtaa säälittävän it-
setuhoisiin tekoihin, asettaen välittömään vaaraan itse tekijänsä 
lisäksi kaikki muut samanlaiset puiston hämärässä lymyilleet 
kohtalontoverinsa, joille kyse oli loppupeleissä yksityisen ih-
misen olemassaolon perimmäisistä kysymyksistä: ollako vai ei 
oikeus omaan itseensä, elämäänsä, ja sen laajamittaiseen toteu-
tumiseen vapauden nimissä omaa seksuaalisuuttaan vapaasti 
toteuttaen vai ei - vapaudesta toimia juuri niin kuin he itse 
halusivat.”

Älyllisyys oli ollut kautta homohistorian Suomessakin ala-
viitteistään huolimatta se tunnettu liioittelun muoto, joka 
tuhosi kauneuden kasvoista, tai pelkkä kiertoilmaisu etoval-
le rumuudelle, siinä vaiheessa kun vielä hetki sitten haluttava 
maalaisnuorukainen syviltä puhtaan Suomen saloilta ja tuu-
heista kuusimetsistä istuutui ajattelemaan alas kuin Rodinin 
patsas pääkaupungin yliopiston kirjastossa, muuttuen samalla 
hetkellä itse pelkäksi aivoksi, tai läskiksi rillipiruksi höpöttä-
mään kummallisuuksia itsekseen nenä kirjoihin liimautunee-
na, vaikka ohitse olisi kävellyt armeija ylimaallisen kauniita 
nuorukaisia vähissä ja kireissä urheiluvaatteissaan huomiota 
herättävän isot peitsensä tanassa: siksi rumilla olivat aina asiat 
parhaiten tässä maailmassa.”

”Siksi he eivät myöskään kuuluneet homomaailmaan halut-
tavina, vaan rahalle pitkälle köyhien esikaupunkien yksinhuol-
tajaäidinpoikien ankeimpiin umpipersereikiin hyvät tienestit 
haistaviin nokkeliin nokkiin haisevina rahastettavina idioottei-
na, jotka saivat maksaa kalliisti, jos halusivat ja kykenivät, joka 
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yö omien hirviömäisten himojensa tyydyttämisestä salaisissa 
tapaamispaikoissa, kuten vakiokyttäyspaikassani Tähtitornin-
mäellä, ihan Helsingin keskustan tuntumassa. Jossa näin yhtä 
ja toista surkeaa ja säälittävää sen lisäksi, että koin siellä siihen 
onneni hekuman suurimmat huiput ennen kuin löysin jotain 
muuta, josta en sitten päästänytkään irti vasta kuin kuolemas-
sa. Kuumat seksikokemukseni nuorena miehenä sodassa. Ja 
heti sodan jälkeen sotilaiden kanssa sota-aikaan kehittivät mi-
nulle vahvan viehtymyksen univormuihin, mikä on seuran-
nut läpi elämäni ja toistui fantasiakuvituksissani. Mallit olivat 
puhtaasti mielikuvitukseni tuotetta, jossa on aimo annos kun-
non runkkarin märkää päiväunta, joka on myös yhtä surullista 
kuin iloista elämän hektisyyden ja rajallisuuden keskellä, ja sen 
ikuista halua saada komeampaa ja isompaa: no kyllä tiedätte 
mitä ja miksi kun olette nämä salaiset muistelmani loppuun 
saakka jaksaneet lukea: mutta vaikeaa se oli aluksi kun ei voinut 
piirtää, piti vain yrittää muistaa pimeästä ja jännityksestä huo-
limatta; miehen tuoksu, lihasten ääriviivat ja housuissa sykkivä 
kulli tarkkaan mieleen vastaisuuden varalle.”

Vasta kun hän ensimmäisen kerran kävi Amerikoissa, hän 
huomasi että sarjakuviensa jätkiä ja miehiä, kaikenikäisiä pys-
typerseisistä nuorukaisesta hölkkääviin vaareihin, kulki var-
sinkin Kaliforniassa ulkoilmassa kuin sankat hyttysparvet aina 
poimittavaksi asti yhtä ihanina kangastuksina ikuisen puutteen 
ja kovan kieltäymyksen maasta saapuneelle vesi kielellä melkein 
nuolla näitä ilmassa roikkuvia täyteläisiä ja maukkaan näköisiä 
ihmenamuja, niin hyvin amerikkalaiset miehet pitivät itsensä 
kunnossa koko elämänsä seksiä ja elämää varten.

”Sellaista en ollut koskaan aiemmin Suomessa nähnyt, tai 
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uskonut edes uneksivani näkeväni. Komeita, seksikkäitä, kii-
hottavia, muodikkaita, hauskoja, älykkäitä, rikkaita, hyvän 
itsetunnon omaavia, menestyneitä, sinut itsensä kanssa olevia 
oman elämänsä herroja ja amerikkalaisen unelman toteutta-
jia, oman miehensä kanssa asuvia ja silti monen muun kanssa 
seksiä miehensä luvalla tai yhdessä harrastavia hyvän näköisiä 
seksikoneita, joilla oli elämätarkoitus ja selvä suunta, huippu-
kuntoisia, valkoisia hammasrivejä hymyilemässä. Tulin keskelle 
tätä valloittavaa pepsodenthymy - Amerikkaa olemuksellaan 
anteeksipyytävältä kysymysmerkiltä epämuodikkaasta pohjoi-
sen kylmästä ja vetelien maalaismoukkien täyttämästä ”en tiedä 
– en osaa” - Suomesta: maa josta kukaan ei onnekseni tiennyt 
silloin vielä mitään – saapui keskelle karkkimaata nuhjuisen-
harmaa ja kulahtanut matkalainen sönköttämässä naurettavan 
väriset skottiruudulliset matkalaukut tiukasti käsiinsä puristet-
tuna kirjoista opitulla mitään tarkoittamattoman kohteliaal-
la, mutta omituisella kökköenglannillaan käytössä kuluneita 
matkaenglantifraaseja joista kukaan ei oikein tuntunut saaneen 
selvää mitä kieltä heille yritin puhua, hermostuksissaan toi-
nen hikinen käsi taskusta Marlboro - askia hamuillen, toinen 
matkalaukusta Koskenkorvavodka - matkapulloa jännityksen 
ja stressin lieventämiseksi etsien, ennen kuin ”lyyti” alkoi kot-
van kuluttua tosissaan pienen alkujäykkyyden jälkeen kirjoit-
tamaan, ja löysimme molemminpuolisten ensihäkellysten jäl-
keen vapauttavan naurun kautta omat itsemme toisistamme, 
ja ystävystyimme seuraavasta naurunrämähdyksestä ja silmä-
niskusta ikuisesti ystävyyttä toisillemme alati kohdatessamme 
vannoen, ja tätä ainutlaatuista eri homokulttuurien kohtaa-
mista aina iloisesti jälkeenpäin yhteisesti pilke silmäkulmassa 



215

nauraen sarjakuvatyyliin jatkon jättäen ilmaan roikkumaan - 
Voi pojat kun tietäisitte mitä sitten tapahtui!”

Useiden vuosien ajan heti sodan jälkeen hän piirsi salassa 
muilta, vain omaksi huvikseen. Sitten pikkuhiljaa näytin niitä 
muillekin, ja vuonna 1957 Physique Pictorial – lehti Los An-
gelsissa alkoi julkaista niitä. Siitä seuranneina vuosina hän alkoi 
vakavasti kehittää taitojaan yksityiskohtaiseen fotorealistiseen 
tyyliin saadakseni kuvista elävämpiä.

”Tiedän, että nykyäänkin maailmassa on monia ihmisiä, jot-
ka eri syistä eivät hyväksyneet homoutta, mutta tiedän myös 
että on niitäkin, jotka unelmoivat siitä kuten minäkin silloin. 
Moninaisesta joukosta ihmisiä tulee henkilö, kun heitä edustaa 
yksi ihminen. Ja vaikka homosta on nyt tullut hyväksytty ja 
pinnallinen rooli - elämäntyyli, missä halu nöyryyttäen kostaa 
entisille orjuuttajille oli tyhjentänyt monet meidät melkein ko-
konaan moraalista. Ja kun moraali oli näin tyhjentynyt, yhdes-
tä oli tullut taas joukko. Me kaikki olimme siinä tilassa, ettem-
me enää sietäneet omia puutteitamme. Mutta emme myöskään 
halunneet lääkkeitä niiden parantamiseksi. Siksi ei kenenkään, 
ei koskaan edes tyhmimmän kaljalla kullia vanhoille papoil-
le myyvän jonninjoutavan päiväperhosen pidä unohtaa, ettei 
homoilla ole edelleenkään - eikä koskaan edes tule olemaan 
isänmaata tai omaa äidinkieltä. Oli vain loppupeleissä suuri 
yksinäinen autius ja koko ajan täällä vaikeuksilla kivetyllä mat-
kalla ikävästi mukana seuraava piinaava tieto siitä, että homona 
olit aina loppupeleissä yksinäinen ja ulkopuolinen kaikkeen 
ympärilläsi hyörivään - että olit kaikesta kauniista sanoista ja 
juhlapuheista huolimatta vapaata riistaa kenelle tahansa hullul-
le, joka kaipasi vihankohdetta sattuman oikusta rajusti vietetyn 
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lauantai - illan jälkeen aamuyöllä nakkikioskin jonossa muille 
kavereilleen näyttääkseen, tai vain omaa sairasta sieluaan lää-
kitäkseen; homot sai edelleenkin suurimassa osassa maailmaa 
naulita, hylätä, häpäistä, hakata, tai vaikka tappaa lieventävien 
asianhaarojen vallitessa tällä käsittämättömien henkilökohtais-
ten kärsimysten mittaisella karkumatkalla, jossa me ulkoradoil-
le pakotetut maailmankansalaiset, alituiseen pelosta ja vihasta 
maita ja mantuja kiertävät nomadit, kaikkien vihaamat ja syr-
jimät epähenkilöinä pidetyt ihmishylkiöt, emme tule koskaan 
saamaan sitä hyväksyntää ja elämän oikeutusta, mikä heteroille 
luonnollisesti syntymäoikeutena laissa ja vallitsevina hyväksyt-
tävinä tapoina oikeudenmukaisuuden, mahdollisuuksien tasa - 
arvon ja ihmisoikeuksien nimissä auliisti hymyillen tarjoiltiin.”

Hän oli miehistä pitävä miehekäs mies ja istuisi todennäköi-
sesti kovin huonosti tänään sen sateenkaaren alla markkinoi-
tuun gay - miehen raameihin, ja myöhemmin ”hard gore gay”- 
rivon sievisteleviin, joita hän vierasti vähän liian antautuvana 
ja naisellisena, minkä yhdeksi esikuvaksi Tom of Finlandini 
on nostettu.

”Kerron teille näissä muistelmissani miksi, sillä epäilen Jean 
Genetin Parveke - näytelmän bordellin tavoin gay - roolin alis-
tavan homon hänen ottaessaan gay - tavaramerkin harteilleen 
kannettavakseen ikuiseksi taakaksi. Luopuen samalla muusta 
maailmasta antautumalla tietoisesti sen määräysten alaiseksi, 
eikä enää sen jälkeen enää kestä ulkomaailmaa tuhoisin seu-
rauksin omalle sisäiselle ihmiselleen; minun sanomani, mikä 
on jäänyt tyystin kaiken pintapuolisen kohun varjoon oli 
se, ettei tärkeintä ollut maine tai kunnia, vaan taito kestää. 
Homon alati liikkeessä ollut, innokas ja vaihtelunhaluinen 
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mieli rakasti kaikkea uutta ja erilaista - tämä ei ollut mah-
dollista kehittymättömissä yhteisöissä, sillä ne kävivät jatkuvaa 
kamppailua olemassaolostaan. En aio silti rasittaa teitä liikoja 
niillä samoilla elämän tylsillä nippelitiedoilla, joilla jokaisen 
muunkin maanpäällä elävän ihmisen elämä on raskautettu. 
Sillä nämä salaiset muistelmani ovat itse jälkipolville tekemäni 
taitelijaelämänkerta, jossa keskityn paljastamaan teille piirros-
teni taustalla vaikuttaneiden ajatusteni lisäksi sellaisia asioita, 
ihmisiä ja tapahtumia, joista kukaan muu ei tiennyt mitään 
muuta kuin minä ne hiljaa kaiken sisäänsä niellen. Ja jotka 
silti olivat elämäni tärkeimmät, ja joita kuljetin tarkoin vaa-
lien ja hellällä kädellä muistoissani läpi koko elämäni. Teil-
le voin ne nyt hyvät lukijani näin jälkikäteen paljastaa, sikäli 
kuin ne ovat enää ajankohtaisia näin pitkän ajan jälkeen, eikä 
niitä liikoja ole kullannut menneen ajan aina ongelmalliseksi 
muistelijoissaan itsessään automaattisesti syntyvä itsekehu ja 
kaiken ikävän unohtaminen, ja minun kohdallani erityisesti se 
korkealle jalustalta nostettu patsastelija, joka minusta heijastuu 
nykyhomojen silmiin vallalla olevan homonäkemyksen mu-
kaisesti kunnioitusta ja arvostusta herättämään kaupallisia ja 
kurinpidollisia tarkoituksia varten – niin että tätä maailmasta 
tulee laaja ja tasainen, ja se menettää siinä sivussa vauhtiso-
keudessaan kaiken syvyyden, ongelmien samalla kadotessa, ja 
kaiken ennen niin vaikean muuttuessa liian helpoksi ja yksin-
kertaiseksi - jotka eivät tietenkään kuuluneet millään luonte-
valla tavalla alkuperäisten töitteni henkeen.”

Ja vaikka hän osallistui haluttomasti ympärilleen keksityn 
sankarimyytin edistämiseen, kukapa haluaisi estää omalta to-
tuudeltaan sankarit, hänet korotettiin johonkin ylimaallisen 
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olemisen ja tietoisuuden symboliksi piirroksillaan: eräänlai-
seksi kauan kaivatuksi uhrautujaksi, ja oman rikkinäisen ai-
kansa kuvitelmaksi vapaudesta ja onnesta, niin että Tom of 
Finlandit eivät olleet tämän jälkeen ihmisten mielissä mitään 
muuta kuin puuttuneen ja lähes kielletyn mieseroottisen mie-
likuvituksen vastineita ja korvikkeita pitäessään nyt vapauden 
myötä saamaansa lupaa ja helpotusta hypistellä hyppysissään 
himokkaiden ahaa - elämysten heräämisten sarjatulta, joka to-
disti ainakin sen, että eläminen ylipäätään oli homomiehillekin 
elämisen arvoista.

”Vaikka tiesin sen olevan jo kohdallani menetetty: mutta 
ainoastaan silloin kun se oli näin menetetty, syntyi siitä se mi-
nun piirrosteni luoma markkinarako onnellisuuteen, jolla oli 
helppo ja on aina yhtä helppo rahastaa hyvin, koska sitä ei 
ole ollut milloinkaan, eikä tule koskaan olemaankaan muuna 
kuin ihmisten mielissä ajatuksena ja toiveena. Ajattelin käytän-
nöllisesti asioita jälkikäteen hyväksyen mielessäni näin: mei-
dät on tehty homomarttyyri - Harvey Milkin tapaan yhdeksi 
homovapautuksen esi-isiksi ja sateenkaarilipun värisävyiksi 
edustamaan minun ja minunlaisteni taistelun merkitystä silloin 
vielä hamassa muinaisuudessa, kun liikkeelle lähdettiin yksis-
sä tuumin isoina lösseinä sorretun vähemmistöryhmän - sekä 
hyväksi ja terveeksi kuvitellun inhimillisen olemuksen nimissä 
täydellisyyttä hipovissa idealistisissa 60 - luvun lopun hengen 
mukaisissa ”kaikki yhden puolesta - ja yksi kaikkien puolesta”- 
kuvitelmissa, mutta sitten meni jokin pahasti pieleen ja muisti 
alkoi tehdä tepposiaan, mikä yrittikin urhoollisesti koko ajan 
tasapainoilla muuttuvan kokemuksen asettamista vastakkain 
välittömästi koetun kanssa huonoin tuloksin.”
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Hän ei halunnut olla jälkiviisas eikä syyttää niitä ihmisiä, 
jotka pyyteettömästi laittoivat itsensä likoon oman vapautuk-
sensa ja onnensa puolesta, mutta rehellisesti sanottuna, kaikki 
tämä jälkimakea sievistely, minkä edessä aikaisemmat haaveet 
kalpenivat kilpaa häveten, tuntui hänestä varmasti vähintään-
kin varsin ikävältä ja epäoikeudenmukaiselta juuri nyt, ja ehkä 
vielä pahemmalta muutaman vuoden päästä, kun homot he-
räsivät uudelleen shokkiherätyksen jälkeen tajuamaan kylmien 
tosiasioiden edessä olevansa edelleenkin heteroiden valtaosan 
silmissä inhottuja ja vihattuja lainsuojattomia. Ja että he oli-
vat säästyneet suurimmilta maailmanmittaisilta viha - aalloilta 
vain, koska pakolla muista maihin Eurooppaan muuttaneet 
ulkomaalaiset olivat nyt vuorostaan sylkykuppeina ja pah-
nanpohjimmaisina kansakunnan alimmilla asteilla helppona 
saaliina. Ottaessaan vuorostaan homojen vuosisataisen kärsi-
mysviitan päälleen kannettavakseen väliaikaisesti vihattuina, 
hyljeksittyinä ja puolustuskyvyttöminä maaleina siksi aikaa, 
kun katseet taas kerran jonkun äkkiviha - aallon sytyttyä kään-
tyisivät homojen suuntaan sormet syyttäen ja päitä vadeille 
vaatien AIDS – aallon tapaan, varsinkin nyt kun homoa tuli 
kyllästymiseen asti joka tuutista, ja ennen niin ärsyttävästä 
homosta olikin nyt tullut yhtäkkiä hyväksytty ja kallis kau-
pallinen alakulttuuri, televisio - ohjelma, nettisivut, joukko 
eleitä, tyyli, poseeraus, paraati, sateenkaarilippu, elokuvagenre, 
musiikkimaku, kampaus, markkinointikohderyhmä ja poliit-
tinen agenda sekä filosofinen näkemys, samalla kun todellinen 
luonto kaiken tämän ympäriltä oli kadonnut, ja kaikesta tästä 
tullut hänen luontonsa, todellisen hyvän kadotessa ja muuttu-
essa vain hänen todelliseksi hyväkseen. 
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”Sain näissä erimieltä olevista pohdinnoistani kummallista 
voimaa ja voimakkaan itsepäisen halun olla omassa rauhassani 
eri mieltä – omiksi yksityisiksi itsepäisyysaalloiksi kutsumiani 
erinomaisen kutkuttavia yksityisiä olotilojani vailla julkisuu-
den paljastavaa katsetta muuta maailmaa vastaan, joiden va-
raan jaksoin kantaa omaan välinpitämättömyyteni kuulemiani 
oikeutettuja, mutta terveellä järjellä ajateltuna täysin turhia 
ja tuhoon tuomittuja myrskyjä vesilasissa kulloinkin valitetta-
vasti vallalla olevia hysterismejä kohtaan, ja ehkä siksi selvisin 
jotenkuten ehjin nahoin noista vaikeista vuosista ja kuohuvista 
vuosista ilman sen suurempia näkyviä haavoja sisällä kantamis-
sani muistoissa, niin että jaksan ja haluan vielä kerran käydä 
ne läpi hieman eri mieltä niistä itseni kanssa ollen, ja silti nii-
den parissa aikaani viettäen jahkaillessa ja jaaritellessa - toivot-
tavasti lukijoitteni suureksi iloksi ja ihmetykseksi. Tällaisena 
jaarittelevana ja vastaan panevana, ja aina eri mieltä olevana 
minä oikeasti elin ja olin syvällä hiljaisella liekillä, niin ettei 
kukaan osannut aavistaa mikä oikeasti oli minun maailmani 
kuuma ydin. Sillä se oli sen ajan kasvatuksen ja tavan mukaan 
piilotettava täysin ulkopuolisilta kohteliaitten käytöstapojen ja 
muiden huomioon ottamisen nimissä, etten olisi paljastunut 
ja aiheuttanut itselleni ja perheelleni enempää suurta häpeää 
ja vahinkoa.”

Siksi hänen alkunsa tässä tarinassa käynnistyy hieman ko-
risten ja nytkähdellen hieman toisia polkuja kuin olette ehkä 
aiemmin tottuneet muissa laveasti kertovissa muistelmissa teh-
tävän: missä mennään päistikkaa heti itse asiaan kovalla tohi-
nalla ja itseään estoitta mahtavilla superlatiiveille retostellen. 
Tom of Finland kertoo asiat kohdallaan niin kuin ne olivat 
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eikä siinä ollut mitään ihmeellistä, kaunista tai suurta, muuta 
kuin ne kullit joita Tom of Finlandeilla oli. Ja hän myös kertoo 
miksi; siksi, että maksava yleisö niitä vaati, ei hän.

”Kun piirsin Tom of Finlandeja, minun piti saada olla eh-
dottomasti yksin pukeutuneena joko nahkaan, univormuihin 
tai saappaisiin, sillä samalla kuvittelin, elin ja nain näiden luo-
mieni miesten kanssa runkaten ja ähisten ihan kuin oikeassa 
tilanteessakin olisin tehnyt Tähtitorninmäeltä.

Sodan jälkeen viimeinkin sain omaan huoneen, missä sain 
alkaa rauhassa piirtää Tom of Finlandejani. Aloin heti piirtää 
omaa pornolehteäni, johon tein myös tekstit ja muut kuvat. 
Jakelin niitä uteliaille pömpelissä Tähtitorninmäellä, ja ne al-
koivat levitä salaa kädestä käteen alan piireissä niin. Minulle 
tuli bodaus - ja homopornolehtiä ja aloin lukea niitä; englan-
tilainen SCAN – lehti, sveitsiläinen Der Kreis, kalifornialainen 
One – aikakauslehti, amerikkalaiset: American Model Guide 
(AMG), Vimin ja Tomorrow`s Man sekä philadelphiläinen 
Drum – lehti, joka ensimmäisenä uskalsi julkaista suoraan 
edestä otetut miesten alastonkuvat. Kukaan ei Suomessa us-
konut, että minä piirsin näitä kuvia, koska kukaan ei uskonut 
sen ajan tiukan lain puitteissa, että jollain olisi niin paljon roh-
keutta. Siksi niitä aluksi kutsuttiin ”Tanskan pojan kuviksi”, 
kunnes ihmiset tajusivat niiden olevan ällistyksekseen minun 
piirtämiäni ilmeisesti siksi kun niitä levittelin itse, ja he alkoi-
vat kutsua minua “Tähtitorninmäen “siksi” homotaiteilijak-
si Onni Gideonin ja Wiola Talvikin maailmoista”, ja jotkut 
puolitutut alkoivat tilata minulta pornopiirroksia rakastetuista 
panoistaan syntymäpäiviksi.”

Ja vaikka uskaliaan rohkeat Tom of Finland, jotka saivat 
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katsojansa tuntemaan vastustamatonta vetovoimaa kauniiden 
miesten lihaksikkaita ja sopusuhtaisia kehoja kohtaan - piir-
rokset vasta loihtivat muiden näkyville estottoman ja itses-
tään nauttivan miehisen homohedonistin luvattoman katseen 
ylistyslaulun, joita yhdistivät toisiinsa salaisen halun uskaliaat 
draamat, yhä äänekkäimmiksi käyneitten kuiskausten ja huu-
tojen siivittäminä – se mille ei aiemmin ollut kuvia eikä sanoja: 
vain paljon puhuvia eleitä aikana, jolloin katsominen oli kai-
ken mahdottomuuden keskellä ainoa hyväksytty tapa tyydyttää 
halu - ja mistä ei saanut puhua ja uneksia, ei tämä aiemmin nä-
kymättömissä muiden tuomitsevilta katseilta häpeissään oman 
himonsa hurjuutta ja röyhkeyttä varjoissa lymyillyt kiihottavan 
salaperäinen maailma ollut mikään piiloteltu, tai näkymätön 
sivujuonne miehisessä historiassa vaan päinvastoin - hyvinkin 
yleisesti tunnettu ja tiedetty, näkyvissä auringonvalossa ja lii-
kenneruuhkissa keskellä päivää kaiken aikaa kaikkialla vilahta-
nut ja itsestään vastaantulevissa ”aina valmiina miehisissä ke-
hoissa” - muistuttanut mahdollisuus syrjähyppyyn missä vain 
näitä miehisiä miehiä, ja karkeankauniita sekä kirkassilmäisiä 
faunimaisia nuorukaisia, näitä parrattomia, kirkasotsaisia silo-
poskia ja viattomia untuvikkoja – ”joli laideja” – flirttailevilla 
satyyrinkatseillaan liikkuikin jäntevät kehot ja lihakset hermos-
tuneen jännitettyinä valmiina sopivan paikan tullen liittämään 
hetkellisesti toisen samanlaisen kiihottuneen katkeamispisteen 
toiseen samanlaiseen jännittyneeseen sieluntilaan, yhtä tappa-
van tehokkaasti kuin salamurhaajan pikainen tikarinpisto en-
nalta tarkoin määrättyyn kohtaan niskassa.

”Tähtitorninmäen pömpelin seinään oli ilmestynyt uuden 
aikakauden merkiksi heti sodan jälkeen kirjoitus, jolloin ym-
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märsin kollektiivisen tietoisuutemme tuntevan itsensä mukau-
tuneeksi vain kun siinä oli turvallista siirtymää tulevaisuuteen. 
En kiellä enkä myönnä, etten tiennyt miten olisi pitänyt olla 
ja kuinka sanoa ja tehdä. Mutta osaan kyllä erottaa typeryyden 
vittumaisuudesta. En siltin välitä siitä. En siksi että antaisin 
lopulta periksi. ei sinne päinkään. vaan siksi, että minua kiin-
nostaa mikä mahdollisuus kurkistaa seuraavan nurkan takaa 
minkä seikkailun siivellä. Jotta saisin nauttia siitä mistä kaik-
kein eniten pidin. Joutenolosta ja höpöttämisestä vailla mi-
tään suuntaa ja merkitystä - siinä on elämäni suunta ja siksi 
en lotkauta korviani kun minua yritetään haastaa vaan annan 
mieluummin olla.”

Homoja veti ja vetää, aina ja kaikkialla puoleensa nautin-
non hakeminen tästä kasvottomasta väkijoukosta paljastumi-
sen uhallakin. Se oli heille yhtä suurta halukasta ja koko ajan 
spermaa ruiskivaa kullia. He olivat luoneet tästä peilin, jota 
vastaan he peilasivat itseään koko ajan kaupungilla liikkues-
saan, eräänlaisen uskonnollisen rituaalin ja korottaneet sen 
keskelle jumalaksi itsensä palvoen valveillakin 24/7 omaa vain 
itseään, joka oli heille kestävämpi ja todellisempi kuin onnen 
etsiminen toisista ihmisistä; tuntea näin luvattomia tunteita ja 
kutsuja, olla yksin ja tuntemattomana muiden häiritsemättä 
suuren väkijoukon keskellä ja kokea jotain erityistä kutkuttavaa 
sisällään, antaa oman sulokkaan himonsa valua päästä varpai-
siin vaatteittensa alla kenenkään muun kuin vieressä olevan 
toisen samanlaisen siitä mitään tietämättä sillä vimmaisella 
hetkellä kun kaikki se tapahtuu silmät ja sydän avoinna. Ja 
sitten yhdestä tällaisesta kirkkaasta katseesta hän yhtäkkiä rä-
jähtää. Saa täyttymyksensä kun hänen sulokkuutensa puhkeaa 
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täyteen kukkaansa pudottaakseen terälehtensä. Ja heti kohta 
taas muuttuu osaksi tätä harmaata ja ilotonta massaa. Sillä se ei 
hymyile koskaan, toisin kuin hän, iloisesti tätä tehden hamaan 
loppuunsa saakka vielä raihnaisena vanhuksenakin vaikkei kul-
li enää seiso, ja ulkonäkö on mitä on.

Hän seisoi vanhasta muistista kädet taskuissa keskellä vap-
puriehakasta Esplanadia, ja antaa nälkäisen nuoren villihevosen 
silmin nähdä kaiken sellaisena kuin joskus silloin niinä aikoina 
kuin tämän aloitti – ja niin hän näkee edessään taas kaikki ne 
lumoavat pullistukset etumuksissa, viettelevät katseet, kutsuvat 
hymyt ja ihmetykset, joita hänen rohkea hämmästyttämisen 
taitonsa on vetänyt puoleensa. Aluksi hän oli piirroksissani 
tyttömäisen heikko “fauni” ja siro kuin balettitanssija, mutta 
muuttui karskimmaksi ja kovemmaksi sitä mukaan kun aloin 
löytää itseni poikavuosien haaveiden keskeltä, niin että lopul-
ta minä nostin marginaalista keskiöön tuntemattomuudesta 
tunnetuksi tämän miehisen miestenhurmaajan, piirtämällä 
vapisevan haavanlehden komeaksi bodariksi, ja yöelämän su-
vereeniksi poseeraajaksi voimakkaan, elegantin ja itsenäisen 
miehen, joka oli sekä mies, jolla oli miehen ajatukset, tarpeet 
ja elämä että itseensä uskova ja siitä ylpeä homo.

”Hän oli yksi meistä. Hän oli minä ja sinä kuolleena ja elä-
vänä ylä - ja alapuolellamme unissa, haaveissa ja öisin meitä 
pannen rajusti joka reikään vuoroin eri aikoina ja eri muo-
doissa. Hän oli suru ja ilo yhdessä. Pilke silmäkulmassa ja 
kulmakarvojen kohottaminen; pälyily, ele tai sen häpeilemä-
tön esittely hymyn kera - eikä niin kuin aikaisemmin olimme 
tottuneet pysymään piilossa naama peruslukemilla harmaan, 
ikävän ja ruman massan keskellä ettemme olisi erottautuneet 
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sieltä silmätikkuina ikävällä tavalla kiusaajiemme iloksi, kun 
jouduimme aina pakon sanelemana selviytyäksemme siitä to-
siasiasta, ettei meitä ollut olemassa heteroiden silmissä muina 
kuin kuolleina.”

Paikat olivat hänelle vain lähtökohtia ja lähteitä. Ei mitään 
muuta, jos niin halusi. Ikävästä sai myös vaihtaa maisemaa 
parempaa etsimään. Loppujen lopuksi se mikä töitteni herättä-
missä reaktioissa oli minusta erinomaisen hyvää, oli se että ho-
mot vihdoinkin tajusivat, ettei tämä meille annettu lyhyt elämä 
ollut sittenkään tuhlattavaksi pelkkänä leikkinä tai juhlana, 
vaan ymmärtää se myös kirouksena. Ja että siksi meillä oli vain 
toisemme: tämä ikuinen ja katoava, kenties ainoa hetki, joka 
muistutti meitä etäisesti siitä ylimaallisesta. Minkä olisi pitänyt 
maailmaa hallita, siitä rakkauden ja hyvien ajatusten ja tekojen 
rohkeasta voimasta, jonka tämä maan päällä operoivana sijais-
hallitsijana toimiva oikea ilkimys oli pukenut johtoon. Antaen 
sen hallita vääryydellä ja viekkaudella mieliämme istuttamalla 
sinne vihan, koston, kateuden, ahneuden ja seksuaalisen tunk-
kaisuuden säännöt, ihan vain pitääkseen meitä kaikkia homoja 
tulisilla hiilillä odottamassa vielä pahempaa, sitä kun elämäm-
me oli auttamattomasti ohitse, ja näimme itsemme vanhoina 
ja rumina. Ja ymmärsimme ettemme olleet lainkaan eläneet 
sitä elämää jota olisimme halunneet elää. Koska meidät oli jo 
lapsena peloteltu, ja säikytelty ankaran ja kostavan ylimaallisen 
voiman nimissä. Ja hengessä oman vapauden vaaroista puoli-
kuolleiksi, niin että muiden vihan ja tyrmäämisen, perheestä ja 
kaveripiireistä ulossulkemisen pelosta, me nielimme himomme 
ja halumme upottaen sen kaikkeen muuhun, vaikka aina salaa 
vedimme käteen kaikkialla missä se vain oli vain mahdollista 
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heti kun olimme nähneet jonkun unelmiemme pojan tai mie-
hen vilkaisevan meihin mielestämme sillä silmällä ohimennen 
tarkoituksellisesti. Ja alistuimme kiltisti toisiamme pilkunnus-
simisella murhaaviksi vankiloiksi muiden meille räätälöimiin 
tylsiin kohtaloihimme osana tarkoituksellista ja tuottavaa, tar-
koin harkittua, hämäävää ja valheellista normiyhteiskuntaa - ja 
johon meitä väkisin yritettiin kaikella tällä meille tarjoillulla 
valheella houkutella. Siksi mietinkin koko ajan, mitä jos kaikki 
olisimme silloin puhuneet ohi suumme ja paljastaneet omat 
todelliset ajatuksemme ja olemuksemme, jotka meidän oli pak-
ko salata elämän naamiaisissa, pakko jokapäiväisen leivän ja 
yhteiskunnan hyväksymisen tähden.

”Kun tämän kysymyksen ja vastauksen olin sisäistänyt, mi-
nun oli helpompi jatkaa matkaani kohti itseni täydellistä to-
teuttamista etsimisen ja tutkimisen kautta. Maailma oli paha 
eikä hyvien toiveet totuuden itseisarvosta kaikkia korkeampana 
voima koskaan tulisi toteutumaan. Ja että luutuneet ennakko-
luulot saisivat kunnolla kertaheitoilla kyytiä vain puheissa ei 
teoissa. Siksi maailmassa ei oikeus koskaan toiminut, koska 
ennakkoluulot olivat niin syvällä kuin ne olivat; mielipiteitä 
vailla arvostelukykyä ja merkki sielun heikkoudesta. Päätin, et-
tei kannata koskaan luottaa ihmisiin, etenkään sellaisiin, jotka 
katselivat asioita aina saman kapean rakosen kautta, etenkään 
hyvää tarkoittaviin vanhempiini, jotka elivät Suomen itsenäi-
syyden alkuvuosikymmenten ylioptimistisessa huumassa kan-
sakuntaa ja sen jaloja yksilöitä rakentaessaan, ja uskottelivat 
tuntevansa lapsensa hyvin ja tulkitsevan heidän elämäänsä ja 
ajatuksiaan oikein, vaikka maailma päinvastoin näytti raken-
tuvan maailmankaikkeuden pimeiden ja alkeellisten voimien 
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varaan noudattaen enemminkin omaa epäselvää ja tuhoavaa 
logiikkaansa. Olin menettänyt yhtenä jouluna myös lapsenus-
koni, kun avaramieliset vanhempani pahaa aavistamatta antoi-
vat minulle joululahjaksi Mark Twainin kirjan ”Matkakirjeitä 
maastani”, jossa hyväntahtoinen pirullisuus ja oman aikansa 
tekopyhien lurjusten pilkkaaminen nousivat elämän keskeisiksi 
teemoiksi. Minua hämmästytti eniten se, ettei kirjailija uskal-
tanut eläessään julkaista kirjaa. Mutta kun olin lukenut kirjan, 
ymmärsin hyvin miksi.”

Saman hän ymmärsi myöhemmin myös homon kohtaloksi. 
Ehkä siksi hänelle tuli tilaus näytellä roolinsa Tom of Finlandi-
na kuin jonkinlaisena askeettista itsekuria korostavana Miche-
langelon nykyaikaisena raivaus - ja korjausmiehenä, jolla näytti 
olevan piirroksissaan piilossa heteroiden katseelta vaarallinen 
alttius houkutuksiin. Mutta jonka aluissa oli juuri sitä juovut-
tavaa vimmaa ja valloillaan riehuvan voiman ikuista kauneutta, 
joka nosti samalla koko allaan olleen hiljaisuuden tuulen nos-
tattamaksi myrskyksi raivoamaan. Ja janoamaan saaden lopulta 
mitä halusi.

”Jos vain oloisin uskaltanut aiemmin!”, hän mumisi itsek-
seen.

Hän tajusi vihdoinkin, että hän ei ollut enää yksin ja yksi 
vaan monta. Ja että siitä lähin hänen vaihtoehdoton tylsyytensä 
sellaisena kun hän sen elämänä oli tähän saakka muiden väit-
tämänä erheellisesti tuntenut, päättyi vaahtopäiseksi mereksi 
muuttuneena riehumaan rakkaansa kauniissa hymyssä; miten 
he leikkivätkään tuntikausia kahdestaan hänen isossa sängys-
sään kuurupiiloa. Nauroivat kaikelle huvittaville asioille kuin 
pikkupojat konsanaan. Miten merkitykselliseltä kaikki hänen 
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viettämänsä pienetkin hetket tuntuivat silloin ”Hänen ja Hei-
dän” vierellään ja miten typerältä kaikki muu.

”Katselin itseäni nyt matkan päästä vanhuksena miten olin-
kaan ollut silloin nuorena onnellinen. Tai niin olin luullut enkä 
sitä edelleenkään epäile. Olin haljeta sekopäisyyksiä pää täynnä 
tuolloin ylimaallisesta onnesta, että sellainen oli kerrankin elä-
mässä sattunut kohdalleni.”

Kaksi hahmoa kiinni toisissaan niin että oli vaikea sanoa, mis-
tä toinen alkoi ja mihin toinen loppui. Hahmot seisoskelivat 
vastatusten juoksevan veden alla pimeässä suihkussa oppainaan 
vain hengityksensä ja levottomasti viipottavat kätensä. He olivat 
hiljaa hengittäen kiinni toisissaan välissään vain viileät vesino-
rot valuen päästä jalkoihin, ajan pysähtyneisyyden tuntu heidän 
suissaan, kitalaessaan ja pään sisällä jyskytyksenä ihan kuin joku 
olisi takonut taivaankantta vasaralla ja huutanut haluavansa 
päästä sieltä pois vapauteen. Kaikki tämä kuin merkiksi siitä, 
että se mitä oli tapahtunut heille ja tuli tapahtumaan sekä muille 
heidän kaltaisilleen vielä monta kertaa tulevien hetkien aikana.

”Minä en sanonut sanaakaan eikä rakkaanikaan. Olimme 
hiljaa sulaen kiinni toisimme niin ettei enää ollut epäselvää että 
kahdesta oli tullut yksi ja sama hengittävä olento. Hän hymyi-
li, nyökkäsi minulle ja suuteli suutani. Vastasin hänen nyök-
käykseensä ja suutelin häntä takaisin yhtä intohimoisesti kuin 
mitä hänkin minua. Enää emme olleet yksin tuulessa vapisevia 
muistutuksia menetetyistä elämistä vaan jotain ihan muuta: tästä 
lähin yhdessä aina ja ikuisesti liikkuva majakka ja perävaunu 
yhteen liimautuneina toisiinsa yhtä tiukasti kuin paita ja perse. 
Niin ajattelin. Tuntui siltä kuin Suomessa syklit olisivat muut-
tuneet nopeimmiksi.”
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Mahdollisuus voi ja 
myös toteutuu eri 

aikoina
Ihmisten lakkaamaton tahto valtaan johti hänet myös siihen 
itsepetoksen lajiin, jota rakkaudeksi kutsuttiin. Mikään mahti 
maailmassa ei tuntunut rajoittavan sen voimaa, koska se oli 
maailmasta riippumaton. Kyseessä oli onneton rakkaus, sil-
lä muunlaisia ei hänen mielestään voinut edes olla olemassa. 
Eikä hän ollut ainoa joka kärsi onnettomista rakkauksista eikä 
päässyt niistä millään yli. Se vaikutti olevan kaikkialla kaiken 
olemisen läpäisevä ikävä, mutta samaan hintaan elämän kans-
sa oleellisesti kuuluva valitettava ilmiö, vähän samaan tapaan 
kuin apinat eivät olleet syntyjään äkäisiä vaan ne oli opetetta-
va sellaisiksi. Ihmiset olivat hänelle kuin sieniä sateella, jotka 
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pomppivat ylös terhakkaina maasta valmiina heti taistelemaan 
toisiaan vastaan vähäisestä elintilasta nyrkit pystyssä.

Näin hän oppi ymmärtämään, että vastustajatkin olivat sa-
malla kellonlyömällä eläessään ja saman kokemuksen jakaes-
saan tavallaan sukulaisia, vain eri maata mutta samaa sukua; 
eräänlaisia toisiaan inhoavia mutta toisistaan riippuvaisia elä-
män rikostovereita, joilla oli sekä sama salaisuus jaettavanaan, 
että samanlainen surkea loppu ja kohtalo saman julman tien 
päässä kuin pyöveli odottamassa uhriaan, ja että tällaisten val-
miiksi annettujen tarkoitusten tahallinen rikkominen kykeni 
nostamaan hänet välinpitämättömyyden yläpuolelle petomais-
ta ihmistä karkuun niin, että hän ajautui historiallisesta ajasta 
maagiseen, pelastaen oman levottoman sielunsa sen suurem-
milta tuhoilta.

Joskus kun hän näitä pohti, hän heittäytyi pohdiskelevaksi ja 
ajatteli, että ajatus oli ääretön ja rajaton ja siksi kaiken tämän 
tajuaminen oli kuin valoa etäiseltä planeetalta. Ja että se mitä 
hän silloin näki edessään, ei ehkä ollut paikallaan pysyvää, vaan 
koko ajan liikkuvaa ja eteenpäin pyrkivää, ihan kuten hän ja 
hänen piirroksensa, jotka olivat pohjimmiltaan sitä samaa tau-
otonta outouteen suunnattua kysymistä ja sen jakamista, kuin 
hänen koko elämänsä oli ollut ja tuli loppuun saakka olemaan, 
ollen samalla se mikä lakkasi olemasta tullessaan valmiiksi, ai-
van kuten hänen kielensä oli lakkauttanut salaisuudet, jotka 
hänen juoruileva ja vahingossa kaikkea ohi suunsa lipsauttele-
vat huulensa varastivat hänen mieleltään pukemalla ne ensin 
huoraaviksi sanoiksi, ja ottamalla ne lopulta luvatta käyttöönsä 
muuttaen ne halvoiksi helmiksi sioille.

Ehkä se oli hänelle samanlaista kuin niille, jotka pyrkivät 
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muuttamaan päämäärien arvoa koskevat kysymykset kysy-
myksiksi keinojen arvoista, sillä siitä hänen mielestään oli kyse 
onnettomassa rakkaudessa, jonka monimutkaista arvoitusta 
hän kuvasi halkovertauksella. Kun hakkaa halkoja, taitavas-
ti, tuloksena oli halkoja muuten ei olisi hakkaamassa halkoja. 
Paitsi ehkä leikillisessä ja ironisessa mielessä. Sama oli hänen 
mielestään rakkaudessa: onneton rakkaus oli kaiken tämän 
väärinymmärtämistä ja kaiken tämän hautaamista olemassa-
olon hämmennyksen alle. Tämän ymmärtäessään, hän oli jo 
hyväksynyt sen ajatuksen, että ollakseen ihminen joka eli ja 
toimi yhteiskunnassa, hän oli syntynyt vapaaksi vaikka olikin 
kaikkialla kahleissa. Juuri siksi hänen kuului ja piti valittaa sitä 
surkeasti kovalla äänellä kaiken kansan kuultavaksi.

Tom of Finland oli kertarysäys kaikkea valmiiksi purtuja ja 
teennäistä velvollisuusetiikan hallitsemaa pakkovaltaa vastaan. 
Sillä ei ollut taakkanaan valheellista tunnetta tai sepitettyä pe-
rinnettä, jotka estivät järjenkäytön, ajattelun ja tunteet tiivis-
täen ne myyteiksi, joille uskonto antoi kaupanpäälle pysyvän 
sädekehän. Ihmisen piti hänen mielestään luoda itsensä uudel-
leen ja uudelleen, kapinoida itseään ja annettuja mahdollisuuk-
siaan vastaan, näyttämällä olevansa kaikkea sitä muuta mitä 
häneltä odotettiin ja mihin hänen toivottiin alistuvan alamai-
sen nöyrästi. Siksi Tom of Finland oli mahdollisuus, kapina ja 
uusi roolitus vanhoja jäykkyyksiä vastaan. Mutta ennen kaik-
kea hänelle filosofinen ajatus ”kaiken ikuisesta paluusta”, missä 
jokainen tilanne, joka on tai on ollut olemassa, on mahdollinen 
ja siksi tarpeeksi pitkän ajanjakson kuluessa tuo mahdollisuus 
voi ja myös toteutuu eri aikoina ja eri muodoissa, aina yhtä 
äkkinäisesti mekaanisesta kuorestaan ulospäin räjähtäen.
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Kipua tuottavaa 
turhaa harhaa

Luuloteltu, eli piilossa oleva luuloteltu omakuvani, mikä piir-
roksistani aina tavalla tai toisella paljastuu, oli kaikkea muuta 
kuin se kuva, jonka haluaisin tunnustaa ja tunnistaa itsessäni. 
Se oli nimittäin kaiken sen puuttumista minussa mikä piirrok-
sissani näkyi korostettuna. Tahdon saavutettua pyrkimyksensä, 
se suuntautui uudelleen kohti mahdotonta. Se oli Eros. Epäku-
va ja uskonnon korvike, sillä uskonnot olivat täynnä perusteet-
tomia uskomuksia, jotka eivät olleet pelkästään vertauskuvia 
vaan myös irvikuvia ihmisten hyväuskoisuudesta ja helposta 



233

nenästä vedettävyydestä. Piirrokseni olivat irstaita ja vietteleviä 
siksi, etteivät ne vieneet harhaan itse elämän erotiikasta. En 
piirtänyt itselleni vaan niille, joita itse halusin olla. Piirroksis-
sani jokainen mahdollinen asia oli tulevassa tilassa, ikään kuin 
odottamassa omaa vuoroon, joka joskus tuli pakostakin kun 
oikein kovasti toivoi ja teki sen eteen töitä. Se oli myös mah-
dollinen ja ainoa ulospääsy siitä malttamattomuuden tilasta, 
jonka kuvan herättämä halu sai katsojassaan aikaan. Piirrosteni 
herättämä halu oli epämääräisyydessään ja ristiriitaisuudessaan 
vaarallinen koska se ensin oli, sitten tarjoutui ja lopulta määräsi 
ihmistä tavalla, joka sivuutti hänen omat päätöksensä ja teki 
hänestä oman orjansa. Tom of Finland tuli hyvään aikaan, sa-
manaikaisesti ensin Pop- taiteen kanssa ja myöhemmin Street 
– artin kanssa. Seksi ja erotiikka halusi ja kykeni poistamamaan 
kärsimyksen ja ikävystymisen monistamalla ja etäännyttämällä 
tahdottomuuden tuntemattomaksi kuolemiseksi, missä per-
soonallinen minuus ei ollut muuta kuin kipua tuottavaa tur-
haa harhaa. Tom of Finlandin katse suuntasi oleelliseen, sillä 
pessimismi oli yltäkylläisten ylellisyyttä, johon minulla ei ollut 
varaa.
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Sibeliuksen opukset 
114 - 116

“Jokin latentti kiinnostus klassista musiikkia kohtaan minussa eli. Olin 
pikkupojasta lähtien ihaillut Sibeliuksen Finlandiaa ja laulua ristilukista!”

- Martti Turtola kirjassaan Rakastan Sibeliusta

”Niin valitsin pelkistettyjen kuvien sarjan - sarjakuvan, jotta 
olisin ajanut pimeyden sisältäni ja löytäisin etsimäni valon sen 
tyhjyyden tilalle jota en halunnut kokea elämässäni, vaikka 
tämä saattaa näin jälkikäteen lukijasta tuntua puhujan paisut-
telulta ja korjailuilta, vaikka enhän minä voi tietää koskaan 
miten te näette tässä tekstissä punaisen värin. Sillä ettehän te-
kään voi tietää miten minä sen koen. Halu oli kuitenkin niin 
voimassa että halusin elää sen, ja ne suloiset silmät, ja sen val-
tavan elämänhalun, joka kiihotti minua joka kerta niin, ettei 
minulle ollut sen jälkeen maailmassa olemassa mitään muuta 
kuin tämä märkien päiväunieni sulhanen, samaan aikaan sekä 
järkyttävän todellinen että utuisen epätodellinen, tavoittama-
ton, ja kuitenkin jatkuvasti läsnä oleva, unohtumaton ja salape-
räinen. Mutta minä olin yksin koko ajan, suruissani, onneton 
ja levottomana etsin sitä oikeaa ihmistä, oman satuni ihmeel-
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listä Tom of Finlandia, sitä koskaan löytämättä, niin että taju-
sin sen kuuluvan tähän tarinaan, jossa ei ole onnellisia alkuja 
eikä loppuja, on vain tämä hetki ja sen jälkeen ei mitään, ei 
edes unohdusta - muuta kuin se oli ainoa todellinen ystävä, ja 
kaivattu rakastaja, jonka kanssa jaoin kaikkein synkimmätkin 
salaisuuteni: kahden olon yksinolon sijaan, siinä tilassa, missä 
todellinen rakkaus oli vain pelkkää yhteistä unta: missä minä 
olin Tom of Finland, enkä se kiihkosta vapiseva käsi joka piirsi 
sitä miljoonille minunlaisilleni!”

Hän ei tiennyt oliko hereillä enää sillä hän ei kestänyt enää 
kaikkea todellisuuden hänelle asettamia rajoja, varsinkin nyt 
kun hän tunsi sen tunkeutuvan hänen unimaailmaansa ki-
puina ja pelkoina. Hän ymmärsi piirtämisen lahjan olevan 
avaimen johonkin mitä hän oli jo pidemmän aikaa epäillyt 
olevan piilossa itsessään. Mieli ja muistot ne tässä vaan sekoile-
vat epävarmojen ja häilyvien tunteiden ristiaallokossa. Elämän 
ja ihmissuhteitten vaikeaselkoisuuden keskellä, jotka asettavat 
vastakkain ihanteet ja moraalin, hän ajatteli ja katsoi katsoin 
vielä kerran ylös lamppuun, nähdäkseen miten sen kirkas valo 
häikäisi uudelleen hänen silmänsä, niin ettei hän nähnyt het-
keen silmissään mitään muuta kuin näkö sumentavaa ja häi-
ritsevää sinipunaista sumua.

“Kuulin vieläkin sanoja ja huokauksia ympärilläni. Enää en 
ollut ihan varma olinko hetki sitten piirtänyt jotain; olinko 
kenties viimeistellyt viimeisintä Kakea piirustuspöydälläni? Sen 
jälkeen en muista mitään muuta kuin että rinnasta pisti oikein 
kovasti ja mietin vain saanko seuraavan kynänvedon jälkeen 
viimeisen yskänkohtaukseni lyyhistyen maahan hengettömä-
nä. Niin kävikin! Joku laittoi vielä viimeisen kerran pyyhkeen 



236

otsalleni pyyhkiäkseen päästäni alas valuvaa hikeä pois. Sitten 
minua alkoi taas pyörryttää. Ja maailma ympärilläni muuttui 
takaisin siksi kuuluisaksi viimeiseksi filminauhaksi, joka hi-
taasti silmien edessä kelasi läpi koko eletyn elämän näyttäen 
kaiken. Yritin sitä katsoessani vielä muistaa tarkemmin kaiken 
kertaalleen jo muistetun.”

Hän tunsi olevansa oman itsensä ja halujensa vapaaehtoinen 
uhri.

”Mutta voi sitä ihanuutta, ”ja ah niin!” - ravistelevaa tun-
netta en voi sanoin kuvata, miten kaipasinkaan jälkikäteen sitä 
valtavaa tunnetta, kun seisoin yöllä pimeässä jännityksestä ki-
helmöiden kulli kädessä kusipömpelin sisällä jonkun raavaan 
jätkän vieressä, ja meille molemmille salaliittolaiselle oli yh-
destä kullinlerpatuksesta selvä peli, että olimme tekemisissä 
hyvin likaisen ja erittäin vaarallisen rikollisen asian kanssa. 
Juuri nämä ”He”- satamajätkät, metsien ikiukot ja ”stadin ars-
kat” olivat minun elämäni ja minun kansaani minun kanssani 
ja olivat tärkeä, piilossa aiemmin pysytellyt osa minua ja tätä 
tarinaa. Enää en nähnyt lamppua vaan filminauhalta silmieni 
eteen lipuvan toisen muistamani kuvan... näin se siis jatkui 
elämäni loppukuvien katselu.”

Hän näki seuraavan ja sitä seuraavan kuvan vilistävän sil-
miensä ohitse, eikä se aina ollut hänelle mieluisa kokemus, tai 
mitenkään helppoa nähdä oma elämänsä itsensä ulkopuolelta 
omin silmin tosin, mutta eri tavalla tuijottaen sitä kuin vierasta 
sikaa; yleisen hyvän nimissä esitettyjä totuuden tarkoituksen-
mukaisten ylipappien heihin iskostamia harhauttamismieles-
sä istutettuja valheita, joiden pohja oli mätä, ja jota vastaan 
heidän tulisi kääntyä taistelemaan pelastaakseen omat poloiset 
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elämänsä, jotta he voisivat antautua omien halujensa ja hi-
mojensa täydelliseen toteuttamiseen muiden paskapuheista ja 
sormenheristelyistä välittämättä, unohtamalla samalla kaikki 
valtaan, seksiin ja asemaan sekä omaisuuteen liittyvät kytkök-
set, muistamalla seurata omaa nokkaansa, ja housuissa heti kun 
jotain kiinnostavaa ilmestyi sen eteen, heiluvaa kulliaan.

Sen liikkeistä hän tiesi pystyvänsä paremmin päättelemään 
mikä oli kuvitelmissaan totta, ja mikä unissaan oikein. Ja mitä 
hän ja muut hänen ystävänsä tai kansansa, ja millä tavalla he 
oikeasti maailmastaan ajattelivat. Eri tavalla kuitenkin kuin 
näiden älykköjä leikkivien valmiiksi purtujen ahdasmielisistä 
latteuksista, perhearvoista, kurista, uskonnosta, isänmaasta, ja 
velvollisuudesta huijata, varastaa, valehdella, pettää ja kiusata, 
jos se oli vain yleisen edun nimissä tarpeellista, kuten oli ja oli 
vallalla kaikkialla paitsi heidän varjoisissa elämissään. Näin hän 
näki, miten kaiken tämän surkean ja tahallisesti ihmismiel-
tä harhaanjohtavan hölynpölyn tarkoitus oli eksyttää kaikki 
muutkin hänenlaisensa maailman vapaat sielut ja luonnon-
lapset omilta raiteiltaan palvelemaan hyvän asemesta nöyrästi 
ja kiltisti pahaa, joka oli naamioitunut kaikkien etua ajaviksi 
”kaikentyrkyttäjiksi”, itse elämääkin suuremmiksi ihmeiksi ja 
asioiksi.

Ja kun kuvia tulvi nopeasti hyökyaallon tavoin lisää hänen 
silmiensä eteen, hän näki miten tätä kaksinaamaista sirkusta 
ylläpitivät hyviksi itseään kutsuneet häikäilemättömät tunne-
kylmät ihmishirviöt, joille mikään muu ei ollut pyhää kuin 
oman perseen lihottaminen, ja oman naamansa säilyttäminen 
ihailtavana naapurustossa; juuri nämä kakun kuin kakun pääl-
tä kermat suihinsa lipovat etuilijat ja itseään maailmannapoina 
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pitäneet poikkeusyksilöt, joita aika ylisti ja jotka osasivat raken-
taa taitavasti elämistään yhden maalin kilpailun, jossa voittajat 
oli selville jo lähtöpaikalla ”HE ja HEIDÄN KAMUNSA”, 
sillä heidän oli pakko voittaa muitten kustannuksella hinnalla 
millä hyvänsä kaikki mahdollinen mikä heidän edessään oli 
näkyvissä saatavilla. Kaiken sen, minkä jotkut muut, tavallisesti 
he hävinneet, jouduimme kalliisti heidän puolestaan kuka mil-
läkin nöyryyttävällä tavalla maksamaan; juuri tämän hän näki 
viimeisistä elämänsä kuvista.

Aika oli muuttunut ja hän sen mukana. Vaikkei ollut sitä 
huomannut, eikä olisi sitä uskonut ellei olisi itse sitä nähnyt. 
Enää hän ei pelännyt vaikkei itse osallistunutkaan mihinkään 
turhina pitämiinsä taisteluihin. Nyt hän ymmärsi, että tällais-
ta vastaan ei voinut taistella muuten kuin olemalla ärhäkkä, 
asettumalla poikkiteloin näitä tylsyyksiä vastaan, esittämällä 
jatkuvasti kysymyksiä, ja ivallisia sivuhuomautuksia heidän 
esittämistä typeryyksistään. Mutta mikä kamalinta: hän tajusi 
lisää kuvia nähdessään itse kuuluneensa tuohon samaan ”it-
sekkäät ja vain omasta nautinnostaan huolehtineet ällötykset” 
- ryhmään.

”Eikä tuo kuva ollut hauskaa katseltavaa. Olin ollut aikamoi-
nen kusipää monille sellaisille, jotka sitä eivät olisi ansainneet 
ja vain siksi, etten pitänyt heidän ulkonäöstään, he eivät olleet 
makuuni tai riittävän miehekkäitä ja uskottavia, tai miten huo-
nosti he esittivät mielestäni rollejaan omissa elämissään. Olin 
niin keskittynyt omiin miehisen miehen unelmiini komeis-
ta univormumiehistä ja saapas - koppalakkifantasioista etten 
yksinkertaisesti osannut vielä tuolloin erottaa paljasta ihmistä 
puhtaan roolin takaa. Tai en ollut kiinnostunut, sillä luulin 
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ettei se koskettanut minua eikä kuulunut elämääni millään 
tavalla. Myöhemmin tajusin olleeni tuohon aikaan epäsovin-
naisella tavalla uskalias ajatellessani näin rohkeasti, ja sillä ta-
voin torjuen kaiken pakotetun ulkoisen holhouksen. Myös sen 
että minun olisi pitää jostain asiasta siksi, että se oli tärkeä tai 
hyvä, vaikken siitä itse pitänyt. Tai ihmisistä siksi, että he olivat 
homoja, vaikken heistä olisikaan välittänyt. Joskus ihmettelin 
mistä silloin kaiken voimani sain näinkin rohkeaan ajatteluun 
näillä kuuliaisuuden täydellisillä kotikonnuilla, mitkä olivat 
rasittavuuteen asti täynnä henkisesti köyhiä ja uskoa täynnä 
olevia tylsimyksiä - no purin vain hampaani tiukasti yhteen, 
ja päätin etten antaisi helpolla periksi tuli mitä tuli koska en 
voinut enkä halunnut miellyttää kaikkia, ja erityisesti yleistä 
mielipidettä, etenkään homomaailmassa - ja tulihan sitä kai-
kenlaista eteen ja taakse mitä en olisi silloin vielä olisi uskonut.”

Hän inhosi määrittelyjä ja muita omasta mielestään turhia 
luokituksia, joita muut tekivät hänen puolestaan häntä varten, 
yrittäen laittaa hänetkin omiin selviin lokeroihinsa ottaakseen 
ne sieltä sitten esille kun tuli aika puhua hänestä, lyödä lei-
ma sopivasta otsaan merkiksi, ja määritellä hänen suhteensa 
heihin ja heidän elämiinsä nyt ja tulevaisuudessa. Oliko sillä 
merkitystä hän pohti? Itse hän ei halunnut lausua kahta vihaa-
maansa sanaa elämässään: vähemmistöjä ja suvaitsevaisuutta. 
Eikä hän ollut yksin omien joukossa tässä asiassa. Moni muu-
kin hänen kansastaan voi yhtä pahoin kun näki ja kuuli näitä 
vakaviksi tarkoitettuja sanoja ja niiden huumorintajuttomia 
esittäjiä. Heidän mielestään Koko suuri homokeskustelu oli 
mennyt jo aikapäiviä sitten päin persettä. Kaikki he tiesivät ja 
tunsivat tämän. Tähtitornimäen ”kiertävässä ja pulputtavassa 
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homoyliopistossa” kerrottiin aina miten jo Oscar Wilden oi-
keudenkäynnistä vuonna 1895 alkanut homoseksuaalisuuden 
luokittelu dekadentiksi, naismaiseksi, esteettiseksi, moraalitto-
maksi, turhanpäiväiseksi ja kielteiseksi vahvistui Saksassa Eu-
lenburg - jupakan jälkeen vuosina 1907 - 1908, jolloin tahalli-
sesti raivattiin joukko vaikutusvaltaisia homoja keisari Wilhelm 
II: sen ympäriltä syrjään, jotta saataisiin keisarin pää käänty-
mään tulevaa sotapolitiikkaa kohtaan myönteisemmäksi. Näin 
käräytettiin ensin vaikutusvaltaiset homot prinssi Philipp zu 
Eulenburg ja sitten Berliinin sotilaskomentaja kreivi Kuno van 
Moltke. Juuri tästä tässä oli hänen mielestään kysymys: ho-
moista tehtiin ensin vaarallisia kun he olivat miehiä, ja sitten 
heidät alennettiin naisellisiksi kaiken häpeän ja pilkan koh-
teeksi, kun heidät oli ensin tehty tällaisella ”arvonalennuksella” 
vaarattomiksi; juuri tätä kuvaa vastaan hän, ja hänen homo-
ystävänsä olivat nousseet taistelemaan kitkeäkseen juuriltaan 
tämän väärän ja tehtaillun kuvan, ainakin jos ei muista, niin 
omiensa keskuudesta.

”Siihen aikaan kun itse tulin tietoiseksi seksuaalisesta suun-
tautumisestani, siis ennen toista maailmansotaa, kaikki homo-
seksuaalinen toiminta oli lailla kiellettyä useimmissa maissa. 
Tuntemani homomiehet tunsivat häpeää ja syyllisyyttä. He ko-
kivat kuuluvansa ikään kuin alempaan ihmisluokkaan, koska 
heillä ei ollut oikeutta nauttia erilaisesta seksuaalisuudestaan. 
Minusta se ei ollut reilua, ja vaikka minun olikin kätkettävä 
omat haluni – tai ehkäpä juuri sen takia – aloin piirtää fant-
asioitani vapaista ja onnellisista homomiehistä. Pian aloin lii-
oitella heidän miehisyyttään. Halusin näyttää, että homot eivät 
ole vain pahuksen hinttareita, vaan että he voivat olla myös, jo 
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ovatkin: yhtä komeita, voimakkaita ja miehekkäitä kuin muut-
kin miehet – usein vielä jopa paljon komeampia ja miehekkäitä 
kuin heterot, joita kuten alkeishiukkasiakin, oli yhtä mahdo-
tonta samanaikaisesti määritellä niiden nopeuden ja sijainnin 
perusteella. Olin jo varhaisnuoruudessani kun kaikki tämä ta-
pahtui minulle taianomaisesti, ja aloin kiinnostua pojista, niin 
kamalan ruipelo ja jo pitkäksi venähtänyt honkkeli, kun eräänä 
kesäpäivänä seurasin yhden uuden pojan työskentelyä läheisillä 
pelloilla. Kömpelö olemukseni näytti vieläkin hassunkurisem-
malta, jos mahdollista, kun nostin hämmentyneen näköisenä 
päätäni. Poika katsoi suoraan silmiini ja hymyili ystävällisesti. 
Silloin aavistin mitä rakkaus voi antaa sitä etsivälle, ja päätin 
siitä paikasta keskittyä elämässäni oleelliseen: uneksimiseen ja 
kuvitteluun samalla kun aiemmin ilkikurinen pojankoltiaisen 
katseeni muuttui siinä samassa paikassa tuota toista poikaa 
katsoessani monimielisesti vihjailevaksi katseeksi, joka sisälsi 
halun ymmärryksen.”

Näistä kevään valon - kuvista, joita hänen päänsä oli lapsuu-
desta täynnä, ja jotka hän koko ajan näki, veivät hänet takaisin 
lapsuuteensa ikuisen kesän maisemiin, ja hieman kauemmaksi-
kin hengittämään sitä mystistä ilmaa, jonka salaisuuksiin hän 
ei ollut uskaltanut nuorena tunkeutua: korkeintaan hieman 
yrittää määritellä tämän verhoillun salaperäisyytensä yhteyttä 
mielikuvituksestaan esiin silloin kummunneisiin eroottisiin 
sarjakuviin, sillä hänen piirrostensa kuvaamat eroottiset väläh-
dykset päivänvalossa, olivat juuri sitä unta mitä hän koko ajan 
valveilla ollessaan oli nähnyt kohtaamistani pojista ja miehistä. 

”Unessani heidän katseissaan oli mysteeristä riemua, ikään 
kuin he olisivat tienneet jotain suuresta onnentilasta, josta oli 
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viisaasti pysyttävä vaiti. Minä en voinut enkä halunnut pysyvä 
vaiti yhden sellaisen kohdattuani. Halusin huutaa koko maa-
ilmalle ensin lapsena sarjakuviini piirtämieni kauniiden uni-
vormupukuisten poikien, ja hieman myöhemmin piirroksiini 
vangitsemieni komeiden Tom of Finlandieni erinomaisuutta 
ja viettelevää kauneutta maailmalle uhmakkaasti julistaen, 
vaikka siihen meni melkein puoli vuosisataa ennen kuin siinä 
kunnolla onnistuin. Historian kääntöpuolen, syksyn pimey-
den- sivuja selaillessani huomasin selvästi, että se Suomi missä 
minä kasvoin ja elin, ei ollut mikään maanpäällinen onnela 
minunlaisilleni homoille.”

Hänen aikansa suomalaishomot, jotka selviytyivät uteliai-
den silmistä juuri ja juuri jotenkuten haavoittuneina enke-
leinä kasvattamalla oman itsensä päälle suojaavan panssarin 
ja tekeytymällä etäisiksi ja viileiksi suojellakseen koskematto-
muuttaan maailmassa, jossa pahuus johti onneen, ja jossa heitä 
oli ”älyllisesteettisissä” piireissä vuosisadan alussa pilkallisesti 
nimitelty kaikin mahdollisin kiertoilmauksin ”ruusun teräleh-
distä sisäisiksi androgyyneiksi ja sielun hermafrodeiksi ja Kan-
sallisteatterissa hauhauoiksi”, olivat luokaton, suuri ja muilta, 
jopa itseltään, näkymättömissä ollut sekalainen ryhmä sisään 
vedetyin kynsin liikkuvista pankkiireista autonkuljettajiin, ja 
juoksupoikiin, jonka hyvin toimeentulevalle ja vähälukuisalle 
pääkaupunkilaisylimystölle taide oli aiemmin ollut laillistettu 
nautintaoikeus sisällään ylikypsyneeseen ”enfant terribleen”, 
ja sen pakottava tarve kertoa totuus, jonka kohtalona oli kui-
tenkin lopulta jäädä lausumatta tehottamaksi kuihtuneina sil-
mäniskuna, samalla kun he pystyivät ällistyttämään heteroita 
”eläimellisistä kyvyistään” huolimatta ”lisääntymällä merikas-
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vien tavoin suvuttomasti”.
Hän tiesi myös sen jo, että valitettavan useat homot oli-

vat mukavuudenhaluisina sopeutujina kehitelleet ongelmiinsa 
toimivalta tuntuvia ratkaisumalleja viemättä niitä sitten tah-
donpuutteen takia kuitenkaan loppuun asti. Hänestä tuntui 
kuin heitä valvova todellisuus olisi asunut heidän päänsä sisällä 
kieltoina ja omaksuttuina tapoina: kunnioituksena ja pelkoina, 
niin ettei ajatteleva homo kyennyt siksi ratkaistuksi lopullista 
asennettaan maailmaan, jossa pysyväistä ideatasolla olivat vain 
fanatismi ja typeryys. Eivätkä he nähneet siksi, etteivät pahat 
eivät yleensä tee hyvää eivätkä kannata hyviä asioita, mitkä 
olivat yleisiä kaikkien hyvänolontunteeseen ja onnellisuuteen 
liittyviä asioita. Siksi olennaista hänen mielestään homoista 
puhuttaessa olikin pohtia hyvien ja huonojen homojen yleisiä 
eroja, määrittelemällä sitä, mikä erotti hyvän pahasta, sillä se 
joka ajatteli vain omia etujaan ei välittänyt oikeasti tippaakaan 
muiden tarpeista tai tahdosta.

Ja hän jatkoi tätä ”homokerettiläistä ja homoradikaalia” 
pohdintaansa vielä myöhemmin elämänsä ehtoolla, kun ho-
mot yhtäkkiä valtasivat mediat, sympatisoiden hiljaa taustalla 
”Gay Shame” - liikettä, josta hän ensi kerran kuuli Lontoossa 
juuri kun se oli muotoutumassa, ja joka vastusti ylpeyden po-
litiikkaa kysyen julkisuudessa omiltaan Lontoon homoalamaa-
ilman kellarien kätköistä, että samaan aikaan heitä kahlittiin 
häpeällä siitä etteivät he kuuluneet joukkoon, eivät kokeneet 
veljeyttä tai sisaruutta, eivätkä toivoneet normaalia elämää, he 
eivät aikoneet astua ulos kaapista ja paljastaa kasvojaan kaiken 
kansan ihmeteltäväksi; he eivät myöskään tahtoneet olla sopi-
via sopeutuvaisia, koska he tunsivat elävänsä häpeän varjossa, 
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ja näistä varjoista käsin he kokivat murentavansa normaaliuden 
ja sopivaisuuden yhteiskuntaa: he, varsin tavalliset piilossa ja 
hiljaa elävät vaihtoehtohomot, olivat rohkeasti ja pää pystyssä 
koko sateenkaaren kääntöpuoli, muistutus kaikista niistä ho-
moista, joilla ei ollut mahdollisuutta - eikä edes kenties halua 
- olla ylpeästi esillä ja ulkona.

Hän piti kovasti tästä ”mustan anarkismin” pienestä ja ho-
momaailman taustalla pysyttelevässä näkymättömästä poru-
kasta, varsinkin kun siinä oli mukana häntä myös seksuaalisesti 
kiihottavia gayhoboja ja gyskinejä sekä gaypunkkareita, joiden 
kanssa hän tuli erinomaisen hyvin toimeen puolin ja toisin. 
hän piti heidän siitä ajatuksestaan, että hyljeksittyjen ja sivullis-
ten homokapinallisten keskuudessa syntynyt ”Gay shame” oli 
nuorten kujeilevien poikamaisten poikien, sivupolkuja kulke-
vien pitkätukkavaihtoehtohomojen, miehisten jätkämiesten ja 
bodaavien biseksuaalisten miesten sekä näillä rajoilla liikkuvien 
kaiken kirjavien ja lukuisten heterokokeilijoitten vastaus ja vas-
tustusta juuri muotoutumassa olleelle sateenkaari – ideologialle 
sekä sen pohjalla kummittelevalle ylpeyden ja yhdenmukaisuu-
den politiikalle.

Tällä tavalla hänen mielestään homo säilytti itsekunnioituk-
sensa, hankkiessaan riittävän suojan ja turvan vahvaa vihollista 
vastaan omaksumalla muurikseen “ibseniläisen kylmäkiskoi-
suuden”, jonka piti olla hyvin sisäistetty rooli, yrittämällä ot-
taa esimerkkiä Henrik Ibsenin näytelmän Hedda Gablerilta, 
missä miehinen maailma oli auttamattomasti hukassa ja keinot 
peruuttamattoman vähissä kun Hedda Gabler hylkäsi hyste-
rian todellisuuden kapinointikeinonaan, valiten tilalle miehen 
roolin ja miesmäisyyden jäljittelyn. Tässä oli Tom of Finlandin 
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ahaa - elämyksen paikka. Tämä oli hänen mielestään “eläköön 
se suuri ero “ - siihen homomaailmaan, jota feminiininen, 
alistuva ja myötäilevä homomaailma oli valmis tekemään saa-
dakseen ympäristönsä hyväksynnän ja rauhan hetkellisesti olla 
mitä olla homonkaavussaan – mutta vain hetkeksi, sillä hä-
nen mielestään homot olivat pelkuruutensa kieltäessään kuin 
ilmieläviä Hedda Gablereiden hysteerisiä esiversioita ennen 
tämän heräämistä miehisyyden ymmärtämiseksi ainoaksi oi-
keaksi ja tulokselliseksi vaihtoehdoksi toteuttaa elämässään, jos 
halusi saada sillä jotain kunnollista ja näkyvää aikaan.

Siinä missä Hedda Gablerilla ei ollut muuta ulospääsyä pii-
naavasta loukustaan kuin itsemurha, Tom of Finlandilla oli 
turvanaan aito elämäkunnioitus ja sodan kokeneen sukupolven 
kylmäkiskoisuus, ja siitä luonnollisesti seuraava välinpitämät-
tömyys kaikkea sitä turhaa, naismaista ja muuta epäilyttävää 
kohtaan, mitä hänen mielestään “esiheddagablerimaiset hys-
teerihomot” taas intohimoiseen hulluuteen saakka nauttien 
omilla ehdoillaan rakastivat, ja halusivat enemmän kuin itse 
hänen kaipaamaansa miehisyyttä, tai miehistä kahdenvälistä 
veljellistä ystävyyttä, sekä siihen oleellisesti kuuluvaa miesmäis-
tä ähinänussimista räkä poskella ja kulli mustelmilla voiman 
korvatessa moraalin.

Ja kun hän mietti olivatko nämä “esiheddagablerimaiset hys-
teerihomot”, jotka taistelivat joskus voittaen, useimmin hä-
viten omia erityistaipumuksiaan vastaan, demonisuudessaan 
patologisia tapauksia kuuluisan esikuvansa mukaan; vaaralli-
sia, manipulatiivisia, sadistisia sekä murhanhimoisia baari - ja 
discolumppuja, ja alempia suoritusportaan keskiluokkaisten 
“sairaanhoitajasarien” piikkikoroissa vikuroivia homoräkälöit-
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ten kantaneitejä, tai vain yhtäkkiä tehtävänsä mahdottomuu-
den edessä masentuneita ja siksi turhautuneita sosialistifemak-
koja, hän oppi itse välttämään heitä, ja heidän masentaviin 
sekä räikeisiin muovimaailmoihinsa piilotettuja liian helppo-
ja ja ennalta arvattavissa olleita tunnekarikkoja, joista eroon 
päästäkseen he valitsivat hyvinvointiyhteiskunnan laillisesti 
tarjottimella tarjoaman mahdollisuuden tylsistymistä vastaan 
vajota hiljaiseen itsemurhaan joko syömällä tai juomalla itsensä 
pahoinvoivaksi ja sekaisin.

Juuri tätä ällöttävää ja surullista homomaailmaa vastaan 
hän loi oman miehisen homomaailmansa, vapautuen samalla 
kätevästi kaikesta irrottautuessaan perinteisestä hoivaavasta ja 
ymmärtävästä homorakkauden muodosta, muuttaen sen fyy-
siseksi suoriutumiseksi ja teonsanaksi verbiksi ja ihailuksi itse-
näisenä tunteistaan, korottaen sen ihanteellisen miesihailunsa 
pyhäinkuvaksi, jota palvoa ja jolle uhrata koko elämä oikeas-
ta tunnerakkaudesta irrotettuna ikuisesti elävänä ja komealta 
näyttävänä ihmeoliona, joka eli kiihottunutta seksielämäänsä 
yksinäisellä homoplaneetallaan nimeltään Tom of Finland vielä 
pitkään sen jälkeen kun hän itse oli jo kuollut. 

Silti hän yritti etsiä lukuisista näkyvistä ja näkymättömis-
tä ongelmistaan huolimatta ulospääsyä ahdinkoonsa esittää 
täydellisen roolinsa ihmisenä julkisuudessa muitten silmissä 
haavoittumatta kuolettavasti. Piilossa toisten katseilta, mikä 
oli hänestä samanlaista jatkuvaa liikettä ja jatkuvaa muuttu-
mista, kuin mitä varsinainen hänen elämänsä taitolaji oli. Se, 
missä hän sekä ihmisenä että homona veitsenterällä keikkuen 
vaarallisesti trapetsitaiteilijan taidoilla ja onnella, oli etsimässä 
sisäisen elämänsä ymmärtämistä ja tavoittelua; määrittelyn luo-
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mista määrittelemättömälle elämälleen sekä ajoittaista epäilijän 
tietoisuutta siitä, että kaikki määritelmät olivat tästä huolimat-
ta lopultakin vain määrittelijöitten ja määriteltävien yhteistä 
petosta ja illuusiota – ei paljon muuta; paitsi ehkä ilkikurisesti 
omaa särkynyttä peilikuvaansa kiillottamaan keksittyjä älyttö-
myyksiä, upoten yllättävän hyvin suuriin massoihin, jotka loi-
vat näitten keksittyjen ja kuviteltujen mielikuvien perusteella 
liian helposti valepersoonat. Ja suuren yhteisen älyllisen maail-
man sopivan yhteisen nimittäjän alitajunnoistaan ja peloistaan, 
joista syntyi myytiksi kasvatetut omakuvat värittämään heidän 
epävarmuuttaan, jotta heidän olisi ollut helpompi uskoa elä-
milleen jonkin tarkoituksen ja merkityksen, unohtaen samalla 
kokemukseen ja järkeen perustuvan ajattelun, jossa epäily oli 
avain kaikkien älyllisten salaisuuksien selvittämiseksi.

“Opin koko ajan enemmin homona olemisesta. Sain lisää 
väriä kalpeille poskilleni ja silmäni oppivat erottamaan ympä-
rilläni muitakin kuin vain haluttavia kohteita. Näin elämässäni 
kaikki tuntui järjestyneen kohdalleen erilaisten, toistensa kans-
sa jyrkässä ristiriidassa olleiden tapahtumien kautta. Kaikki 
tämä alkoi kohdallani jo nuorena. Kaksi tärkeintä tapahtumaa 
olivat minulle ensimmäinen Helsingin reissuni sekä seuraavana 
vuonna Berliinin Olympialaiset, joita pääsin sivusta todista-
maan 16 -vuotiaana poikasena kun olin samana aikaan kaksi 
kuukautta opiskelemassa kaupungissa saksankieltä. Eksyin en-
simmäisen kerran vahingossa, tai ehkä jostain johdatuksesta 
koko elämäni pituiseksi salaiseksi puutarhakseni osoittautunee-
seen jännittävään ja kutkuttavaan paikkaan Tähtitorninmäelle 
jo 15 -vuotiaana 1935, kun teimme yhdessä perheeni kanssa 
viikonloppumatkan junalla Helsinkiin kuuntelemaan Jean Si-
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beliuksen ja suomalaisen musiikin kunniaksi Suomen lipun 
liputuspäivänä 8. joulukuuta järjestettyyn painokonserttoon, 
mitä itse suuri säveltäjä kunnioitti läsnäolollaan istumalla kon-
serttisalin eturivissä haudanhiljaisena hänelle erikseen tuodulla 
tuolilla, arvokkaan etäisenä ja mietteliään näköisenä eteensä 
tuijotellen.”

Eikä hänen varhaislapsuutensa poikennut muista sen ajan 
muitten lapsien kokemasta varhaislapsuudesta kovinkaan pal-
jon ainakaan huonompaan suuntaan, paitsi ehkä sillä että hä-
nen opettajavanhempansa näkivät suurta vaivaa patistellessaan 
lapsikatrastaan harrastamaan kaikkia mahdollisia taiteenlajeja 
sivistääkseen, ja kehittääkseen pitkäjänteisyyden lisäksi omaa 
sisäistä esteettistä sieluaan. Huonoa se oli siksi, että heidän pää-
hänsä iskostui taiteesta aluksi liian korkea tai liian pyhä kuva, 
että he olisivat uskaltaneet rikkoa sitä omilla lapsenomaisilla 
leikeillään, paitsi hän, joka alkoi innokkaasti musiikin tahdis-
sa yhdistellä kokemuksiaan, ensin kollaaseiksi paperille, sitten 
piirroksina ja lopulta sarjakuvina.

“Jo Platon muistutti, että huono musiikki pitäisi kieltää ko-
konaan, koska se saattoi johdattaa ihmiset pois hyvästä elämäs-
tä”, isäni oli sanonut puhuessamme hyvästä musiikista vuotta 
aikaisemmin, kun Sibelius oli saanut kutsun Joseph Gobbelsin 
ideoiman ja säveltäjä Richard Straussin johtaman “Säveltäjien 
Kansainvälisen Yhteistyön Pysyvän Neuvoston” varapresiden-
tiksi. Ja heti perään samana vuonna kun täytin 15 – vuotta 
ja teimme tämän Helsingin matkan, Kolmannen valtakunnan 
korkeimman mahdollisen kulttuurielämän tunnustuspalkin-
non, hopeisen Goethe – mitalin ansioistaan. Pianokonsertossa 
esitettiin aluksi hänen suurimmat yleisönsuosikkinsa Finlan-
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dia, jolloin koko juhlakansa nousi osoittamaan säveltäjälle 
kunnioitustaan seisten hurjasti ja pitkään taputtaen, sekä Valse 
Triste, ja sitten hänen opuksensa 114 – 116 pianolle ja viulul-
le, jotka olivat erityisen haastavia minulle, joka olin päättänyt 
hakea heti ylioppilaskirjoitusten jälkeen Sibelius - Akatemiaan 
pianonsoiton linjalle, ja soittaa tuosta sikermästä pääsykokei-
den vapaavalintaisessa osassa summamutikassa ulkoa jonkin 
pätkän osoittaakseni vaativalle valintaraadille sekä taitoni että 
suuren ihailuni ja rakkauteni Sibeliuksen musiikkia kohtaan, 
sillä olin kuten koko perheeni, hyvin musiikillinen; kuulin 
tarkkaan äänen frekvenssit, keston ja värin, osasin kuvitella 
myös äänet mielessäni, kokea niiden kanssa tunteita, ajatella ja 
ilmentää näitä ajatuksia sekä musiikinharjoituksissani että sä-
veltäessäni - aivan niin, sävelsin perheelleni omaa musiikkiani 
ja jossain salaisimmissa haaveissani näin itseni tulevaisuudessa 
myös johtamassa omia konserttojani.”

Muuten hän vietti melko tavallisen lapsuuden leikkien ja 
kisaillen koulutovereittensa ja sisarustensa kanssa sen ikäisiä 
kiinnostaneitten pulmien kanssa peuhatessaan. Hän keksi itse 
paljon ja kuunteli vielä hanakammin toisistaan täysin poikkea-
via ja erilaisia tarinoita. Sadut ja historianjutut sekä itse kes-
kityt ja tuulesta temmatut legendat, kiinnostivat hänen villisti 
laukkaavaa mielikuvitustaan. Seikkailut olivat hänen lempi-
tarinoitaan – ja puuhiaan. Hän istui usein puussa katsomassa 
muita pidempänä hieman muita pidemmälle heidän päittensä 
yli niin, että näki kaukaa jo kun heille oli kesäsunnuntaisin tu-
lossa päivällisvieraita koululle maantieltä johtavaa lehmuskujaa 
pitkin ratsailla isän ja äidin sukulaisia ja ystäviä. Hän lauloi vie-
raitten nimet korkealla kuoropoikaäänellään, ilmoittaen heidät 
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saapuvaksi ja tervetulleiksi itse keksimillään laulunpätkillä ja 
sävelmillä, jotka muistuttivat erehdyttävästi. Usein hän oli vai-
punut omiin ajatuksiinsa, kuunnellen tarkasti keskittyneenä 
monien äänten joukosta vain yhtä ääntä mihin oli sillä kertaa 
sattunut suuntaamaan kaiken liikenevän energiansa ja huo-
mionsa; se saattoi olla nurmikossa sirittävän heinäsirkan soitto. 
Tuulenhumina läheisessä metsässä. Moniääninen linnunlaulu 
puiden oksilla. Autojen hurina viereisellä isolla maantiellä, tai 
läheisen maalaistalon pelloilla työskennelleitten renkien kova-
äänistä sanallista kisailua keskenään.

”Isäni sanoi, että Sibeliuksen musiikki oli hyvä esimerkki 
puhkisoitetusta musiikista, johon ei kyllästy koskaan. Minulle 
Sibelius edusti uutta, herkkää ja tarkasti ympäristöään katsele-
vaa maailmaa, kuin nousten esiin jostain alkuhämärän suuresta 
tuntemattomuudesta huolimatta siitä, että hänen musiikkinsa 
ponnisteli vanhan monumentaalisen tuskankokemuksen kes-
keltä, kyeten silti hämmästyttävästi luomaan uutta villisti mie-
lessäni synnyttävää älyllistä haastetta vanhan maailman pint-
tyneitä tapoja ja ummehtuneita ajatusmalleja vastaan, hänen 
ponnistellessaan kaikin voimin silloin vielä uuden sinfonisen 
muotokäsityksensä parissa korvatakseen vanhan muodon uu-
della sinfonian ja sinfonisen runon lajit yhdistävällä, vapaam-
malla sinfonisella fantasialla. Aivan erityisesti pidin Sibeliusta 
yhtenä aikamme suurimmista neroista ja jättiläisistä, koska hän 
rohkeasti ihaili jääräpäisyyteen asti sinfonioidensa olemuksissa 
niitä syviä ja älylle tuntemattomia tunnevirtoja, jotka ikään 
kuin huusivat johdonmukaisesti kaikkien motiivien sisäistä yh-
teyttä, niin että jokainen yksinäinen sävel oli lajissaan tarkka 
ja tärkeä osa elämyksellistä kokonaisuutta, ja elämys itsessään 
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samaa luokkaa tunnetasolla kuin tie jolta ei ollut paluuta tai 
maanjäristyksen alle jääminen.”

Hän oppi antamaan riemulla vapaalle sielulleen tilaa, ja aja-
tuksilleen vapauden karkailla minne parhaimmaksi näkivät. 
Hän ei ollut paikoillaan sekuntiakaan, jos häntä pitkästytti 
ja väsytti aikuisten tylsät ja pitkät puheet ilman, että niissä 
olisi ollut hänelle entuudestaan tuntemattomia ja uusia sano-
ja, ajatuksia tai jotain kompaa herättääkseen hänessä epäilyn 
siitä, että he yrittivät puhua hänen ylitseen verhotuin sanoin 
vain aikuisille tarkoitetuista asioista, jotka eivät hänelle hänen 
nuoruutensa takia kuuluneet. Ja se, jos mikä herätti hänessä 
kapinahengen ja halun osallistua näihin keskusteluihin vie-
lä enemmin arvaamalla hiljaa mielessään, mistä he oikeasti 
puhuivat silloin kun yrittivät olla paljastamatta hänelle mitä 
tarkoittivat. Hän kehittyi tässä arvausleikissään niin hyväksi, 
etteivät hänen vanhempansa edes huomanneet hänen omien 
puuhiensa keskeltä näin salaa heitä kuuntelevan, ja rivienväli-
siä merkityksiä, kuin musiikkia tulkitsevan, ja siitä salakielellä 
merkityksiä muistiinsa ”sävellyksinä” tallentaen. Pikkuhiljaa 
nämä leikit alkoivat tuottaa tuloksena omintakeisen ja itsepäi-
sen ajattelijan, joka mietti ensin ja sitten vasta sanoi, katsoi ja 
teki mitä teki, ja vasta sitten ajatteli mitä teki sen jälkeen kun 
ei enää tarvinnut tehdä, ajatella tai sanoa yhtään mitään, koska 
hän oli jo kaiken tämän säveltänyt päähänsä talteen ihmeelli-
seksi musiikiksi itsensä suureksi iloksi. Näin hänestä kasvoi se 
vapaa nautiskelija kuin taivaan lintu, joka saalisti kaiken aikaa 
tietämättä itsekään aina edes miksi, ja sai siksi kaikkialla missä 
liikkuikin jatkuvasti valtavia pietarinsaaliita omilla puuhillaan 
muitten suureksi ihmetykseksi.
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”Kysyn tämän itseltäni kiusalla, vaikka se äkkiseltään kuu-
luna kuulostaa aika tyhmältä: tekikö Sibelius minusta homon? 
Ainakin minusta tuli tuon kohtaamisen jälkeen vakavamieli-
sempi ja tietoisempi omasta erinomaisuudestani, siis erilaisuu-
destani - ja ennen kaikkea siitä, että sisälläni kupli jo tuolloin 
monet hyvinkin sekavat keitokset, paloi hiljaisella liekillä ul-
kopuolisille melkein näkymätön sisäinen tulivuoreni kesyttä-
mätön voima, mikä vain odotti sopivaa hetkeä purkautuak-
seen ihmisten ilmoille suurta hälyä ja kohua ympäristössään 
aikaansaaden, ellen minä sitä ennen Sibeliuksen inspiroima-
na löytäisi uutta polkua kulkea taiteellani, keksimälle uhille-
ni ja vaaroilleni muita pakoreittejä ja liikoja höyryjä ilmaan 
päästäviä niin, ettei minun tarvitsisi perheeni kauhuksi itse 
räjähtää ja näyttää nöyryyttävästi keskeneräisyyteni hallitse-
mattomien tunteitteni ja himojeni uhrina. Sibeliuksen mu-
siikissa seksuaalisuus oli pinnanalaisen maailmankaikkeuden 
luova ja koossapitävä voima, niin tunsin sisälläni, ja sellaisena 
myös siitä lähtien ymmärsin sen olevan sekä samalla kaiken 
kiinnostavan ja innostavan taiteen luomisen syvin olemus että 
siitä nauttimisen ehto. Kuunnellessani Sibeliusta, huomasin 
hänen musiikkinsa puhuvan minulle kuin valkoisen armei-
jan univormuina. Kotiin päästyäni piirsin heti oman pöytäni 
ääreen päästyäni hieman ennakoiden tulevia räjähtäviä aikoja 
Sibeliuksen johtamassa toista sinfoniaansa valkoisen ylipäälli-
kön kunniaksi. Enkä minä siis ollut yhtään huonossa seurassa 
porilainen maalari, ja taitelijoistamme miehisistä miehisin, 
Saksan viimeistä keisari Willhelm II ulkoisesti muistuttanut 
Sibeliuksen hyvä ystävä, Akseli Gallen - Kallela, oli rakastanut 
univormuja niin paljon että piirsi työpöydällään kunniamerkit 
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ja univormut sotaväelle, Valtiaan ovenvartijalle ja jopa keisaril-
lisen kalastusmajan kalastajalle Kotkan Langinkoskelle. Aloitin 
ensin lapsellisesti pelastusarmeijan, sitten hieman vakavammin 
poliisien, palomiesten, autonkuljettajien ja rautatieläisten uni-
vormuista, siirtyen lopulta yhtenä onnekkaana kesänä Turun 
laivastoasemalle tehdyn vierailun jälkeen siitä innoittuneena 
koko kesäksi päätoimisesti piirtämään Suojeluskuntalaivaston 
upeita pukuja; lippalakkeja, päällyskokardia, puukkopistimi-
en vöitä, päällystön nuttuja, valkoisia takkeja, pitkää takkia, 
päällystakkia, merimieslakkia - ja puseroa sekä tavallista me-
rimiesnuttua, sekä lopulta koko silloisen Suojeluskuntamme 
univormuja kenttäpuvuista ylimpien upseerien juhlapukuihin, 
joista suurimpia suosikkejani olivat jääkärimajurin ja rannik-
kotykistön luutnantin sekä panssariluutnantin upean seksik-
käät univormut.”

Joskus hän vain tuijotti tuntitolkulla keskittyneenä kattoon 
kuin tylsämielinen uuninpankopoika maalla tekemisen, älyn 
ja nyrkin ja hellan välissä kasvatettuna tuppautui ilman sa-
nottavampia vaihtoehtoja talvikuukaudet tekemään, ja jolla ei 
muutenkaan ollut mitään tähdellisempää tekemistä elämäs-
sään, etsien sieltä uusia muotoja ja värejä, joita silmä sinne loi 
harhoissaan. Joskus hän saattoi taas pimputtaa pianolla vain 
muutama samaa sointua yhteen tuntikaupalla, ja samalla rus-
tata päähänsä nousevia nuotteja ylös hurjalla vimmalla lyijyky-
nä sauhuten niin, että hänen täytyi juosta alituiseen keittiössä 
vuolemassa koko ajan loppuun kulunutta ja katkeillutta ky-
nänpäätä terävämmäksi kirjoittaa ennen kuin into lopullisesti 
hävisi ja väsymys kävi käpälään.

”Sibeliuksen musiikki oli paitsi tärkeä, niin myös traagisen 
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omakohtainen sisäisen maailmani avautumisessa kuten kohta 
huomaatte, kuin merkityksellinen minulle ja perheelleni, jon-
ka omassa kuorossa lauloimme säveltäjän säveltämiä lauluja. 
Mutta aivan erityisen rakas vanhemmilleni, jotka olivat samana 
vuonna 1915, kun Magnus Enckell maalasi häpeämättömän 
suorasukaisen Kuolevan adoniksensa ja vuotta aiemmin us-
kaliaan himokkaan miessuloja esitelleen Heräävän fauninsa, 
nuorena parina saaneet suuren kunnian tavata ohimennen itse 
säveltäjäsuuruuden hänen 50 -vuotispäiväjuhliensa kunniaksi 
järjestetyssä viidennen ja vaikeimman sinfoniansa ensi - esi-
tyksen väliajalla, ollessaan mukana kansalaisvaltuuskunnassa 
luovuttamassa säveltäjän kunniaksi kerättyä 15 000 kansalaisen 
allekirjoittamaa syntymäpäiväadressia. Koko päivän uupumi-
seen saakka juhlittu, kukitettu ja seppelöity säveltäjä itse johti 
isäni mukaan juhlavasti ja muistorikkaalla tavalla Helsingin 
kaupunginorkesteria täpötäydessä Yliopiston juhlasalissa. Vii-
des sinfonia oli musiikkijuhlan loppuhuipennus, isä muisteli; 
ensin esitettiin Aallottaret, sävelruno orkesterille opus numero 
73, ja sen jälkeen Seranata I D- duuri viulusoololle ja orkes-
terille opusnumero 69 a ja b sekä Seranata II G – molli. Eikä 
viides sinfonia ei ollut vielä tuolloin esityshetkellä se lopullinen 
minkä me nykyjään tunnemme, mutta senkin versio teki niin 
suuren vaikutuksen vanhempiimme, että siitä tuli, tai tarkem-
min sen viimeisestä osasta, huolimatta siitä että Sibeliuksen sitä 
hieman muutti, perheessämme lähes pyhän merkityksen omaa-
va teos, jota kävimme kuuntelemassa Turussa, Tampereella ja 
Helsingissä aina kun se vain oli paikallisten sinfoniaorkesterien 
ohjelmistoissa.”

Ei hän mitenkään rikkaasta perheestä tullut. Päinvastoin. 
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Vanhemmilla ei ollut omaisuutta sillä tavalla kuin nykyisin per-
heillä oli; autoja, taloja, pankkitalletuksia, tai osakkeita. Mut-
ta hänen vanhemmillaan oli sen ajan mukaisesti kohtuullisen 
hyvät ansiot ja säännöllinen arvostettu työ, sekä valtion puo-
lesta ilmainen asuminen sekä pihan yhteydessä oma ryytimaa, 
missä kasvatettiin perunaa, kaalia, sipulia, yrttejä ja porkkanaa 
kotitarpeisiin, sekä sen lisäksi vielä parikymmentä isoa omena-
puuta täynnä makeita punaisia omenoita jopa myyntiin asti. 
Lähellä kalaisa järvi, josta ongittiin kalaa joka viikko perheen 
ruokapöytään. Vieressä marjainen metsä kerätä koko perheen 
voimin talkoohengessä puolukat, mustikat ja mansikat talteen 
talven varalle sienien lisäksi koulun yhteydessä olleeseen valta-
van mullanhajuiseen maakellariin. Vanhemmat tilasivat kahta 
sanomalehteä; Uutta Suomea sekä turkulaista paikallislehteä 
saadakseen riittävän hyvin selville mitä maailmalla ja omilla 
kulmilla tapahtui. Radiota kuunneltiin iltaisin keskittyneenä 
yhdessä ennen nukkumaanmenoa. Kodin yhteydessä sijainnut 
koulukirjasto oli ahkerasti perheen lukevien käytössä sen lisäksi 
mitä muista kodin puuhista jäi hieman yli aikaa. Loput käytet-
tiin yhteiseen musiikkiharrastukseen ja perheen oman kuoron 
harjoituksiin sekä hänen sävellyksiensä harjoitteluun.

Helsinki oli tietenkin näistä paikoista se ainoa oikea missä 
koko ajan tapahtui kaikkea jännittävää, ensin lapsen ja myö-
hemmin kiihottavaa ja pelottavaa nuorukaisen kaiken en-
simmäisen kerran näkevän uteliain silmin, pää toiverikkaana 
ikuisia ajatuksia haaveilemaan keskustan arvokkaiden talojen 
suurista asuinhuoneistoista, jossa aisti vielä menneen maailman 
ja jo katoamassa silloin olleen arvokkaan elämänmuodon hei-
jastumia; koko kaupunki oli kuin yksi suuri sirkus kummalli-
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sine temppuineen ja henkilöhahmoineen, joita säesti aamusta 
iltaan työn, juhlinnan ja elämän äänet kilkaten ja kalkaten, 
raitiovaunut ritisivät ja ratisivat, ja hevoskuskien ajamat vin-
kuvat ja niiskuvat vossikat jättivät jälkeensä keskelle katuja 
ihmisten keskelle isoja pahanhajuisia läjiä, joita siivottiin ko-
vin haluttomasti vetkutellen, niin että joskus aamuisin kadut 
olivat silmänkantamattomiin hevosenpaskan peitossa ihmisten 
välittämättä surujensa ja rakkauksiensa ja kiireittensä keskellä 
suurieleisesti niin pienistä asioista tuon taivaallistakaan.

”Keskusta oli tungokseen asti täynnä kiirettä, kummallista 
hälyä, komeita miehiä ja kauniita poikia, outoja ja häiritseviä 
ääniä ja etovia hajuja sekä tietenkin univormuja ja millaisia; 
sellaisia jotka veivät jalat altani yhdessä ja erikseen nähtyinä, 
oikeassa univormujen kavalkadissa. Äitini sanoikin aina, että 
Helsinki on kokemisen, näkemisen ja maistamisen arvoinen, 
mutta vain pienissä erissä, jonka jälkeen oli aina mukava palata 
turvallisesti omaan pikkukaupunkikotiinsa sulattelemaan ison 
kaupungin elämyksiä ja ihmetyksiä jaksaakseen tulla seuraava-
nakin vuonna uudelleen. Sellainen äitini oli. Järkevä, ajatteleva 
ja tunteellinen ihminen, joka yritti aina nähdä asioissa saman-
aikaisesti sekä niiden runollisen että käytännöllisen puolen ih-
mettelemällä avoimena kysymysmerkkinä pilke silmäkulmassa 
kaikkea näkemäänsä kuin avuton pikkulapsi, joka hän olikin 
aina sopivan paikan tullen ja niin tieten tahtoen halutessaan.”

Kaupunki oli kuin ehtymätön aarreaitta uteliaalle maalais-
pikkupojalle, sekä jatkuvan intohimon kohde kokea uusia 
ja ihmeellisiä asioita, ja nähdä sellainen mielikuvituksellinen 
määrä iloisesti häärääviä ihmisiä yhtä aikaa kaduilla ja toreilla.

”En ollut ennen tätä matkaa käynyt Helsingissä muuta kuin 
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lyhyillä pikavisiiteillä, jota Pohjolan valkoiseksi pääkaupungik-
si tai Itämeren tyttäreksi meillä leikkisästi kutsuttiin, mutta 
matkoja muualle joka vuosi perheeni kanssa tehneenä, tiesin 
jo matkojen kaavan, sillä matkaan valmistauduttiin kovalla to-
hinalla. Ensin touhutettiin viikkotolkulla matkalle lähtöä koko 
perheen voimin iltaisin yksissä tuumiin yömyöhään, puhuttiin, 
haaveiltiin, arvottiin eri mahdollisuuksien välillä, lopulta kum-
minkin aina valittiin se sama tuttu ja turvallinen sekä edulli-
sin ja perheiden suosima keskustan tuntumassa Kaisaniemessä 
Vuorikadulla sijainnut hotelli Hospitz, jossa oli myös suosittu 
ruokala ja täysihoitola hotellin yhteydessä, jonka jälkeen mat-
kan varsinainen suunnittelu vasta alkoi, ja sitten vasta lasket-
tiin matkalle kokonaisbudjetti sekä yksityisbudjetit mitä kukin 
perheenjäsen sai käyttää omiin tarkoituksiinsa. Isä piti tarkasti 
kirjaa menoista ja käytettävissä olevista vähäisistä rahoistam-
me. Jokainen sai vuorollaan toivoa yhden toivomuksen, joka 
yritettiin sitten kohtuullisessa mielessä ilman sen suurempia 
sarvia ja hampaita sovittaa muuten niin ahtaaseen aikatauluun 
budjettiraameihin, johon se sellaisenaan harvoin mahtui, ja 
kun se ei sinne mahtunut, sillä käytiin vaihtokauppaa, kuten 
minä eräänä vuonna kun en päässyt katsomaan Helsingin 
suurimpaan elokuvateatteriin Capitoliin - elokuvateatterissa 
esitettyä uusimman amerikkalaisen lännenelokuvan, en nyt 
muista minkä, ensi - iltaa, mutta sain kovan kinaamisen jäl-
keen suostuttuani kompromissina muiden sisarusten yhteiseen 
toivomukseen käydä Stockmannin tavaratalossa itselleni samal-
la reissulla ostettuna vaihtokauppana upouudet luistimet, ja 
vieläpä viimeistä norjalaismuotia, jota ei joka pojalla meidän 
kulmakunnilla vielä siihen aikaan ollutkaan. Sibeliuksen mu-
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siikki oli kuitenkin aina ehdottomasti matkojemme juhlallinen 
päätarkoitus. Ja oli suuri etuoikeus kuulla sitä maan parhaan 
orkesterin, Helsingin sinfoniaorkesterin soittamana, aina kun 
vain mahdollista ja rahat sen sallivat.”

Musiikki oli se yhteinen kieli mitä perhe puhui matkoillaan 
yhdessä. Erityisesti juuri muotoutumaisillaan ollut suomalai-
nen taidemusiikki oli heidän suuri onnenaiheensa ja ylpeytensä 
kohde.

”Sibelius oli isästäni paitsi osoitus nerokkaasta kansainvälises-
tä suomalaisesta, myös osoitus suomalaisten syvällisestä kyvystä 
nähdä oma itsensä ja elämänsä sinfonisena runona menneiden 
aikojen vaaroja ja tulevaisuudenhaasteita vastaan peilaten ja sii-
tä ravintoa sielulleen saaden, innokas kuoronjohtajaisäni väit-
ti aina innostuessaan kehumaan Sibeliuksen poikkeuksellista 
orkesterinkäsittelyä, jossa hänen mukaansa Sibelius osasi tai-
dokkaasti asettaa erikoisella tavalla erilaisia tapahtumatyyppejä 
mestarillisesti päällekkäin ja limittäin, synnyttäen sillä tavalla 
musiikillaan aivan erityistä iloa ja loistoa kuuntelijansa päässä 
mielikuvitusta ruokkimalla vastaanottamaan lisää samanlaista 
uutta ja kaikki aistit avoimesti haastavaa musiikillista runoutta. 
Isäni mielestä aivan erityistä kiitosta ansaitsi Sibeliuksen tapa 
muista sen ajan säveltäjäsuuruuksista poiketen käyttää perin-
teisiä kehyksiä uusien muotoratkaisujensa muotoina sekä mo-
tiivis - temaattisen ajattelunsa hämmästyttävä tekniikka, vaikka 
jotkut ulkomaalaiset kriitikot mollasivatkin häntä viidennen 
sinfoniansa edellä yksinkertaiseksi ja hiomattomaksi. Sibeli-
us oli vastannut arvostelijoilleen, että saaman aikaan suuressa 
suosiossa olleet Tsaikovskin sinfoniat olivat hänestä pelkkää 
ajanvietettä, ”samalla kun hän seisoi yksin omassa ylhäisessä 



259

yksinäisyydessään”. ”Sostakovitsin musiikki oli Sibeliukselle 
liian raakaa ja paksua. Sibelius oli kai lähinnä Beethoovenia, 
mutta aina tunnistettavasti Sibelius”, sanoi isäni, jonka mieles-
tä Sibeliuksen nerokkuus perustui puhtaasti aiheiden vapaalle 
kehkeytymiselle syvällä ihmismieltä liikuttavassa villissä mie-
likuvituksessa, ja oli jo siksi lajissaan jokaisen taitelijanuralle 
aikovan parasta ajatellen tehty opiksi ja mielenvirkistykseksi, 
ikään kuin rohkaisuksi ja kehotukseksi seurata tätä vaivalloista 
ja vasta lopussa kiitosta antavaa tietä sen monista esteistä huo-
limatta, ja vaarallisista kompastuskivistä välittämättä. Tämä oli 
isäni mielestä Sibeliuksen musiikista välittyvä muidenkin roh-
keitten uskalikkojen väistämätön tie, jos he vain jaksoivat malt-
tamattomuutensa ja nuoruutensa innokkaan hehkun palossa 
keskittyä kuuntelemaan tarkalla korvalla, ja avoimin mielin 
itseltäänkin vielä tuolloin salattua ja tuntematonta sydäntään, 
mikä avautui isäni mukaan vasta täyteen rohkeuteensa Sibe-
liuksen musiikin ulottaessa kutsunsa sen syviin sopukoihin, 
kehottaen säveltensä siivin kuuntelijansa murtamaan kahleensa 
astuakseen vapauteensa juuri sellaisena kun hän tunsi itsensä 
sen jälkeen olevansa.”

Sibelius oli heille sekä suomalaisuuden suurin symboli että 
esimerkki suomalaisuuden voimasta ja kyvystä olla myös kan-
sainvälisesti merkittävä ilmiö, nimenomaan suomalaisista juu-
ristaan ylpeänä ponnistaen. Heidän elämänsä oli tämän uuden 
eteen – ja ylöspäin katsovan suomalaisuusideologian mukavia 
ja kannustavia ilon aiheita ja tunnelmatiivistymiä täynnä, eikä 
heidän elämänsä tukipylväissä ollut vielä siihen aikaan näkyviä 
halkeamia. Optimismin sävyttämä ajan henki ja vanhempien 
idealismi sävyttivät heidän arkeaan ja juhliaan, joita juuri hetki 
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sitten, muutama vuosikymmenen aikaisemmin itsenäistynyt 
Suomi keksi kilvan etenkin urheilusta, josta oli tullut kansa-
kunnan identiteettiä määrittävä tärkeä tekijä.

Hän muisteli myöhemmin lämpimästi, miten Sibeliuksen 
sävelten tahdissa kulkien heidänkin elämänsä oli yhtä mukavaa 
ja yhtä aurinkoista kesää kuin muidenkin suomalaisten aina 
kesään 1939 saakka; huolettomia rantaleikkejä, veneretkiä ja 
Helsingin – matkoja sekä musiikkia kaikissa sen muodoissaan, 
unohtamatta kauniita kansanlauluja, rillutuksia, iskelmiä, vir-
siä ja suuria kuoroteoksia sekä konserttimusiikkia ja itse Sibeli-
usta, jonka koko tuotanto kuului siihen aikaan yleissivistykseen 
kuuluvana tärkeänä osana kaikille niille, jotka halusivat pyrkiä 
eteenpäin kansakunnan kaapin päälle tai kansankynttilöiksi 
ohjailemaan kansaa kohti parempaa ja valoista tulevaisuutta. 
Juuri siihen perheen lapset kasvatettiin. Juuri siksi Sibelius oli 
heille tärkeä. Se oli sinisvalkoista suomalaisuutta parhaimmil-
laan ja vaikuttavimmillaan suoraan sydämeen ilman turhia sa-
noja tai sen kummempia vakuutteluja.

”Isäni ei jaksanut olla kehumatta ja vilkuilematta Sibeliusta 
aina uudesta näkökulmasta, kun hän väitti musiikin toki kehit-
tävän nuoren kohti aikuisuutta, mutta leikillisesti voi sanoa, että 
se oli matemaattisen tarkka matka lopulta Bachin ja muiden 
säveltäjäsuuruuksien musiikin kuuman ytimen kautta omaan 
sisimpääsi, löytämällä ensin Sibelius ja antamalla sen jälkeen 
muiden säveltäjien löytää sinut musiikillisen nälkäsi kasvettua 
sen arvoituksen äärellä, millä Jumala oli muuttanut äänet kako-
foniseksi hulluudeksi piilottamalla viisaasti henkilökohtaisen 
kärsimyksen salaisuuden meihin jokaiseen itseemme kuulevina 
sävelkorvina kohti tuntemattomia ja suuria sinfonioita, missä 
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helpoinkaan asia ei voinut olla yhden kuuntelukerran, tai nuot-
tien takana arvioitavissa ja arvattavissa edes huippuunsa vie-
tyinä. Siksi hän suositteli minulle vakavasti tutustumista koko 
Sibeliuksen häikäisevään tuotantoon alusta loppuun, unohta-
matta sinä iltana kuunneltavaa hienovaraista opussarjaa. Koska 
hyvistä ominaisuuksistaan huolimatta liiallinen taidemusiikin 
kuuntelu, tai sen liian kiltti ja nöyrä sisäistäminen kyseen-
alaistamattomaksi elämäntavaksi ankkuroisi hänen mielestään 
minut liiaksi perinteisten arvojen tukehduttavaan maailmaan 
oman villin itseni suureksi tappioksi. Sibeliusta kuuntelemal-
la ja hänen merkityksiään avaamalla, kerros kerrokselta kuin 
sipulia kuoriessasi kyyneleet silmissäsi, sinusta tulee kapinalli-
nen toisinajattelija ilman että ympäristösi tai edes sinä sitä itse 
välttämättä tiedät, hän päätti Sibeliuksesta innoittuneen opet-
tajamaisen kasvatusluentonsa. Isäni kuvaili tuota puhuttele-
vaa vaikutusta niin vakuuttavasti, että myöhemmin ymmärsin 
tulleeni tilanteeseen, jossa säännöt menettivät merkityksensä ja 
rajat olivat hävinneet ympäriltäni tällä ihmeellisellä matkallani 
Helsinkiin, joka oli täynnä mieltäni kiihottaneita tapahtumia 
ja kohtaamisia; ensin taksilla Kaarinasta Turun rautatieasemalle 
komean, koppalakkisen ja univormupukuisen taksikuljettajan 
kyydissä. Entinen pääkaupunki nukkui vielä puolihorroksessa 
rauhallista untaan. Tuskin edes puolet sen asukkaita oli hädin 
tuskin herännyt aamutoimilleen.”

Hän sai istua etupenkillä eikä hän saanut katsettaan kuljet-
tajan uuden uutuuttaan hohkanneesta univormusta irti koko 
matkan aikana – hän eli vielä silloin piirustuspöydällään au-
tonkuljettajien univormuaikaa. Sattuipa vielä jopa niin hassusti 
hänen suureksi ilokseen, että junassa matkalla Helsinkiin kon-
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duktööreilläkin sattui olemaan uuden uututtaan hohkanneet 
univormut. Heti kun hän astui junaan, hän oli yhtä hymyä 
päästä jalkoihini nähdessään konduktöörien uskomattoman 
komeat ja värikylläiset uudet vetimet tärkeine natsoineen hi-
hansuissa ja kimmeltävine virkamerkkeineen rintapielissä ja 
koppalakeissa. Oli siinä yhdelle univormunnälkäiselle silmä-
parille katsomista ja ihmettelemistä koko pitkän matkan ajan.

”Käytin hyväkseni pikkupoikastatustani roikkumalla rasit-
tavasti konduktöörien perässä kyselemässä niitä näitä, mitä 
tahansa päähäni silloin pälkähtäneitä turhanpäiväisiä kysy-
myksiä, saadakseni vain muilta salassa hyvän tekosyyn nojalla 
seurata heitä läpi junan, ihaillen siinä sivussa heidän vetävää 
komeuttaan hyvin istuvissa uusissa univormuissaan, koppala-
keissaan, virkamerkeissään ja kiiltävissä saappaissaan. Minun 
oli pelleiltävä ja nostettava ääntäni hieman ylemmäksi kimi-
tysrajalle asti, saadakseni uskottavuutta lisää viattomasti heille 
markkinoimani vaarattoman hölmön ja uteliaan pikkupojan 
välimaastossa liikkuvalle olemukselleni, ja lisäpontta vaatimuk-
selleni saada olla lapsenomaisesti pikkupoikana luonnollisesti 
univormuista kiinnostunut leikkivä lapsi, tuolloin nimittäin 15 
-vuotias ei ollut vielä poika tai edes nuorukainen, vaan aikuis-
ten silmissä nuoruuden kynnyksellä kolkutellut pikkupoika ja 
räkänokka, jolla ei ollut omia ajatuksia eikä tietenkään myös-
kään unelmia; puhumattakaan minun märistä päiväunistani 
näiden univormupukuisten ja koppalakkisten miesten kanssa, 
joita ei uskottu olevan siihen aikaan aikuisella miehellekään 
- ainakaan täysissä järjissä ja terveellä, saati sitten pieneksi ja 
viattomaksi luokitellulla, jostain kaukaa sivistyksestä metsien 
keskeltä pikkukylästä lähteneellä pojankoltiaisella. ”
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Vaikka hän ei pitänyt itseään ”erityisen komeana” nuorena 
miehenä, oli hän hauskan näköinen ja hurmaavasti sinisillä sil-
millään hymyilevä, pitkä ja jäntevä poika, jonka vaaleat hiukset 
lepattivat kilpaa kutsuvasti vienon kesätuulen kanssa. Kun hän 
katsoi toisia poikia ”sillä ilmeellä” osoittaakseen ihmisennäl-
käänsä ja halukkuuttaan, hän sai vastaansa usein hämmenty-
neitä, mutta epävarman helliä ja kysyviä katseita, vaikkakin 
sen jälkeen pojat käänsivät päänsä pois, ja heidän kasvoilleen 
nousi juuri ja juuri havaittavissa ollut nousevan seksuaalisen 
innostuksen hehku. Ehkä hän siksi kapinoi olemalla mitä oli 
omassa mielessään, koska hänen kasvuaan täyteen henkiseen 
mittaansa vapaasti itseään toteuttavana täysivaltaisena nuo-
rukaisena, varjostivat hänen vanhempiensa hyvää hyvyyttään 
häneen istuttamat liian juhlalliset ja korkeat tavoitteet, joiden 
raskaan taakan hän jo tuolloin ymmärsi painavan hänen oman 
sisäisen maailmansa lyttyyn.

”Minua piti koko ajan muistuttaa, opettaa ja johdattaa 
kohti oikeaa ihmisyyden ja miehisyyden oivaltamista ja täy-
dellisyyttä hipovaa sivistynyttä tunneihmistä, joka tunsi sa-
noissaan ja teoissaan taustansa ja perinteensä, ollen samalla 
sekä vastuullinen että ystävällinen suhteessaan ympäristönsä 
oikeutetuiksi kokemiin vaatimuksiin pumpata minusta ulos 
heti kun partakarvat alkoivat kasvaa ja ääni pysyvästi madaltua, 
se sama muottiin valettu tunnekylmä kivinaama, kuin kaikista 
muistakin ympäristöni koneihmisiksi muokkaamista veljistäni 
ympärilläni.”

Mutta hän ei antanut helpolla periksi.
”Tämä minun piti saada kokea. Oli jo minun vuoroni astua 

omaan maailmaani, enkä voinut enää pitkään pidätellä oikeaa 
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luonnettani astumasta määräilemään päivieni kulkua. Olinpa 
sitten missä tahansa, ajattelin, sillä niin voimakas oli tuon kut-
sun voima sisälläni, ja niin päättäväisesti se oli alkanut ohjata 
silloista elämääni. Etten voinut sitä enää pidätellä sisimmissäni 
piilossa koko ajan röyhkeämmiksi käyneiltä vaatimuksiltaan. 
Siksi selitin silloin kun halusin kovasti jotain lapsellisesti kaikki 
epäilyt oikeiden aikeideni ympäriltä hälventäen, ihan kuten 
silloin kun juna nytkähti liikkeelle samaan aikaan kun minä 
nousin levottomana paikaltani. Ja kävelin läpi junan eri osasto-
jen ja luokkien, mikä oli ankarasti kielletty ainakin I - luokan 
arvovieraiden osalta, konduktöörien osastoon utelemaan lisää 
heidän univormuistaan. Sopersin hätäisesti jotain kokoon ky-
häten köykäiseksi tekosyyksi puolustellen, miksi tunkeuduin 
heidän koppiinsa. Ja selitin vielä uskottavuutta yllätysvierailul-
le lisätäkseni ihailevani suuresti kaikkia univormua, niin kuin 
teinkin. ”

Oli jatkuvasti vaaratilanteita, joissa hän oli paljastua ja 
joutua kadotukseen. Hänellä oli oma huone, jonka hän ja-
koi veljensä kanssa, joilla heillä ei ollut muuta yhteistä kuin 
sama nimi, ja siksi hän ei koskaan uskaltanut iltaisin veljensä 
lähellä runkata, vaan teki sen saunassa muiden jo lähdettyä tai 
yksin iltamyöhän tai aamuvarhaisella vessassa, kun muita ei 
ollut lähimailla. Äkillisiä ovenaukaisuja ja kesken toimitustensa 
paljastumisia hän eniten pelkäsikin, sillä silloin olisi perhehel-
vetti ollut irti. Hän varoikin visusti näyttämättä kiinnostustaan 
muihin poikiin ja miehiin liian avoimesti perheelleen, etenkin 
haukankatseisille ja häntä jatkuvasti valvovien silmiensä alla 
pitäneiden sisarustensa seurassa. Mutta joskus hän ei voinut 
pursuavalle innolleen yhtään mitään.
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”Olin ihan myyty, kun he hymyilivät vain vastustamatto-
masti miehistä minulla on nyt kiire saakelin pentu, mutta antaa 
olla - hymyään voimatta minulle mitään. Ja niin he antoivat 
kohtalokkaasti pirulle pikkusormensa, ja periksi ehdoitta mi-
nulle ja tungetteleville haluilleni olla kahden kesken näiden 
kukkona tunkiolla tietoisina komeasta vetovoimastaan uni-
vormumiesten kanssa pienessä ahtaassa kopissa junan perällä, 
jossa pienikin tärähdys, ja nytkähdys saivat vapisevat käteni 
turvautumaan heidän tukeensa ja hipaisemaan konduktöörien 
univormuja. Ikään kuin aikuisen turvaa pelottavassa tärinässä 
heistä hapuiluillani ja hipelöimällä etsien ja rukoillen. Hymy 
jonka heille kiitollisena takaisin lahjoitin, oli toiveikas ja luot-
tavainen, jotenkin jopa uskaliaan rohkea ja kutsuva niissä ra-
joissa mitä se nyt voi olla kokemattoman. Ja ensi kertaa hämä-
rästä valoon astuneen kiimaisen nuoren varsan äkillisen valon 
sokaisemissa silmissä; mutta samalla hämmästyttävän rohkea 
ja ehdottomasti aikaansa edellä oleva viettely - yritys, lajissaan 
tuiki harvinainen näillä pohjoisilla yksinäisyyden ja tunnekyl-
myyden leveyksillä varmasti miesmuistiin - jos milloinkaan!”

Siinä hetkessä ja tuossa kokemuksessa oli hänelle jotain 
hyvin salaperäistä ja herkkää, jota oli vaikea pukea sanoiksi 
edes näin jälkeenpäin hänen sitä muistellessa, eikä sitä sanoiksi 
kenties koskaan voida edes pukea, sillä se oli sitä harvinaista ja 
jaloa alkukantaista himoa ja halua puhtaimmillaan ja viatto-
mimmillaan, mikä syntyi vain siitä pohjattomasta nälästä saada 
kertaheitolla mahansa kylläiseksi niistä makean herkuista, joita 
ei ollut koskaan aikaisemmin saanut maistaa, ja joista ei voi-
nut olla ihan varma olivatko ne edes makeita, koska kaikki se 
oli ollut vain hänen uskaliaan mielikuvituksensa hullunrohkea 
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päähänpisto.
”Taksissa matkalla Helsingin rautatieasemalta hotelli Hos-

ptziin näin ensimmäistä kertaa elämässäni niin ihmeellisen ja 
kauniisti kutsuvan univormun kuljettajan päällä, etten voinut 
vastustaa kiusausta, vaan hipaisin varovaisesti pois lähtiessäm-
me hänen takkiaan, minkä komea taksinkuljettaja huomasi 
pilke silmäkulmassaan selvästikin maireana hyvillään osoitta-
mastani vaivihkaisesta huomiosta hänen komeuttaan kohtaan, 
antaen minulle kiitokseksi hymynsä, jota en koskaan unohda 
kun hän ajoi pois ja auton taustapeilin kautta heilutti pitkään 
minulle kättään jäähyväisiksi, joiden aikana sydämeni pakahtui 
rintaansa, sillä tajusin suhteeni häneen olevan kummallisempi 
ja herkempi kuin minkään muun koskaan aiemmin kokemani, 
koska tunsimme toisemme vain silmillämme ja se oli tehdä 
minusta sokean.”

Hän tärisi ja vapisi innosta yrittäen suunnata kiimasta pu-
nehtuneen naamansa jonnekin muualle ulos junanikkunasta, 
etteivät he arvaisi liikoja - kuin perhettään päin, sillä häntä 
samalla sekä hävetti että rohkaisi hänen oma uhkarohkea hä-
vyttömyytensä, jolla ei tuntunut olevan rajoja.

”Kuvittelin hänet alleni ja päälleni; maatessamme nupit tur-
voksissa päät keskenään kolisten tyhjänä ikuisista viisauksista, 
ajatellen vaan miten pääsisi eroon taukoamattomalta tuntuvas-
ta pään jyskytyksestä, lihasrippeiden helvetillisestä jomotuk-
sesta, hurjiin mittoihin kasvavasta jatkuvasta ja sekopäiseksi 
tekevästä kiimasta, kullin ja perseenhimosta, nussimisenpakos-
ta, nuolemisen ihanuudesta, antamisen autuudesta, hulluksi 
tekevästä perseenpyörityksestä, jatkuvasta voihkimisesta ja 
ähkimisestä, nälästä ja janosta, kullit hellinä takaraivossa rum-
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muttavasta pakonomaisesta hinkkaamisesta, tekemässä tätä 
yhdessä ja erikseen, ja kaikkea vähän limittäin, ja päällekkäin 
ei enää niin tietoisena, ei ehkä tänään vielä, mutta huomenna, 
ainakin huomenna. Ja aina niin, ettei ihan kaikkea voinut pal-
jastaa ja muistella, eikä halunnut runkatessa kertoa, sillä sanat 
eivät riittäneet kertomaan miltä se tuntui kun sai mitä halusi 
sielunsa syvyyksiin, pohjamutiin asti, käsi tukkapöllyllä ja per-
settä läiskien samanaikaisesti hurjasti kiihtyvällä vauhdilla koh-
ti yhteisestä sanattomasta sopimuksesta kadotuksen tummana 
kutsuvaa ulappaa, missä ei ollut pelastuksen mahdollisuutta, ei 
perääntymisen kunniakasta tietä, ei lepertelevää ja lörpöttele-
vää anteeksiantoa, vaan kohtisuoraa eteenpäin syöksyvää hul-
luutta kiihkon punaama naama ja kirkkaan älyn kiillottamat 
säihkyvät silmät tuikkimassa tätä kovaa elämää, ja sitä raakaa 
tietoa ettei tämä ainakaan tästä parane sitä murehtimalla, joten 
antoi mennä vaan ja lisää kullia ja persettä ja rakastetun nis-
kaa, koko päätä, ja lopulta koko rakkaus yhtenä hullunmyllynä 
nuoltavaksi päästä kantapäähän, perseestä kulliin ja nieltäväksi 
univormuineen ja saappaineen kaikkineen. Lopulta lupa olla 
vain hiljaa hänen sisällään. Hän minun sisälläni. Antoi ajan 
tappaa kaiken epäilyn rakkaudestamme ympäriltämme, jolloin 
vain me kaksi olimme olemassa, eikä mitään muuta. Syvä kai-
paus sinun luoksesi. Sinun sisääsi. Sinun sanoihisi, maailmaasi 
ja kokemuksiisi. Omaan itseni ja sinun yksinäisyyteesi. Siihen 
kun nukut vierelläni, ja vääntelehdit yöt pitkät, mumiset jotain 
itseksesi, ja sitten kiedot kätesi ympärilleni jatkaen uniasi mi-
nun itkiessä hiljaista suloisuuttasi ja kaivatessa joka sekunti sen 
menettämisen jälkeen tämän hetken ainutkertaista tyyneyttä 
hiljaisuudessa tietäen hyvin, että se jää vain saavuttamattomak-
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si haaveeksi. Langaksi, joka pitää meidät yhdessä vielä senkin 
jälkeen kun menetämme toisemme tästä maailmasta. Otan löy-
sän kullisi käteeni ja suutelen sitä, hieroin sitä jos se tekisi sinut 
eläväksi. Se nousee paksuksi sykkiväksi tykiksi. Ja minä menen 
sen sisään, ja imen sen ja sinut itseeni. Nyt olet muutakin kuin 
unelmani – OLET ELÄMÄNI JOTA SEURATA JA ELÄÄ! 
Siksi halusin tehdä sinut ja minut kuolemattomaksi: minähän 
rakastan ”sitä” ja sinua.” 

Kukaan heistä ei kuitenkaan huomannut hänen hermos-
tuneisuuttaan ja kamppailujaan kiimaisen mielikuvituksensa 
pauloissa. Laskivat sen kai hänen nuoruutensa myllerryksiin 
luonnollisesti kuuluvaksi rämpimiseksi vetelässä suossa, ja että 
sille pystyi tekemään yhtä vähän kuin hänen leukaansa kiusal-
lisesti nousseille kipeille ja tulipunaisille finneille, jotka olivat 
kuin ulkoinen varoitusmerkki aikuisille hänen astumisestaan 
sukukypsyyden ja aikuisuuden epävarmuuden kynnykselle, 
vaikkei kukaan halunnut sitä hänelle tunnustaa, tai antaa hä-
nelle arvo itsenäisenä ja vapaana yksilönä, mitä ajatuksiin, viet-
teihin ja haluihin tuli: se juuri häntä eniten kismitti opettaja-
vanhemmissaan ja tasaisen turvallisessa taustassaan, ei muuten, 
mutta kun tämä puoli pidettiin piilossa, ”siloteltiin elämän 
karkeita puolia ja lakaistiin piiloon sen likaisia jälkiä”, etteivät 
varoittavien murhenäytelmien esiin manaamat epämoraali-
set kauhukuvat olisi aiheuttanut lisää säröjä heidän puhtaana 
pitämiinsä maailmoihin, juuri samana kesänä vuonna 1934 
kun hän oli alkanut ahmia työhuoneensa kattoon maalatun 
tähtitaivaan alle hirttäytyneen kirjailija Joel Lehtosen kirjaa 
”Rakastunut rampa - eli Sakris Kukkelman, köyhä polseviikki”. 

”Olin levoton ja kiihtyneen utelias siitä mitä tuleman piti 
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tämän jälkeen, ja peloissani ensimmäistä kertaa tuntemastani 
hysteerisestä kiihkosta sisälläni, mikä tempaisi minut niin täy-
dellisesti otteeseensa, että olin menettää malttini yrittää olla 
jotenkuten sillä hetkellä matkalla vieraassa isossa kaupungissa 
muun perheen kanssa normaalisti käyttäytyvä tavallisen suo-
malaisen keskiluokkaisen ja porvarillisen perheen kiltti poika. 
Olin rakastunut selvästikin ilman mitään ennakkovaroituksia 
tulenpalavasti tähän komeaan tuntemattomaan taksikuskiin ja 
samalla hyvin onneton, sillä en uskonut enää koskaan näkevä-
ni häntä, vaan pelkäsin sen olevan iäksi menetetty unelma ja 
rakkaus, jota en enää koskaan kohtaisi; ja etten enää koskaan 
saisi tästä ohimenevästä ja iäiseksi kadonneesta kauneudesta 
kiinni. Vaan minusta kasvoi rangaistuksena tästä menetetystä 
mahdollisuudesta himojeni irvikuvana isona erityisen ruma 
Sakris Kukkelman, joka koulutti itsensä opettajaksi peittääk-
seen kyltymättömän seksinhimonsa ja rumuutensa kyttyränsä 
alle, eläen kaksoiselämää yöllä himojensa riivaamana yksinäi-
senä hirviönä ja päivänvalossa kunnioitettuna ja kunniallisena 
ihmisenä, kunnes ei enää kestänyt itseään, vaan joutui kul-
linhimonsa riivaamana eräänä päivänä ostamaan seksiä eräältä 
erityisen kauniilta oppilaspojaltaan paljastuen heti, ja joutui 
häpäistessään sukunsa hirttäytymään. Tällaisia kuvia hurja 
mielikuvitukseni, ja se etten ollut koskaan saanut toteuttaa 
itseäni vapaasti sellaisena kuin koin olevani, sai minussa ai-
kaan jatkuvasti, niin etten uskaltanut lukea mitään vakavam-
pia kirjoja. Pitäydyin vain sarjakuvissa etten olisi murhannut 
puoli maailmaa näkyjeni sokaisemana. HUH!: - Tuo aika oli 
erikoinen, silloin tunsin ensimmäistä kertaa tuon myöhem-
min tutuksi tulleen humahduksen päästä jalkoihin ravisut-



270

televan minua: olin siksi valmis murjottamaan ja kärsimään 
menetetyn ja haaveellisen rakkauteni takia koko Sibeliuksen 
viidennen sinfonian ajan kenellekään puhumatta tai muuten-
kaan olemuksellani viestittäen, että olisin ollut läsnä heidän 
kanssaan jakamassa tätä ainutlaatuisen ihmeellistä kokemusta, 
josta meillä puhuttaisiin vielä illalla matkustajakodissa, ja vie-
lä pidempään koko muun loppuelämämme aikana, siitä olin 
täysin varma.”

Henkilönä ristiriitainen Joel Lehtonen oli hänelle tärkeä 
esikuva, vaikka hän ei siitä sen koommin julkisesti puhu-
nutkaan, tai palanut koskaan takaisin Rakastuneen ramman 
maailmaan. Lehtosen merkitys oli varoittava esimerkki hänelle 
niin kärsivänä taiteilijana kuin seksuaalisuutensa ylivallassa it-
sensä tuhonneena Sakris Kukkelmanina, mutta mikä tärkein-
tä ja mieleenpainuvinta loppuelämää varten: Lehtosella oli 
häntä esimerkillään innostanut kiihkoindividualistinen, lähes 
nietzscheläisyyden yli - ihmisen riivaama aikakausi. Ja se, että 
kirjailija uskoi hänen tapaansa vahvasti ihmisen tärkeimpien 
voimien piilevän elämänilon ja ihmisjärjen yhdistelmässä. Kir-
jan Kukkelman oli kyttyräselkäinen rampa, koska putosi lapse-
na ikkunalaudalta. Hän teki pieniä töitä haaveillen paremmas-
ta omassa fantasiamaailmassaan, vaikka selän takana hänelle 
naurettiin. Lopulta kun hän oli rahaa viljelemällä ”rakastunut”, 
ja joutunut melkein heti petetyksi, hän hirttäytyi häpeästä. 
Juuri tämä lukukokemus ja varoittava esimerkki hillitsi hänen 
halujaan toteuttaa itseään täydellä nuoruuden innolla. Hän 
antoi odottaa rauhassa ja hillitysti ”sen” tapahtumisen parem-
pia ja turvallisempia aikoja silmälläpitäen, ahmien turvatussa 
nuoruudessaan kaikilla avoimilla aisteillaan sisäänsä vaikut-
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teita, silmäyksiä ja näkyjä, jotka kiihottivat hänen sisintään 
ja mielikuvitustaan omassa yksinäisyydessään hurjiin ja mitä 
mielikuvituksellisimpiin akrobaattitemppuihin sekä irstaisiin 
lisäkuvitelmiin. Yrittäessään tällä tavalla väkivaltaisesti sam-
muttaa halujaan, hän vain tietämättään lisäsi niitä, kiusaten 
turhaan itseään nähdessään vuoronperään itsensä paratiisin 
ilojen ja helvetin kiirastulien keskellä outoa kiihkoa niiden 
edessä tuntien kykenemättä kuitenkaan mihinkään muuhun 
kuin kärsimään ja nauttimaan niiden esiin loihtimista ja vielä 
teinipojan tavoittamattomissa olleista ihanista näyistä.

”Selviydyttyämme hotelli Hospitzista, kiertelimme isämme 
johdolla tutustumassa kävellen hänen valitsemiinsa Helsingin 
kulttuurikohteisiin koko perheen voimin ennen sukeltamis-
tamme suomalaisia taideaarteita ihmettelemään Ateneumiin 
- ja itse Ateneumin ihmeellisen rohkeita medaljongeja, noita 
kuvanveistäjä Ville Vallgrenin rakennuksen päätyyn suunnit-
telemia kivisiä oman aikansa ihmisten ja ajatusten kauniita 
käyntikortteja - ja sen jälkeen itse odotettuun konserttiin. 
Ensin kävimme kuitenkin ihastelemassa kauniin punaiseksi 
maalattua uusrenessanssitaloa Kulmakadun ja Meritullinkadun 
kulmauksessa, jossa asui silloin vielä Robert Kajanuksen, joka 
oli ensimmäisiä, jotka huomasivat Sibeliuksessa neron ja ym-
märsivät häntä, pianotaiteilijasisar Selma Kajanus. Seuraavaksi 
siirryimme ihastelemaan hieman erikoisen näköistä jugendta-
loa Helsingin lyhimmän kadun, Välikadun ja Kristiankadun 
kulmassa, ja sieltä Pohjoisrannan sekä Kaivokadun risteykseen 
tuijottelemaan silmät ymmärryksestä pyöreinä kuunnellessam-
me isämme asiantuntevan opastuksen johdolla vuonna 1885 
valmistunutta Theodor Höjerin suunnittelemaa Standerskjöl-



272

din talon porrashuonetta, mikä oli sävytetty tummanpuhu-
viin uusrenessanssiväreihin, päätyen lopulta etsimään Marian-
kadulle vieläkin siellä täällä näkyviä saksalaisten laivatykkien 
kranaattien osumia vuoden 1918 Vapaussodan jäljiltä, talosta 
jossa asui vielä silloin Suomen nuorten kansalliseepoksen Kil-
jusen herrasväen luoja Jalmari Finne.”

Hän tuijotteli näillä tutustumiskäynneillä talojen päätyihin 
ja kattorakennelmiin, aivan kuin olisi etsinyt sieltä vastauksia 
mieltään kuumeisesti vaivanneisiin avoimiin kysymyksiin, tai 
lisää kiihottavaa materiaalia märkien päiväuniensa päiväper-
homaailmaan. Joskus hänen naamansa näytti kuin surullisella 
koiranpennulla, ikään kuin ne olisivat olleet paljastamaisillaan 
hänen salaisuutensa. Silloin hän kääntyi nopeasti pois perhees-
tään katsoi muualle, mumisi jotain epämääräistä, nieli pari 
kertaa täyttymättömät toiveensa ja saavuttamattomat himonsa 
mahaansa, vaikka käyskentelikin kuin pieni karhunpentu hu-
najapurkin vierellä, sillä minne tahansa hän katseensa käänsi. 
Hän näki lähellään juuri sellaisia itsenäisiä, ylpeitä, komeita 
ja kiireisiä nuoria poikia ja vanhempia miehiä, joita hän oli 
kaivannut omille kotikonnuilleen öisin kun hän otti nämä ku-
vittelemansa henkilöt päästään silmiensä eteen alkaen runkata 
ensin kerran, sitten heti perään toisen kerran kullin edes ler-
pahtamatta välillä, ja levättyään hetken päästä vielä kolmannen 
kerran, ikään kuin varmuuden vuoksi ettei olisi menettänyt 
heitä unohtaessaan arkirutiiniensa keskellä muistoissaan hei-
dän kuvansa, jotka hävisivät harmillisesti hänen mielestään 
ajan unohduksen myötä liian liukkaasti menneisyyden sumu-
verhoon hänen vilkkaasta mielestään.

”Tunsin koko ajan takanani, allani ja päälläni hengittävän 
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sen toisen, todellisemman, surullisen, likaisen ja ahdistavan 
Helsingin, missä ihmiset eivät katsoneet toisiaan silmiin eivätkä 
tervehtineet toisiaan, missä vallitsi ainainen hämärä, pilvisyys, 
ja missä värit olivat tummanpuhuvia katujen virkaa lasikasti 
päivävalossakin toimittaneilla hiekkaisilla kujilla, joiden kasvot 
olivat yhtä ikävän iljettävät ja pahasta rumasti vinoon väänty-
neet kuin elämästään viime metreillä haisevassa rotankolossaan 
kamppailevan vanhan ja epätoivoisen sairaan miehen; sen, joka 
haisi silakalle, koivuhaloille ja kattiloissa omassa ihrassaan kie-
huville eltaantuneille lihanpaloille. Se, mikä oli alhaisten himo-
jen ja ylhäisten toiveiden alakuloinen kaatopaikka, todellinen 
helvetti niille surkeille onnettomille, jotka kuka mistäkin syystä 
joutuivat astumaan sen alimmille rappusilla kaiken sen ikävän 
yrittäen kestää - jotkut kaiken menettäneenä urhollisesti ham-
paattomana, ketkä taas hirveän rangaistuksen jo maanpäällisis-
tä töppäilyistään kärsittyään urhoollisemmin pää sekaisin kieli 
ulos suusta roikkuen, kuin teuraseläimillä valmiina saamaan 
päähänsä kohtalokkaan lopullisen iskun. He, jos ketkä tiesi-
vät kaikesta tästä henkeä ja ruumista myrkyttäneestä saastasta 
kaiken ällöttävistä ällöttävimmänkin sairaan mielikuvituksen 
ylittävän, mistä kukaan muut kuin he eivät voineet tietää sitä 
samaa haavoina päässä ja arpina naamassa, sormet purtuina 
tai katkaistuina, muut jäsenet vinksin vonksin kehossaan niin 
omakohtaisesti koettuna ja elettynä, kuin vain pahasti turpaan-
sa jo syntymästään saaneet hylkiöt voivat toisilta samanlaisilta 
saada mustutuksesi siitä, ettei seuraavaksi välttämättä seuraisi 
edes yhtä hyvää. Näitä pahoja ennakkoaavistuksia ei kukaan 
muu kuin he nähneet edes pahimmissa painajaisissaan - eikä 
heillä ollut mitään todellista tajua tämän pahuuden tappavasta 
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ja kuristavasta luonteesta, mikä viipyili alituisena kiusattujen 
ja piinattujen kurkuilla valmiina vaientamaan heidät millä kei-
noilla tahansa heti kun tarve niin vaati - ja se vati koko ajan 
lisää ja lisää, heittääkseen pellolle näistä käryävistä pirunpesis-
tä kesken höykytyksen uupuneet rääkätyt ruumiskasat uusille 
vuoroaan odottaville onnettomille tilaa tehden.”

Se oli myös sen irstaan himon ja salaperäisten halujen tyy-
dytyksen kielletty päämaja, josta hän oli salaa haaveillut Hel-
singin - reissujensa yhteydessä, ja kotiin saavuttuaan sitten 
unelmoiden runkannut ja lisää keksinyt, koskaan saamatta 
itse kurkistaa sen kulman ja verhon taakse, missä kaikki tämä 
laiton, hämärä, kiihottava ja uskalias oli valmiina odottamaan 
häntä tarttuakseen salamannopeasti hänen hihastaan kiinni, 
johdattaakseen hänet päättymättömien uniensa unelmien luo 
kohti täynnä tuota kiihottavaa ja jännittävää epämääräisen vä-
linpitämätöntä ja vastuuntunnotonta väkeä, joista suurin osa 
oli poliisin kirjoissa ikuisesti kadotukseen ja turmioon tuomit-
tuja, maata ristiin rastiin kulkeneita nuoria vantteria miehiä, 
näitä maanteiden herääviä fauneja, valmiina viinaryypystä tai 
yöpaikasta ja iltapalasta tarjoamaan nälän ja kovan työn jän-
tevöittämän jumalanolemuksensa puhtaita suloja vanhoille 
keskustassa asuneille herrasmiehille armollisesti kohtuullista 
korvausta vastaan.

”Juuri noihin aikoihin aloin ymmärtää laajemmin taidehis-
torian alastomia miesvartaloita selaillessani, että homon elä-
mässä oli niin paljon valitettavan vaiettuja tärkeitä ja kipeitä 
asioita, muistoja, tositapahtumia, ja melkein tapahtunutta, 
joista ei voinut puhua ääneen, vaikka olisi mieli tehnyt, tai jois-
ta ei ollut jälkipolville pelastettuja dokumentteja, joita histo-
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riantutkimus vaati todistaakseen asioiden joskus tapahtuneen 
niin tai näin. Huomasin kirjoja lukiessani, että näihin kuviin 
oli piilotettu maailman homohistoria: kokonaisia piilossa ol-
leita homotarinoita, jotka loitsun tavoin manasivat näkyville 
niitä muistoja ja tarinoita, jotka kiersivät ”homosuvussa suku-
polvilta toisille” juuri näiden kirjojen herättäminä oivalluk-
sina, ja joista ei pelon ja paljastumien takia muille uskallettu 
hiiskua muuten kuin piirtämällä ne rohkeina kuvina jälkeen 
tulevien homosukupolvien iloiksi. Siksi kiinnostuin taiteesta. 
Näin ymmärsin homotaiteen olleen aina olemassa osin piilossa 
tavalliselta katsojalta varaventtiilinä ja kulttuurisena salapoliisi-
tarinana erilaisten ja älyllisten homojen kokea yhdessä yhteen-
kuuluvuutta ja olla ihmisiä homoinakin.”

Tämä oli hänen onnekseen hänen tuleva maailmansa, ei se 
maankiertolaisen ja joutojätkien epävarma ja väkivaltainen, 
josta hän oli kuullut. Ja joka oli ollut vain nuoruutensa kiimais-
ta unelmointia kun muuta ei ollut tarjolla eikä näkösällä vielä 
toviin. Häntä odottivat toisenlaiset tuulet ja valonvälähdykset 
tähtitaivaalla sekä matkat avarimmilla ulapoilla. Yksin omissa 
ajatuksissaan, hän kärsi tästä onnettomasta ja piinavasta rak-
kaudestaan, josta paistoi hänen mielestään läpi ikävästi hänen 
pelkäämänsä naismaisuus, sillä hän epäili tämän rakkautensa 
olevan heikkoudessaan jotenkin anteeksipyytävän ja alistuvan 
naisellista.

”Se oli samaa kuin passin saaminen, hengittäminen ja pei-
liin katsominen. Kokemus, jota ei halunnut eikä voinut jättää 
väliin, muuten olisi kuihtunut pois ja kuollut.”

Hän etsi ja löysi näillä matkoillaan oman miestyyppinsä, 
joiden seuraan hän halusi ja joista hän kiihottui. Aluksi hän 
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innostui nuorista naismaisen kauniista pojista, joilla oli enke-
linkasvot, ruusunpunainen viaton suu viettelevissä valkoham-
paisissa hymyissään ja pitkien sirojen sääriensä yläpäässä kut-
suvana heiluneessa ”maailman ihanimpana näkynä” himoittava 
ja sinne kullia survaistavana ja seivästettävänä kaipaavana räys-
täsperseenä, mihin oli yhtä helppoa tarttua kuin tunkea sinne 
pöksyissä valmiina jöpöttävä kulli, sekä myöhemmin raavaan 
miehinen univormumies atleettisen kehon verhoaman. Ja hie-
man harvinaisempana jälkiruokana tarjottava ja hieman elämää 
rajummin törmänneet alaluokkaiset katupojat, satamamiehet, 
vangit, joutomiehet ja isoissa lökäpöksyissään taskubiljardia 
pelanneet tyhjäntoimittajat sekä muut hengenvaaralliset pum-
mit ja hylkiöt.

”Ateneumissa tutustuin heitä ammatikseen maalanneen 
Magnus Enckellin Herääminen – maalaukseen, jonka arvoste-
lijoiden mielestä epäsuorasti edustama sekava miehisen himon 
ja suoruuden symbolismi oli edelleenkin taidehistoriaa tunte-
van sisareni mukaan kirosana suomalaisen taiteen kaanonia 
tarkoin varjelleissa oppineissa esteeteissä. Enckelliä haukuttiin 
jopa sekavaksi hulluksi rivien välistä kun hän kehtasi kuvata 
vain kauniita ja alastomia poikia heräämässä, suihkun jälkeen, 
nukkumassa, ja aina yhtä eteerisinä miehisen halun ja himon 
kohteina, mikä ei sopinut sen ajan eikä vielä tämänkään päivän 
taiteen kokemuksen puhtautta vaalineille ja vahtiville herroille. 
Sisareni luki eräästä mukaan olleesta kirjoituksesta, miten En-
ckell oli lytätty kunnolla maan rakoon vähättelemällä hänen 
taiteellisia saavutuksiaan kyseenalaistamalla hänen moraalinen 
motiivinsa suorasanaisesti vihjaamalla hänen seksuaalisen in-
tohimonsa nuoriin poikiin sokeuttaneen hänen päänsä, koska 



277

pahoja kelloja kilkattaneiden sormella osoittelijoitten mukaan 
hänessä oli näin taiteellinen esteetti ja eksentrinen kaipuun 
romantikko saanut tuhoisalla tavalla ylivallan, ja hänen poika-
tauluissaan oli muka jotain pingotettua ja keinotekoista kuin 
näyttelijällä, joka keräsi sanottavansa silmiinsä tahtoessaan 
antaa illuusion ja valloittaa katsojansa sillä mikä ei todellisuu-
dessa kuulunut häneen. Kaikki tämä sanottiin kauniisti, jolle 
oli isäni mukaan luonteista hienotunteisuus ja erinomainen 
huumorintaju, ikään kuin niissä olisi ollut takana yksi hyvä 
aikomus, mutta tämä tie helvettiin oli Sibeliuksen sanoin vali-
tettavasti kivetty juuri näillä “hyvillä aikeilla”.

Heti ulospäästyään, hän unohti näyttelyn nähdessään edes-
sään omasta mielestään olevaisen maailmansa ehkä kaikkein 
kauneimman ja kiihottavimman pojan mitä oli koskaan näh-
nyt, tai kuvitellut edes olevan olemassa, seisovan juuri sen nä-
köisenä kuin olisi ollut iskemässä siinä seistessään ohikulkevia 
poikia ja miehiä. Hän vilkaisi kerran sivuilleen ja taakseen kuin 
varmistaakseen ettei kukaan hänen perheestään ollut lähetty-
villä kyyläämässä hänen peräänsä mitä hän aikoi tehdä. Hän 
katsoi poikaa kerran silmiin hymyillen tälle salaperäisen vieh-
keästi, mutta hämmästyi kuin poika ei ollut huomaavinaan-
kaan häntä, vaan katsoi läpi, ihan kuin hän olisi ollut ikkuna, 
jonka läpi hän tuijotti ilmeettömänä ja välinpitämättömänä 
kauas jonnekin muualle. Poika huomasi kuitenkin hänen tol-
jottavan tuijotuksensa kurtistaen otsaansa harmillisen näköise-
nä korjaten samalla asentoaan sen merkiksi selvästi, ettei voisi 
vähempää kiinnostaa, ja häivy saatanan muukalainen näiltä 
apajilta hyvä sään vielä vallitessa tai tulee turpaa. Hetken ku-
luttua pojan luokse käveli hiljaa vanhempi, hyvin pukeutunut 
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herrasmies, joka hymyili pojalle iloisesti saaden pojan hymyn 
nousemaan korviin saakka, jolloin hän näki pojan huonot ja 
rikkinäiset hampaat. Silloin hän tajusi nähneensä ensimmäistä 
kertaa kovaksikeitetyn katupojan, joka myi sulojaan avoimesti 
itseään kadunkulmissa tyrkyttäen poliisin uhallakin vanhem-
mille miehille. Häntä puistatti ja tämä epäsuhta pariskunta 
huomasi kun hän käänsi vielä kuin alleviivatakseen heille 
inhonsa päänsä poispäin heistä, palaten takaisin ajatuksiinsa 
näyttelystä ja Magnus Enckellin merkityksestä hänelle. 

”Minulle valkeni heti kättelyssä, että näin yritettiin rivien vä-
listä suurelle yleisölle vihjata halpamaisesti hänen vaarallisesta 
ja yleisen siveyden vaarantavasta homoudestaan, ja siksi langet-
taa kaikelle hänen tekemiensä, erityisesti hänen nerokkaiden ja 
uusia ovia avanneiden maalauksiensa ylle epiteeteiksi moraa-
lisesti epäilyttävä leima, ettei kukaan vaan sattuisi vahingossa-
kaan kunnioittamaan tätä homotaiteilijaa, ja hänen erilaista 
näkökulmaansa maailmaan, kuin mitä omanarvontuntoinen ja 
taitavasti uhrinsa syyllistävä heterokriitikko edusti ärräpäineen 
kulisseissa vallan ja mahdin liittolaisena nyrkki pystyssä pelkäs-
tä vihasta ja kateudesta Enckellin erinomaista röyhkeyttä olla 
pystypäin ja ärsyttävä vastaan kaikkea sitä typerää keskinkertai-
suutta, mistä kriitikko ei osannut tai jaksanut olla huolissaan.”

Homoerotiikasta tuli ajan myötä hänelle todellista miehistä 
veljeyttä, leikkimielistä kisailua ja salaliittolaisuutta, jossa tra-
gedia voi sivulauseessa yhtyä poliittiseen tematiikkaan, ja yksi 
runkku nousta shakespearelaiseksi draamaksi. Tom of Finlan-
deissa homo ja himo olivat yhtä samaa kaipuutta salaveljeyteen 
peiton alle siihen eroottiseen alkutilaan ja myyttiseen nuoruu-
teen, jolloin kaikki oli vielä piilossa ja esillä yhtä aikaa, ilman 
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että kukaan oikeasti tiesi mitä seuraavaksi tapahtuisi. Siitä sai 
alkunsa se pudassydämisyys, jotka olivat edelleenkin hänen 
elämänsä suola ja aikaisten aamujensa ilo. Eikä hänellä ollut 
mitään harhakuvitelmia homouden autuudesta taiteessa, tai 
sitä että se olisi merkinnyt automaattisesti sitä että homotaide 
olisi laadukasta. Päinvastoin. Hän ymmärsi ja näki homomaa-
ilmankin olleen täynnä rahastustarkoituksella tehtyjä kliseisiä 
ja yököttävän kuolleita taideteoksia, joiden tarkoitus oli esit-
tää kauniita ja kiihottavia taideteoksia, mutta jotka saattoivat 
keskinkertaisuudellaan latistua kuin kapakalojen ruikutuksiksi 
ummehtuneissa akvaarioissa.

Monet, jotka eivät tunteneet häntä, pitivät häntä pinnal-
lisena mainosmiehenä, joka oli kiinnostunut vain kauniista 
ulkokuorista eikä piitannut sisällöistä mitään. Totta olikin 
että hänen kuvansa olivat saman tekniikan kaavojen mukaan 
tehtyä homopornoa, mutta siitä huolimatta hän osasi arvostaa 
muitakin arvoja muiden tekemässä homotaiteessa. Hänestä 
vain sivullinen ja kapinallinen homonäkökulma pystyi tuot-
tamaan jotain itseään ylevämpää ja korkealaatuista nautintoa 
siitä huolimatta, että oli olemassa kiiltokuvamaista historian 
pimeydessä loistavia homotaideteoksia, kuten vaikkapa va-
lokuvaaja Herbert Listin huolettomalta vaikuttavat nuorten 
poikien eroottisuuden ulkona luonnonvalossa tilanteiden kes-
kellä löytäneet, ja sukupolvia mieserotiikasta kiinnostuneita 
kiihottaneet puhtaat unelmakuvat, joita hänkin ihaili suun-
nattomasti.

”Juuri tämän takia päätin hylätä lopullisesti haihattelevat 
haaveeni minusta seuraavana suomalaisena suurena mieseroot-
tisten taidekuvien tekijänä ala Magnus Enckell. En halunnut 
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lähteä kiipeämään tällaisia portaita ylöspäin, kun vastassa olisi 
todennäköisesti ollut odotettavissa tällaisia vihamielisiä ja tiuk-
kapipoisia moraalinvartijoita piilovittumaisten homovihamie-
listen piikittelyjen kanssa kera piilotettu silkkihuivi vihjeenä it-
semurhan suotavuudesta kun ura tyssää näihin portteihin ilman 
tukea, hyväksyntää, suojelijoita ja apurahoja, kuin mitä tapaus 
Enckellin kanssa ilmeni – sanoittamalla näin laillisesti heidän 
yleistä närkästystään, suuttumustaan ja tyytymättömyyttään, 
paitsi että tapaus Magnus Enckell selviytyi kiusaajiensa suu-
reksi harmiksi: kiitos suunnattoman lahjakkuutensa ja tarmok-
kuutensa ansiosta omistautuessaan itse tärkeänä pitämälleen 
taiteelleen ja kuvilleen, jotka pakoilivat epäsovinnaisuudessaan 
sanoja, koko elämänsä ajan täysin sieluin yhtä uskollisesti kuin 
ammattisotilas sodalle. Isäni, jota saattoi tuolloin hyvällä syyllä 
pitää uutteran Sibelius - harrastuksensa ansiosta jonkinlaisena 
omatekoisena Sibelius - asiantuntijana ainakin kotikonnuil-
lamme, sanoi meille lohdutukseksi, ettei sillä ollut niin väliä 
mitä joku tärkeilevä nirppanokka oli sanonut Enckellistä.”

Taidetta ymmärtävässä perheessä taide oli se kieli, jota kaik-
ki perheenjäsenet mielellään ymmärsivät ja puhuivat suurella 
lämmöllä ja halulla. Hänen oli helpompaa kuin monen muun 
sen ajan jyrkän kodin, ja siksi itsensä kieltämään joutuneen 
ahdistuneen homopojan löytää itsensä - nimenomaan oman 
taiteensa avulla.

”Isäni muisti hyvin Enckellin töiden - ja aivan erityisesti Tai-
teilijaseuran syysnäyttelyyn vuonna 1895 Enckellin maalaman 
Fantasia - nimisen taulun tehneen aikoinaan Sibeliukseen suu-
ren vaikutuksen - olihan taiteilijan maalauksen pohjalta tehty 
Helsingin kaupunginorkesterin suurta huomiota saaneen Parii-
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sin maailmannäyttelyn yhteydessä pidettyjä konsertteja varten 
Enckellin tyylille tavanomainen, eteerisen houkutteleva juliste, 
jonka itse Sibelius oli hyväksynnällään siunannut ennen esi-
tyksiä kuulemma suurta mielihyvää tuntien. Sitä paitsi minua 
kiinnostivat paljon enemmän sarjakuvat ja piirtäminen kuin 
taulut ja maalaaminen takapajuisessa umpipajulassa, missä um-
mehtuneitten ihmismielten synkät salaisuudet säilyvät sään-
töinä, korvenkyyneliä vuodattaen kenenkään lotkauttamatta 
asialle korviaan; haluan olla se valhe ja selitys merkityksellisistä 
yhteensattumista, jotka kertovat yhdessä totuuden; maalauk-
seen liittyvä, ei voi kertoa sitä mikä ei ole - maailma ei ollut 
selvästikään minun juttuni.”

Tom of Finlandin ”homopornografiataiteen” lähtökohtana 
oli vapautuminen myös homomaailman kuristavista kliseistä ja 
omista totuuksista huolimatta puhua suoraan, ettei ole mitään 
järkeä anoa hyväksyntää omille homonussimisilleen ahdistu-
neilta heteropilkunnussijoilta, tai yrittää latistaa homostelu vain 
tylsiksi tavoiksi ja ahdistaviksi säännöiksi leikkimällä näiden 
elämää ja itse homoa kuristavilla säännöillään ja vaatimuksil-
laan pienentävien heteroinstituutioiden kanssa samaan aikaan, 
kun maailma täyttyi edelleenkin vihasta vellovista vaarallisista 
ja kuolaavista fanaatikkoista, jotka olivat valmiita tappamaan 
sinut, tai leikkaamaan homokullisi pienestäkin väärään aikaan 
väärässä paikassa luodusta silmäniskusta. Tom of Finland halusi 
olla onnellinen ja vapaa kysyessään homomaailmaa ärsyttäneen 
kysymyksen: loiko mahdollisessa seksuaalisen vapautumisen 
puolesta tehdyssä taistelussa saavutettu tasa-arvo onnellisuutta 
ja täyspäisyyttä, vai oliko se vain akateeminen ja abstrakti sana, 
eikä toimiva käytäntö arkipäivän todellisuutta ahtaassa bussissa 
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tai kaupan jonossa?
Hänestä siitä ei pitäisi pitää suurta meteliä ja hössöttää, vaan 

enemmänkin rohkaista homoja olemaan oma itsensä taiteen 
keinoin. Silloin ei hänen mielestään loppupeleissä ollut niin 
suurta väliä väliä oliko se homo - tai heterotaidetta, kunhan se 
oli älyllisesti stimuloivaa, kysymyksiä ja epäilyksiä herättävää 
ja esteettisesti uutta luovaa.

”Minulle oli tärkeämpää eroottisesti vilkas elämä ja avoin 
elämänasenne ja ne arvot, joita sain rauhassa toteuttaa omassa 
suloisen sekaisessa seksiunimaailmassani. Kuvanveistäjä Mi-
chelangelo, taidemaalari Francis Bacon, runoilija Walt Whit-
man, elokuvaohjaaja Derek Jarman, näytelmäkirjailija Tony 
Kushner sekä elokuvaohjaaja Pier Paolo Pasolini. Kaikki aikan-
sa etevämpiä ja oivaltavimpia ja uutta rajusti luoneita, oman ai-
kansa ahtauden kanssa ristiriidassa olleita poikkeushenkilöitä ja 
kärsivän tuskaisia homoja, jotka onnistuneesti kykenivät luo-
maan ulkopuolisuudentunteestaan ja siitä johtuneesta henkilö-
kohtaisesta kärsimyksestään ja tuskastaan huolimatta, tai ehkä 
juuri sen takia, loistavaa ja kuolematonta taidetta jälkipolville.”

Hän halusi elää keskellä ja haaveilla mieluummin oikeista 
miehistä ja ikuistaa paperille muiden katseilta piiloon omiin 
jemmoihinsa vain kovan työn rasittamia ja lihaskimpuiksi kas-
vattamia hiestä valuvia komeita tukkimetsien ja poliisi – yms. 
univormuisten kuri - ja järjestyslaitosten kaikki käy kunhan 
ovat oikeita ja miehisiä miehiä - Tom of Finlandeja.

”Halusin kehittää ne huippuunsa omien haaveitteni maan-
päällisiksi kuvajaisiksi, sitä ainoaa asiaa mikä minua kiinnosti 
maailmassa; katsoa tarkkaan millainen mies oli ihailuni ja rak-
kauteni valokeilassa parhaimmillaan siinä 20 - 30 ikävuoden 
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välissä - ennen kuin huonot tavat, velvollisuus, pakko ja mui-
den kanssaihmisten toiveiksi, tai milloin mikä minkäkin teko-
syyn takia naamioidut uhmakkaat käskyt saivat hänestä vallan, 
lannistaen hänet siksi tavalliseksi tylsimykseksi, jota ei toisesta 
samanlaisesta erottanut pubissa viikonloppuiltaisin lasittunut 
ilme kasvoillaan, tai neljän ruuhkassa auton takaistuin täynnä 
pursuilevia kauppakasseja, muu kuin sammuneen kraaterin ta-
voin silmänpohjassa vieläkin himmeänä välkkyvä toivonkipinä 
näiltä ajoilta, jolloin hänellä vielä olisi ollut toivoa, jos hän 
olisi vain uskaltanut ja viitsinyt yrittää ylittää lähtökohtansa, 
kun hänen lapsenkehostaan ankaralla työllä oli ensin kehitty-
nyt punnerrusten ja vetojen jälkeen kuin tuhkasta nousseena 
fenix-lintuna kunnioitettavan uurastava nuorukainen matkal-
la syventämään poikuuttaan miehisyydeksi juuri ihmisyyteen 
heräämässä olleessa uljaassa hahmossaan, hohkaten uuden uu-
tukaiselle innolle ja puhtaalle mielelle: silti maidonvalkean ja 
vauvamaisen ihon vielä ympäröidessä hänen viatonta ja ennen 
näkemätöntä sulouttaan - joka tällä tavalla sai päivänvalon 
piirrospöydälläni tussin ja lyijykynän vangitsemina viivoina ja 
vetoina, nauliten minut kuin tatti seinään missä muualla kuin 
vain mielikuvituksessani hän sattuikin elävänä liikkumaan.”

Musiikilla oli häneen lähtemätön vaikutus ja kehitti hänen 
persoonaansa ennemmin kuin mitkään muut taiteenlajit yh-
teensä.

”Sibeliuksen teokset opus 114 – 116 pianolle ja viululle teki-
vät minuun odotettua suuremman vaikutuksen ehkä siksi, että 
itse säveltäjä istui sitä läsnäolollaan kunnioittamassa esitystä. 
Mutta jokin oli selvästikin mennyt pieleen, eikä säveltäjä näyt-
tänyt pois lähtiessään kovin tyytyväiseltä, vaan enemmänkin 



284

vihaiselta synkkänä kuin myrskypilvi otsa syvässä kurtussa, 
koko arvokas olemuksensa jotenkin jännittyneen kireänä kun 
hän käveli yksin pitkää käytävää pitkin kohti ulospääsyä eikä 
katsonut sivuilleen ja tervehtinyt ketään. Tai ehkä vain kuvit-
telin niin, olihan säveltäjä jo vanha ja väsynyt, ja ehkä halu-
si vain päästä nopeasti lepäämään kotiinsa Ainolaan. Minua 
harmitti vain se, että jos jokin oli esityksessä mennyt pieleen, 
etten tiennyt vielä täysin varmasti mikä, sillä musiikillinen kor-
vani, vaikka se olikin hioutunut jo lapsesta lähtien laulaessani 
ja säestäessäni tarkaksi havainnoimaan pienenkin viivästyksen 
tai väärän liikkeellelähdön, hidastelun väärissä kaarteissa, tai 
kiusallisen selvästi kuullut väärät siirtymät, puhumattakaan 
käsistä karkaavista nopeuksien kummallisista vaihteluista, ja 
siitä aina väistämättä seuranneesta hengästyttävästä rynnimi-
sestä, ja sähläämisestä päistikkaa soittimet epätietoisina kenen 
vuoro tulee seuraavaksi rytmi - ja herkän yksityiskohtien ta-
jun täydellisesti menettäneenä, milloin häiritsevästi kalkattava 
klarinetti, milloin vuotavat viulut epätasaisesti itsensä ja tois-
tensa kanssa paikasta auringossa epätahtisesti muun orkesterin 
kanssa umpimähkäisesti hengiltä kilpaillen, niin en vielä tuol-
loin lapsenkorvaani osannut erottaa hienoimmista hienoim-
pia tulkinnallisia yksityiskohtia, niitä hiottuja ja harkittuja, 
jotka tekivät taideteoksesta mestarillisen ja mieleenpainuvan, 
ja mikä nyt ilmeisesti ei varsinaisesti esityksessä ollut mennyt 
putkeen. Kaikki tämä ei ollut miellyttänyt itse tarkkakorvais-
ta ja sävellyksensä tasaisesta yleistunnelmasta huolestunutta 
säveltäjää - vai oliko hän vain herkkähipiäinen ja ehkä liikaa 
hyvään tottuneena ja väärällä jalalla aamulla illalla vaimonsa 
kanssa riideltyään herännyt kärttyinen vanhus etsiessään aa-
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mutohveleitaan Ainolan kylmissä ja kolkoissa huoneissa ja siitä 
vilustunut, saanut kuumeen ja päänsäryn päivää pilaamaan, tai 
mikä hänen kannaltaan vielä pahempaa ottaen hänen korkean 
ikänsä huomioon: sydämen rytmihäiriöitä, ja oli siksi liian vä-
synyt kaikkeen ympärillään – omaan itseensä, suureen roolinsa 
säveltäjänä ja itse musiikkiinsa, joka tuntui junnaavan samois-
sa lähtökuopissa alkaen siksi rasittaa häntä niin, ettei mistään 
tahtonut tulla ajoissa kunnolla valmista - vai oliko hän vain 
kyllästynyt tai liian kriittinen ja vaativa omien kättensä töitä 
kohtaan - normaaliin taiteilijanlaatuun kuuluvana esityksensä 
edellä ylijännittyneenä kärvistellut ukonrahjake oman mu-
siikkinsa vaativampana kriitikkona silloin kun ei itse johtanut 
omia esityksiään?”

Sibelius oli hänen mukaansa mumissut komearyhtisenä 
mutruhuuliensa välistä lemmikinsinisillä silmillään eteensä 
tuijottaen vain sanan “musikaalinen”, jonka hän aina kuulem-
ma toisti vaivautuneena, silloin kun esitys ei ollut erityisen 
onnistunut hänen mielestään.

”Isäni oli tietenkin eri meiltä. Hän väitti, että myytti Si-
beliuksen otsarypystä oli tehnyt hänestä kaikkien legendojen 
tavoin etäisen ja pelottavan sekä liian ankaran vaikutelman, 
josta puhuimme vastoin parempaa tietoamme, vaikka hän itse 
asiassa oli hyvin hienotunteinen ja kohtelias tilanteessa kuin 
tilanteessa. Isäni sanoi, että näin myytit juuri syntyivät, ku-
ten minun kohdallani joka olin lukenut ja kuullut Sibeliuksen 
yrmyydestä, ja vedin siitä nyt johtopäätökseni. Itse en ollut 
harmikseni havainnut soitossa tai tunnelmassa mitään säröjä 
tai kokonaisuutta häiritseviä yksityiskohtia, ja koko muukin 
yleisö oli vaikuttanut minusta tyytyväiseltä kuulemaansa - ollut 
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esityksessä hiljaa keskittyen ja odottaen kuin huopatossuteh-
taassa; olin kyllä aistivani muidenkin kokeneen samanlaisen 
syvällisen ahaa - elämyksen esityksen aikana kuin minäkin, 
eikä se voinut mielestäni johtua pelkästään säveltäjäsuuruuden 
omakohtaisen läsnäolon nostattamasta jännittävän kihelmöi-
västä tunnelmasta kattoon asti ja hieman sen ylikin, Helsingin 
ja koko Euroopan ylle, langettaen sinä iltana aivan erikoisen 
varjonsa.”

Hän oppi tuolloin erottamaan onttoa muotoa rikkaan sisäl-
lön kustannuksella peittelevät ja hämäävät tarkoitukset.

”Siksi ihmettelin suuresti Sibeliuksen odottamatonta käyt-
täytymistä, vaikka olin kuullut hänen olevan persoonallisen 
luja uskossaan omasta erinomaisuudestaan ja suuruudestaan, 
kuten suurten nerojen tuleekin hyväksi kehittyneessä taiteelli-
sessa itsetunnossaan olla ja sellaisiksi tulla, silloin kun näyttöjä 
mestariluokkaan siirtymisestä kansakunnan kaapin päälle koko 
kansaa ohjamaan ja antamaan sille sävelet, alkoi olla samalla 
korkealla tasolla kuin Sibeliuksella, joka näin tässä konsertis-
sa suvaitsi armeliaasti itse näyttäytyä persoona gratana oman 
taiteensa ja suuren ihailijalaumansa äärellä, joten laskin kai-
ken omin silmin havainnoimani lopulta oikukkaan säveltäjän 
luonteeseen luonnollisesti kuuluvaksi jännittyneisyydeksi ja 
hermoiluksi, mikä vain purkautui tällä tavalla ulos hänestä 
hieman harmillisesti hyvää esitystä ja tunnelmaa hieman muis-
toissani jälkeenpäin himmentäen. Jälkeenpäin häpesin tajutes-
sani kuinka oikeassa isäni olikaan ollut, ja kuinka typerä itse 
saatoinkaan olla antaessani lehdistön halpamaisesti ohjailla mi-
nua punnitessani lapsen mustavalkoisella ehdottomuudellani 
suuren säveltäjäneromme hyvyyttä tai pahuutta ilman oikeaa ja 
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tarkistettua tietoa. Sibelius oli suuri taiteilija, joka toimi vais-
tonsa mukaan. Yksi katsaus ulos sateeseen saattoi saada hänen 
miettimään luonnon dramatiikka, tai kun hän pohti vuo-
denaikoja musiikillisena ilmiöinä; kevään Adagiona ja syksyn 
Scherzona, riippuen siitä millä tuulella sattui olemaan. Luin 
eräästä lehdestä vuosia myöhemmin myös kuvauksen hänen 
sisäisestä nurinkurisuudestaan, kun hän väitti pikkuseikkojen 
vaivaavan häntä hänen elämässään, koska hänelle ei ollut aseita 
niitä vastaan - sen sijaan suuret asiat sujuivat häneltä hyvin.”

Sibelius oli hänelle samalla sekä suuri tuntematon, haaste 
että osa muotoutumassa ollutta identiteettiä.

”Opus 114. Viisi luonnosta pianolle numero 1. maisema, 
numero 2. Talvikuva, numero 3. Metsälampi ja numero 4. 
Metsälaulu sekä numero 5. Kevätnäky, olivat lumonneen mi-
nut salaperäisen suomalaisen taikametsän tavoin syvältä eri-
laista kauneutta kaivanneesta sielussani. Olin päättänyt soittaa 
Sibelius – Akatemian pianonsoiton pääsykokeissa juuri jonkun 
näistä helmistä hurmatakseni heidät. Opukset 115. Neljä kap-
paletta viululle ja pianolle numero 1. Auf der Heide, nume-
ro 2. Ballade ja numero 3. Humoresque sekä numero 4. Die 
Glocken, saivat minut vielä yhä enemmän aste asteelta haa-
veellisemmaksi ja herkemmäksi ymmärtämään täysillä kaik-
kia tarjoamia mausteita muusikin ilolla täyttäneellä sielullani, 
mitä itsellenikin vielä tunnistamattomissa sopukoissa uinunut 
todellinen kauneus voi olla kun musiikillisena johdattelijana 
sinne olivat tällaiset mestarillisen vaikuttavat musiikkikappa-
leet. Opus 116. Kolme kappaletta viululle ja pianolle numero 
1. Scene de danse, ja numero 2. Danse caracteristique sekä 
numero 3. Rondeau romantique, imaisivat minut sitten lopul-
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ta täydellisesti sen kutkuttavan ja minua alas synnillisen nir-
vanan alkulähteille rajusti vetäneen alkuperäisen ihmetykseni 
sisälle, johon olin valmistautunut ja halunnut tiedostamattani 
päästä koko elämäni ajan. Olin innoissani ja sekaisin, ja siksi 
nämä mestarilliset sävellykset aidossa tilanteessa huippusoit-
tajien soittamana kuultuani olin entistä vakuuttuneempana 
täysin varma siitä mihin suuntaisin siitä lähtien elämäni as-
keleet ja mikä oikeasti halusin olla pois loogis – lineaarisesta 
kohti mystis - romanttista, sekä uravalinnastani pianotaiteili-
jana - eikä siitä ollut minulla enää tämän kokemuksen jälkeen 
mitään epäilyksiä, olin vakuuttunut, sillä mitään näin ilmavaa 
ja vapaasti hengittävää en ollut koskaan aiemmin elämässäni 
kuullut tai kokenut, kuin hetki aiemmin kuulemani Sibeliuk-
sen opukset 114 - 116 peräkanaa tässä ihmeellisessä ja muis-
torikkaassa konsertissa, missä minulla oli ollut suuri etuoikeus 
istua kuuntelemassa yhdessä tämän historiallisen ja murjot-
tavan yrmysäveltäjän kanssa hänen musiikillisiksi jäävuoren-
huipuikseen säveltämiään helmiä yhtenä niistä harvinaisiksi 
jääneistä viimeisistä kerroista, kun hän vielä jaksoi esiintyä 
julkisuudessa. ”

Näin Sibeliuksen musiikista tuli hänen sisäisten ja vielä ki-
peiden salaisuuksiensa avaaja.

”Myöhemmin tajusin vierailuni Sibeliusta kuuntelemassa 
herättäneen minut nuoruuden unitilasta tajumaan, että jos 
eläisin yhtä pinnallisesti lopun elämäni kuin olin siihen asti 
elänyt orjana ympäristöni käsityksille, menettäisin juuri saa-
massani olleen yhteyden omaan sisimpääni, ja siihen elämäksi 
ja oivallukseksi itse kutsumaani erilaiseen oivalluskykyyni mitä 
ihmisiin ja heidän toimintaansa tuli, joka oli minulle jo synty-
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mästä ominaista, ja joka seurasi todellisista haluistani: siinä oli 
ristiriitaista kyllä, juuri se suuri Sibeliuksen musiikin avaama 
henkilökohtaisen kipeä salaisuuteni, jota en voinut koskaan 
oppia täydellisesti ymmärtämään, mutta jota en koskaan voi-
nut myöskään unohtaa. Konsertin jälkeen halusin vain olla 
oma itseni ja itsekseni, sulattaa kaiken kuulemani, ajatella ja 
yrittää koota päässäni vielä sekaisin risteilevistä palasista yhteen 
jotain elämää suurempaa oivallusta ja kuitenkin helppoja mää-
rittelyjä vastustavana kokemuksena, niinpä heti ulos päästyäni 
sanoin muulle perheelleni tarvitsevani pitkää ja yksinäistä kä-
velyretkeä omissa oloissani selvittääkseni pääni, ja kierteleväni 
raikasta ilmaa nuuhkien taivaalle tuijotellen aikani puistossa 
istuskelemassa ja ohikulkevia ihmisiä katselemassa konserttia 
tarkemmin miettien, ennen kuin tulisin yhteiseen majapaik-
kaamme, pieneen matkustajakotiin keskustan tuntumassa, ja 
painuisin yöpuulle muiden mukana. Suureksi ilokseni isälläni 
ja muulla perheelläni ei ollut tällä kertaa asiaan mitään nokan 
koputtamista. Päinvastoin, äitini silmille nousi jopa innostu-
neen utelias ilme, kun hän silmäili minua tyytyväisen näköi-
senä kehottaen minua tutkimaan rauhassa ja tarkoin sisintä-
ni, punnitsevan tulevaisuuteni varalle tarkkaan mitä kaikkea 
olin sinä iltana konsertissa kuullut ja kokenut, sillä äitini oli 
pannut tyytyväisenä merkille konsertin aikana osoittamani in-
nostuksen Sibeliuksen musiikkia kohtaan, ja tulkinnut oikein 
silmieni säihkeestä vakavat aikomukseni konserttipainistin 
uran suhteen, mikä sillä hetkellä häämötti vielä kirkkaampana 
kuin mikään muu silmieni edessä tienä joka oli valinnut minut. 
Otin kehotuksen vastaan itsekin yllättyneenä vanhempieni 
odottamattomasta ja hellämielisestä suopeudesta minua koh-
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taan löysätä hieman liekanarua kaulassani, varsinkin nyt kun 
liikuttiin vaarallisilla vesillä isossa kaupungissa tuntemattomien 
keskuudessa, oli tullut jo pimeä, ja minä olin vasta 15 – vuotta 
täyttänyt, enkä tuntenut kaupungista muuta kuin rautatiease-
man ympäristön ja majapaikkanamme toimineen pienen mat-
kustajakodin, sekä häthätää jotain muita koulussa maantiedon 
tunneilla oppimiani maamerkkejä, kuten jos oikein paha hätä 
tuli käteen: niin ainakin Eduskuntatalon ja Suurkirkon ja ehkä 
vielä kun oikein kovasti ponnistelin, Kolmen sepän patsaan ja 
Esplanadin, Bulevardin, sekä kaikkien sen ajan pojankoltiaisten 
päähän naulan tavoin painettu Runebergin Maamme - laulun 
hurmioituneen ensi - esityksen esityspaikka, hieman etääm-
mällä kaupungin keskustassa, vieläpä laitakaupunkiin kuulu-
van Vallilan takamailla, sijainnut Kumpulan kenttä, ja jostain 
ihme kumman syystä, jota en enää muista – Tähtitorninmäki, 
josta opettajaisäni oli sanonut miten sen vaalea ja matala empi-
rejulkisivu näyttäytyi ylpeänä ja uljaana kuin itä ja länsi yhdessä 
sovinnoksi kättä lyöden, raameinaan maailmanrajat koristeelli-
sesti ilmaan lännen ja idän merkiksi piirtäneet keisarilliset lute-
rilainen Nikolain kirkko ja ortodoksinen Uspenskin katedraali. 
Nämä tiedot päässäni laskeskelin hätäsuunnitelmaa eksymiseni 
varalle mielessäni suunnitellen, jos jotain odottamatonta olisi 
sattunut, joiden avulla osaisin hieman suunnistaa sokkeloisessa 
ja yön pimentämässä kaupungissa, jos tarve sitä vaatisi – tai niin 
ainakin nuoruuden ymmärtämättömyydessäni luulin, sillä en 
ollut osannut vielä silloin laskea sattuman oikullisuuden hyvät 
etukäteisjärjestelyt romuttavan känkkäränkkäluonteen varaan, 
joka esiintyi epäsäännöllisen säännöllisesti ihmisten elämissä, 
tuoden siihen omana eroisuutenaan lisäksi yllättävän erikois-
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mausteen ja lisävärityksensä. Laskin tämän vanhempieni minul-
le osoittaman kohteliaan eleen kokonaan, en yllättävän aikuis-
tumiseni tai kypsyyteni – vaan kiitollisena Sibeliuksen piikkiin.”

Helsinki oli hänelle se lupaus, joka odotti vielä lunastamis-
taan.

”Lähdin heti luvan saatuani kiireen vilkkaa kaupungille kat-
somatta edes kunnolla eteeni mihin suuntaan kuljin, niin lujaa 
pingoin minkä jaloistani sain kielletyn hedelmän maku kihel-
möiden huulillani ajatuksella elämästä jo oppineena, ettei kan-
nata vielä nuolaista ennen kuin tipahtaa, sillä pelkäsin heidän 
huomanneen kauhuissaan erehtyneensä suhteeni arvaamalla 
kamalat ajatukseni tai peräti päässäni sillä hetkellä syntyneet 
uskaliaat aikeeni. Pelkäsin heidän jonkun hyvän tekosyyn pe-
rusteella peruuttavan lupansa houkutellakseen minut takaisin 
juuri saamastani hetkellisestä vapaudesta, niin että kuljettua-
ni kuin päätön kana piston sydämeensä saaneena muutaman 
korttelin verran johonkin suuntaan jos toiseenkin, ei niin väliä 
minne - olin itselleni mielessäni toistellut kuumeisesti - kun-
han pääsisin nopeasti pois eroon ja riittävän kauaksi huuto – ja 
näköetäisyydelle heistä, huomasinkin olevani pahasti eksynyt, 
enkä enää tunnistanut taloja ympärilläni, tai mikä pahinta, en 
nähnyt vaivoin etukäteen opettelemistani Helsingin tunnetuista 
maamerkeistä edes niiden korkeita silhuetteja, sillä loppusyksyn 
ilma oli tehnyt äkisti tunnetut tepposensa: meren ympäröimän 
kaupungin oli kiertänyt vaippaansa muutamassa minuutissa 
mereltä noussut kova ja tiheä hernerokkasumu, minkä edessä 
Lontoonkin kuuluisat sumut olisivat nöyrästi hiljenneet, min-
kä läpi ei nähnyt puolta metriä edemmäs edes omaa kättään, 
vaikka kuinka kovasti yritti sinnitellen siristellä silmiään, kuten 
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minäkin sillä hetkellä tein epätoivoissani.”
Hän oli hädissään ja peloissaan, tietäen samalla jotenkin si-

säisen äänen niin vihjaistessa, että nyt ”se” tapahtui hänelle, 
että hän sai vihdoinkin kokea ”sen” eikä vain haaveilla ikuiselta 
tuntuvasti turhautuen.

”Minua kiinnosti jokainen kohtalaisen ruumiinkunnon ja 
kiinteän kehon omaava miesmäinen mies, joka kantoi uni-
vormua, ja joita sitten tapasin Suomessa sotavuosina kun olin 
itse astunut sotaväkeen, kohonnut upseeriksi ja sain kantaa 
ylpeästi päälläni viiden vuoden ajan univormua ja jalassani kiil-
täviä sotilassaappaita Suomen ja itseni puolesta sydämessäni 
vilpitön ilo ja onnen hekuma jokaisesta niistä hetkestä, jotka 
saattoivat olla viimeisiäni, ja jotka siksi nautin niin totena kuin 
mahdollista, vaikkakin pimeässä ja hämyssä muiden, ei asiaan 
vihkiytyneiden, katseilta visusti piilossa. Tähtitorninmäeltä ja 
tuosta hernerokkasumusta kaikki alkoi varsinaisesti vasta elä-
mässäni. Se oli minun viattoman lapsuuteni loppu ja vastuul-
lisen aikuisuuteni alku niin hyvässä kuin pahassakin. Silloin 
vasta kunnolla ymmärsin itsessäni olevan, ihan kuten Mark 
Twainin kertomuksen Jumala luodessaan ihmisen, paljon sekä 
rohkeutta että pelkuruutta, saaliinhimoa, lempeyttä, rehtiyttä, 
oikeudenmukaisuutta, oveluutta, petollisuutta, jalomielisyyttä, 
julmuutta, pahuutta, häijyyttä, himoa, armeliaisuutta, itsek-
kyyttä, jaloutta, kunniaa, rakkautta, vihaa, alhaisuutta, uskolli-
suutta, totuudenkaipuuta sekä vilppiä. Kirjassa jokaisella maan 
ihmisellä oli aina oleva itsessään nämä kaikki ominaisuudet, 
koska ne muodostivat hänen luontonsa. Mutta Twain ei ollut 
käynyt Suomessa, missä jumalalla jäätyivät pohjoisen lumi-
myrskyissä näpit, ja hän jätti hommansa kesken juuri siinä 



293

kohtaa kun piti puhaltaa suomalaisiin lämpöä ja ymmärrystä.”
Kaikki nämä lapsuuden ja nuoruuden välimaastossa koetut 

tapahtumat jättivät häneen lähtemättömän jälkensä, ja hänestä 
tuli se Tom of Finland, jonka me tänä päivänä tunnemme; 
muistojensa kätköistä ilkikurisena ja ikuisena pikkupoikana, 
joka ei turhia kuvia huvikseen kumarrellut, kun ei ollut tar-
vetta, ja minkä pohjalta hän kurotteli taivaalle noukkimaan 
haluamiaan tähtiä yhdessä muiden ”homopornografiataiteen” 
suurien nimien, kuten mm. Michelangelon ja Mapplethorpen 
kanssa sulassa sovussa yhtään itseään tai taidettaan suomalais-
kansalliseen tapaan häpeämättä. Tom of Finland ei olisi ollut 
mahdollinen ilman vapautumista ja moraaliarvojen romahta-
mista.

Seuraavana vuonna hän oli kaksi kuukautta kesällä Hitlerin 
Olympialaisten aikana 1936 Berliinissä 16 -vuotiaana saksaa 
opiskelemassa, ja pääsi oikein toden teolla aloittamaan univor-
muihailunsa, sillä koko kaupunki oli täynnä kahta asiaa mitä 
silloin eniten hän pikkupojan maailmassaan ihaili, atleettisia 
miehiä ja univormuja. Hän oli ihastunut teatterissa aiemmin 
Henrik Ibsenin Peer Gynth - näytelmän Kairon hullujenhuo-
neeseen. Hän kuvitteli mielessään Berliinissä atleetikko - ja 
univormumiehiä nähdessään faaraoiden muumioiden kirouk-
sen, mikä piili silloin noissa hikisten ja lihaksikkaitten, nyt 
saksalaisten sotilaitten ja urheilijoitten viehätyksessä, jotka 
molemmat olivat samanaikaisesti ikuisesti yhtä arvoituksellisia 
kuin sfinksin hymy ja myrkyllisiä kuin skorpionin pisto. Silloin 
hän oppi, ettei koiraa saanut liiaksi jalostaa, vaan että sen oli 
annettava juosta vapaasti ympäristössä haukkumassa kaikkea, 
jottei siitä tule yksisilmäinen ja vaarallinen raivohullu.
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”Valoa ja varjoja” - 
kirja

Hän oli säästänyt vähäisistä rahoistaan pesämunan valokuvaka-
meraa varten, jonka hän osti yhdessä isänsä ja veljensä kanssa 
osamaksulla Turusta isänsä koulukaverin liikkeestä. Hetki oli 
juhlallinen. Ja vaikka kamara oli yhteinen, oli hän alusta asti 
kiinni siinä kuin kahle ranteesta, ja kamerasta kasvoi hänelle 
kolmas silmä, kuin ylimääräinen käsi kurkotella ohi totutun 
tavanomaisuuden. Eikä hän ottanut jäykistyneitä poseerausku-
via, kuten hän pitkän valotusajan takia jähmettyneitä ihmisten 
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ilmeitä valokuvakaupan ikkunassa katsellessaan kutsui. Hän 
kuvasi liikkuvia ihmisiä. Varasti heidän ilmeensä sellaisena kun 
se oikeasti oli vailla juoniteltua teennäisyyttä naama peruslu-
kemilla, siitä huolimatta että kuvat olivat epätarkkoja ja niistä 
ei saanut aina selvää.

Kaiken tämän hän teki päämäärätietoisesti edeten kohti 
varsinaista maaliaan, sillä hän halusi kuvata pojat ja miehet 
alastomana. Hän jatkoi harjoituksia kuvaamalla öisin hämäriä 
yökuvia, joita muut hänen perheenjäsenensä ihmettelivät suu-
resti. Heidän mielestään nuo epämääräiset kuvat sisälsivät epä-
onnistuneita otoksia, ja aivan liikaa tummaa muodottomuutta. 
Mutta hän tiesi mitä teki. Yöllä pimeässä kuvatessaan hän alkoi 
nähdä edessään kameranlinssin läpi sellaisia muotoja ja värejä, 
joita hän ei päivällä olisi uskonut olevan olemassakaan. Kuva-
tessaan öisin hänen silmänsä mukautui hämärään tavallisten 
värien erottelukyvyn heikentyessä niin, että hän alkoi nähdä 
mustassa ja harmaassa kymmeniä eri sävyjä, jotka kertoivat 
hänelle aikaisemmin päivällä samassa tilassa liikkuneiden ih-
misten mielistä ja ajatuksista kuin myöhempien aikojen läm-
pökamera paljastaen kaikki ihmismielen salaiset metkut mitä 
hän oli hetkeä aiemmin sillä paikalle tehnyt.

Tai niin hän mielessään leikillisesti kuvitteli. Yökuvaukset 
olivat hänelle päivän patoutuneiden näkyjen ja haaveiden 
luvallinen purkautumiskeino, jossa ei ollut häiritsevää valoa 
kultaamassa ja pakottamassa toisilleen vieraat ja vihamieliset 
asiat ja olennot hymyilemään. Se mitä hän näki silmissään oli 
luonnon outoa ja luvatonta kauneutta vaikka muut luulivat 
kuvien esittävän todellisuuden sellaisena kuin se oli sillä het-
kellä kun hän painoi sormellaan laukaisijaa ja kuva tallentui fil-



296

mille Hänelle se oli muuta. Se oli seikkailu ja kokemus. Yritys 
katsoa kuvien läpi johonkin epämääräiseen ja piilossa olevaan, 
jota hän ei vielä onnistunut näkemään vaikka alitajuisesti ha-
muilikin sitä kohti.

Yön äänet ja muodot yhdessä pimeän kanssa muovasivat 
hänet kuuntelemaan omaa sisäistä hiljaisuuttaan ja peilaa-
maan sitä ympärillä olevaan todellisuuteen. Hän alkoi erot-
taa pimeässä ihmishahmoja ja kuulla heidän puhettaan. Hän 
tiesi että mielikuvitus teki hänelle tepposet, mutta halusi tätä 
joka ilta lisää. Hän näki alastomia ihmishahmoja kääriytyneitä 
toisiinsa, koskettelevan toisiaan ja kuiskivan toisilleen helliä 
sanoja. Ja kun katsoi uudelleen, hän näki samalla paikalla vain 
oksan raapivan tuulessa puunkylkeä ja oravan hyppäämässä 
siitä toiselle oksalle. Tästä kaipuusta johonkin hänelle aiemmin 
tuntemattomaan ja vaaralliseen maailmaan, jota hallitsi pimeys 
ja oman mielikuvituksen voima, kasvoi hänelle toinen luonto 
hänen päiväminänsä vastakohdaksi.

Hän alkoi kiinnostua kamerasta myös ihmisvartalon salais-
ten paikkojen ja piirteiden paljastajana. Hän kuvitteli millaisia 
miehet olivat ilman paitaa ja housuja niissä kuvissa missä hei-
dät kuvattiin keskittyneenä omien töidensä keskellä. Lisää vettä 
kiukaalle löi tietämättään hänen isänsä, joka oli liittynyt Kame-
raseuraan, mikä oli julkaissut vuonna 1929 ”Valoa ja varjoja” 
- kirjassaan Edvard Richterin ajatuksia alastonvalokuvauksesta.

”Alastoman kuvaajalta vaaditaan tavallista enemmän vaka-
vuutta ja rehellisyyttä esityksessään. Meidän aikanamme le-
vinnyt ruumiinkulttuuri, joka on hävittänyt ihmisistä paljon 
ennakkoluuloista, epätervettä ja teeskentelevää kainoutta, on 
osaltaan suuresti helpottanut alastonkuvauksia.”
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Alastomat vartalot 
auringonpaisteessa

Innostuin imemään sisääni kirjoista ja lehdistä kaiken valo-
kuvaukseen ja alastonkuvaukseen liittyvän. Kaivoin kirjahyl-
lystämme esille ensin Olavi Paavolaisen vuonna 1929 kirjoit-
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taman kirjan ”Nykyaikaa etsimässä”, ja otin sieltä etsimiseni 
ja kokeilujeni motoksi Paavolaisen sanat ”Aika on vallanku-
mousten ja utopioiden. Menneisyyden totuuksiin ei enää us-
kota. Tulevaisuuden totuudet eivät ole vielä hahmottuneet. Ei 
ole muuta varmuutta kuin nykyisyys – jos kysyt sen totuutta, 
niin se vastaa vain: etsi!”. Niin minä tartuin härkää sarvis-
ta ja aloin kuumeisesti etsiä ja kokeilla kaikkea ympärilläni. 
Piirsin sarjakuvia ja kuvasin kamerallani vielä senkin jälkeen 
kun isäni väitti, ettei meillä ollut varaa niin moneen filmiin 
kuukaudessa, kuin mitä olin ensimmäisen kuukauden aikana 
kuvannut innostuksissani. Se ei minua haitannut. Kuivahar-
joittelin öisin kuvaamalla kaikkea keksimääni kameralinssin 
läpi ilman filmiä, saadakseni mielikuvitukseni silmissä siintä-
viin alastomiin mieshahmoihin reilun näppituntuman. Ruo-
kin eroottista mielikuvitustani Turun kirjaston taidehistorian 
osastolla, jossa selailin salaa muiden silmiltä piilossa norjalaisen 
Edvard Munchin maalauksia alastomista miehistä rannalla, ja 
ruotsalaisen Eugene Janssonin kuvia voimailijamiehistä sekä 
kansallistaiteilijamme, Akseli Gallen – Kallelan Conseptio ar-
tis - maalauksen lumoavan lihaksikasta alastonta mieshahmoa, 
ja symbolistitaiteilija Väinö Blomstedtin kuvaamia alastomia 
nuorukaisia. Skandinaavisen taiteen 1900 – luvun miehet oli-
vat kaikessa komeudessaan viattomasti uudenlaisen vitaalisen 
seksuaalisuuden ilmentymiä minulle, ja näiden maalausten 
alastomat vartalot auringonpaisteessa haastoivat uutta aikaa ja 
uutta suhdetta itseeni ja kuvitelmiini siitä pystyinkö niitä kos-
kaan toteuttamaan omassa elämässään. Minä päätin että kyllä 
pystyn kunhan pidin tasaisen päiväminäni villistä yöminästäni 
visusti erossa tässä leikissä.
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Tähtitorninmäki
”Julkisuuden henkilöiltä kysytään joskus, minne he veisivät vieraansa Hel-
singissä. Vastaan nyt, vaikka toimittajat eivät ole minulta kysyneet: veisin 
ensimmäiseksi vieraani Tähtitorninmäelle katsomaan Helsingin kasvoja 
mereltä käsin.”

-Laura Kolbe kirjassaan Unelmien Helsinki

Ihmiset muistivat aina mitä halusivat, ja eivät muistaneet sitä 
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mitä halusivat unohtaa. Niin hänkin. Hän oli unohtanut kai-
ken sen mistä ei halunnut kuulla enää koskaan mitään, mutta 
muisti nuo ensimmäiset haparoivat hetkensä oman nautin-
tonsa ja toisen fyysisestä läheisyydestä paremmin hyvin koko 
loppuikänsä, varsinkin nyt kun muistinvirkistämiseksi seu-
raavat kuvat vilistivät hänen silmiensä edestä, hänen voimatta 
muuttaa niitä tai tehdä niille yhtään mitään muuta kuin katsoa 
niitä, nähden vihdoinkin kaiken niin kuin ne olivat hänelle 
tapahtuneet ulkopuolisen tarkkailijan kriittisin silmin. Nuo 
kuvat olivat kuin ne oudot äänet, joita jotkut kuulivat vaikkei 
niitä voinut millään ihmisen keksimällä laitteella äänittämällä 
muille todentaa. Näitä tyyliltään ja salaperäisyydellään saman-
laisten efektien aikaansaaneita kuvia päässään selaillessaan, hän 
ensimmäisen kerran yritti itsekseen hymyillä silmäkulmiensa 
kostuessa.

”Olin kävellyt hapuillen jo pitkään vailla alkeellisintakaan 
hajua siitä missä olin, kun kuulin takanani vihdoin auton-
moottorin äänen ja näin juuri ja juuri kahden auton etuvalon 
erottuvan sumun keskeltä pieninä valuviiruina, jotka katosivat 
jo metrin päässä tiheään sumuun, ihan kuin sumu olisi niellyt 
ne ja samalla koko auton. Auto kuitenkin ilmestyi uudelleen 
näkyviin valoineen hetken päästä kokonaisena niin, että ero-
tin sumun keskeltä selkeästi sen ääriviivat ja näin sen olevan 
taksi. Taksi hidasti vauhtiaan pysähtyen kokonaan kohdalleni. 
Se seisoi hiljaa paikoillaan kunnes etuovi aukeni, ja erotin sel-
västi auton sisältä näkyvän käden, joka vinkkasi minua astu-
maan lähemmäs. Epäröin pitkään, sillä olin pelosta jäykkänä 
ja kauhusta kankea, niin elävästi tilanne muistutti näkemieni 
amerikkalaisten kauhuelokuvien karmaisevia sumukohtauksia, 
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etten tiennyt enää hädissäni miksi tämä kaikki tapahtui oikein 
minulle ja olinko unessa, elossa vai jo kuollut.”

Herkkyyksiensä alkuaikoina ja vielä hyväuskoisuutensa lap-
senuskoisena säilyttäneenä, hän piti hyvistä ihmisistä, joiksi 
kuvitteli vielä silloin miehistä pitävät miehet pitäen heitä maa-
ilman kruununjalokivinä ihmisyyden kruunussa, säihkyvinä 
timantteja, joita oli ainakin ilo kuunnella ja katsella. Joiden-
kin läheisten mielestä jopa kattamattomaan idealismiin saakka. 
Tätä puolta hän ei muille hevin näyttänyt eikä puhunut. Joskus 
kännipäissään hän saattoi tulivuoren tavoin purkaantua het-
kellisesti päästäessään tunteensa valloilleen, ja vapauttaessaan 
kaiken sisällään olleen pahan ja hyvän taistelut ilmoille tuulet-
taakseen ahdistunutta arkisisintään. Se oli jäänne heikkoudesta 
ja haavoittuvuudesta, joka juontui murrosiästä. Lapsena hän 
ajatteli vanhempiensa vaikutuksesta, että hyvyyden puolesta 
pitää tehdä jokainen päivä valtavasti töitä; ettei kaikkea sitä hy-
vää mitä ihmiskunta oli saanut aikaan pyyhkäise mennessään 
ne tummat varjot, jotka koko ajan vaanivat odottamassa tilai-
suuttaan tuhota kaikki kaunis, koska ihminen, sekä paha että 
hyvä ja kaikki siltä väliltä, olivat niin heikkoja ja alttiita pahan 
houkutuksille. Vanhemmiten hän kuitenkin kantapään kautta 
oppi, ettei kukaan voinut muuttaa toista, eikä yleisiin asioihin 
voinut kaikesta haluistaan huolimatta kovinkaan paljon itse 
vaikuttaa suuntaan tai toiseen. Siksi hän valitsi toisenlaisen 
tien kuin monet muut hänenlaisensa syrjästä esiin ja ihmisten 
keskelle pyrkineet vapautuksen aikaan tekivät. Hän ei silti ol-
lut hiljaa. Hän piirsi ja loi oman maailmansa sarjakuvamaisen 
todellisuuden puhekuplien sisälle. Täytti ne vain omanlaisilla 
viesteillään, antaen elämän sellaisille uskaliaille haaveille ja toi-
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veille, joilla ei ollut aiemmin ollut kuiskauksina omaa äänitor-
veaan reaalimaailmassa.

”Vihdoin pitkän epäröinnin jälkeen rohkaisin mieleni ja 
astuin taksin ovelle katsoakseni sen sisälle kuka siellä oli, ja 
hämmästyksesi oli suuri; silloin tunsin toista kertaa tuon myö-
hemmin tutuksi tulleen humahduksen päästä jalkoihin ravi-
suttelevan minua, kun näin kuljettajan paikalla hymyilemässä 
minulle sen saman aikaisemmin päivällä kohtaamani komean 
tuntemattoman taksikuskin, johon olin rakastunut tulenpala-
vasti, ja jonka kauniisti kutsuvaa univormua olin pois lähtiessä-
ni hipaissut varovaisesti minkä komea taksinkuljettaja oli huo-
mannut pilke silmäkulmassaan selvästikin maireana hyvillään 
osoittamastani vaivihkaisesta huomiosta hänen komeuttaan 
kohtaan, antaen minulle silloin kiitokseksi saman hymynsä 
kuin nyt, jota en unohtanut silloin kun hän ajoi pois ja auton 
taustapeilin kautta heilutti pitkään minulle kättään jäähyväi-
siksi, joiden aikana nuori rakkaudennälkäinen sydämeni oli 
pakahtua rintaansa, sillä tajusin tuolloin suhteeni häneen ol-
leen kummallisempi ja herkempi kuin minkään muun koskaan 
aiemmin kokemani, koska tunsimme toisemme sillä hetkellä 
vain silmillämme - ja se oli tehdä minusta silloin sokean, sillä 
en uskonut enää koskaan näkeväni häntä, vaan pelkäsin sen 
hetken ja hänen olevan iäksi menetetty unelmani ja rakkauteni, 
joita en enää ehkä koskaan kohtaisi uudelleen.” 

Millaisia hänen kokemuksensa muista pojista olivat ol-
leet? Vähäisiä. Vältteleviä. Ohimeneviä. Toiveita ja haaveita 
enemmän kuin uskallusta sanoa tai suoraa toimintaa. Silmis-
sään sisimpänsä verhona vain tylsää välinpitämättömyyttä ja 
avuttomuutta sen tosiasian edessä, ettei heillä ollut mitään 
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mahdollisuutta peitellä häneltä sisintään, jonka puhkeami-
sesta kukkaan ja lakastumisesta, aika oli säädellyt omat tarkat 
lakinsa; ensin olit nuori ja kaunis, sitten välinpitämätön ja 
vetelä, lopuksi harmaa ja vanha, mutta aina heillä oli silmis-
sään kajastuksena oma salainen puutarhansa hoidettavinaan. 
Ja aina siellä kasvoi se yksi ruusu, jota jokainen helli huolella 
oman aikansa loppuun niin hyvin kuin vain voi tai huonosti 
kuin oli pakotettua itsesäilytysvaistonsa mukaisesti. Eikä sen 
niin väliä heille, oliko ruusu saanut kukkia ja loistaa koskaan. 
Monelle riitti se, että se oli yhä olemassa, ja muistutti heitä 
siitä miten he itse olisivat voineet yhtä hyvin olla samanlaisia, 
ellei vielä kauniimpia kukkivia ruusuja, jos olosuhteet olisivat 
heidän ympärillään olleet toisenlaiset, ja he olisivat silloin kun 
se vielä oli mahdollista, uskaltaneet olla mitä halusivat, tehdä 
”sitä” vielä kun siihen pystyivät sielunsa kyllyydestä aamusta 
iltaan mitään muuta kuin vain ”se” himokkaissa nuorukaisten 
mielissään.

Juuri siksi hän vältteli heitä, koska koki omanikäistensä poi-
kien maailman olleen kuin ikuista teatteria, väkinäistä yritys-
tä säilyttää välimatka henkilön ja naamion välillä, ettei vaan 
mitään vahingollista olisi lipsahtanut julkisuuteen omasta it-
sestään oman itsensä vahingoksi. Hän koki että ennen kuin 
lähestyminen olisi mahdollista, olisi hänen oltava joko jostain 
muualla tai jossain muualla, jotta menneisyys tuhoutuisi ja 
hän kuroisi tuntemattomana kiinni hänen ja muitten poikien 
välillä olleen näkymättömän välimatkan ja voisi aloittaa ikään 
kuin kaiken alusta. Monet pojat nimittäin vierastivat häntä 
juuri siksi, että hän oli opettajien lapsi. Ja siksi hän tiesi ettei 
koskaan uskaltaisi edes haaveilla naapurinpojista, saati sitten 



304

tehdä elettä siihen suuntaan heidän kanssaan.
”Olin levoton ja kiihtyneen utelias siitä mitä tuleman piti 

tämän jälkeen ja hiukan peloissani ensimmäistä kertaa tunte-
mastani hysteerisestä kiihkosta sisälläni, mikä tempaisi minut 
niin täydellisesti otteeseensa, että seisoin kauan ihmettelemässä 
ja toljottelemassa taksin ovella saamatta sanaakaan kakistettua 
ulos suustani, kunnes taksikuski hymyillen näytti minulle kä-
sillään ohjaten, että astuisin sisään ja vetäisin perässäni oven 
kiinni. Kaikki oli niin epätodellista, jonkinlaisen huuruisen 
hunnun peittämää, että en ollut uskoa mitä näin ja koin sil-
loin, sillä olin kirjaimellisesti kuin unessa, en vain tiedä oliko 
kyseessä painajaisuni vai se uni, jota olin aina ennen nukku-
maanmenoa iltaisin toivonut tätä ennen näkeväni, ja olin kai 
nähnytkin kun se nyt näin minulle tapahtui, ajattelin.”

Hän sukelsi näin itsessään omien salaisten toiveittensa muu-
tuttua epätodellisuudesta todeksi, aikaan ja tilaan, missä saattoi 
tapahtua mitä hän ikinä vain halusi. Kaikki oli mahdollista 
ja todennäköistä hänen toiveminälleen, joka kulki tästä lähin 
kuin unessa eteenpäin sulkien pois tavallisen pelkojensa ja lu-
kuisten huoliensa vaivaavan arkiminänsä uudelta tietoisuuden 
tasolta, missä aikaa ja tilaa ei ollut enää olemassa, oli vain va-
paitten päähänpistojen, hurjien mielettömyyksien ja hetken 
hurman rakentamaa suloista toiveikkuutta, joita muistella 
myöhemmin allapäin mutta silti hymyillen.

”Seuraavaksi en oikein tarkkaan muista mitä tapahtui: as-
tuin vain odottavaan taksiin ja suljin oven perässäni. Taksi-
kuski ei puhunut minulle mitään, katsoi minua viettelevästi 
silmää iskien ja hymyili maireasti kauniilla valkoisen täyteläi-
sillä hampaillaan valloittavaa hymyään hetken, startaten sitten 
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sanaakaan sanomatta auton, ja lähti lipumaan yhtä hiljaa hii-
pien autollaan eteenpäin kuin oli kohdallenikin hetki sitten 
yllättäen saapunut sumuverhon keskeltä. Silloin sain hyvän 
mahdollisuuden sitten ensimmäisen hätäisen kerran katsella 
menetetyksi luulemaani haaveellisen rakkauteni komeaa valit-
tua, ja hänen kaunista univormuaan oikein aitiopaikalta hänen 
viereltään melkein hänessä kiinni miehisen kutsuvan tuoksunsa 
haistaen. Hän oli vielä komeampi kuin olin uskaltanut edes 
toivoa.”

Kyseessä ei ollut harha tai ylivirittäytyminen itsensä ul-
kopuolisille herkkyystasoille, vaan nuoruuden kiihottuneen 
luonteen yhtäkkinen, sopivan ärsykkeen sattuessa kukkaansa 
puhkeavan epätodellisuuden kummallinen polku, joita hän itse 
seurasi juuri avautuneilla aisteillaan kuin huumattuna, saaden 
siitä siksi liioitellun kuvan itsestään ja ympärillä olevista asiois-
ta, tehden siitä sen jälkeen mielessään vääristyneen tulkinnan, 
ihan kuin se oman minänsä ulkopuolinen herkkyystaso missä 
hän silloin oli, ei olisikaan ollut oikeaa elämää heijastava reaa-
limaailma, vaan syvää unta, josta herääminen oli tapahtunut 
siirtymällä hänen toiveittensa kautta tähän toiseen, hänen mie-
lestään todellisempaan haavemaailmaan, jonka hän nyt kuvit-
teli siintävänsä silmiensä edessä jossain häntä odottamassa ihan 
kuin häntä jatkuvasti sekopäisyyteen asti riivanneissa märissä 
päiväunissaankin.

”Taksikuskin päällään olleet koppalakki, univormu ja kiil-
tävät nahkasaappaat vielä lumoavampia kuin olin silloin en-
simmäisellä kerralla hänestä muistini sopukoihin kuvia tal-
lentaessani edes huomannut olevan, sillä jostain kumman 
syystä, jota tuolloin en osannut itselleni sanoin selittää enkä 
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ymmärtää, nuo kauniit ja kiihottavat kuvat pakenivat koko 
ajan ihmeellisesti päästäni, särkymällä ja häviämällä tuhka tuu-
leen tai kuin kuvien paikalle pahanenteisesti aina ilmestyvään 
tummaan pilveen – aina silloin kun yritän saada sen silmieni 
eteen muistellakseni tuon kummallisen hetken ihanuutta ja hä-
nen minua suuresti kiihottavaa sulokkuuttaan. Hän oli minulle 
sekä lapsuuteni kömpelöiden sarjakuvieni sankari, joka vaihtoi 
lennosta univormua ja aselajia, ollen välillä kun niin huvitti, 
laivaston matruusi, ja jo heti kohta lentäjä sinisessä univormus-
saan, tai hetken päästä maavoimien tykistöluutnantti omassa 
panssarivaunussaan matkalla tulittamaan vihattuja vihollisia 
etulinjaan. Hän oli juuri kaikki se yksin ja erikseen, mistä olin 
levottomana koko lyhyen nuoruuteni heräävän intohimoni 
poikiin ja miehiin nähnyt; yksinkertaisen kaunis ja viettelevä 
olemus kuin seireeneillä. Hiukset koppalakin alla silkkisiä ja 
valtoimenaan kuin aava meri. Silmät yhtä tummat kuin mustat 
helmet aavikon arvoituksellisen kuninkaan kruunussa; profiili 
kuin kreikkalaisilla ylimaallisilla jumalilla parhaimmillaan - us-
komaton pakkaus päästä jalkoihin.”

Hänen maailmansa oli vielä mieletön siksi, ettei hän ollut 
päässyt poksahtamaan nautinnollisesti räjähtämällä sen kup-
lasta vapaaksi, vaan joutui kaiken kuvittelemaan kuin aitiopai-
kalta sokeana katsova, eikä nähnyt mitä itse kuvittelemassaan 
maailmassa tapahtui, muuta kuin mielikuvituksensa silmin 
teatterissa, missä oli läsnä myös muita kuin vain hän omine 
hurjine ja salattuine haluineen. Siksi kaikki oli niin vimmaista 
ja repivää hänestä ja hänelle. Ja hän oli enemmän kuin herk-
känä altis syttymään kuin juhannuskokko, tai sulamaan kat-
seista kuin jäävuori auringonpaisteesta; säikkymään yhdestä 
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risahduksesta ja jämähtämään kauhusta niille sijoilleen kuin 
paskat housuissa. Siksi hänen oli otettava rohkeasti eteenpäin 
tämä askel ”asiat ei ole hoidettu niin kauan kuin niitä ei ole 
hoidettu kunnolla” – periaatteella ryyditettynä.

”Jokainen hänen eleensä, katseensa, sormenliikkeensä ja 
katseensa olivat kuin kaunista omista suloistaan nauttimaan 
kutsuvaa hehkeää tanssia itsensä ja oman onnensa autuuden 
kiimahekuman ympärillä, ja hän itse kuin roomalaiseen mar-
moripatsaaseen ikuistettu miehinen komeutensa loistamassa 
majakan tavoin haaksirikkoa pelkääville ja hukkumassa vielä 
hetki ennen tietoa hänen todellisesta olemuksestaan olleille 
kokonaisille laivastoarmadoille, kuin valoa heille kutsuvasti 
vilkuttaen täyttymättömien toiveiden ja kiellettyjen nautinto-
jen poukamaan hetkeksi hengähtämään vaanivilta myrskyiltä. 
Ja kaiken hänessä näkemäni ja kuvittelemani ihanuuden li-
säksi näin hänen univormunsa lävitse miten hänen kehonsa 
maidonvaalean ja karvattomasta ihostaan pullistelivat hyvin 
muodostuneet rintalihakset, ja niissä kirsikan tavoin punas-
telleet mehevän paksut ja pystyssä sojottaneet nännit kuin ih-
meenkaupalla luotuina jo syntyessään valmiina nuoltaviksi ja 
imettäviksi. ”

Oli paljon syitä miksi hän pelkäsi omia tunteitaan ja ha-
lusi pitää ne yksityisenä asianaan piilossa. Mutta myös miksi 
moni muu samanlainen ja saman ikäinen poika valitsi hermoja 
raastavan hulluuden ja sen ikävät sivujuonteet, juoppouden, 
väkivallan, yleisen sekoilun, velttouden ja epäsosiaalisuuden 
sekä monet muut itsesääliset pakokeinot kestääkseen oman 
salaisuutensa hautautumisen oman ruumiinsa rappioon. Kou-
lussa heille nimittäin kerrottiin homouden olevan kirkollisessa 
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mielessä ankara synti ja maallisessa kova rikos, josta rangaistiin 
yhä, vaikkei enää niin rankasti kuin Heikki Pekanpoikaa ja 
Heikki Minkonpoikaa, jotka olivat Suomen ensimmäiset ni-
meltä tunnetut homot. Heidät poltettiin roviolla Taivassalon 
pitäjässä Kyynelten kallioksi sanotulla mestauspaikalla vuonna 
1665, kun he työskentelivät renkeinä Pappilassa, jonka isäntä 
oli päällisin puolin ankara hengenmies, Claudius Brennerus, 
joka varoitteli erityisesti pappilassa usein vieraileville nuoril-
le erityisen vastenmielisenä ja pirun keksintönä pitämistään 
runkkaamisista, eläimiin sekaantumisista, sekä miesten väli-
sestä seksistä. Hän kuljeksi tiluksillaan haukkana seuraamassa 
palkollistensa vapaa-ajan viettoa, eikä katsonut hyvällä silmällä 
Heikkien viehtymystä olla jatkuvasti tekemisissä keskenään, 
kunnes eräänä iltana hänen pinnansa paloi ja hän poltti kirjai-
mellisesti renkipolot inhoamastaan poikarakkaudesta karrelle. 
Siksi hän vastusti juuri tällaisen kristillisen moraalin olennai-
sesti itsekästä luonnetta. Hänen mielestään kristinusko erotti 
jokaisen ihmisen velvollisuuden tunteet muiden ihmisten int-
resseistä vain siksi, että jokin itseä kiinnostava vaikutin tarjot-
tiin korvaukseksi tästä kieltäymyksestä.

”Sitten huomasin hänen kourivan vaivihkaisesti etumustaan 
ja sieltä pullottavaan ison kullin. Minulle hän oli siitä lähtien 
jo pitkän aikaa kiimaisessa ja tyydyttämättömässä pojanmie-
lessäni toivomani maailman komein mies, jolla oli kutsuvan 
olemuksensa ja täydellisen kehonsa lisäksi selvästikin kova halu 
ja tarve nussia minua täysillä pannen puhkuen ja äänekkäästi 
kuin viheltävä höyryveturi joka reikään, ja mikä parasta: se 
olisi ensimmäinen kertani, ja vielä millaisen miehen kanssa, voi 
juku! Ja jos ensimmäinen kertani olisi näin lupaava, ennusti se 
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minulle todennäköisesti hienoa uraa Eroksen vallassa olevana 
kauneuden ja mieskiiman uskollisena palvelijana.”

Sumu alkoi hälvetä, ja hän alkoi nähdä ikkunasta ensin isoja 
tummia möhkäleitä, ja sitten niistä sumun yhä edelleen hävi-
tessä hänen silmistään isoja vanhoja kivisiä kerrostaloja, joista 
hän päätteli heidän ajelleen jossain vanhan idyllisen keskustan 
tuntumassa, sillä hän oli huomannut samoja vanhoja kerros-
taloja, mitä oli aiemmin kulttuurikävelyillä perheensä kanssa 
nähnyt jokavuotisten Helsingin - matkojensa yhteydessä. Sen 
verran hän tarkkaili hyvämuistisena reittiä, että tunnisti aina-
kin kirjailijoiden entisiä taloja, missä he olivat asuneet; Aleksis 
Kiven Simonkadulla, ja Olavi Paavolaisen Museokadulla, F. 
E. Sillanpään Temppeliaukion lähellä Fredrikinkadulla sijain-
neen talon, sekä Engelin aukion etelälaidan, missä Juhani Aho 
tähysteli patsaana merelle päin entisen Armfeltintien kotinsa 
vieressä.

”Samalla kun näitä mietin, tunsin miten oma pieni ja kork-
kaamaton, melkein lähes vielä runkkaamaton pojankullini 
housuissa koveni, ja näin taksikuskin katselevan sitä yhtä kiin-
nostuneempana kuin minä olin hetki aiemmin katsellut hänen 
housunetumuksensa pullistelua ja kourimista, joten kouraisin 
heti perässä itsekin ensin varovaisesti hipaisten omaa etumus-
tani, ja kun sitten näin hänen katseensa nauliintuneena silmät 
tapittaen etumukseeni kuin se olisi ollut ainoa asia maailmassa 
sillä hetkellä mikä häntä innosti ja kiinnosti, kouraisin sitä 
vielä pari kertaa vastatakseni tähän salamerkkien välittämään 
kutsuun nussia keskenämme niin selvästi viestittäen himokasta 
halukkuuttani, että hänelle ei jäänyt epävarmuutta halustani 
olla tänään hänen lemmittynsä ja sydänkäpynsä sen pienen 



310

ohikiitävän hetken verran, mitä kesti kun hän sai hinkattua 
itsestään ulos omilta poikavuosiltaan alkaneen päättymättö-
män, ja nivusissa kuumeen lailla alituisesti pakottavana mie-
henkaipuunsa alkaneen hurjan himonsa miehisestä kehostaan 
vuorostaan nyt minuun, siirtäen kuin vampyyri puremallaan 
samalla minuun itsestään loputtomien ja pitkältä tuntuvien 
levottomien öiden kiroukset ja kaipuut tähän samaan alku-
hetkeen, tähän ensimmäiseen kertaan, ja niihin ensimmäisiin 
hyvän aallon humahduksiin, mitä juuri sillä hetkellä kehossani 
koin kun mieleni alkoi valmistautua etukäteen saavuttaakseen 
sen mitä olin koko siihen astisen elämäni vielä vain salaa mielis-
säni haaveillut – siirtääkseni sen sitten, kun aika oli kypsä ja oli 
minun vuoroni muuttua saalistettavasta saalistajaksi aikanaan 
seuraaville polville kirota ja kiittää minua saamastaan pure-
masta nähdä auringonvalossa maailma eri lailla vinossa kuin 
monet muut – sillä lisäyksellä, että heidän aikansa moderni 
vanhus sai valita oman ikänsä, koska sillä hetkellä hän viisaasti 
ajatteli vähiten omaa kuolemaansa, ja sen ylimaallinen kauneus 
miehisen kiimaisessa villeydessä ja hurjuudessa hiki ähkivistä 
ja puskevista kehoistaan hekumansa huipussa valtoimenaan 
valuen.”

Ja vaikka häntä alkoi pelottaa, hän aavisti mitä tuleman piti. 
Hän halusi saada itseensä ”sitä” eikä vain isänmaallis – uskon-
nollisen, uhrautuvan ja hyvyyttä ylikorostavan sekä synnit-
tömäksi itsensä tällä tavoin pesseen tekopyhän – ja hurskaan 
ympäristönsä viljelemiä kauniita sanoja uhraavasta, yleiseen 
hyvään pyrkivästä, ja sitä täysin sielun ja ruumin voimin ylei-
sen edun nimissä toteuttavasta rakkaudesta, jossa henki, ajatus, 
suunta ja tarkoituksenmukaisuus olivat tärkeämpiä kuin eroot-
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tinen rakkaus. Hän ei uskonut siihen eikä halunnut hyväksyä 
muiden tyrkyttämänä ainoana vaihtoehtona, että näkyvä maa-
ilmamme olisi ollut vain koko näkyvä ja tarjolla ollut totuus.

Hänestä se oli paljon suuremman ja salaperäisemmän maa-
ilman heijastumaa, jossa eroottisuus oli elämän polttoaineeksi 
saatua ylimaallista oman olemassaolon syvällistä oivaltamista, 
tai oikeammin, kun sitä pystyi muitten häiritsemättä itsessään 
estoitta toteuttamaan, sen elämistä todeksi niinä tihentymi-
nä, joilla eroottinen maailma hänenkin olemukseensa painoi 
väistämättä niin valveilla kuin hereilläkin jälkensä, sillä hän oli 
juuri ilokseen huomannut uusia ja ihmeellisiä puolia itsessään; 
miten hänen sisälleen oli rakennettu rakkauden sisäinen kello-
järjestelmä ja hänetkin siten muitten tavoin ohjelmoitu aavis-
tamaan, oivaltamaan ja syttymään sekä palamaan rakkauden 
soihtuna kylmän maailman keskellä, jossa hänen innokas ja 
itseään estoitta sekä eroottisesti toteuttava ihmisyytensä toteu-
tuisi ja puhkeaisi vasta silloin kukkaansa, kun hän kaipasi tätä 
kuollakseen ensin etsien ja lopulta löytäen tämän maailman 
sisältään, nauttimalla oman kehonsa tarjoamista iloista niinä 
pieninä hetkinä kuin vain pystyi.

”Olimme hiljaa koko matkan ja minua alkoi vaivata jokin, 
josta en saanut jännitykseltäni ihan heti selkoa, mutta kun hä-
nen hahmonsa alkoi kutistua ja menettää silmissäni muoton-
sa hänen hiljaisuutensa takia, aloin epäillen pelätä oliko tässä 
jutussa koira sittenkin kiusakseni haudattuna silmänlumeena 
– oliko tämä totta vai pelkkää sumun aiheuttamaa näköharha 
ja sekavuustila, missä risteytyivät salaiset toiveeni, haluni ja 
odotukseni odottamattomalta tuntuvaan säähän, ja sen päässä-
ni sekametelisopaksi keittämään epätodellisuuden keitokseen, 
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sillä yhtäkkiä hänen olemukseensa hiipi jostain tyhjästä kuin 
varkain selvästi aistittavissa oleva demoninen vaara ja jännitys. 
Aloin aavistella kaikkea mahdollista pahaa mitä tämä hiljai-
suus tarkoitti, unta en nähnyt siitä olin varma etteivät asiat 
menneet tästä eteenpäin niin kuin olisin halunnut. Katsoin 
häntä uudelleen, mutta hän oli jähmettynyt paikoilleen kuin 
patsas eikä ettei hän hiiskunut koko aikana yhtään sanaakaan, 
tuijotti vain pitkiä aikoja kuin tyhjää vuoroin eteensä, vuo-
roin minuun persoonattomia katseita luoden, niin että tulin 
siitä hieman kiusaantuneeksi ja aloin siksi pelätä mitä pahaa 
saattaisi hetkenä minä tahansa tapahtua, sillä huomasin, että 
mitä edemmäksi matkamme jatkui, sitä varautuneemmaksi ja 
sulkeutuneemmaksi hänen käytökseensä tuli.”

Hän oli hyvin rohkea ja erikoinen kyetessään pelkällä tah-
donvoimallaan viemään halunsa tekojen asteelle huolimatta 
poikkeustiloista. Jo nouseminen autoon oli edellyttänyt hä-
neltä voimakasta henkistä mielenlujuutta ja vakaan ihmisen 
päättäväisyyttä sekä valmiina taistelemaan olevaa rohkeutta, 
mikä ei ollut mitään jokaisen pikkupojan vastuutonta uhka-
rohkeutta, vaan päättäväistä mieheksi tuolla samalla hetkellä 
muuttuneen nuorukaisen halua uskaltaa katsoa kortit loppuun 
saakka omasta jännityksestä ja hienoisesta käsien vapinasta 
huolimatta. Hän vilkuili eteensä ja taakseen kuin etsien pako-
reittiä, jos jotain kamalaa olisi sattunut hänelle tapahtumaan. 
Auto heittelehti puolelta toiselle ja huojui kuin hajoamassa 
ollut heinälato, samaan aikaan kun tiessä olevat kuopat tekivät 
matkasta yhtä kärsimystä.

Hän nieleskeli pohjamutia myöten äänekkäästi kuin huo-
kaisten joka kerta kun auto osui tiessä olevaan kuoppaan. Ja 
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risti salaa haarojensa välissä pitämänsä hiestä märät kätensä 
ristiin kuin rukoillakseen korkeimmilta voimilta suojelusta sen 
edessä mikä häntä mahdollisesti odotti matkan päässä, vaikkei 
hän vielä edes tiennyt mitä – hän vain odotti vain jännityk-
sen ja pelonsekaisin tuntein vääjäämättömäksi alitajunnassaan 
kutsumansa kohtalon täyttymistä sen seurauksena ”sen” saa-
mista: hänen korkkaamistaan, vihdoin – hän ajatteli - elämäs-
sä myöhemmin odottavia iloja varten. Pelkkä vilkaisu kuskiin 
olisi saanut kenet muun hänet nähneen katsojan kananlihalle 
silkasta kauhusta ja pelosta, niin hurjia olivat hänen vaivihkai-
set naamanilmeensä ja silmiensä hurjat mulkaisut, jos ne olisi 
voinut nähdä suoraan auton etulasin lävitse. Mutta niitä hän 
ei jännitykseltään ollut huomannut – vain aavistellut pitkän ja 
vaivalloisen hiljaisuuden keskellä.

”Siksi aloin pelätä häntä ja pelkäsin pahinta. Hän alkoi pä-
lyillä ensin vaivihkaisesti, sitten hieman selvemmin epäröiden, 
väliin minuun huolestuneita silmäyksen luoden, väliin katsoen 
eteensä hämillään, ihan kuin siellä ei olisi enää ollut edes tietä 
– ollen yhtä epävarmana kuin ensimmäistä kerta autonrattiin 
päässyt nuorukainen, sen jälkeen kun oli saanut jostain ihme-
kumman syystä suurella työllä ja tuskalla suoritettua ajokortin, 
mutta tiesi ettei ollut vielä valmis pitkään aikaan ihmisten il-
moille autonrattiin muun liikenteen sekaan hääräämään täys-
valtaisena kuskina.”

Mutta ei taksikuski ollut ajotyylissään mikään kokematon 
kuski, sen hän sai huomata taksikuskin väistellessä taitavasti 
kaikkia niitä esteitä, joista hälvenevästä sumusta huolimatta 
heidän eteensä ilmestyi koko ajan heidän matkaansa häiritse-
mään, ihan kuin hän olisi aavistanut jo kaukaa niiden vaanivan 
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olemassaolon, niin kuin taisi aavistaakin. Engelin aukion jäl-
keen taksikuski kierteli ja kaarteli ihan kuin jotain etsien vielä 
hiljaa madellen hetken Ruttopuistossa, ajoi sitten verkalleen 
Esplanadin kautta Eiranrantaan koko ajan silmillään kuin jo-
tain etsien.

”Se oli turhaa, niin ensisilmäykseltä luulin, sillä sumu oli 
karkottanut lähes kaikki kävelijät kaupungista, lukuun otta-
matta siellä täällä näkyviä yksinäisiä miehiä ja poikia; vasta 
sumun hävitessä näkymättömiin heidän edestään kuin taivalla 
pilvet kuun edestä, tajusin mitä hän etsi ja mitä nämä yksi-
näiset mieshahmot olivat oikein täällä tekemässä: heitä istui 
kuin kottaraisia puhelinlangoilla suurina parvina puistonpen-
keillä, tai seisoi parittain jonoiksi asti puistonkulmissa toisiaan 
odottavan näköisinä haaveellisesti katsellen, kädet taskuissa ja 
tupakkaa tuprutellen aikansa kuluksi, yrittääkseen sillä tavoin 
peittää silmissään kuuvalossa paljastavasti vilkkuneen valtavan 
kullin - ja perseenhimonsa, mitä varten he olivat täällä joka 
ilta sään niin salliessa, ja ei niin väliä vaikkei sallinutkaan, kyt-
täämässä kielletyn ja himoitun hedelmän perään suu kuolasta 
valuen epätoivoisina ja riivattuina järki päästä kadoten.”

Hän avasi vaivihkaa auton ikkunalasin niin että hän saattoi 
tuntea sadeilman suutelevan hellästi ikkunaraosta tihkuessaan 
kasvojaan. Ulkoilma ei paljastanut hänelle mitään. Se oli yhtä 
tyhjä tuoksuista ja elämänäänistä kuin edessä häämöttänyt tie. 
Kukaan ei tullut heitä vastaan eikä ketään näkynyt missään. 
Kaikkialla oli haudanhiljaista. Ei edes tuuli suhissut puiden 
latvoissa eikä oravia tai lintuja näkynyt, mikä tuntui hänestä 
kummalliselta. Ihan kuin kaikki heidän ympärillään olisi ollut 
vain kuollutta kuvaa vailla ääntä.
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”Jos en olisi ollut niin varma mitä lopulta tapahtuu, minun 
olisi pitänyt tässä vaiheessa hypätä autosta ulos ja juosta sum-
mamutikassa päin pimeää, ja yrittää löytää jostain apua. Mutta 
en hievahtanutkaan paikaltani. Olin vain hiljaa ja katsoin vain 
eteeni lasittunein silmin. Tuntui kuin jännitys olisi ruuvannut 
minut penkkiin magneetin tavoin enkä saanut itseäni irti mil-
lään. En edes yrittänyt. Kaikki voimani kului jännittämisessä 
ja siinä ettei se olisi näkynyt ulospäin. En halunnut että taksi-
kuski olisi huomannut minun pelkäävän. Auto jatkoi heitte-
lehtimistään niin, että aloin epäillä taksikuskin olevan kännissä 
vaikka tie oli sateen jäljiltä liukas. Yhtäkkiä hän pysäytti auton 
ja kääntyi minuun päin, ja hymyillen lausui rauhallisesti tietä 
kädellään osoittaen minulle.

”Älä pelkää sinua kutsuu tämä katu, sen avoin vilinä ja ih-
miset vaikka nyt sataa ja on hiljaista, näet sen kaiken kun suljet 
silmäsi, ja eteesi tulee viettelevän salaperäinen katu: tämä katu 
täynnä odottamattomia sattumia ja ihmisiä, avoimia mahdol-
lisuuksia ja sitä kaikkea, josta ei voi iltasadun ja iltarukouk-
sen maassa ääneen puhua kukaan sellainen, joka haluaa pysyä 
kunniallisen ihmisen kirjoissa – mutta kuka nyt haluaisikaan! 
Kun on pimeä se taas laskee verhonsa kadun ylle. Kutsuu esiin 
koloistaan ja alkaa tanssia omaa ikiaikaista soidintanssiaan. Ja 
vasta kun olet vanhenemaan päin, alat todella kaivata sitä. Et 
kuvittele tai vain haaveile siitä vaan elät sitä. Se on tässä edes-
sämme vieläkin yhtä muuttumattomana kuin silloin ensim-
mäisen kerran kun näit sen reissumme aluksi, sillä olemme 
kiertäneet vain ympyrää sumussa, eikä se kumma kyllä kulu tai 
mene siitä rikki vaikka sitä käyttäisit niin paljon, että saat siitä 
rakot jalkoihinsa. Vain yöllä katu oli sitä mitä halusit. Päivällä 
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sillä oli oma julma tarkoituksensa hämätä. Mutta kuka nyt 
haluaisikaan sitä päivällä kulkea!”

Vasta nyt hän katsoi taksikuskia suoraan silmiin nähden niis-
sä omat ihmettelevät lapsensilmänsä peilin tavoin muuttumas-
sa kysymyksiä esittäneestä nuorukaisesta niihin vastanneeksi 
aikuiseksi mieheksi, ja hän rohkaistui kysymään taksikuskilta.

”Miksi se oli sellainen?”
”Kukaan ei tiedä, se vain oli.”
”Muuttuiko se koskaan?”
”Sitäkään kukaan ei tiennyt tai muistanut.”
”Se vain siis oli?”
”Se oli ja ei ollut.”
”Mitä tarkoitit?”
”Joillekin se oli ja toisille taas ei.”
”Riippui mistä?”
”Tänään kun satoi ja mereltä tullut sumu kääri kaupungin 

vaippaansa, se ei ollut olemassa sellaisena katuna kun kaikki 
päivällä menevät sen tunsivat.”

”Miksi?”
”Se muuttui muistojen kaduksi.”
”Yhtäkkiäkö kuin salama kirkkaalta taivaalta?”
”Ei vaan pimeydestä ja tyhjyydestä.”
”Salaperäisesti?”
”Kuin porttina toiseen maailmaan!”
”Millaiseen?”
”Saat sen kohta nähdä.”
”Miksi?”
”Se on sinun salainen maailmasi!”
Hän oli hetken hiljaa hengittäen syvään ja rauhallisesti sydän 
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rinnassaan kiivaasti pamppaillen. Eikä hän enää tiennyt oliko 
kaikki tämä unta, pilaa, harhaa, vai vain hänen itsensä hädis-
sään mielessään keksimänsä valkoisen valheen varalle meriseli-
tys sille, että hän oli eksynyt omissa seikkailuissaan liian kauak-
si turvallisista rajoistaan; rohjennut kuvitella itsensä pyrkimässä 
kotinsa kasvatuskielellä sanottuna alaikäisyydestään huolimatta 
sellaisten tuntemattomien päämäärien saavuttamisiin, joita ei 
oltu pienimmissäkään määrin sallittu edes hänen vanhemmil-
le sisarilleen, joilla oli sentään tunnetusti hyvän kasvatuksen 
aikaansaaman kuuliaisuuden ja altruistisen luonteen suomaa 
hillittyä harkintakykyä, ja malttia edetä vieraissa asioissa ja 
tuntemattomissa ympyröissä vahingoittamatta itseään ja per-
hettään kun hän kysyi taksikuskilta varovaisen toiveikkaasti.

”Olemmeko jo perillä?”
Hän ei saanut kysymykseensä vastausta, mutta siitä huo-

limatta rauhoittui ja rentoutui ensimmäisen kerran matkan 
aikana niin, ettei tuntunut enää istuvan penkissä kiinni kuin 
magneetilla siihen sidottu, vaan mietti vapaasti kertaalleen 
asiaa: aivan oikein, hän vakuutteli, ettei tässä ehkä sittenkään 
ollut syytä hysteriaan tai mitään suuren suurta vaaraa. Ihan 
pientä vain, sillä hän ei ollut uhattuna. Itse asiassa taksikuski 
oli vastaus hänen toiveisiinsa saada olla kahden kesken komean 
univormupukuisen miehen kanssa hetken muitten koko ajan 
vierellä typerillä kysymyksillään ja tuppaavalla läsnäolollaan 
häiritsemättä.

Sitä paitsi hän mieltään lisää rauhoittaakseen vakuutteli 
taksikuskin pelastaneen hänet todennäköisesti joltain vielä pa-
hemmalta, hän järkeili; kaupunkihan oli pimeän aikaan täynnä 
hulluja sekopäitä, mitä epämääräisempää ja vaarallisempaa ir-
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rallista ainesta pahimpaan dickensiläiseen röyhkeyteen kiedot-
tuna, aina valmiina ryöstämään ja pahoinpitelemään kaikki 
ne suojaamattomat onnettomat, jotka uskalsivat liikkua omin 
päin ilman turvaa pimeässä.

”Malta mielesi!”, taksikuski vastasi hänelle pitkä tauon jäl-
keen jatkaen.

”Ei tässä enää pitkä matka ole Tähtitorninmäki näkyy jo 
horisontissa, käyn siellä kääntämässä auton kaupunkia kohti!”

Tähtitorninmäki! Sen hän tunsi ja tiesi nyt missä he olivat 
eikä enää pelännyt lainkaan. Ei hänellä ollut hätää, hän jatkoi 
vakuutteluja. Istuihan hän komeassa autossa viehättävän kus-
kin vieressä ajellen sinne tänne vain siksi aikaa, kunnes sumu 
olisi hälvennyt kokonaan, käytyään ensin Tähtitorninmäellä 
kääntämässä ison auton, taksikuski kysyisi varmasti häneltä 
osoitteen ja veisi hänet selitysten kera takaisin turvallisesti ho-
telliin perheensä huomaan.

”Hm!”, taksikuski mumisi epäselvästi jotain itsekseen.
Punnitessaan asioiden järkevää ja ei – järkevää puolta, hä-

nessä sai vallan taas hänen itsekehittelemänsä, ”selittämät-
tömien kohtaloitten kaipuu” - politiikkansa, ja hän kallistui 
toistelemaan kaiken olevan tapahtumassa niin kuin oli joskus 
kauan sitten hänen kohdallaan tähtiin kirjoitettu, koska juttu 
alkoi vaikuttaa hänestä ennestään kovin tutulta, sen edetes-
sä kohti hänen haluamaansa täyttymystä; ihan kuin hän olisi 
haistanut, nähnyt tai tuntenut osia tästä aiemmissa kuvitel-
missaan ja unissaan. Ihan kuin kaikki tämä oli elokuvaa, jota 
hän näki pätkittäin leikattuna vain hieman eri osiin pantuna, 
ja esitettiin siksi niin hassunkurisesti ”perä edellä”, hän luuli. 
Tai että hän olisi nähnyt ennakolta jonkun silmiensä ohitse 
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vilahtaneen tutun yksityiskohdan, jonka tunnisti nyt, osaten 
sitä kautta yhdistää sen tähän hetkeen. Toisaalta hän mietti 
saattavansa kuvitella yllättävien tapahtumien jännittävyyden 
vielä enemmin vilkastamassa mielessään kaiken, eihän sumu 
ollut vielä kokonaan hälvennyt eikä se todellinen maailmakaan 
vielä kurkistellut selän takana muistuttamassa häntä, hänen 
huolissaan hotellissa suunniltaan olleesta perheestään, ja mitä 
todennäköisimmin mahdollisesti hänen peräänsä hälytetystä 
poliisipartiosta.

”Hm!”, taksikuski jatkoi epäselvää muminaansa mistä hän 
ei saanut mitään järjellistä tolkkua.

Kaikki tuntui sekavalta ja järjettömältä ja tapahtuvan hänelle 
liian nopeasti kuin nopeutetussa filmikelassa; ensin matka Hel-
sinkiin, sitten tämä unelmien mies ja kaiken sisäänsä imenyt ja 
muuttanut sumu. Niin nopeasti kaikki tapahtui hänelle, ettei 
hän ehtinyt itse mukaan. Ihan kun se ei edes liittynyt häneen 
millään tavalla, hän ajatteli, Ihan kuin kaikki olisi etukäteen 
ohjelmoitu häneen ja hän olisi vain kaiken sen tahdoton väli-
kappale, toteuttaja eikä kokemus kuulunut hänelle, vaan jolle-
kin muualle, joka vain käytti häntä tyhmempänä ja kokemat-
tomampana hyväkseen saadakseen nautintoa. Hänestä tuntui 
kuin asiat vain tapahtuivat hänelle, ja hän oli niiden tahdoton 
kumppani ja hiljainen yhtiömies, joka oli näyttämö – ei muuta 
– näille tapahtumille, jotka menivät ja tulivat hänen kauttaan 
jatkaen kellon tarkkuudelle eteenpäin muihin samanlaisiin, 
joiden aika oli tullut, ja jotka odottivat vuorostaan kokevan-
sa kaiken sen mitkä hän oli haaveilemalla kutsunut luokseen. 
Mutta nyt hänestä tuntui ettei se ollut hän joka näin teki, vaan 
joku muu hänen sisällään, joku jolla oli vahvempi ja käskeväm-
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pi ääni, ja joka sai aina tahtonsa lävitse sama se kuka oli kohde 
tai mikä oli aika, niin vahva oli tuon kutsun voima maailmassa.

”Sumu oli jo lähes kokonaan hälvennyt. Kiihtynyt tihkusa-
de oli muuttanut ilman kevyen utuiseksi verhoksi, minkä läpi 
näki juuri ja juuri kuin muovisen suihkuverhon. Huomasin 
meidän tulleen lopulta Kaivopuiston nurkille. Kiertelimme 
ensin hieman ympyrää, ja ohitimme sitten Kaivopuiston pää-
portin kupeessa Pyhän Henrikin kirkkoa vastapäätä sijainneen 
hulppean marmoripalatsin, jonka sivustaa tiesin isäni asian-
tuntevien kulttuuriopastuskävelyjen jäljiltä komistavan Emil 
Wikströmin kalevalainen friisi ja, Gunnar Finnen reliefit, 
eläinhahmot ja koristelaatat sekä Olga Gummerus – Ehrströ-
min lyijylasityöt. Seuraavaksi kaarsimme Kaivopuistonrannan 
keski-eurooppalaista rantabulevardia pitkin nasta laudassa koh-
ti huippua, Robert Stigellin Haaksirikkoiset – patsasta, joka 
kruunasi koko Tähtitorninmäen, ja jonka äärelle tullessamme 
taksikuski pysäytti äkisti autonsa. Vasta nyt uskalsin pitkän 
tauon jälkeen katsoa tarkemmin häntä, hän ei ollut enää niin 
miehekäs kuin miltä hän ensisilmäykseltä oli näyttänyt.”

Hän oli jo ennen Tähtitorninmäkeä nähnyt ikkunasta ul-
kona vilkastunutta liikettä. Alhaalla yksinäisiä poikia ja mie-
hiä käveli kädet taskuissaan, tai tupakkaa poltellen siellä täällä 
kuin toisiaan kartellen ihan kuin heitä ei olisi ollut olemassa-
kaan. Ja kun he olivat nousseet Tähtitorninmäentielle heitä 
vastaan käveli ylös ja alas yksin ja ryhmissä toisiinsa nojaillen, 
kädet toistensa kauloilla tai vyötäisillä. Keskivaiheilla muutama 
merimies seisoi kädet haarojenvälejään hieroen puuta vasten 
toisten miesten katsellessa. Kauempana pusikossa hän näki pal-
jaan pyllyn pomppivan edestakaisin villisti laukaten ja kaksi 
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nuorukaista housut kintuissa toistensa kulleja runkkaamassa. 
Ylhäälle päästyään hän hieraisi silmiään, koko paikka oikein 
kuhisi nuoria poikia ja miehiä. Hän näki kaikki hänelle myö-
hemmin hyvinkin tutuksi Tähtitorninmäellä tulevat homotyy-
pit; nuoret faunimaisen kauniit joliladit, naismaiset kikattajat 
sekä muut parfyymeille vahvasti tuoksuvat ja silmäluomiaan 
maalailevat pyllynpyörittäjät, lihaksikkaat urheilijanuorukai-
set herkullisine räystäsperseineen, pitkät, lyhyet, laihat, pak-
sut ja kaikki siltä väliltä olevat homot; komeat raskaan työn 
tekijät, kukkoilevat univormumiehet, kujeilevat ja kiimaiset 
merimiehet, himokkaat työläiset, rahaa palveluksistaan käsi 
ojossa pyytelevät joutomiehet, varastelevat pummit ja uhkai-
levat rikolliset, maalta kaupunkiin kullin perässä karanneet 
pelokkaat aviomiehet, kokeilunhaluiset ja ujot biseksuaalit ja 
homohakkaajien ilkeästi virnistelevät ja vuoroaan puistonpen-
keillä odottaneet satelliittikaupunkiarmeijat.

”Hetken minä epäröin ja pelkäsin heitä kun heidät ensim-
mäisen kerran näin. Kaikki unieni miehet ja pojat täällä yhtä 
aikaa kuin minua varten. Kuin unessa.”

Ja sanoi laki mitä ikävää sanoi heidän haluistaan ja tarpeis-
taan, he eivät siitä välittäneet vaan uhmasivat pelko sydämeensä 
kätkettynä ilta illan jälkeen oman terveytensä, asemansa ja tu-
levaisuutensa uhalla Tähtitorninmäellä kunnioittavasti himoil-
leen ja haluilleen hukaten kullinkaipuuseen oman elämänsä ja 
tulevaisuutensa taistellen sen puolesta, että saivat tavata toisia 
samanlaisia päivisin suureen massaan hukkuvia ja itsensä pii-
lottaneita, himoissaan kärvenneitä miehiä ja ”miehimyksiksi” 
kutsuttuja miehenkuvatuksia, vaihtaa kuulumisia keskenään, 
juoruilla uteliaasti kysellen mitä sille ja sillekin kuului, tai oliko 
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sitä ja sitä näkynyt, näytellä hetken verhojen takaa mustasuk-
kaista ja omistavaa toisesta miehestä riippuvaista yksinäistä ja 
kaipaavaa miestä, tai tämän uudesta rakkauden kohteesta, olla 
kateellinen ja ilkeä kuin pahaiset juoruakat kylillä, panetella ja 
höpöttää kylliksi sydämensä pohjasta kuin pahaiset juoruakat, 
imeä ja antaa kullia, persettä, naida naksauttaa kuin pienet 
eläimet monta kertaa spermaa runsaasti valuen ja valuttaen, 
iskeä raavaita isoja miehiä ja melkein karvattomia vielä lapselta 
näyttäneitä nuorukaisia, rakastuakin joskus vahingossa päästä 
jalkoihin tulenpalavasti vielä ja löytää salainen sielunveljensä, 
tai ihka oma puolisonsa - olla lääpällään ehkä joskus korvia 
myöten vielä kerran.

”HEUREKA! - Se oli aika...”, hän huudahti kesken ajatus-
tensa tajutessaan mikä oli se voima joka tämän teki. Ulkona oli 
edelleen pimeää eikä kaupunki ollut vielä palautunut normaa-
liksi hernerokkasumun jäljiltä. Siellä täällä kuului kuitenkin 
heräämisen merkiksi autonrenkaitten ujellusta ja muita kau-
pungin yöllisiä ääniä.

”Tähtitornimäkeläiset” saivat nauttia tästä harvinaisesta 
lahjasta, jonka maailmansielua näytellyt aika oli heille anta-
nut lahjana kuin perhosille vain yhdeksi katoavaksi hetkeksi; 
käyttää hyväkseen näitä täällä iskettyjä silmäniskuja, hymyjä ja 
voivotuksia, kourimisia, juoruja ja lupauksia, vielä silloin kun 
he halusivat ja pystyivät siihen, sillä jo seuraava kuunkierto 
ja yö Tähtitorninmäellä saattoi tuoda mukanaan vanhuuden 
karsauden ja nihkeyden, haluttomuuden helvetin ja kullinsur-
kastumisesta johtuvan ikuisen nautiskelijan äkkikuolemana 
häviämisen pysyvästi näiltä ikuiset päivät päättäviltä himojen 
- ja haaveiden metsästysmailta, jos väliaikaisesti tarkoitetussa 
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kortissa aika oli loppu, ja edessä häämötti vääjäämättä se jo-
kaiselle samanlaiselle aikaa ylettömästi muihin turhiin jonnin-
joutavuuksiin tuhlanneelle kerran kuin rangaistuksena tästä 
typeryydestä lankeava pakollinen kohtalo; ensin äkkihäviämi-
nen kulmilta, sitten unohdus muitten mielistä, ja lopulta kuo-
lema sellaisena kun hän kerran oli ollut näillä kulmilla muit-
ten mielissä ja kielissä - himoittavana ja haluttavana kullina ja 
perseenä: yhtenä meistä, ja heistä - myös jo aikaa sitten manan 
majoille siirtyneistä kohtalontovereistaan, jotka kukin omina 
aikoinaan, huolimatta vaikeitten aikojen kovista paineista, ja 
siitä luonnollisesti seuranneista äkkiromahduksista ja muser-
tumisista, olivat silti kukin kunnioitettavilla tavoillaan oman 
homoelämänsä sankareina sinnikkäinä pärjääjiä ja rohkeina us-
kalikkoina, tähtenä tuikkimassa valoa seurata kaikille heidän 
perässään seuranneille, ja seuraavaksi Tähtitorninmäellä vuo-
rostaan puskissa hääränneille paljasperseille ja jäykkäkulleille.”

Ja kun hän katsoi tarkemmin taksikuskia, koko aiemmin 
hänessä hänen ihailemansa miesmäinen kauneus alkoi sulaa 
hurjaa vauhtia taksikuskista palavan kynttilän tavoin kun se 
tiputti sivuilleen steariininsa kovassa tuulessa. Taksikuskin 
koppalakin alta pursuili valtoimenaan pitkää ruskeaa hiusta. 
Taksikuskin kasvoilleen oli noussut naismaisen makea, viette-
leväksi tarkoitettu epätodellinen - ja miellyttävä hymy, mikä 
sai hänessä aikaan koko kehoaan ravisuttaneita inhonväristyk-
siä, paljastaen noustessaan korviin saakka hänen korkeat, ei 
– suomalaiset poskipäänsä, niin että taksikuskin ulkomuoto ei 
ollut selvästikään enää peräisin hänen ihailemastaan kaukaasia-
laisen uljaasta miehisestä prototyypin ihannemuodoista, joka 
sellaisenaan olisi sopinut hänen ihannemaailmassaan muitta 
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mutkitta hyvin istuvaksi univormuun kuin univormuun, vaan 
enemminkin jostain kaukaa häneltä ennen tunnistamattomis-
ta vieraista maista ja entuudestaan tuntemattomista tummista 
epäjaloista roduista koottu yhteen kuin halpa tilkkutäkki, tä-
hän epämiellyttävään yllätykseen hiipiessä hetki hetkeltä hänen 
hymynsä paljastaessa hänen aikeensa, enemmän ja enemmän 
lisää itäistä arvaamattomuutta ja viekkautta, tai niin hän luuli 
ja alkoi olla varmakin.

”Olinhan kuullut ja lukenut yhtä sun toista eri kansoista ja 
roduista. Katsellut silloin muodissa olleista saksalaisista aihet-
ta käsitelleistä kirjoista kuvia ja selaillut lehtien kuvia, jotain 
samanlaisia muotoja ja värejä olin nähnyt Australian aborgi-
naaleista kertovissa kuvakirjoissa - eikä hänen komeudestaan 
ollut silmissäni jäljellä enää sen jälkeen sitä ylimaallisen kut-
suvaa hohtoa, minkä hänen hieno tiptopunivormunsa oli yh-
dessä uljaan ensivaikutelman kanssa kiihottuneessa mielessäni 
aiemmin päivällä aikaan. Käänsin inhoten hetkeksi pääni pois 
hänestä katsellakseni ulos ikkunasta aikeenani karata heti kun 
se olisi mahdollista hänen kynsistään ulos vapauteen, samalla 
kun haistoin nenääni etovan imelän tuoksun. Käänsin pääni 
uudelleen häneen päin ottaakseni tarkemmin selkoa mistä se 
oikein tuli. Silloin silmäni räpsähtivät hämmästyksestä seppo-
sen selälleen. Vieressäni ei istunutkaan enää univormussaan 
sama mies - vaan sinisessä japanilaisessa kimonossa ja olkapäille 
ulottuvissa pitkissä hiuksissaan jokin täysin muu - ilmiselvänä 
nainen, joka otti nähdessään hämmästykseni käteni käteensä, 
ja alkoi ruikuttamalla ruikuttaa mairean hunajaisella äänellään 
minua rakastamaan häntä ikuisesti ja koskettelemaan samalla 
intohimoisen kiihkeästi hänen naisensulojaan. Niin hän veti 
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pelosta kankena vapisseen käteni ensin hänen litteän mahansa 
päälle, nosti hieman asentoaan avaten kimononsa niin, että 
näin hänen maidonvalkean ihonsa todellakin muistuttaneen 
nuoren japanilaisnaisen hennon kehon ihoa, ja sitten kulke-
maan läpi hänen muun kehonsa kuin tunnustellakseen, että 
hän oli nainen. Suureksi hämmästyksekseni hän tuntui käsin 
kopeloituna oikealta naiselta, vaikka oli vielä hetki sitten sulau-
tunut univormussaan ympäristönsä katseisiin poikkeuksellisen 
komeana ja eroottisesti haluttavana nuorukaisena. Hänen pie-
nestä päästään valtoimenaan roikkuneet pitkät tummat hiuk-
sensa olivat ilmiselvästi hänen omiaan, uskoin niin ainakin kun 
hän silitti niitä pitkään ja hartaasti, näyttäen sitten hiuksiaan 
kädellään kovasti vetäen niiden aitoina kuuluneen hänen pää-
hänsä. Hän tuoksui, näytti ja oli kaikissa eleissään, ilmeissään 
ja huohotuksissaan muutenkin kuin ilmielävä nainen, ja silti 
minua epäilytti kovasti mitä näin, koin ja haistoin, enkä sik-
si helpolla uskonut näin nopean muodonmuutoksen olleen 
kenellekään muulle mahdollista kuin Shakespearen Kesäyön 
unelma – näytelmän metsän olentojen taioillaan ihmisten elä-
mään puuttuneitten keijujen kuningas Oberonille, oli se sitten 
ajan tai sään tekemiä kepposia ja väärinkäsityksiä havainnois-
sani, tai siitä johtaneessa ymmärryksessäni käsittää ja tulkita 
väärin ympärilläni olleita tapahtumia.”

Näihin samoihin aikoihini kun hänen seksuaalinen himonsa 
oli yltynyt yli äyräittensä, hän oli tullut niin herkäksi ympäris-
tönsä lähettämille vihjauksille, ettei voinut kiihottumatta enää 
edes ohimennen vilkaista häntä kiinnostaneita poikia ja mie-
hiä, saati käydä kesäisin koulun yhteydessä sijainneella yleisellä 
uimarannalla uimassa, koska kiihottui pelkästä paljaitten olka-
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päitten ja rintalihasten näkemisestä niin, ettei voinut keskittyä 
sen jälkeen enää mihinkään muuhun kuin häpeän naama kas-
voilleen kohoten peittelemään haarojenevälissään puolijäykäksi 
noussutta kulliaan muitten uteliaitten poikien silmiltä piiloon. 
Eikä hän voinut koskaan leireillä tai viikonloppuisin jossain 
muulla paikkakunnalla järjestetyissä urheiluseuran tai partion 
tapahtumissa mennä yhteiseen saunaan poikien kanssa päivän 
päätteeksi, saati sitten saada unta heidän välissään yrittäessään 
nukkua kuullen korvissaan kuin kaiuttimella vahvistettuina 
heidän tauottomia ininöitään, ähinöitään ja huohotuksiaan, 
tulkiten ne aina automaattisesti verhotuiksi runkkaamisyrityk-
siksi ja tahallisiksi joukkokiihottamisiksi, niin kuin ne yleensä 
aina olivatkin koko muun yöllisen poikalauman vetäessä sa-
maan aikaan yhtä hartaasti käteen toistensa kulleista haaveillen.

”Taksikuskin rintakehässä kohoili rytmikkäästi kaksi käm-
menenkokoista naisen rintaa, joita molempia koristivat pienet 
vaaleanpunaiset nännit, aloin jo uskoa olleeni sittenkin vää-
rässä ja erehtyneeni, tai sitten tämä oli Oberonin kostotoimi 
sille, kun hänen puolisonsa Titania ei ollut luovuttanut hänelle 
kaunista intialaista ottopoikaansa leikkikaluksi. Katsoin naista 
uudelleen ja aloin uskoa tosissani, että hän olikin nyt oikea nai-
nen, taiottu tai ei. Kepposteltu kommelluksien kautta minua 
hämätäkseen ehkä, mutta kun kiihottuneena kätensä ohjailtua 
kättäni pitkin hänen kehoaan aroissa ja herkissä paikoissa, nai-
nen alkoi voihkia äänekkäästi ja täristä himosta koko kehonsa 
voimin, samalla kun naisen haarojenvälistä karvakolmion alta 
ponnahti piilosta pystyyn kaikessa komeudessaan sykkivänä 
melko iso ja kaunis kulli valmiiksi litimärkänä, vetäisin in-
hosta huutaen pakolla käteni irti hänen inhasta syleilystään, 
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ja avasin samalla etuoven kovakouraisesti, pinkaisten minkä 
koivistani sain suoraan edessäni häämöttäneeseen pusikkoon 
sydän pelosta halkeamaisillaan, sillä pelkäsin hänen vihastu-
neena asioiden saamasta odottamattomasta käänteestä, muut-
tuvan lemmenkipeästä seksiä ruikuttaneesta japanilaisnaisesta 
takaisin taksikuskin miehiseksi raivoksi, ja kostavan minulle 
ankarimman kaavan mukaan tappamalla minut heti kun olisi 
saanut minut käsiinsä.”

Ja kun hän katsoi ympärilleen, hän näki kiimaisia ja kova-
äänisiä miehiä ja poikia keskenään puuhaamassa, kuka toisen 
kulli suussaan, kuka se perseessään, ketkä toisiaan yhtä aikaa 
runkaten, ketkä kullejaan toisiaan vastaan hinkaten. Jotkut 
makasivat nurmikolla toistensa päällä vaatteitaan toisiltaan ri-
uhtoen. Joku vanhempi mies nuoli nuoren joliladin karvatonta 
silopyllyä ihan hänen nenänsä alla. Puistonpenkillä rikollisen 
näköiset alamaailman kovia elämässään ulkonäöstään päätellen 
kärsineet homot kuristivat erästä vanhaa esteettidandyhomoa 
kurkusta, kopeloiden esille samanaikaisesti hänen taskuistaan 
kelloa ja lompakkoa. Pari merimiestä jutteli muina miehinä 
keskenään tupakkaa polttaen ihan kuin heidän ympärillään 
ei olisi tapahtunut mitään ihmeellistä. Nuoria neitimäisiä ho-
moja kulki kikattaen ja perseet heiluen toistensa käsipuolessa 
vahvoille hajuvesille lemuten, ja heidän perässään kärpäspar-
ven tavoin parveili tavallisen näköisiä miehiä pukeutuneena 
tavallisen näköisiin vaatteisiin. Heistä oli vaikea sanoa olivatko 
he naimattomia, eronneita vai perheenisiä, kuorma – auton-
kuljettajia, virkamiehiä tai eivät mitään siltä väliltä ja jotain 
ihan muuta yllätyksellistä vaikka naapurin setiä ja poikia hy-
myt naamioinaan, kun he öisin näissä maisemissa kiimasta 
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sekaisin menneinä metsästivät ilta illan jälkeen yhä suurempi 
hullunkiilto silmissään vapaan ilottelun ja syntisen lihan roh-
kaisemina. Heille kelpasi kaikki vapaina olleet reiät mihin vain 
saivat levottomat kullinsa survaista. Tähtitorninmäki tuoksui 
spermalle yhtä imelästi kuin kukkivat seireenit. Ja sen ainoan 
lampun, jota ilkikuriset homopojankoltiaiset eivät olleet kivit-
täneet tunnelmaa lisätäkseen rikki, alla oli kontallaan komea 
atleettinuorukainen, jota joku pani täyttä häkää perseeseen, 
toisen ottaessa samaan aikaan hänen allaan suihin, kolmannen 
imettäessä kulliaan hänen kuolaavassa suussaan.

“Sinut oli todellakin noiduttu”, kuulin korvani juuresta jon-
kun kuiskaavan puskassa ihan kuin hän olisi lukenut ajatukseni 
suoraan päästäni. Hän pelästyi niin että meni sykkyrälle päänsä 
suojatakseni iskuja siihen kauhuissaan odotellessaan.

“En minä sinua lyö. Älä pelkää, niin se vain on, että tämä on 
taikametsä, missä henget kummittelevat ja tekevät kepposiaan. 
Vanhojen ja tyydyttämättömien miesten julkeat räyhänhenget 
ne täällä vain keppostelevat nuorten ensi kertaa kokeilevien 
kustannuksella. Ei niistä sen suurempaa haittaa ole kuin haju!”

Todentotta hän ajatteli ja haisteli itseään, sillä häneen oli 
tarttunut se sama voimakas etovan imelä haju, mikä autossa oli 
tuoksunut hänen päänsä huumaten kuin akaasia.

“Kusta se vain oli”, sanoi hahmo hänen vierellään jatkaen.
“Vuosisataista kusipömpelien menovettä!”
Samalla auton kuskinpuoleinen ovi avautui ja auton sisältä 

kömpi ulos näky, joka sai hänet haukkomaan henkeään niin, 
että muutenkin hänen jännityksestä riekaleina olleet hermonsa 
olivat ratketa, ja koko ajan kovemmin hänen rinnassaan lyönyt 
sydämensä pakahtua niille sijoilleen, sillä mitään niin rumaa ja 
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kauhistuttavaa, mitä hän seuraavaksi näki, hän ei ollut koskaan 
aikaisemmin uskonut olevan olemassakaan.

“Ei se ole totta! Älä pelkää se on Fredrik Cygneuksen kiu-
saksi maanpäälle jättämä vuosisatainen homokummitus ja rä-
yhänhenki!”, sanoi hahmo hänen vieressään silittäen huomaa-
mattaan hänen hiuksiaan kun samaan aikaan autosta noussut 
homokummitus valitti kovaan ääneen hänen menettämistään 
tähtikirkkaalle taivaalle raastavasti huutaen kuin pentunsa aa-
vikolle metsästäjille menettänyt naarasleijona.

“Älä mee mihinkään. Mä tartten sua. Mä en voi elää ilman 
sua. Sä oot mä silloin kun mä aloin olla mä ja heräsin eloon. 
Sä oot mun poika ja mä sun isäs. Oikea homous ei oo mitään 
muuta kuin surua oman pojan lähdöstä maailmalle ja yhtä 
kyttäämistä ikkunassa joko se sieltä palaa takaisin ja millaisessa 
kunnossa. Sä oot vielä pitkään hyvännäkönen namu, vaikket oo 
naamaltas kummonenkaan tai kaunis, ku oot noin nuori ja rai-
kas eikä sulla ees kasva kullikarvat kunnolla, vaan on tollainen 
pieni nöyhtä siinä sen paikalla karvakolmiota harjoittelemassa 
- mutta anti olla ku ylität kolmenkympin haamurajan. Ja läskit 
alkaa salaa kerääntyä vyötärölles jo kohta valtavina autonren-
kaina pullahtaen etkä niistä koskaan tuu kunnolla pääsemään 
eroon kun ne kerran oot harmikseks hankkinut. Hiuksetkin 
alkaa harventua ja mieli masentua. Ja toi viina alkaa maistua 
enemmän kuin laki ja rahat sen sulle sallis. Ja se kamala tyh-
jyydentunne kaiken tämän jälkeen. Se suuri puistattava yksi-
näisyys. Se surullinen tuska mikä housuja napitettaessa tuntuu 
aina joka kerta, kuin viiltävä kipu aivoissa merkiksi siitä, ettei 
kaikki mennyt oikein tai ollut kohdallaan. Ne nopeat ja vält-
televät katseet. Hylkääminen. Ei sanoja. Ei nimiä. Ei kiitosta. 
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Ei mitään lämpöä. Ei halauksia. Ei osoitteitten vaihtamisia. Ei 
hyvän päivän kuulumisten vaihtelua. Ei leppoisaa jutuskelua. 
Ei istuskelemista vierekkäin ja toisistaan nauttimista. Ei mitään 
sellaista, mistä minä tässä jutussa pidin. En halunnut jäädä 
yksin. En halunnut vain mennä ja sitten laueta ilman mitään 
tunnetta. En halunnut koko ajan toimia kuin panokone, vaik-
ka nussiminen ja runkkaaminen pyöriikin koko ajan päässäni 
ja ajattelin kullillani kaikkea mikä liikkui. Ja sitten kun ekan 
kerran huomaat ettei sua enää katellakkaan sillä silmällä! Ja mi-
ten se sattuu kun et enää saa ees ruikuttamalla sitä ainoaa asiaa 
maailmasta mitä eniten kaipaat ja haluut! Et joku muu nyt kat-
soo sun tavoin sua takas inhosta halveksien, et hyi helvetti mikä 
rumilus ja hirveä homokääkkä samassa kuihtuvassa paketissa: 
ei ees rahalla tolle kukaan tervejärkinen antais! Siitä se alamä-
ki alkaa sano mitä sanot. Ja se mitä muut sanovat ei oo tässä 
tapauksessa totta. Ei oo olemassa muuta totuutta tään asian 
ympärillä. Sen voin omakohtaisesti kokemuksella sulle vannoo! 
Usko mua, että koko ajan panettaa enemmän ja enemmän 
vaikka ikää oli jo liikaa ja maallinen tomumaja olis jo valmis 
maahan pantavaksi. Ei oo enää toivoo eikä muuta mahdolli-
suutta kun siirtyä kyttäyskeikoille turvallisesti tänne kusipöm-
pelien sisuksiin haistelemaan vuosisadan pisuja yökötykseen 
asti koko ajan pelko perseessä siitä viimeisestä narahduksesta, 
joka vie työpaikan, kunnian, perheen, ja lyhentäis murheitten 
kautta tätä surkeaa homoelämää entisestään. Panettaa silti niin 
vietävästi. Koko ajan tekee mieli enemmän ja enemmän. Eikä 
tälle voi mitään - lisää ja lisää, huutaa mun lerppakullini ja näi-
vettynyt kroppani vaikka oonkin jo kuollut. Ja oon täällä teille 
ensimmäistä kertaa tänne eksyville untuvikoille kummittele-
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massa, että tajuisitte häipyä täältä hyvän sään aikana kun teillä 
oli siihen vielä hyvät mahdollisuudet. Sillä se onneton, joka 
kerran astui tänne, sai samalla kaiken toivon heittää lopullisesti 
elämässään, tämän kaiken valheellisesti ensimmäisellä kerralla 
näyttäytyessä ihanana nuoren kullin ja perseen toive – elämänä, 
sinut koko loppuelämäksesi orjuuttaen; tehden sinusta lopulta 
samanlaisen ruman ja kullia ruinaavan homokääkän kuin mi-
nusta tänne ummehtuneeseen kusilaariin seuraavia uskaliaiden 
untuvikkojen homosukupolvia pelottelemaan!”

Tämä vuosisatainen homokummitus oli mitä oli: meidän 
yhteinen painajaisunemme jostain toisesta ulottuvuudesta ja 
ikuisesti meitä piinaavasta epätodellisuudesta. Parhaimmil-
laankin vain jonkinlainen epämääräinen kimpale lihaa suur-
ten luiden ympärille heitettynä lopputuloksesta välittämättä, 
ihan kuin häntä ei olisi tarkoitettukaan julkisesti näytettäväksi 
vaan ihmisten pelotteluun; asiaa pahensi ulkopuolisen silmissä 
se, että kummitus ei puhunut mitään tai katsonut koskaan 
suoraan silmiin, vaan oli hiljaa ja pälyili epäluuloisena otsa 
kurtussa koko muu olemus hukassa ihan kuin ihmisestä säi-
kähtänyt villikoira nurkkaan ahdettuna ja valmiina iskemään 
puolustuksekseen.

Tämä elämä ei ollut selvästikään häntä varten. Sitä ei kirjoi-
tettu hänelle: ei mitään sokeroituja satuja ja onnellisten nuor-
ten kirmaillessa kohti luvallisten nautintojen yltäkylläisyyttä. 
Ei totisesti! Hän oli kaiken tämän vastakohta – ilmeinen. Ja 
siksi väistämätön vastavoima, ei muuta, niin hän itse ajatte-
li. Homssuinen, auringonvalossakin pelottava kaiken valon 
itseensä imevä musta aukko, jota katsoessaan ihmiset eivät 
nähneet ihmistä, kaikkea muuta, jotain sanoinkuvaamatonta 
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kauhua ja pelkoa, tyhjää epätoivoa ja toivottomien kujien lo-
putonta ahdistusta, toivotonta ikävää. Ja kun hän käveli, hänen 
liikkeensä olivat nykivät ja hermostuneet ihan kuin hän olisi 
vasta juuri hetki sitten koottu yhteen paloista tohtori Fran-
kensteinin pöydällä, lähetetty ostamaan paikallisesta marketista 
puuttuva lihanpalaa itseensä läntättäväksi hälläväliä - asenteel-
la: kunhan vain johonkin pantuna.

Kaikkea tätä ja hieman vähemmän ulkopuolisin silmin ha-
vaittuna, hän oli muiden mielissä: kuin arotuuli, hän ajatte-
li - villi yhtäkkinen puuska muistutuksena menneistä ajoista 
kaupunkien kiireiden keskellä läpi vaiettujen ja unohdettujen 
muistojen, sen enempiä jälkiä jättämättä sitä ihmettelevissä 
ihmisissä, vaikka hän pureutuikin tieten tahtoen muista piit-
taamatta viiman tavoin jokaisen vastaan tulemansa ihmisen 
solujen syvimpiin rakenteisiin, ihmisten tietämättä tai aavista-
matta mitään, vain rauhallisesti jatkaessa sitä samaa pakollista 
ja ikuista, mitä olivat sillä hetkellä kohtalonsa määrääminä juu-
ri parhaillaan tekemässä ymmärtämättä, mikä heihin oikeasti 
meni ja ui syvälle sisään niihin onkaloihin, joista edes pitkälle 
edennyt tiede ei vielä tiennyt mitään.

Ja kun he tämän hyttysenpistoksena pitämänsä kivun ja 
kohtaamisen jälkeen nostivat katseensa toisiinsa tuijottaen 
yhtä epätoivoisesti ja hirviömäisen alastomin silmin toisiinsa, 
kuin miten he olivat häneen hetkeä aiemmin vastaan tullessaan 
epäuskoisina tuijotelleet. Juuri sillä kaiken kauheuden sadas-
osasekunnin tarkkuudella paljastavalla tavalla, kun aurinko ei 
häikäissyt heitä ja he näkivät ihmeissään hänen päänsä paikal-
la vain epätoivon imemässä ahnaasti ja luvattomasti sisäänsä 
kaiken hyvän ja valoisan. Silmissään heillä oli nyt vain synkkä 
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kiilto kun he miettivät: löydämmekö me itse vai luommeko 
tosiasiat omissa todellisuuksissamme? Muistonaan viiltävän ki-
vun tunne jostain epämääräisestä tuntemattomasta, mikä oli 
vasta pelkona, ja potenssiin sata tästä kamalasta aavistuksesta, 
ihan kuin heidän muistinsa heräsi vaiettujen kipujen keskellä 
juoksemaan henkihieverissä maratonia aivojensa sisällä, joka 
askeleella kivuliaita hyytymiä ja tukkeutumisia verisuonien sei-
nämiin aiheuttaen törmäillessään siellä kuin päättömät kanat.

Hyvin nopeasti hän oppi näitten paikkojen salaiset niksit ja 
arvojärjestyksen sekä tähän maailmaan yhtä oleellisesti kuu-
luneen väkivallan uhkan ja uhkailut, nimittelyt, kiristelyt ja 
tönimiset. Hän oppi erottamaan homot heteroiden sokeasta, 
mielettömästä ja äärimmäisestä onnenkaipuuntavoittelusta, 
joka paistoi avotulena heidän hulluuden rajoilla ilmehtineistä 
silmistään, jotka olivat kaikkea muuta kuin kauniit ja onnel-
liset. Opittuaan ulkoa tämän jokahomon selviytymisen ABC- 
niksikirjan ulkoilu – ja puistoelämään osa ykköseen kuuluvan 
erottelun ”heikäläisiin ja meikäläisiin”, hän kysyi seuraavak-
si itseltään uteliaana ja hieman tuohtuneena: miksei kukaan 
nostanut esille näitä järkyttävästä homokammosta kärsivien 
hullujen homohakkaajien kauhugallerioita, tai puhunut avoi-
mesti siitä kuinka homokammo oli selvästikin seurausta näiden 
kammotusten omasta homoseksuaalisuudesta vihantäyteisen 
ja jäykkämielisen ahdasmielisyyden keskellä kasvaneen ääliön 
tunneköyhässä mielessä; ettei ollut ihme, että silloin sydämen 
asemesta puhuu nyrkki, kun he olivat jatkuvassa sodassa it-
seään ja toisiaan vastaan kääntäen sisäisen pahoinvoivan myl-
lerryksensä oksennukseksi homojen päälle, koska he inhosivat 
ja pelkäsivät omia salaisia tuntojaan uskotellessaan olevansa 
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heteroja oman naisvihansa keskellä, vaikka tunsivat vetoa mie-
hiin, ja pitivät siksi naismaisia homoja uhkana omalla sisäiselle 
ja kokemattomalle mieshomolleen.

Mutta mikä ikävintä hänen mielestään ”ulkonäköpoliitti-
sesti” he olivat juuri niitä komeita ja nuoria kauniita poikia, 
joilla oli enkelinkasvot, ruusunpunainen viaton suu viettele-
vissä valkohampaisissa hymyissään ja pitkien sirojen sääriensä 
yläpäässä kutsuvana heiluneessa ”maailman ihanimpana nä-
kynä” himoittava ja sinne kullia survaistavana räystäsperseenä. 
Juuri heistä kehittyi vuosien saatossa miehisiä univormumie-
hiä, atleettisen kehon verhoamina alaluokkaisina katupoikina, 
satamamiehinä, vankeja, joutomiehiä ja isoissa lökäpöksyissään 
taskubiljardia pelanneita tyhjäntoimittajia sekä muita hengen-
vaarallisina pummeina ja hylkiöinä, jotka näyttivät sivullisen 
silmin siltä kuin tuuraisivat eduskuntatalon edessä patsaita.

”Kun heräsin tästä painajaisunekseni luulemastani epätodel-
lisuudesta ja hieraisin silmiäni, oli homokummitus autoineen 
hävinnyt samalla kun tunsin humahduksen käyvän läpi kehoni 
ja laukeavani siltä istumalta jonkun päälläni odottavaan haluk-
kaaseen kosteaan suuhun, joka nieli äänekkäästi sisäänsä sinne 
ruiskuttamani mehuni. Ja nuoli vielä päästä juureen huolelli-
sesti tikkarini minun yrittäessä voimattomasti panna hänelle 
vastaan. Vieressäni ollut hahmo, joka totteli tähtitornimäke-
läisten suissa hyvin tunnettua nimeä “Kenraali”, oli käyttänyt 
hämmennystäni ja ensikertalaisuuttani hyväkseen, ja ottanut 
minulta suihin ilman että olin sitä pelkoni keskellä huoman-
nut muuta kuin vasta silloin kun laukesin hänen suuhunsa ja 
valahdin hyvänolontunteesta ja jännityksestä sekaisin hänen 
alleen löysänä makaronina. Myöhemmin meistä tuli hyvät ys-
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tävät ja tajusin saneeni tämän “Tähtitorninkasteen” kahdelta 
toisiaan syvästi inhoavilta ja täysin vastakkaisilta, mutta pakos-
ta elämän oikullisista kummallisuuksista johtuen symbioosin 
tavoin tässä minunlaisiani kaikkialta joka hetki tänne vetäneiltä 
outojen oopperassa eläneiltä homotyypeiltä, homokummituk-
sen edustaessa sitä suuren yleisön karikatyyrinä tunnettua hys-
teeristä ja feminiinistä alistujatyyppiä, joka halusi olla halun 
miehisen himon ja kohde antautumalla sille kuin nainen, kun 
taas “Kenraali” suuren yleisön silmistä piilossa ollutta masku-
liinista ja tavallisten perheenisien. Ja poikien biseksualismina 
ulospäin näyttäytyvää halua jatkaa poikaiän tuhmia leikkejä 
salaa ja hiljaa suurella antaumuksella anonyymistä kuin jatko-
kertomuksena etenevää sarjakuvaseikkailuja mistään muusta 
välittämättä kuin omasta kullistaan, nuoruudesta ja miehisestä 
kauneudesta hetkellisissä nautinnoissaan, ja erityisesti välttääk-
seen alistuvien ja feminiinisten kohtalotovereittensa saaman 
hylkiökohtelun siitä, ettei kukaan asiaan vihkiytymätön saanut 
tietää “asioiden oikeaa laitaa” koskaan, eikä kukaan siitä tietävä 
hiiskunut kirouksen ja karkotuksen uhalla paratiisista sanalla-
kaan mitään vihamielisille ulkopuolisille, jotka olivat näistä 
“kauheista asioista” lähiympäristössään mitään tietämättömiä 
naapureita, työtovereita ja lähiomaisia, kuten tyttöystäviä ja 
vaimoja – siksi tähtitornilaisten otsaan oli kuin näkymättö-
mällä himon musteella kirjoitettu täällä öisin hiiviskellessään 
salakoodi.”

Hän oppi tällä matkalla paljon. Oikeastaan kaiken sen mitä 
aloitteleva homo tarvitsi niin homo - kuin heteroelämänkin 
puristuksesta. Alussa hän asetti nuoren intomielensä mukaisesti 
moraaliset tavoitteensa korkealle kieltäytymällä noudattamasta 
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mitään auktoriteetteja jos ne olivat vastoin hänen moraaliaan. 
Hän näki homon suurimmaksi perusongelmaksi vapautua 
kahleistaan vapaudenkaipuussaan vangitsemalla totuuden it-
sensä kuristavaksi voimaksi. Hänen mielestään jokaisen ho-
mon omaksi tehtäväksi jäisi erottaa hyvä ja totuus väärästä ja 
valheesta, murtamalla näiden illuusioiden muurit oman tietoi-
suuden ympäriltä, ja yrittämällä löytää totuuden ja realiteetit 
itse. Hän ihmetteli, miten homouteen pukeutunut itsekkyys ja 
korkeilla tunnuslauseilla ratsastava itsekkyys oli vallalla myös 
homojen mielissä. Ja antoi kunnolla kyytiä tekopyhyydelle, 
mikä oli hänen mielestään ovelasti naamioitu homouteen pu-
keutuneeksi vallanhaluksi ja ihanteisiin kätkeytynyttä itsensä 
ihailua, sillä juuri nämä alhaisten himojen ohjaamat homot oli-
sivat hänen mielestään orjia, jotka synnyttivät heitä kiusaavia ja 
puistoissa hakkaavia heterotyranneja. Viattomuus oli hänestä 
homouden arvokkain ominaisuus. Kysymys kuuluukin mitä 
tapahtuu homojen kauniille ja viattomille sieluille silloin kun 
he sen kadottavat astuessaan sisälle kammottavuuksien ja hir-
veiden epätodellisuuksien riivaamaan homomaailmaan?

”Milloin? Onko se edes välttämätöntä? Pitääkö heidän myy-
dä sielunsa menestyksen ja vallan alttareilla? Mihin hintaan 
vai olla ikuinen toisinajattelija, moraalinen desantti vihollis-
leirin ytimessä? Milloin he sitten itse muuttuisivat pahoiksi 
homokääköiksi? Näitä kysymyksiä he pohtivat noina vaikeina 
päivinä, jolloin kukaan ei tue näitä untuvikkoja heidän omassa 
omantunnon kamppailussaan. Mahtavatko he edes ymmär-
tää, että heidän on hidastettava tahtia, jotta muut ehtisivät 
perässä, ja puhuttava totta valheellisessa ja keinotekoisessa 
ympäristössä, silläkin uhalla että menettävät kaiken yhtä no-
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peasti kuin ovat sen saaneet. He oppivat ajan myötä luovimaan 
tässä kammottavuuksien yleismaailmallisessa homogalleriassa, 
missä erilaiset luonnehäiriöt olivat enemmänkin sääntö kuin 
poikkeus. Ja missä herkästi itseensä ottavat, ylitunteelliset ja 
helposti räjähtävät ja paukkuvat homotyypit pitivät otteessaan 
heikompiaan ja tyhmempiään, joita oli helppo ohjailla millä 
tahansa tuulesta temmatulla juorulla, tai ilkeydellä toimimaan 
juuri niin kuin oli tarkoitus: jotain toista vastaan tämän itsensä 
turmioksi.”

“Anna kullia ja nussi lujaa - häivy sitten hyvään sään aikana 
sanaakaan sanomatta, niin hyvä on!”

“Mikä sen nimi oli?”, kysyin “Kenraalilta”.
“Kusenhajuinen vuosisatojen takaisten kusiputkien homo-

kääkkäkummitus ala Munkkiniemen eltaantunut ällökreivi 
1800 – luvun lopun haisevilta ja tautisilta vuosikymmeniltä”, 
vastasi “Kenraali” katsoen huvittunutta ilmettä naamallani it-
sekin nimen ääneen lausuessaan lempeään julmaan nauruun 
purskahtaessaan ja jatkaessaan.

“Tällä kummittelulla on kunniakkaat perinteet. Sen aloit-
ti Helsingin yliopiston estetiikan ensimmäinen professori ja 
pitkään suomalaisessa taidemaailmassa ylimpänä maunvarti-
jana toiminut esteettihomojen oma jumala, Fredrik Cygneus, 
joka asui silloin nykyisen Stockmannin tavaratalon paikalla 
sijainneessa talossaan, mutta ei halunnut lähteä täynnä hou-
kutuksia olevasta kesäkaupungista muiden tapaan kärsimään 
hyttysistä, ainaisista sukulaisvierailusta, rauhallisista maaseu-
tuajeluista, sunnuntaisista kirkonmenoista ja idioottimaisista 
maalaistolloista sekä muusta yhtä tylsästä ja vaivaannuttavasta 
teeskentelystä ja pällistelystä kulisseihin ikävää ja tylsyyttä mui-
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den kanssa kärsimään, vaan päätti rakennuttaa Kaivopuiston 
korkeimmalle kohdalle itäsille kallioille oman kesähuvilansa, 
josta oli suora näköyhteys tänne Tähtitorninmäelle.”

“Oliko se sama kummitus muka?”
“Teknisesti ottaen ei, mutta käytännössä kyllä. Se on yhtä 

elävä kuin sinä ja minä nyt, ja yhtä kuollut kuin Cygneus itse 
on ollut jo pari sataa vuotta haudassaan maaten käsi kullinsa 
päällä merkiksi periksi antamisesta, häviämisestä ja lopullisesta 
unohduksesta; se on meitä ennen ja meidän jälkeemme jäävä 
seksuaalinen intohimomme ja kyltymätön homohalumme, 
joka ei saa koskaan missään mistään kyllikseen, vaan etsii ja 
vaanien saalistaa täällä omissa korkeuksissaan ja ylhäisessä yk-
sinäisyydessään muilta saavuttamattomissa kuin näkymätön 
aave, muuttuen samalla tunnista minuuttiin ja taas tuntiin, 
hetki hetkeltä enemmän doriangraymäiseksi kummitukseksi 
ja irvikuvaksi kauniista viattomasta nuorukaisesta vanhaksi 
ja rumaksi vanhukseksi - eli sellaisina kun muut ulkopuoliset 
meidät näkivät, eikä niin kuin me itse sisällämme tunnemme 
huomaamatta ajan kulua noustessamme muun maailman kes-
kuudesta kerran tänne pilven korkeudelle nuorukaisina pää 
täynnä halua ja toiveita, ja takaisin laskeutuessamme hauraina 
ja vapisevina vanhuksina harmaissa hapsissamme muistamatta 
miksi olimme ylös kavunneet ja mitä siellä vielä äsken tehneet 
– näin julma elämä osoittaa meille sen todellisen meitä orjuut-
tavan ja käskyttävän maailmanherran josta ei pääse edes unissa 
pakoon; ajan ja kaiken tekemistemme ja turhuuden samalla 
kertaa ihan kuin millään ei olisi mitään merkitystä sille kun 
kellon viisari naksuttaa eteenpäin omaa tahtiaan ja kaikki se 
mikä jää viisarin taakse, on iäksi mennyttä ja pian unohtunutta 
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eilistä elämäämme.”
”Silloin ensimmäisen kerran tajusin “Kenraalin” puheista, 

ettei tämä minulle annettu lyhyt elämä ollut sittenkään tuhlat-
tavaksi pelkkänä leikkinä tai juhlana, vaan minun piti ymmär-
tää se myös kirouksena, ja että siksi meillä oli vain toisemme: 
tämä ikuinen ja katoava, kenties ainoa hetki, vakka olimme 
mitä olimme ja missä olimme; samalla ymmärsin koko maail-
maa pyörittävän ja himojen ja halujen hehkussa esiin salape-
räisesti kurkistavan eroottisen kutsun aistillisuuden voiman ja 
sen pakollisena kääntöpuolena ajan maailmanherruuden käsiin 
kuuluvana kirouksena vanhuuden näivettymisen, tylsistymisen 
ja katkeran maun. Siksi minun oli kiirehdittävä, sitä mielestäni 
“Kenraali” halusi sanoa, ajattelin: poikien väliset pitkälle viedyt 
kahdenkeskiset leiki, ystävyyden ja luottamuksen – mieskau-
neuden - ja koko elämän kestävän pitkän miesten keskinäi-
sen salaliittolaisuuden ja todellisen homoerotiikan. Kyse oli 
loppupeleissä yksityisen minäni olemassaolon perimmäisistä 
kysymyksistä. Ollako vai ei oikeus omaan itseensä, elämäänsä, 
ja sen laajamittaiseen toteutumiseen vapauden nimissä omaa 
seksuaalisuuttaan vapaasti toteuttaen vai ei? Ja vapaudesta toi-
mia juuri niin kuin se itse halusi.”

“Kenraalilla” oli taskussaan valokuva, hän selitti ettei muista 
vaikka muisti, mutta ei halunnut muistaa, ketä kuvassa oli, 
ja jo nyt unohtuneen poikaystävänsä 1920 – luvun lopulla 
ottama valokuva sunnuntaipurjehduksella olleista kauniista 
nuorukaisista hymyilemässä auringonpaisteessa purjeveneensä 
kannella alastomina. Kun hän katsoi kuvaa tarkkaan, hän näki 
siellä itsensä ja ”Kenraalin”, ja yllättyi miten se voi olla muka 
mahdollista.
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“Ihminen näkee sen minkä haluaa silloin kun hän on vapaa 
pakosta, ja saa olla mitä itse haluaa, ja tehdä kaikkea sitä hyvää 
ja hauskaa mitä päähänsä pälkähtää!”, ”Kenraali” väitti.

Täällä oli “Kenraalin” mukaan aikoinaan erityisen kova 
meno aamusta iltaan kun Venäjän tsaari syöstiin vallasta ja 
“valkoryssät” eli Venäjän antibolsevistiset vastavallankumouk-
selliset käyttivät Suomea etappina matkalla Pariisiin tai värvä-
sivät täältä käsin sotilaita Leniniä vastaan, kuten valkokenraalit 
tai vuodesta 1921 Kronstadin pakolaismatruusit, jotka sodan 
jälkeen johtajansa Stepan Petritsenkon johdolla palautettiin 
vankeina Neuvostoliittoon, joka teloitti heidät heti. Täällä 
asui silloin jonkun aikaa paljon venäläisiä komeita aatelisia, 
korkeita upseereita, yliopistomiehiä, älykköjä ja taiteilijoita - 
jopa itse syrjäytetyn tsaarin veli perheineen ja tsaariperheen 
uskottu ja Rasputinin ystävä, hovineiti Anna Vyrubova. Täh-
titorninmäellä näitä aatelisia ylimyshomoja ja heidän hännys-
telijöitään ylöspäin kaartuvine viiksineen ja monokkeleineen 
yhdessä silmässä kutsuttiin “Erikoinen komitea venäläisten 
asioita varten” - asiamiehiksi, koska niillä oli sen niminen ko-
mitea järjestämässä ja hoitamassa niiden asioita parhain päin, 
ja niihin kuuluivat salaisten tehtävien ja turvallisuuden lisäksi 
myös kaupungin kauniimpien poikien välittäminen Tähtitor-
ninmäeltä venäläiselle homoylhäisölle, ihan kuin enne vanhaan 
Pietarissakin. Sitten “Kenraali” katsoi tarkkaan ympärilleen en-
nen kuin kuiskasi hänen korvaani.

“Itse Mannerheim tunsi heidät oikein hyvin ja he olivat hä-
nen läheisiä ystäviään, vaikka hän antoi julkisuudessa sellaisen 
kuvan, että ei tunne heitä henkilökohtaisella tasolla. Todelli-
suudessa hänellä oli lämpimät suhteet useisiin johtaviin ve-
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näläisemigrantteihin, joihin oli tutustunut jo Venäjällä. Hän 
usein käveli heidän seurassaan illallistensa jälkeen tänne Kai-
vopuiston kodistaan “ihailemaan maisemia”, ja jutteli täällä 
tapaamiensa venäläisylimystöhomojen kanssa vapautuneesti 
pitkiäkin aikoja kenenkään häiritsemättä”, “Kenraali väitti.

”Kenraali” kertoi hänelle heidän kummallisista bakkanaaleis-
taan helsinkiläisen yläluokan heille väliaikaisesti vuokraamissa 
Kaivopuiston arvokodeissa heti bolsevikkivallankumouksen 
jälkeen, missä hänkin eräässä oli ollut kuulemma mukana, 
jota hieman epäilin kun hän kertoi miten esimerkiksi eräänä 
kertana kun heistä jotkut onnekkaat olivat sattuman kaupalla 
onnistuneet pakenemaan Suomeen saman päivänä kun nämä 
“Kenraalin” kertomat ”huippusalaiset homojuhlat” järjestettiin 
arvohenkilöiden seurassa heidän kunniakseen ja kynimisek-
seen.

Ja onnettomat sekä nyt myös juhlien jälkeen täysin rahatto-
mat maansa ja omaisuutensa kurjalla tavalla menettäneet ve-
näläisemigrantit odottelivat täällä kuin panttivankeina usein 
turhaan asioidensa järjestämistä, yrittäen epätoivoisesti illan 
aikana myydä mukaansa häthätää pistimet perseessä mukaansa 
nappaamiaan arvoesineitä; kultaa ja koruja, saadakseen edes 
kolmannen luokan laivaliput Tanskan kautta Pariisiin, minne 
oli jo muodostunut kohtuullisen iso venäläisemigranttien po-
pulaatio valkokenraalien ja ruhtinaitten johdolla juonimaan 
Leninin hallituksen päänmenoksi Brittien ja ranskalaisten tu-
kemana.

“Mutta sitten ajat muuttuivat ja varsinainen hulina alkoi, 
kun Ison – Britannian epävirallinen edustaja Venäjällä, Bruce 
Lockhart ja Secret Intelligence Servisen agentti ST 1, eli Sidney 



342

Reilly alkoivat kaataa oikein todenteolla bolsevikkihallitusta ja 
värvätä agentteja täällä ja täältä “sinisistä kissankelloista”, niin 
että Tähtitorninmäki muuttui yhtenä yönä vuonna 1919 hen-
genvaaralliseksi, kun ei voinut olla varma kenen kanssa oikeasti 
oli tekemisissä ja saiko kullin sijasta iskun kallosta tai maistaa 
pistoolinpiippua”, “Kenraali” valitti.

“Eikä Mannerheimiä koskaan epäilty sitten itseään homok-
si?”, kysyin epäuskoisena “Kenraalilta”.

“Voi kyllä vaikka kuinka paljon. Siitä kuiskaten väänneltiin 
jos jonkinlaista vitsiä miksi hänet oli erotettu Haminan ka-
dettikoulusta ja hänen sotilaspalvelijastaan sekä Yrjönkadun 
uima - altaassa viettämistään sulokkaista hetkistä katsomassa 
sen ajan komeimpien homohuorien sulokkuutta. Mutta ku-
kaan ei, vähiten hän itse, tuntunut välittävän siitä mitä hä-
nestä juoruiltiin. Huudettiinhan Ceasarillekin triumfeissa päin 
naamaa mikä irstas homo hän oli häntä rakastavien sotilait-
tensa nauraessa, vaikka Caesar paneskeli vain nöyryyttääkseen 
voittamiaan kuninkaita ja sotapäälliköitä perseeseen ja kuljetti 
heidät sitten Colosseumille leijonien syötäväksi häkeissä pitkin 
Rooman likaisia ja ahtaita katuja väkijoukkojen huudellessa 
humaltuneina mitä mieleen pälkähti toistaen sotilaitten irstaita 
hävyttömyyksiä. Se kuului ja kuuluu asiaan edelleenkin päälli-
köiden ja alaisten suhteessa sotaväessä ja sodassa, pitää päästää 
vähän höyryjä pellolle ja kaikki on silloin sallittua, sellainenkin 
mikä ei olisi sitä rauhan aikana. YMMÄRRÄTKÖ? Mutta ei 
Marski tietenkään mikään homo ole, jos ajatellaan naismaista 
ja alistuvaista homon perustyyppiä. Hän on miehinen mies, oi-
kea miesten mies, korkeintaan ehkä sopivan tilaisuuden tullen 
ja erityisesti nuorena biseksuaali ajoittain tarpeen niin vaatiessa 
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kuka tietää, jolloin hän oli vielä erinomaisen kaunis ja tavoitel-
tu ja kuulemma hyvä rakkauden jaloissa taidoissa niin poikien 
kuin tyttöjenkin parissa, sillä se oli tuon ajan yläluokkainen 
tapa vailla estoja nauttia kaikesta kauniista katsomatta hirveän 
tarkkaan oliko kyseessä sama vai eri sukupuoli. Niin miksi ei?”

Tämän kaiken jännittävän ja unohdetun homohistorian 
lisäksi “Kenraali” avasi hänen sisäisen ikkunansa katsomaan 
Helsinkiä uudella raikkaalta tavalla mereltä käsin, näkökul-
masta joka oli harvoille ajattoman rakkauden ihailijoillekaan 
suotu ihmeellisessä turvapaikassa, jonka oli löytänyt juuri tuo 
samainen suomalaisuuden juhlittuna esitaistelijana suurelle 
yleisölle tunnetuksi tullut Fredrik Cygneus, joka Kumpulan 
kentällä kilpaa nuorukaisten kanssa huutaessaan äänensä it-
senäisyysinnosta ja rakkaudesta tätä maata kohtaan käheäksi 
kaikkea eläväistä kohtaan innoituksensa saaneessa puheessaan, 
josta toinen tärkeä suomalaisuuden isä, J. W. Snellman oli sa-
nonut yhtä otettuna jälkikäteen, siitä tullen hyvin esille hänen 
taitonsa ja korkeat aatteensa.

“Maamme – laulu on silkkaa homohistoriaa ylevästä alus-
ta kauniiseen loppunsa. Silloin kaikki alkoi. Säveltäjä Fredrik 
Pacius oli saanut tehtäväksi vain paria päivää aiemmin säveltää 
runoilija Runebergin kuuluisa runo ja kansallismielisten tun-
nukseksi muodostunut Maamme – runo. Ylioppilaat lähtivät 
isoina laumoina Senaatintorilta Fredrik Cygneuksen johdolla 
Maamme – runoa lausuen. Pitkänsillan kohdalla iloiseen ja 
remuavaan kulkueeseen yhdistynyt Kaartin soittokunta antoi 
tahdit ja sävelmän Maamme - runolle, joka matkalla Senaa-
tintorilla muuttui ylioppilaiden laulaessa kuin näihin suloisiin 
suihin täydellisesti sovitettuna Maamme - lauluksi, niin että 
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koko juhliva nuorukaisten lauma suli Cygneuksen silmissä yh-
deksi ainoaksi voimakkaaksi miehiseksi voimaksi, joka tahtoi 
näyttää kaikelle maailmalle Suomen pojan olevan valmis tais-
telemaan oman olemassaolonsa puolesta yhteisenä ryhmänä 
ketään unohtamatta. Tätä kaikkea myöhemmin muistellessaan 
iltaisin aina täällä Tähtitorninmäellä yöllisiä kävelyretkiään 
tehdessään, sankarimme Cygneus lausui juhlavasti kaikkea 
tätä muistellessaan ja tällä tempulla Suomen homohistorian 
aloittaessaan: “Ei heinäkuun päivän “viidennen vänrikin“ sa-
noin, mutta hänen ajatuksensa mukaisesti – eikö tätä maata 
todella saanut rakastaa elämässä ja kuolemassa myös minun-
laiseni mies, joka rakasti kauniita nuorukaisia yhtä innokkaasti 
kuin aikoinaan kuuluisa kreikkalaisfilosofi Sokrates ilman hä-
peäntunnetta ja tarvetta peitellä sitä ympäristöltään”, ”kenraali 
väitti.

Ja kaiken tämän jälkeen kun Maamme – runo oli kävel-
len ja toisia halaten kulkueessa muuttunut miehisen voiman 
näytteeksi Maamme – lauluksi, “Kenraalin” mukaan Cygneus 
johdatti sulassa sovussa riemukulkueessa omat “kauniit ja hi-
mokkaat ylioppilaspoikansa” Tähtitorninmäelle laakerinsep-
peleet päässä viinistä humaltuneina, puolialastomina keijuina 
ja muina satumetsän taivaallisia sulojaan estoitta tarjoavina 
taikametsän metsästävinä ja nuoliaan ampuvina satyyreinä ja 
saaliiksi haluttuina fauneina, juhlimaan Eroksen kunniaksi 
järjestettyjä yöllisiä irstailujaan, niin että siitä jäi “Kenraalin” 
mukaan leijumaan Tähtitorninmäen ylle kuin ikuisena kiitok-
sena ja kirouksena meitä tulevia sukupolvia kohtaan osoitetusta 
hienovaraisuudesta, joka teki nyt “Kenraalin” sanoin heidät, 
vaikka he olivat hänen mielestään yhtä varmasti kuin valhe 
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oli totta, eräällä tapaa satuhahmoja ja siksi mielikuvituksen 
tuotteina vain puhtaita haluissamme ja himoissamme yhtä 
alastomina kuin mitä enemmän etsimme, tehden kaikki tän-
ne ylös kapuavat samalla sekä näkyviksi toistensa silmissä että 
näkymättömiksi muitten silmissä.

“Ihmiset rikastuttivat ja köyhdyttivät itseään toisten sa-
mankaltaistensa kanssa, koska he kehittyivät vain sosiaalisessa 
vuorovaikutuksessa. Vain pyrkimällä vaikuttamaan ihmisiä voi 
harjoittaa yleistä hyvettä, joka ulottaa rakkautensa jokaiseen 
ihmiseen, sillä Ihminen, joustava olento, joka omaksuu yh-
teiskunnassa muiden ajatuksia ja tuntemuksia, on yhtä lail-
la kykenevä ymmärtämään oman luontonsa, kun se hänelle 
näytetään, ja toisaalta kadottamaan jopa aavistuksenkin siitä, 
jos se pyritään häneltä peittämään”, “Kenraali” oli siteerannut 
minulle vielä yläluokkaisen asemansa näyttäen jotain suurta 
ajattelijaa kaiketi jatkaen sitten taas loputonta puhetulvaansa.

“Katso näitä ihmishahmoja mitä edessäsi liihottaa tunte-
mattomina yksinäisinä hamaan tulevaisuuteen minkään heitä 
koskaan koskettamatta. Monesta heistä eivät sanoneet koskaan 
halaistua sanaakaan. He olivat silloin paikoilleen jähmettyneitä 
ikuisesta kauhusta, hiljaista kansaa, koska he eivät olleet sal-
littuja sanoja omassa kielessään, eikä siihen sopinut se mitä he 
elämältään haluaisivat; ne asiat kun eivät mahtuneet silloisten 
käytössä olleiden käytännöllisten, määräysten ja opettavaisten 
sanojen “tungokseen” – juuri siksi he näkivät samaa yhteistä 
unta joutsenena, joka välttyi vangitsijoiltaan vain lentämällä 
tänne; he halusivat vain tulla kuulluksi ja ymmärretyksi edes 
jossakin, ja he halusivat että viimeinkin joku suhtautuisi heihin 
ystävällisesti ja myötämielisesti, olivat he sitten mitä olivat mui-
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den silmissä. Sama kiihko löytää meidät vielä vieläkin! Tämä 
on se uni mitä mekin näemme kun olemme täällä – täydellistä 
ihmisyyden hyväksyntää kaipaavaa vailla mahdottomia ehto-
ja ja kuristavia sääntöjä: se on tämä kaunis uni vapaudesta ja 
halun nautinnoista mistä mekin olemme syntyneet. Sitä ei saa 
liata liian synkillä pilvillä vaan nostaa yläpuolellemme arvok-
kuutta korostavalla sävyllä ikuisena puhtauden voimana sallia 
kaikille sitä janoaville, sillä se ei ole meistä itsestämme eikä 
meidän omaamme. Siksi se on myös aina yhtä ainutlaatuinen 
ja omaperäinen, eikä se osaa ihan varmasti sanoa mitä seuraa-
vaksi sen silmien edessä tapahtuu, jotta se sama alkuperäinen 
kiihko löytäisi meidät vieläkin vaikka olisimme jo poistuneet 
täältä. Ymmärrätkö? - OLEMME RAKASTANEET TIETÄ-
MÄTTÄMME TOISIAMME JO VUOSITUHANSIA!”

”Yhtäkkiä näin heidät kaikki selvästi edessäni ja nyökyttelin 
päätäni liikuttuneena hänelle ymmärtämisen merkiksi, ja kun 
katsoin ympärilleni uudelleen, hahmot muuttuivat tavallisiksi 
pojiksi ja miehiksi kosteiden silmieni edessä. Näin heissä sitä 
samaa pelokkuutta silmissään minkä olin juuri unohtanut nie-
lemällä sen sisääni, ja sukelsin märkiin päiväunelmiini, joissa 
kasvoin juuri sellaiseksi, mitä olin aikuisena: eroottisesti tie-
dostava ja omasta kauneudestaan ylpeä ja itseään seksuaalisesti 
estoitta toteuttava nuorimies. Mutta aina sen jälkeen herätes-
säni halu ja pelko tulivat minulle ensimmäisenä mieleen. Edel-
linen suuntautui toiveitteni mukaan kiimaisena näyttäytyvään 
runkkuhaave - elämään, ja jälkimmäinen pahaan näyttäytyvään 
tylsään impotenttiheterokuolemaan, joten annoin rauhassa 
ilman sen kummempia hätääntymisiä tai määräyksiä homo-
kullini määrätä mieluummin herätessäni elämäni ja päiväni 
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rytmin, kuin yhtyä Eroksen ylivaltaa kammoksuvien rumien ja 
synkkämielisten kurittajavalittajien, tai omaa tylsää totuuttaan 
yksipuolisesti toitottavien kammotuskääkkämaailmaparantaji-
en kuoroon typerästä taistelusta jonkin turhan puolesta jotain 
muuta vähintään yhtä turhaa ja typerää vastaan.”

Jälkeenpäin hän halusi ottaa kiinni menettämänsä ajan, 
juosta kilpaa ajan kanssa, kääntää kellot väärinpäin, jotta olisi 
nähnyt silmiensä edessä kuin hidastetusta filmikelasta missä 
kaikki meni päin mäntyä. Mutta hän tiesi ettei se ollut mah-
dollista, sillä hän ei voinut osoittaa ketään, joka olisi antanut 
jotakin arvoa kaiken ympärillä salaperäisesti hallinneelle ja 
määränneelle ajalle, joka arvostaisi kutakin kulunutta päivää, 
ja joka olisi ymmärtänyt ajan syötyä muistot kuolevansa itsekin 
niiltä päivittäin.

”Minäkin erehdyin muiden tavoin omaksi tuhokseni kun 
vielä silloin luulin näkeväni kuoleman kaukana edessäni: suu-
rin osa siitä oli jo kuitenkin mennyt menojaan kovaa vauhtia 
minun pysymättä mukana ajan kovassa kyydissä, kaikkea ta-
kanani olevaa aikaa mustasukkaisen kuoleman varjellessa ham-
paat irvessä kivisissä käsissään.”

Tähtitorninmäellä, jonka vetovoimaa lisäsi silloin lähellä si-
jainnut iso merisotakoulu niin, että toimintaa puskissa riitti 
iltalomien aikaan enemmän kuin ”Kenraalin” omiksi tarpeiksi, 
hän ymmärsi tuolloin viimein, että kaikissa heissä oli tämä 
sisin, joka odotti herättäjäänsä; juuri siihen he heräsivät joka 
kerta uudelleen toistensa syleilyssä öisin pusikoiden suojissa; 
elämä oli heidän itsensä käsissä, ja että heitä kasvoi aina yhden 
sukupolven mentyä tilalle uusina nuorina rakkauksina ja viat-
tomuutensa menettämisestä toisen samanlaisen kanssa haavei-
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levissa takaisin.
”Tätä muuten niin jäykkää ja tylsämielistä heteromaailmaa 

sulostuttamaan ja parantamaan, ja vaikka se näyttäytyikin aika 
ajoin ulkopuolisesta järjestäytymättömältä heikkoudelta, sen 
ikiaikainen tulenpalava voima oli meissä sisällämme, eikä sen 
hehku sammunut koskaan, koska meidän lahjomaton rakkau-
temme harvinaislaatuinen taito oli rakastaa toisiamme pyy-
teettömästi ja unelmoida yhdessä. Palvoa raikasta kauneutta 
nuoruuden pilke silmäkulmassa viettelevää seikkailijaa, ja heh-
kun, nuoruuden ja nuorukaisen salaperäistä tuikkimista kilpaa 
yötähdistön kanssa meitä villiten, ja kannustaen hurjaan me-
noon nauttimaan hitaista ja syvistä yhdessäolohetkistä kullois-
tenkin rakastettujen kainaloissa, sisällä, vieressä heräten kau-
niisiin aamuihin raukeana muistaen, että vaikka aurinko nousi 
ja laski tänäänkin, oli yhtä varmasti olemassa vain me kaksi ja 
tämä hetki välillämme, tämä hyvänolon - ja onnentunne, ei 
mitään välikäsiä, turhia selitysmalleja, vääristeleviä selittäjiä, il-
kimysten valtapyyteitä, heteroiden suvunjatkamisia, tylsyyteen 
tappavia perheillallisia, pakollisia sovittuja edustustapaamisia, 
siivoamisia juhlien edellä, ja jälkeen vain vieraskoreuden takia, 
juhlia, tai muita pakonomaisia säännöllisiä tapahtumia.”

Hän kääntyi ympäri hyvästellen ja kooten itsensä. Hänen oli 
aika astua taas ihmisten ilmoille. Mitähän sieltä nyt oli odotet-
tavissa, hän ajatteli. “Kenraalista “ tuli koko hänen elämänsä 
kestävä hyvä ystävän ja hengenpelastaja, joka itse hävisi ja mur-
tui, myöhemmin ”Kapteenina” hänelle nuorelle luutnantille 
esimies kun Helsingin suurpommitusten aikana helmikuussa 
1944 kaupungin suojaksi perustettu uusi raskas Kaivopuiston 
suurpatteristo alitti toimintansa. Siellä hän ja ”Kapteeni” pal-
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velimme yhdessä. Aseistuksenaan heillä oli juuri saadut uu-
denaikaiset saksalaisvalmisteiset 88 millimetrin RMB – ilma-
torjuntatykit.

”Tähtitorninmäki tuntui olevan elämäni ja kuolemani, il-
taisten kävelyretkieni ja salaisten seksileikkieni näyttämö, mis-
sä ennen sotaa tapailin suomalaisia työmiehiä, näitä minun 
Tom of Finlandien komeita ja hikisiä esikuvia, ja sodan aikana 
sekä suomalaisia että saksalaisia sotamiehiä, ja heti sodan jäl-
keen maalta kaupunkiin Helsinkiä rakentamaan tulleita mie-
hekkäitä miehiä ja venäläisiä sotilaita, aina siihen saakka kun 
Valvontakomissio poistui Suomesta ja Neuvostoliitto palautti 
Suomelle Porkkalan. Erään kerran kohtasin sitten “Hänet” 
pikaisesti ohimennen Tähtitorninmäellä, jonka jälkeen vasta 
opin tuntemaan mitä polttava rakkaus ja kaipuu rinnassa voi 
olla, ja aloin kaivata ja etsiä “Häntä” kaikkialta, jopa uska-
liaasti päivänvalossa keskellä päivää keskikaupungilla kaikista 
kohtaamissani miehissä, ja se oli yllättävän työlästä ja paljon 
- urakkaa riitti nimittäin puoleksi vuodeksi ennen kuin ”Hä-
net” kohtasin uudelleen ja löysin, tuntien tulleeni kokonaiseksi 
löytäessäni itsestäni puuttuneen puolikkaan.”

Tähtitorninmäestä tuli hänen elämänsä ”se” ja hänestä 
”Hän!”

”Muistin miten soitin sinä ensimmäisenä yönä kun “Hän” 
tuli asuntooni pianollani Sibeliuksen arvostaman Toivo Kuulan 
säveltämän koskettavan kansanmusiikkipohjaisen Lampaan-
polskan “Hänelle”. “Suomalainen pianomusiikki kestää hyvin 
kansainvälisen vertailun ja lisäksi sen sisälle oli piiloon kirjoi-
tettu ymmärrys erilaista rakkautta kohtaan”, väitin “Hänel-
le” ja soitin vuoroin katkelman Kuulan Triosta ja Tsaikovskin 
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Pianotriosta, joilla oli hätkähdyttävän samanlainen pohjavire. 
Yksinäinen huilu oli vihdoinkin kohdannut sävelmän yksinäi-
sen paimenen.

”Ehkä siksi, että lopulta kohtasimme niin tässä musiikissa kuin 
elämässämme, me kaksi yksinäistä ja kärsivää sielua, jotka emme 
olleet tottuneet parempaan kuin ohikiitäviin hellyydenosoituk-
siin porttikongeissa, tai anonyymeihin panoihin Tähtitornin-
mäen pusikoissa. Musiikki sitoi ja yhdisti meitä keskenämme. 
Mutta asia jäi silloin harmillisesti sikseen. Sadattelin jälkikäteen 
mikä idiootti olinkaan ollut, minunhan oli ollut tarkoitus soit-
taa ”Hänelle”, ei vain Lampaanpolskaa, joka oli koko pitkien 
tarkoitusteni hienovarainen alkusoitto siinä sinfoniassa, jonka 
halusin hänelle esittää – vaan erityisesti koskettavuutensa ja tä-
män erikoisen tilanteen innoittamana tietenkin suuresti rakas-
tamani Kuulan Paimenet. Pitkän ajan jälkeen vuosikymmenien 
päästä, Sinä iltana kun “Hän” oli lopullisesti liukunut luotani, 
asia pälkähti jostain kumman syystä mieleeni uudelleen, ja soitin 
yksinäisyyttäni monta kertaa voimakkaasti pianoa hakaten kuin 
hullu Kuulan Paimenet, missä yksinäinen huilu, jolla oli Kuu-
lan sävellyksessä kerrankin muuta tehtävää kuin matkia taivaan-
lentäviä, tai yrittää luoda ylimaallista auvoa ympärilleen, kuvasi 
kaihoisasti kahta onnetonta paimenta, joista toinen eksyi ja kuoli 
metsään, niin että koko kylä suri sävel paimenen kuolemaa. Ja 
kun olin aikani itseni ja naapureitteni kiusaksi tätä kappaletta 
pimputellut whiskypullon sisällön uhkaavasti vähetessä, menin 
levyhyllylleni laittaakseni levysoittimeen soimaan Sibeliuksen 
Viulukonserton, joka oli meistä molemmista paitsi paras, niin 
myös ehkä koskettavin viulukonsertto mitä maailmassa oli kuu-
naan kuin ”MEILLE” sävelletty.”
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Nykyisyyden
houkutus

Eräänä syyskuun päivänä se sitten tapahtui. Hän muuttui vaka-
vasta ja sisäisesti jännittyneestä lapsesta epäileväksi ja etsiväksi 
nuorukaiseksi, hän muisteli. Eräänä kylmänä, pilvisenä ja sa-
teisena päivänä hän alkoi ajatella asioista toisella tapaa kuin 
hänen ympäristönsä, jota hän alkanut jo karsastaa ja vihata 
salaa mielessään. Kivi oli kivi edelleenkin hänen sanastossaan, 
mutta sen merkitys ei ollut hänelle enää pelkästään järjenmu-
kainen, vaan myös niin halutessaan, mahdollisuus epämääräi-
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sen häilyvänä askeleena kohti järjestyksen ja mielentyyneyden 
sekoittavia intohimojen myrskyjä, joiden suloisessa sekasor-
rossa hän sai vahvistuksen omille haluilleen ja intohimoilleen: 
hän tunsi niiden kuuluvan hänen kanssaan samaan maailmaan 
olemuksiltaan haluavina, pyrkivinä ja fyysisinä olentoina eikä 
minään ”ylimaallisena tajunnan voittoina - höpötyksinä ruu-
miista” hänen tavoitellessaan eteenpäin juoksevassa tarinassaan 
”kiellettynä hedelmänä” nykyisyyden houkutusta.

”Nykyisyyden houkutus” oli hänelle omien aivojen käytön 
sallivaa menneen kieltämistä ja kaikenlaisten pakkopaitojen 
täydellistä unohtamista. Mitä enemmän hän väheksyi tekojensa 
tarkoituksenmukaisuutta, sitä enemmän hän piti niitä vapaan 
tahtonsa ilmauksena syntyneinä sattumanvaraisina ja omien 
äkkinäisten päähänpistojensa improvisoimina tuloksena. Näin 
ajatellessaan hänestä tuli oman elämänsä herra. Syvällinen, 
tarkkanäköinen ja laaja- alainen kaikkeen mitä hän teki, näki 
ja suunnitteli elämässään, kuten sekä oman henkilökohtaisen 
vapautensa ymmärtäminen, mikä oli hänelle päihdyttävä koke-
mus, että uuden ajan sekä sen kasvojen kohtaaminen hänessä 
itsessään uutena olentona ja ajatuksina. Hänelle oli kuitenkin 
alusta saakka selvää, että kaikesta siitä kirkkaudesta huolimatta, 
jota hän uusien oivallustensa maailmassa koki, sanojen kanssa 
hän ei päässyt, eikä tulisi koskaan pääsemäänkään, samaan so-
pusointuun kuin mitä ajatustensa ja haaveidensa kanssa.

Hän muisti hyvin vielä tuon päivän. Siitä oli tänään hä-
nen kuolinpäivänään kulunut jo pitkä tovi. He olivat istuneet 
perheensä ja heidän vanhempiensa opiskelutovereiden kanssa 
sunnuntaipäivällisellä. Suomalaiskansalliseen tapaan ihmiset 
ovat vaitonaisia ja keskenään kommunikoidessaan kohteliaan 



353

kunnioittavia. Sitten hän ei enää muista mitään. Väliin jäi vain 
epäselviä tilanteita. Huutoa, Syyttelyä. Vihaisia mulkauksia ja 
ovien pamahtelua. Mitä silloin oikein tapahtui ja miksi, hän 
kysyi itseltään vuosien päästä. Hän halusi muistaa edes jotain, 
sillä pienetkin seikat auttoivat, ne olivat usein ratkaisevan tär-
keitä. Jokin haju tai ääni. Mutta hän ei muistanut mitään. Tai 
ei halunnut muistaa kunnes nyt. Nyt hän ei halunnutkaan 
mitään niin kovasti kuin saada silmiensä verkkokalvolle jonkun 
sellaisen vihjeen, josta hän olisi voinut lähteä keritsemään auki 
tätä arvoituksen lankakerää, jonka hän oli hukannut johonkin 
teille tietämättömille.

Sitten hän muisti kaiken sen inhottavan ja epämiellyttävän, 
jonka oli halunnut unohtaa, ja oli siksi sen pyyhkinyt muistois-
taan pois. Ensimmäiset inhonilmeet vanhempiensa naamoilla. 
Ensimmäiset eripuran aiheet. Ja ne häntä tarkkaan tutkineet 
ilkeämieliset isän ja äidin vanhat opiskelijatoverit. Miten kaikki 
mitä he päästivät rumista suistaan, olikaan kuulostanut silloin 
tuomiolta ja viimeiseltä varoitukselta hänen korvissaan. Miten 
lopulliselta ja ehdottomalta. Miten typerältä ja elämänvieraalta. 
Ja miten hän oli sitten kesken kaiken hyvien tapojen vastaises-
ti puuttunut aikuisten puheisiin naama punaisena haukkuen 
heidät alimpaan helvettiin tyhmine ja vastenmielisine mielipi-
teineen, jotka hänen mielestään kuuluivat kuolleille ei eläville: 
kyllä! Juuri niin hän oli sanonut ennen kuin isä oli ottanut hän-
tä korvista kiinni ja ravistellut kunnolla ennen kuin oli raahan-
nut kivusta ja kiukusta ulvovan poikansa omaan huoneeseensa. 
Ja läimäyttänyt sen jälkeen hänen perässään oven kovaäänisesti 
kiinni merkiksi aikuisuuden yksinäisyyden ja vihan aikakauden 
alkamisesta hänen elämässään.



354

Mies oli kauniimpi 
ruumiin muotojensa 

ansiosta
Riita oli lähtenyt liikkeelle jostain vähäpätöisestä asiasta, mutta 
riistäytynyt yhtäkkiä käsistä aiheuttaen ensimmäistä kertaa elä-
mässäni peruuttamattoman välirikon minun ja vanhempieni 
välille. Tästä lähin he eivät luottaneet minuun enää täydellises-
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ti. En enää ollut se helposti hymyllä ohjailtava isän pikkupoi-
ka, jolle äidin torumiset ja uunilämmin pulla maitolasin kera 
koulun jälkeen keittiön pöydän ääressä jakkaralta nautittuna 
olivat maailman tavoitelluin asia. Minusta oli riidan aikana 
kuoriutunut uhmakas ja itsepäinen nuorukainen, jota ei kiin-
nostanut enää kuulla samoja juttuja vuodesta toiseen, ja istua 
toimettomana iltakaudet kun muut nuoret kulkivat kylillä 
mopojensa kanssa ja viikonloppuisin tansseissa. Olin siihen 
tietenkin liian nuori vanhempieni mielestä eikä siihen auttanut 
mitkään vastaansanomiset. Mutta se oikea riita oli koskenut 
vieraiden väitettä ”kauniimmasta naisellisesta sukupuolesta”. 
Minä olin toista mieltä. Perusteita esitin luonnosta, jossa urok-
set olivat usein komeampia. Tämän luonnonjärjestyksen väitin 
palautuvan pian takaisin luonnollisiin uomiinsa, koska miehen 
lihas oli kauniisti kehittynyt, sanoin heille ja jatkoin, naisen 
taas pehmeää ikään kuin se olisi pöydällä leivottu valkoiseksi 
pullataikinaksi. Siksi naisen ruumis ei näyttänyt yhtä pitkälle 
kehittyneeltä kuin miehen ruumis vaan keskeneräiseltä. Mies 
oli kauniimpi ruumiin muotojensa ansiosta. Ja alaston mies 
oli miehistä kaikkein kaunis, julistin heille, olihan Helsingin 
Atleettiklubi järjestänyt 1900 – luvun alussa miesten kauneus-
kilpailuja, jossa miehet olivat esiintyneet alastomina. Voimis-
telu oli mielestäni ainoa keino, jolla ruumista saattoi kehittää 
kauniiksi: kauneus taas oli kaikkien miehisten miesten korkein 
urheilutavoite. Kaikki tämä oli liikaa vieraillemme, joista toi-
nen oli isomahainen urheiluopettaja, joka vastusti muodissa ol-
lutta miesten alastomuusliikettä, ja hänen puolisonsa, tietenkin 
kaikesta ahdistunut uskonnonopettaja kaikkea sitä mitä vain 
oli mahdollista vastustaa.
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”Kämppäkaverini”
”Heidän välillään vallitsi hienostunut, täydellinen sopusointu. He olivat 
kuin veljekset, kuin kaksoset, sopusointuun liittyi jo hiukan välinpitämät-
tömyyttä, sillä luonto oli järjestänyt tuon suhteen, eikä heillä ollut siihen 
mitään lisättävää, heidän suhteensa oli osittain myös rakkaussuhde, vaikka 
he olisivat olleet hyvinkin kaukana toisistaan, heidän välillään tuntui olevan 
yhdysside, erilläänkin he näköjään kuuluivat yhteen, toinen tuntui aina 
ottavan toisen huomioon.”

- Peter Nadas Muistelmien kirja I

Sodan jälkeen koko maa ja sen ihmiset muuttuivat rajusti huo-
nompaan suuntaan, ja sen tavat - erityisesti juominen. Se vain 
lisääntyi ja oli melkein enemmän ihmisten elämissä itkuna ja 
hammastenkiristyksinä läsnä kuin ilma jota he hengittivät. So-
dan rohkaisun ja surun juominen muuttui nyt malliksi ja nor-
miksi. Ihmiset joivat enemmän kuin koskaan aiemmin. Känni-
siä mölyäjiä alkoi ilmaantua kaduille häiritsemään kunnollisina 
itseään pitäneitä kansalaisia muulloinkin kuin vain vappuna ja 
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juhlapyhien pitkinä viikonloppuina – jopa keskellä viikkoa ja 
päivisin, mikä ihmetytti ja suututti suuresti lehtien yleisönosas-
toissa sormeaan tälle moraalittomalle kehitykselle heristäneitä 
uskovaisia ja täti – ihmisiä, jotka usein olivat sama asia. Suuri 
yleisö nautti heidän varoitteluistaan huolimatta vapaudestaan 
rentoutua ryyppäämällä pää sekaisin ja örveltelemällä sen jäl-
keen kuin villiintyneet siat pellolla. Viinalla yletön lotraaminen 
oli aiemmin ollut pulleamasuisten valasherrojen herkkuna vaa-
rallisesti houkutteleva harrastus, jonka oli katsottu kuuluvan 
vain joutilaitten ja hyvin toimeentulevien kadehdittuihin ylel-
lisyyksiin kuten ylettömän viinastelun ihmisissä aiheuttamat 
ikävät jälkitilatkin lajissaan.

Yhtäkkiä kaikki muuttui sen jälkeen kun rauha oli julis-
tettu. Ihmiset villiintyivät ja juhlivat kuin mielipuolet viinaa, 
kaljaa ja viinejä kitaten. Aamuisin, ei väliä oliko sunnuntai 
vai keskiviikko, kaduilla näkyi ärtyisiä ja naamaltaan punoit-
tavia ja kaulaltaan turvonneita ihmisiä, joiden oireet sopivat 
hyvin tähän uuteen muotitautiin: krapulaan. Uusia kansan-
kuppiloiksi kutsuttuja juottoloita syntyi kuin sieniä sateella, 
ja ne olivat aamusta iltaan tupaten täynnä kaksin käsin kaljalla 
omat surunsa hukuttavia, tai ilojaan juhlistavia suomalaisia. Ja 
vaikka viina oli vielä pitkään kortilla eikä ravintoloissakaan sen 
kanssa annettu pelehtiä ilman vakavia seuraamuksia säännöittä 
miten halusi, sen saatavuutta helpotti suuresti ammattimaisesti 
organisoitu salakuljetus. Ja etenkin maaseudulla, Pohjanmaan 
raamattuvyöhykettä lukuun ottamatta, lähes joka kylässä har-
rastettu kotipoltto sekä pimeän viinan halpeneminen ja siitä 
aiheutunut myynnin räjähdysmäinen kasvu, niin että ylettö-
män viinannautiskelun haittatekijät alkoivat vakavasti uhata 
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jo kasvavan kansakunnan yläkierteessä luikerrellutta brutto-
kansantuotetta.

”Kännääminen ja viina kuuluivat noista ajoista lähtien 
suomalaisuuteen ja suomalaishomouteen sekä vapaa - aikaan 
yhtä erottamattomasti kuin värit sininen ja valkoinen Suomen 
siniristilippuun. Olin jo sodan aikaan rintamilla koko sodan 
viettäneenä upseerina tottunut isoihin viina annoksiin, ja miel-
tynyt väkijuomiin, erityisesti whiskyyn, mutta sitä oli vaikeasti 
saatavilla ja sen hinta oli pilvissä. Vasta sodan jälkeen aloin 
kuluttaa viinaa yhtä heikkopäisenä niin arjessa kuin juhlassakin 
kuten niin monet muutkin tuntemani kanssaihmiset. Viina 
syrjäytti kahvin seurustelujuomana ja amerikkalaisista ”shei-
kattavista muotidrinksuista” tuli päivän sana. ”Hieman ravis-
tellaan ja sitten hölskytellään” kuului Palacen La Vista Grillin 
baarimestarin savolaispainotteinen ohje, kun häneltä kysyttiin 
miten näitä ihmejuomia saatiin aikaan sekoittamalla toisiinsa 
hyvinkin erilaisia viinaksia.”

Uusi aika ja uudet vaatteet. Hänen kohdallaan kujeet, toivat 
myös koko ajan lisää uusia mahdollisuuksia yrittää iskeä miehiä 
ja viinan varjolla siinä onnistuakin. Juominen madalsi tunne-
tusti kynnystä tehdä tuttavuutta ravintoloissa omaan sukupuo-
leensa, ilman että moni tajusi kyseessä olleen hienovaraisena 
tunnusteluna totuttujen tavanomaisuuksien keskellä esitetty 
flirtti tarkoituksena saada seksiseuraa illan jatkoksi kämpille.

”Kun nyt noita aikoja jälkeenpäin muistelin, meno oli kyllä 
aika hurjaa luvalla sanoen. Märät työlounaat venyivät usein 
kuusituntisiksi, eikä niiden jälkeen menty suoraan kotiin vaan 
baariin iskemään poikia ja miehiä, jos ei ollut itsellä työvuoroa 
soittaa piano Palacessa, usein kyllä valitettavasti olikin. Mut-
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ta ei se soittoa haitannut että pianisti oli hieman kekkulissa. 
Sävelet olivat selvemmin iloisempia ja pianisti tavallista pa-
remmalla juttutuulella. Tippiäkin tuli kaksin verroin muuten 
niin tylsiin arki – iltoihin verrattuna. Jatkoille suunnistin aina 
Tähtitorninmäelle, josta sai hyvän seksin lisäksi ostaa merimie-
hiltä pirun kalliita, mutta hintansa arvoisina aitoa skottiwhis-
kyä. Aamuisin kun olin usein niin tukossa että se alkoi haitata 
jo normaalinäköä, aloin juomaan heti saatuani silmäni auki 
pääni selvittääkseni, saksalaisten merimiesten myymiä pieniä 
katkeropulloja mm. ”mahalääkkeiksi” tarkoitettuja yrttiviinoja 
kuten Fernet Brancaa. Töissä minulla oli laatikossa ”piilossa” 
aina vodkapulloa varmuuden varalle mahdollisia vieraita varten 
sekä sodan ajoilta viinahammasta lievittämään, ja makunys-
tyröitä hellimään tavallisille sotilaille tarkoitettua ”leikattua 
konjakkia eli yhden tähden jallua”, jota myös moottoriöljyksi 
armeijan laatutietoisten upseerien keskuudessa osuvasti hau-
kuttiin. Oikeastaan niihin aikoihin viinasta tuli tärkeämpi asia 
kuin ruuasta ja kännistä ihmisten toinen luonto. Itse muistan 
harvoin syöneeni muuta kuin tavallisen suomalaisen kiireisen 
kaupunkilaisen ”puuroa ja kahvia” - annoksen aamupalaksi, 
jos sitäkään, varsinkin jos edellisiltana oli lotrattu reippaasti 
viinaksien kanssa, tai töissä kiireessä nautitun lounaan lisäksi 
iltaisin mitään muuta kuin seurustelujuomien kyytipoikana 
muutaman palan leipää ja sen lisäksi unohtumattomat määrät 
kaljaa, viinejä, coctaileja ja tietenkin whiskyä. Niinpä heti kun 
olin löytänyt itselleni ”Kämppäkaverin”, ja hän oli siirtynyt 
”maailman homoimmasta ammatista, tanssijasta, maailman 
toiseksi homoimpaan ammattiin, tarjoilijaksi” aloimme järjes-
tämään ”Kämppäkaverini” asiantuntemuksella ensin muodin-
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mukaisia coctailpartyjä homokavereillemme, ja sitten muodin 
vuosikymmen myöhemmin vaihdettua eurooppalaisiin mietoi-
hin viineihin, viini - iltoja. Muistan hyvin erään keskustelun 
asian tiimoilta ”Kämppäkaverini” kanssa. 

”Pete ja Timppa soittivat. He haluaisivat tuoda meille Ruot-
sista ostamaansa uutta italialaista viiniä maisteltavaksi. Mitäs 
sanot? Kävisikö tulevan lauantaina saunan jälkeen. Voisivat 
ottaa samalla saunavehkeet mukaansa, ja minä voisin paistaa 
uunissa lempiruokaasi lämpimiä metsästäjänleipiä valkosipu-
lilla. Mutta eivätkö he juuri viime kuussa esitelleet jotain uutta 
italialaista viiniään?”

”Höpsö olit niin kännissä ettet varmasti muista tai muistat 
nyt vääriin. Sehän oli Antti ja Kalle, jotka viime kuun viimei-
senä lauantaina toivat meille sitä pahanmakuista valkoista ”yli-
jäämäviiniksi” kutsumaansa azerbanilaista litkua, jota he olivat 
saaneet lahjaksi Aeron avattua suora lentoyhteys Leningradiin.”

”Mikä sen viinin nimi oli muistako?”
”Soave.”
”No jo oli typerä nimi.”
”Se oli kuulemma hyvin suosittu pöytäviini Ruotsissa, ja 

siihen ovat etenkin laatutietoiset mutta vähissä rahoissa olevat 
nuoremmat homot mieltyneet.”

”Aha hyvä tietää.”
”Kutsutaanko ne?”
”Monta litraa niillä oli sitä?”
”Kymmenen viinipullollista.”
”Aiotaanko me ne kaikki kumota kurkusta alas yhden päi-

vän aikana?”
”Niin olisi tarkoitus.”
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”Hyvä ei sitten tarvitse niin paljoa Alkosta itse raahata. Riit-
tääköhän ne? Vai tuovatko he jotain muutakin lisäksi?”

”Vain pari pulloa puolalaista halpaa vodkaa ja laimeata ve-
näläistä sampanjaa ”lantringiksi” kuulemma.”

Sen lisäksi heillä oli omat viinansa, joilla ”juhlat” aina aloi-
tettiin. Viinit juotiin ruuan yhteydessä ja jälkiruokana. Yleensä 
raju ryyppääminen aloitettiin heti perjantaina töitten jälkeen 
paukuilla työtovereitten kanssa, jossain työpaikan läheisessä 
baarissa keskustassa. Sen jälkeen he sopivat keskenään treffit 
yleensä Stockan kellon alle vakioaikaan kello seitsemäksi, ja 
siirtyivät yhdessä paukuille johonkin homoystävällisistä ravin-
toloista, joista saatiin joskus iskettyä mukaan poika tai hyvässä 
lykyssä kaksi. Raju ryyppääminen yhdessä homoystävien kans-
sa jatkui joko kotona tai heidän luonaan läpi koko viikonlo-
pun. Usein ne päättyivät riitoihin, mustasukkaisuusdraamoi-
hin ja pikaeroihin sekä päiväkausien murjottamisiin tai toista 
syyllistäviin motkottamisiin.

”Minä en jaksa enää sinua.”
”Olen minäkin saanut sinusta tarpeekseni.”
”Tämä oli nyt vihdoinkin loppu.”
”En enää välitä vaikka sanoisit mitä. Totta se ei kuitenkaan 

nimittäin ole.”
”Minä lähden nyt!”
”Lähtisitkin!”
Jossain vaiheessa heillekin kävi näin. Ja vaikka jotkut pa-

riskunnat onnistuvat salaamaan tyhjyyden suhteessaan, ja ke-
huivat kuvitellulla onnellaan pyrkien salaaman sen todellisen 
luonteen, he eivät kuuluneet tähän porukkaan. He olivat eri 
maata. Kaksi poikkeusyksilöä hammasta yhteen purren tuli 
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eteen mikä tuli. Kaksi kompleksista ja herkästi ympäristöään 
havaitsevaa ja eri suuntiin vetänyttä ja eri lailla tuntevaa taiteli-
jaluonnetta. Kaksi kiukkuista ja tulista äkäpussia, joita ei hevin 
eikä helpolla kukaan tai mikään kesyttänyt. Ja kun pakolliset 
tunnit kuluivat loppuun, vuodet vierivät, ja tylsyys sekä tyh-
jänpäiväiset rituaalinomaiset rutiinit alkoivat mädättää heidän 
ystävyyttään, toisen läheisyydestä tuli kummallekin vaivaan-
tunut olo ja yleinen haluttomuus tehdä mitään yhdessä eikä 
missään nimessä ainakaan toisen hyväksi mitään ylevöittävää ja 
mieltä piristävää - ikään kuin he olisivat unettomien öittensä ja 
sohvalla nukkumiensa ikuisessa hämärässä veivanneet yhdessä 
tahdottoman näköisinä yhteistä pakkopullaa, mitä kumpikaan 
ei halunnut syödä. Ikävä ei ollut enää koskaan tämän jälkeen 
toisen luo vaan tämän kanssa. Vuosien myötä he kuitenkin 
oppivat sietämään jotenkuten, ehkä loppuvuosinaan jopa ajoit-
tain paremmin, toisiaan kuin vanha pariskunta, joita yhdisti 
lohduton näkemys elämän tuskallisuudesta, samaan aikaan kun 
menneisyydestä nousseet syytökset alkoivat vaatia heitä tilille, 
ja aiemmin totuutta tehokkaasti peittäneet suomut alkoivat 
pudota molempien silmistä siitä millaisia he olivat ihmisinä 
ilman rooleja: se ei ollut mitenkään mairittelevaa katseltavaa.

”Joko palasit? En edes huomannut että olit poissa.”
”Mikset kysynyt?”
”En halunnut häiritä sinua turhaan.”
”Olisihan se kivaa kun tuntisi olevansa kaivattu omassa ko-

dissaan.”
”Kodissa varmasti muusta en sitten tiedä.”
”Yhäkö vihainen?”
”Enemminkin välinpitämätön.”
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”Sinä et siis välitä mitä minulle kuului tai tapahtui?”
”En!”
”No omapa oli asiasi. En sitten kerro.”
”Kerro mitä?”
”Juuri sitä en kerro.”
”Miksi?”
”Koska et välitä minusta tippaakaan.”
”Mutta välitän siitä mitä sinulle tapahtui.”
”Se oli sama asia.”
”No sama se sitten.”
Hän ja hänen ”Kämppäkaverinsa” istuivat taas erään ker-

ran kahdestaan synkän näköisinä keittiön pöydän ääressä. Oli 
eräs jo kauan sitten unohduksiin jäänyt juhannusaatto ja koko 
kaupunki tyhjentynyt ihmisistä. Heidänkin piti lähteä ystä-
viensä mökille, mutta he eivät lähteneet. Jostain nyt kiikasti. 
Molempien katseet olivat väsyneitä ja silmät vetisiä. Hauska 
viikonloppu oli heidän osaltaan peruttu. He vain murjottivat 
ja silmäilivät toisiaan pöydän yli vihaisina kun ”Kämppäkaveri 
aloitti keskustelun.

”Joutsenet löytävät kumppanin ja ovat uskollisia elämänsä 
loppuun asti toisilleen kävi mitä kävi.”

”Mitä muka käy?”
”Joutsenet olivat tunnettuja yksiavioisuudestaan.”
”Mitä joutsen tuntee kumppaniaan kohtaan?”
”Sitä ei tiedetä, mutta joutsenen ei tule olla yksin.”
”Tyynessä vedessä lipuva joutsenpari on eläinkunnan kau-

neimpia näkyjä.”
”Niin oli.”
”Mutta ne ovat myös ilkeitä, väkivaltaisia, säälimättömiä, 
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kostonhimoisia ja omahyväisiä otuksia, jotka purevat niin että 
veri lentää ja sattuu.”

”Juuri siksi joutsenen ei tule olla yksin.”
”Joutsenet olivat petollisia”
”Juuri siksi rakastin niitä.”
”Tietenkin, koska ne olivat yhtä petollisia ja konstikkaita 

petollisen kauneutensa alla kuin sinä.”
Keskustelu loppui yhtä lyhyeen kuin oli alkanutkin. Hän 

ei enää jaksanut ”Kämppäkaverinsa” verhottua piikittelyjä ja 
alleviivauksia omaan alisteiseen asemaansa ja kärsivään luon-
toonsa. Päivä oli ollut hikinen eikä mereltä ole tulossa säätiedo-
tuksen mukaan helpotusta tilanteeseen viileinä tuulina tai sa-
dekuuroina. He olivat pitkään hiljaa edes katsomatta toisiaan. 
Taas heillä oli edessä yksi niistä nykyisin jo tutuksi tulleista 
vaikeista päivistä, kun hymy oli molempien kasvoilta hyytynyt 
ja ilottomuus vallitsi heidän välissään kosketuksen puutteena 
ja toistensa aiheettomana välttelynä. Mikä oli mennyt vikaan? 
Mikä elämässä mätti? Kaikkihan piti olla päällisin puolin kun-
nossa, hehän elivät yhdessä omaa nousujohtoista elämäänsä. 
Koti oli kunnossa ja työasiat luistivat erinomaisesti. Tätä tämä 
oli koko ajan ollut; yhtä tunteiden ylös - ja alaspäin vinhasti 
vuoronperään kolissutta vuoristorataa.

”Sinäkään et ole se miltä näytät!”, oli kerran hänen ”Kämp-
päkaverinsa” taas piikitellyt häntä perustelematta mitä hän sillä 
tarkoitti tai mihin asia liittyi. 

”Oli vaikea sanoa mikä oli totta ja mikä valhetta meidän pei-
limaailmassamme, missä selviytyminen perustui teeskentelylle, 
peittelylle ja huijaamiselle. Se tarttui takkiin kiinni kuin lika 
eikä lähtenyt millään pois, vaikka olisit kuinka yrittänyt teh-
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dä mitä tahansa. Vaihtoehdot olivat vähissä. Joko olit jonkun 
kanssa ja kärsit hänen kanssaan, tai olit yksin ja kärsit yksin. 
Suomalaishomon tulevaisuus oli yhtä epäselvä ja ikävä kuin 
hänen odotettavissa oleva elämänsä, jos ei sattunut syntymään 
kultalusikka suussaan. Homojen kohtalot olivat karmaisevia. 
Harva ulkopuolisista tiesi, että esimerkiksi suuri määrä Helsin-
gin tuulisilla rannoilla tuulilasinestettä talvisin lämpimikseen 
ja kuolemakseen juoneista puliukoista tuli usein Tähtitornin-
mäen alaluisuun parikymmentä vuotta aiemmin joutuneista 
puppelipoikapiireistä. Ihan totta niin kamalalta kuin se kuu-
lostikin. Huomasin heitä joskus markkaa pummaamassa Haka-
niemen torilla tai Kauppatorin rannassa. Nimeltä nämä kam-
mottavan näköiset ja haisevat lumppuotukset minua kutsuivat 
vaikken heitä heti nykyulkonäöstä ja – äänestä luonnollisesti 
tunnistanutkaan.”

Kukaan ei puhunut eikä välittänyt heistä heti kun kauneus 
oli lakastunut.

”PS...! Minä tässä Eikka. Et varmasti tunne kun on oon 
tään näkönen nyt. Olin sun luonas silloin ja silloin kun tehtiin 
sitä ja tätä! Muistako nyt? Kuppa pisti ekaks naaman tälläseks. 
Hampaat meni tappeluissa vankilassa kuin saivat tietää mun 
olleen vanha homohuora. Ei paljoa jäänyt jäljelle ryypättäväks 
hautaan saakka. Vippaa markka tai pari viinaan vanhojen hy-
vien aikojen muistoksi, vai ottaisinko sulta suihin niin kuin 
silloin kun Tähtitorninmäellä tutustuttiin. Oliks se nyt vuonna 
1946 vai sitä seuraavana kun olin just päässyt laivastosta, ja 
sieltä pöllimäni matruusipuvun ja housuissa pullotelleen ison 
melani kanssa vanhoja pappoja pyydystelin Tähtitorninmäellä 
isoon haaviini ja siima kävi kohtalaisen vilkkaasti!”
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Hän muisti kuin muistikin ja vieläpä oikein hyvinkin Ei-
kan, jonka hymyssä oli jotain lumoavaa. Hän ei ollut kierou-
tunut eikä pahansuopainen. Eikka oli imijöitä, niitä jotka ei-
vät uransa alkuvaiheessa koskaan lähteneet kenenkään iskijän 
mukaan. He käyttäytyivät jotenkin nyrjähtäneesti ihan kuin 
olisivat koko ajan kulkeneet sumussa. Hän ei vielä silloin ollut 
kuullut homojen alamaailmassa muotihuumeeksi levinneestä 
morfiinista mitään. Eikka oli kuulunut Tähtitorninmäen va-
kiojengiin jo pikkupojasta lähtien, ja oli ollut suosittu pano 
kauneutensa ja komean kehonsa ansiosta erityisesti maksullisia 
palveluksia haluavien piilohinttien ja perheellisten naisiin kyl-
lästyneitten heteroukkomiesten keskuudessa.

”Omien sanojensa mukaan Eikka oli alkanut suhtautua 
kriittisesti muihin ihmisiin samalla hyväksyen heidän puut-
teensa, yrittäen välttää pitempiaikaisia suhteita ja yrittää pysyä 
itsenäisenä, vaikka se välistä ottikin koville.”

Eikkaa ei ollut kuitenkaan elämässä erityisesti onnistanut. 
Pää sekaisin huumeista ja kulli suussa hänen varpaansa menivät 
lopulta rusetille eikä kukaan välittänyt hänestä eikä hänellä ol-
lut muita ”kavereita” kuin asiakkaansa Tähtitorninmäellä. Ja se 
ei ollut paljon. Homot olivat kiinnostuneita toisista homoista 
niin kauan kun nuoruutta, kauneutta, tai rahaa riitti, ei sen 
jälkeen. Se oli tunnettu tosiasia kaikkialla homopiireissä. Yksi-
näisistä, itsekseen sekopäisyyksiä höpöttävistä, hampaattomista 
ja tunkkaiselle kilometrin päähän lemuavista rumista ukoista, 
jotka olivat kerran nuoruutensa kukoistuksen hehkeimpinä 
vuosina saattaneet olla kulmakunnan komeimpia kundeja, 
kuten Eikka ja hänen kaltaisensa, ei kukaan enää välittänyt. 
Todistihan sen jo aikanaan Sokrates.
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”Malttamattomuudesta tiivistyi ajan kuristaessa hänen kurk-
kuaan käskyn tavoin, täysin oma jänne hänen ja hänen outojen 
maailmojensa välille.”

Eikan onneton perhe oli täynnä veteliä ja laiskoja savolais-
juoppoja Iisalmesta. Isä istui linnassa kännipäissään tehdystä 
taposta. Äiti oli ollut hullujenhuoneella Eikan syntymästä läh-
tien niin, että Eikka oli saanut perinteisen ”Sörkän katupoi-
kien” koulutuksen ensin lastenkodissa, sitten koulukodissa ja 
lopuksi nuorisovankilassa ennen kuin vapautui, muutti Helsin-
kiin ja alkoi tehdä kolttosiaan 18-vuotiaana persaukisena resu-
pekkakatupoikana ensin kaupungin laitakaduilla, ja sitten löy-
dettyään homoulkoilupaikat päätoimisesti niissä ja erityisesti 
Tähtitorninmäellä, mistä oli tullut Eikalle hänen ensimmäinen 
ja ainoa kotinsa ja sen homoista hänen todellinen perheensä.

”Ja vaikka hän oli tehnyt kaikenlaista tyhmää, hän oli synty-
nyt onnellisten tähtien alla astuessaan Tähtitorninmäelle, sillä 
siellä hän oppi selviytymään kauneudellaan ja viekkaudella, 
olematta liian monimutkainen ollessaan perin juurin täsmäl-
linen ja havainnollinen. Hän puhui ja tiesi paljon tavatessaan 
Tähtitorninmäellä ison liudan ihmisiä eri yhteiskunnallisista 
lokeroista. Hänen kanssaan oli jatkuvasti pinnisteltävä yrit-
täessään selvittää, mistä tai keneltä hänen puhumansa sanat ja 
ajatukset olivat kotoisin, niin tarkkaa tietoa, joskus salaistakin, 
ja hyvää kieltä hän viljeli, että häntä tuntematon olisi saatta-
nut luulla hänet Suomen nuorimmaksi professoriksi joltain 
vaikealta alalta.”

Eikka puhui rasittavuuteen saakka paljon niitä näitä huvik-
seen ja oli arvaamaton ja äkkipikainen. Joskus Eikka saattoi 
kesken kaiken lyödä arvaamatta keskustelukumppaniaan ja 
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nauraa sen jälkeen mielipuolen naurua päälle. Hurjasta luon-
nostaan huolimatta Eikka ei kuitenkaan tehnyt ohareita tai 
putsannut ”asiakkaitaan”, vaan ystävystyi heidän kanssaan niin, 
että asuikin jonkin aikaa yhdessä keskustan arvo – osoitteessa 
erään höyrähtäneen aikamiespojan kanssa siihen saakka kun 
tämä kuoli viinaan. Viinasta oli tullut myös Eikalle se ”elä-
mää suurempi voima”, joka vei hänet mennessään, niin että 
loppuaikoinaan Tähtitorninmäellä Eikka oli antanut pienestä 
viinanaukusta ja saanut enää harvoin säälistä, niin pahannäköi-
seksi Eikka oli ryypännyt itsensä, ennen kuin hävisi kokonaan 
homopiireistä ilmestyäkseen jonkin ajan kuluttua kaupungin 
rannoille haisevaksi puliukoksi muuttuneena. 

”Annoin rahat ja vähän lisääkin. Vedin heitä usein syrjem-
mälle ja kyselin muitten samanlaisten onnettomien ”tähtitor-
ninmäkeläisten” nykykuulumisia, joiden surkean elämän mur-
jomia naamoja olin nähnyt samojen pultsaripiirien keskellä 
lämmittelemässä silmissään yhtä tyhjä katse ja jaloissaan vain 
vanhat villasukat, jos aina niitäkään. Minulla oli heihin verrat-
tuna omista ongelmistani huolimatta päällisin puolin kaikki 
asiat kohtalaisen hyvin: viihdyin uudessa roolissani itsenäisenä 
kaupunkilaisena vailla perheen jatkuvaa kyttäämistä. Kovana 
hintana siitä maksoin itse turvarenkaikseni valitsemillani yk-
sinäisyydellä ja eristäytyneisyydellä, mitkä kävivät ajan kanssa 
liikaa sekä voimilleni että hermoilleni. Paineet ulkopäin olivat 
kovia. Sinulla tuli olla lähelläsi arkea jakamassa joku ikään kuin 
henkivakuutuksena. Ei väliä kuka. Niin raakaa se oli myös ho-
mopiireissä. Muuten sinua pidettiin surkeana epäonnistujana. 
”Omilla miehillä” ei väliä olivatko naimisissa tai naismaisia, 
oikein ylpeiltiin Tähtitorninmäelle muodostuneissa juoruak-



369

kojen homomarttapiireissä. Ja jos sattui saamaan haaviinsa 
joko komean tai rikkaan miehisen, naisille varatun monilap-
sisen perheen isän, ”oikean miehen” oikeasta elämästä, ei pa-
hasti häiriintyneen ja ei hermoja raastavan hysteerisen, eikä 
missään nimessä tavalliseen alaluokkaiseen homontapaan sata 
prosenttisen valheellisen, huijaavan ja omaa nimeäänkin lau-
suessaan epärehellisen, sitä pidettiin valtavana onnenpotkuna 
homonelämässä, lähes ihmeellisenä ylisuorituksena, mikä hy-
vin harvoin, kenties yksi vuosisadassa, ja sekin vain homojen 
pääkaupungissa Berliinissä, sattui kenenkään kohdalle. Siksi 
siitä piti pitää kiinni kynsin ja hampain, vaikka rakkaus oli-
si kuollut jo alkumetreillä, tai kahdenvälinen seksi ei luista-
nut alkuunkaan, ”homorakkauden” muuttuessa lyhyen ajassa 
vihaksi ja pikkumaiseksi keskinäiseksi kyräilyksi. Noihin ai-
koihin aloin ymmärtää ”homorakkauden” kiroukseksi ja vain 
fyysiseksi pakoksi purkautua johonkin itseään komeampaan, 
täyttymättömään unelmaan itsestään. Olin sisältä tyhjä ja pel-
käsin jääväni ikuisesti tähän tylsistyttävään ja rasittavaan ora-
vanpyörään pyörimään samalla kauhealla tavalla kuin muut 
yhtä epätoivoiset, yksinäiset ja vanhenevat homot ”Kenraali”, 
tai se minut ensimmäisellä kerralla pelästyttänyt kusenhajuinen 
vuosisatojen takainen homokääkkäkummitus ala Munkkinie-
men eltaantunut ällökreivi 1800 – luvun lopun haisevilta ja 
tautisilta vuosikymmeniltä.”

Häntä painoi loppuun saakka huono omatunto ja syyllisyys 
”homorakkauden” sairaista kääntöpuolista, joiden pauloissa 
hän oli ihan yhtä hyvin kuin kuka tahansa muu homomies 
elämänsä loppumetreille saakka. Se oli vain puhdasta himoa 
ja tyydyttämätöntä halua, jolloin nälkä kasvoi suuremmaksi 
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mitä se oikeasti oli, hän selitti itseään rahoitellakseen. Samoin 
kävi hänen ja hänen ”Kämppäkaverinsa” kanssa, vaikkei asiasta 
koskaan heillä ääneen puhuttukaan. Kello raksutti heille sitä 
aikaa, jolloin heidän silmänsä avautuivat. Ja jonkin ajan kulut-
tua he eivät enää tunteneet lainkaan seksuaalista vetoa toisiin-
sa, mutta olivat niin tottuneet toisiinsa, etteivät antaneet sen 
häiritä tasaisen turvalliseksi muuttunutta arkielämäänsä, joka 
koostui enemmän yhteisestä oleilusta ja ystävistä sekä toistensa 
läsnäolosta kuin intohimosta, aiemmasta lähes pakonomaises-
ta lääppimisestä ja jatkuvasta seksuaalisesta kanssakäymisestä. 
Mutta oli heillä hyvätkin hetkensä taistelujensa ja surujensa 
keskellä – ihan loppuun saakka he jaksoivat ottaa toisistaan 
mittaa ja koetella toisiaan ilmaan heitetyillä sanoilla.

“Sinä et taida enää rakastaa minua!”
“Miten niin muka en minähän rakastan sinua enemmän 

kuin koskaan ketään elämässäni?”
“Sinä et enää kaipaa vierelleni, et haluaa minua etkä pöyhi 

kädelläsi hellästi hiuksiani niin kuin silloin kun tapasimme.”
“Päinvastoin, mitään muuta en halua kuin sinua. Usko mi-

nua. En vain muista aina huomioida sinua nyt kun kuulut 
vakiokalustukseen.”

“Kuinka voit sanoa noin vaikka rakastat muitakin ja meillä 
pörrää joka viikonloppu uusia nuoria poikia panemassa täällä 
kuin pupuset sinun ja kavereittesi kanssa?”

“Missä itse viipotat yömyöhät? Tulet kotiin spermalle hais-
ten ja nukahdat välinpitämättömänä viereeni antamatta edes 
hyvänyönsuukkoa muistutukseksi keskinäisestä ymmärrykses-
tämme, jota myös rakkaudeksi aiemmin kutsuttiin.”

“Teen ihan kuten sinäkin.”
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“Tule viereeni.”
“Älä hassuja puhu!”
Hän oli paljon vanhempi ”Kämppäkaveriaan”, ja koki itsen-

sä vastuullisemmaksi osapuoleksi.
”Yllättävää oli se, että ”Kämppäkaverini” oli niin tavatto-

man avoin, teeskentelemätön ja yksinkertainen kaikessa siinä 
mitä hän teki. ”Hän” oli syvällä ajatuksissaan tietoinen kaiken 
toivottomuudesta ja sen alituisesta toistumisesta, ja luonteel-
taan parantumaton pessimisti, jonka sekavaa mieltä hallitsivat 
mielettömyys, tuskaisuus ja hyödytön pyrkiminen kohti jotain 
suurta tuntematonta. Josta hän ei itsekään tiennyt mitä ja mik-
si. Vastakkaisuudet ja elämän kaksinaisuudet muuttivat näin 
hänen sisäänsä pahaa jälkeä tehden. ”Hän” oli hyvin omituinen 
sekoitus vähän kaikkea ja ei – oikein mitään.”

Siksi hän ei päästänyt irti ”Kämppäkaveristaan” helpolla irti, 
vaikka myrskyn merkit oli joskus piirretty heidän yhteiseksi 
aiemmin luulemalleen taivaalle veren ja kuoleman synkin vä-
rein, ja hän tunsi kokeneensa koko elämän verran kokemuksia 
yhdellä kertaa. Hän oli muutenkin poikkeuksellinen. Kun ih-
miset eivät vieneet tavallisesti asioita pitkälle ja loppuun asti, 
koska heillä riitti uskallusta vain asioiden pintapuoliseen tar-
kasteluun, ei ytimiin, hän vei aina kaikki aloittamansa asiat 
loppuun saakka, vei se sitten kuinka paljon tahansa hänen 
energiaansa ja aikaansa. Hänen mielestään se oli tarpeellista 
siksi, että aina jäi kysymyksiä vastaamatta. Esimerkiksi ne, joita 
ei kysytty.

”Lopulta tapoin omaan rakkaani tupakalla. Kaikki tappavat 
aina tavalla tai toisella rakkaansa. Minä tein sen opettamalla 
”Hänet” tupakoimaan, ja sitten hukuttamalla ”Hänet” päästä 
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varpaisiin tupakkaan, sillä sodan jälkeen aloin tehdä suosittu-
jen kahvimainosten lisäksi tupakkamainoksia amerikkalaisille 
tupakkayhtiöille. Työsuhde - etuihini kuului kantaa kotiini 
niin paljon tupakkaa kuin jaksoin. Ja minä kannoin käskystä 
niitä selkä vääränä. Vein melkein joka päivä kotiini vähintään 
kaksi kartonkia erimerkkisiä amerikkalaistupakoita, niin että 
meillä kaapit pursuilivat täynnä tupakkaa, joita emme kaikkea 
ehtineet, huolimatta kovista yrityksistämme, tuprutella taivaan 
tuuliin, vaan kannoimme niitä myös kasapäin ystäviemme 
iloksi.”

Syyllisyydentunteestaan huolimatta hän kykeni muiste-
lemaan aikoja parempia heidän yhteisellä taipaleellaan, joka 
poikkesi hyvin vähän heteroitten vakiintuneesta perhe - elä-
mästä rutiinien osalta. Heidän aiempi hurja seksielämänsä 
muitten poikien kanssa, ja villit seksileikit olivat oman lukun-
sa eikä Tähtitorninmäki unohtunut kummankaan yhdessä tai 
erikseen suorittaman iltalenkin pääteasemana koko heidän pit-
kän suhteen aikana, vaikka vuosien saatossa Tähtitorninmäki 
menettikin johtavan asemansa uuden homosukupolven kes-
kuudessa Helsingin homoelämän yöllisissä tapaamispaikoissa 
keskustan lähellä, helpompien yhteyksien varrelle sijainneille 
”Kissalankujalle Mäntymäelle ja Jennyn Teehuoneelle”, siellä 
riitti vilinää pitkälle 70- luvulle saakka, jolloin vakiokävijät 
alkoivat olla jo ylös kavutakseen tuulen armoille palellutta-
maan itsensä kulliaan lerputtaessaan joka päivä, siihen jo liian 
vapisevia vanhuksia. Viikonloput kuluivat kosteissa merkeissä 
perjantaista sunnuntai – iltapäivien tasoittaviin tissutteluihin. 
Usein rajujen ryypiskelyjen jälkeen he suunnistivat yhdessä 
myös metsästämään joko Tähtitorninmäelle tai Kissalankujalle 
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ja Mäntymäelle Jennyn Teehuoneelle.
”Muistako sen eilisen pojan?”
”Jotenkin hämärästi... kumman niistä?”
”Sen vaaleahiuksisen ja kivannäköisen.”
”Mitä siitä?”
”Tuu kattomaan siitä oli kuva lehdessä!”
”Oho mitä se oli tehnyt?”
”Ei mitään vaan se oli joku urheilija.”
”Ei ois uskonut että se oli urheilija ja vielä kuuluisa, ura 

edessä.”
”Se oli hetero. Kyllähän sun ois pitänyt se heti nähdä. Sel-

lainen kokeilija.”
”Tottakai sen huomasin ja hyvä niin. Ne olikin aina parhaita 

niinku tääkin, eikä mitään surkeita vikisijöitä!”
Viikot olivat rauhallisempia kotona vietettyjä arkiaskareitten 

täyttämiä pieniä onnenhetkiä, hän muisteli. Silloin siivottiin, 
tiskattiin. Käytin kaupassa. Ja tehtiin pitkän kaavan mukaan 
maittavia ruokia. Ja suunniteltiin yhteisiä lomamatkoja. Aina 
kun jompikumpi oli kipeä ja joutui parantelemaan toistaan 
kotona, terveempi puoli otti lomaa töistä ja hoivasi sairasta 
puoliskoaan niin hyvin kuin hellämielinen rakastaja kykeni 
parhaimmillaan. Silloin heidän suhteessaan kukoisti roman-
tiikka. Ja ystävyys muuttui taas rakkaudeksi.

”Juo tää ja sun olos paranee.”
”Mitä se on?”
”Mun itte suo varten sekoittamaa terveysjuomaa.”
”Onks siinä viinaa?”
”No ei tietenkään hölmö.”
”No en mä sitten juo sitä!”
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”Saat nussia mua heti sen jälkeen kun oot sen juonut ja sun 
olos on parantunut.”

”Se on jo! Kato vaikka miten komeasti jöpökkä pöksyissä 
mulla seisoo...”

Seksin jälkeen he makasivat pitkään alastomina ja tyytyväi-
sinä toistensa käsivarsilla ihan kuin vanhaan hyvään aikaan, 
kun he olivat juuri tutustuneet toisiinsa eivätkä malttaneet pi-
tää näppejään erossa ennen ulko – oven avaamista. Se aiheutti 
heille aluksi monia ikäviä tilanteita naapurien nähdessä heidän 
suutelevan intohimoisesti ja kopeloivan toisiaan perseestä rap-
pukäytävässä.

”Mummot pitivät susta kovasti.”
”Siihen asti kun tajusivat, että naapurin söpö poika olikin 

puppelipoika. Ei enää sen jälkeen moikattu puolin eikä toisin. 
Se yks muumiohan yritti usuttaa vappusimoista pää pöhnässä 
kerran sen fifiä meidän kimppuun muistatko?”

”Jo ja sano: ”Hus hus homo” käy kimppuun”
”Se oli outo.”
”Mut entäs se lähikaupan sinuun ihastunut muhkearintai-

nen täti - ihminen?”
”Sen ihastus loppui siihen kun mentiin sinne käsi kädessä 

pikku tuuterissa hakemaan tasoittelukaljoja.”
”Entäs se vastapuolen ikkunasta meitä aina tiiraillut ikäneiti. 

Sehän vilkutteli sulle aina ihastuneen näköisenä”
”Se loppu siihen kun se soitti jepet paikalle kun unohdettiin 

kiireessä tilkitä just se sen vastapäätä ollut ikkuna, kun meillä 
oli ne Afrodite – Adonis – nakubileet.”

”Voi vittu mikä elämä meillä on ollut!”
”No ei oo kyllä mitään valittamista!”



375

”Kadottaa vain ettei enempää ehditty hämmentää seisovaa 
vettä ympärillämme.”

”On meillä vielä vähän aikaa jäljellä tehdä ihan mitä huvit-
taa.”

”Ja sulla etenkin, jos sun irstaat mieskuvas pääsee maail-
manmaineeseen. Ja nää urpot tajuaa et se oot sä, jumalauta! 
Suomalainen nahkahomo, joka on vielä sotasankari pyhiksi 
sodiksi julistetuista viime sodistamme. Ja tällainen miehinen 
mies piirtää maailman härskeimmät homokuvat maailman 
isoimmilla jättikulleilla. Mitäs luulet lehtien silloin kirjoitta-
van? Varmasti painaa ne jutut pienellä ja sijoittaa ne jonnekin 
kulttuuriosastoihin, joita ei lue ketkään muut kuin nirppa-
nokkaiset taidehomot, ja kulttuurin kukkahattutädit tietääk-
seen mitä kulloinkin pitää kehua ja mitä haukkua toisen sa-
manlaisen kaupungilla kohdatessaan ,ennen taidepläjäyksiinsä 
astumista nokka pystyssä kaksoisleuka liian monista babette 
– leivoksista väpättäen.”

”No se ois ainakin niille oikein.”
Näitten keskustelujen jälkeen he ymmärsivät sekavin tuntein 

onnekseen säästyneensä tavallisen elämän mukanaan tuomilta 
muunlaisilta murskaavilta vaikeuksilta, sillä heillä oli säilynyt 
huolimatta pitkästä yhdessäolosta, ja siitä seuranneesta luon-
nollisesta kyllästymisestä huolimatta toisiinsa suora puheyhteys 
ja asiat usein ratkaiseva tilannekomiikka nauruineen ja hy-
myineen kuin jälkiruokana päälle mehevästä ja synkkää ilmaa 
raikastaneesta riitelystä. Siksi he uskalsivat ilman murhaavia 
katseita ja käsirysyä lipsauttaa huuliltaan puolivahingossa sa-
tuttavia pikkusalaisuuksia, syvintä sisintään ja eri mieltä toisen 
kanssa olevia alaviittauksia, joskus myös reilusti ärsyttämällä 
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ohi suunsa puhuen, ja tahallisesti paljastaen samalla omat val-
heelliset aikeensa. Ja vaikka kyseessä saattoi olla jokin mitätön 
pikkuasia, niin kuin usein olikin, he saattoivat siitä huolimat-
ta luottaa keskinäisen hienotunteisuutensa varaan mitä tämän 
jälkeen tuli toistensa kunnioittamisessa, siitä huolimatta miten 
alhaalle toinen saattoi itsensä vetää omassa typeryydessään ja 
keskeneräisyydessään kiirehtiessään lyömään pahat korttinsa 
yhtä aikaa pöydälle usein improvisoimalla, ja korvaamalla tie-
tämättömyytensä julkealla mielikuvituksellaan. Keskinäinen 
kommunikointi tällä tavalla ei ollut ihan kirkossa kuulutettu 
juttu noihin aikoihin tavallisessa suomalaisperheessä, missä 
saatettiin murjottaa viisikymmentä vuotta toisen vierellä pa-
halla mielellä jonkun toista satuttaneen vikapiston jälkeen. Rii-
telyjen jälkeen heillä oli hetken rauhallista. Seksielämä luisti 
jotenkuten ja he olivat avoimuudessaan kuin kaksi vastasynty-
nyttä lasta kujerrellessaan toisilleen viattomasti.

”Saitko nyt ansiosi mukaan?”
”Miten niin?”
”Jos olet varastanut sydämeni, en sitä sinuna antaisi takai-

sin.”
”Hoopo!”
”Ite oot.”
Usein riitojen jälkeen kotona he olivat taas yhdessä kuin en-

nen vanhaan paita ja perse, ja tekivät kaiken hauskan ja tylsän 
yhdessä yhtä innokkaasti yhdessä kuin suhteensa alkuaikoina, 
jolloin he vain nukkuivat makuuhuoneessa, ja käytännöllisesti 
katsottuna asuivat keittiössä kokeilemassa keittokirjoista kai-
ken mahdollisen taivaan ja maan väliltä mistä pitivät täyden-
täen sopivasti toisiaan. Hän piti makeista ja ”Kämppäkaveri” 
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suolaisista. Hän liharuuista ja ”Kämppäkaveri” kasvisruuista. 
”Kämppäkaveri” eturuuista ja hän jälkiruuista. Erityisesti van-
han koulukunnan ranskalainen keittiö voineen ja viineineen oli 
heidän suuressa suosiossaan top ten - kliseelistan kärkisijoilla. 
Olihan ”Kämppäkaveri” vaihtaessaan ”maailman homoimman 
ammatin maailman toisiksi homoimmaksi ammatiksi”, tarjoi-
lijaksi, edennyt urallaan oman ravintolansa asiantuntevaksi 
hovimestariksi, joka tunsi tarkkaan jokaisen tarjottavan ruuan 
ainesosan ominaisuudet, laadut ja erityisesti tarjottavat alko-
holijuomat sekä niitten yhteensopivuuden ruokalistan ruokien 
kanssa.

”Minkä näistä haluaisit aperatiiviksi tänään. ”Kir royalin”, 
jossa mustaherukkalikööriä sekoitetaan samppanjaan, vai anis-
viinasta tehdyn ”pastisksen”, tai vain pelkän ”calvadosin”eli 
omenabrandyn.

”Calvados sopii parhaiten illan menyyn kanssa yhteen.”
”Entä alkuruuan kanssa ?”
”Bordeauxin punaviiniä kiitos.”
”Entä pääruuan kanssa?”
”Burgundilaista kiitos.”
Entä jälkiruuan kanssa?”
”Valkoviiniä Alsacecesta jos löytyy.”
”Kylä löytyy varastossa on vielä yksi pullo jäljellä viime vuo-

tiselta Pariisin - matkaltamme.”
Ranskalaisessa keittiössä heitä kiinnosti erityisesti se, että 

illallinen ruokailtiin pitkän kaavan mukaan, jolloin ateriaan 
kuuluivat luonnollisena osana alku -, pää - ja jälkiruoka sekä 
juustot. Myös juomat olivat yhtälailla tärkeä osa sekä heidän 
että ranskalaista ateriaa, ja ne valittiin aina sopimaan yhteen 



378

tarjolla olevien annosten kanssa. He aloittivat ranskalaiseen 
tapaan ateriansa ranskanleivällä ja aperitiivijuomia siemaillen 
ja kiireettömästi keskenään seurustellen, jonka jälkeen he vaih-
toivat illallisen ensimmäiseen viiniin ja siirtyivät alkuruokaan, 
jolle tarjoiltiin oma viini. Sitten pääruokaan, jolle vaihdettiin 
usein myös oma viininsä jos se oli lihaa ja alkuruoka oli ol-
lut kalaa tai keitto, niin kuin heillä oli. Ja lopuksi juustoihin, 
joiden kyytipoikana siemailtiin joko väkeviä jälkiruokaviinejä 
tai kuivaa sherryä. Mutta eivät he karsastaneet vihannesruokia 
tai mitään Suomessa siihen aikaan harvinaisina ja melko tun-
temattomina pidettyjä erikoisuuksia, joita he kokeilivat yhtä 
useasti, joka toinen kerta pilke silmäkulmassa silkasta uteliai-
suudesta siksi, ettei heillä tuntunut olevan mitään muuta kuin 
loputtomasti aikaa ja rutkasti omien avoimien luonteidensa 
tapaan kokeilunhalua.

”Kokeillaan tätä hei joo tää ois aika nastaa!”
”Mikä se on?”
”Jotain hyvin omituista.”
”Mikä sen nimi on?”
”Viisi pientä muurahaista.”
”Mistä se on?”
”Kiinasta.”
Kauppareissujen jälkeen he yhdessä purkivat ostokset kaap-

peihin, ja alkoivat lajitella illallista varten tarvittavia elintarvik-
keita omille paikoilleen. Yhteiset illalliset tehtiin aina huolella 
ja ajan kanssa. Vihannekset pestiin, paloiteltiin ja keitettiin. 
Mausteet olivat tuoreita ja ne hienoiksi muserrettiin morttelis-
sa. He olivat hyvin tarkkoja ettei mitään epäpuhtaita elintarvik-
keita tai keinotekoisia makuja ollut heidän tarjoomuksissaan 
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esillä. Jopa kastikkeet tehtiin vaikeamman kaavan mukaan itse 
alusta loppuun vaikeaa bernaiskastiketta myöten, puhumatta-
kaan lihaliemistä, jotka keitettiin kokoon lihoista ja luista jo 
edellisenä päivänä. Annettiin vain yö rauhassa vetäytyä ison 
kattilan kannen alla, ja maustettiin sitten sopivilla lisämaus-
teilla juuri ennen alkuruuaksi tarjoamista.

”Kulta paa simmut kiinni ja maista tätä.”
”Mitä se on?”
”Arvaa?”
”Hmm... jotain ranskalaista uutuusherkkuako lehtitaikinan 

sisällä?”
”Polttaa...”
”Jokin piirakkako?”
”Kyllä ”quiche lorraine”, jossa on täytteenä pekonia.”
”Syötävän hyvää!”
Siitä tulikin heidän lyömätön bravuurinsa mitä alkuruo-

kiin tuli, vaikka kaikki sianlihaan liittyvä, vaikka sitä olisi ni-
mittänyt muotitermien mukaan amerikkalaiseksi pekoniksi, 
miellettiin maailman vaikutteille juuri avautuneessa maassa 
enemminkin joulupöytään kuuluvaksi pakolliseksi rasitteeksi 
menneiden aikojen vaihtoehdottomasta menyystä monine lu-
kuisine johdannaisineen. Alkuruokina he söivät myös erilaisia 
suolaisia pikkuleivonnaisia sekä verrine - annoksia, joissa pie-
neen lasiin kasatiin kerroksittain eri raaka – aineita. Tai lihasta 
valmistettuja pateita kylminä alkuruokina, kun taas lämpiminä 
alkuruokina he suosivat erilaisia keittoja, joista ranskalaisten 
keittojen listaamaan topteniin heillä kuului ehdottomasti vain 
ranskalainen sipulikeitto.

”Mulla ois taas uus eturuokalaji meidän ranskisten topten 
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- ehdokaslistalle.”
”Palan halusta kuulla.”
”En kerro sen nimeä vaan valmistan sen, jos häivyt keittiöstä 

vähäksi aikaa?”
”Okay!”
Pääruokana oli usein ”foie grassia” eli ankan - tai hanhen-

maksaa. Maksan valmistusmenetelmiä oli erilaisia, mutta heillä 
sitä syötiin sopivasti puolikypsänä. ”Coq au vin”, mikä oli vii-
nissä kypsytettyä kukkoa, oli melkein yhtä suosittu ruokalaji 
heidän kahdenkeskisissä herkutteluillallispöydissään. Myös 
tartarpihvi eli raakana syötävä pihvi ja sen kanssa tarjoiltava 
raaka kananmunankeltuainen ja kapriksia kuului heidän pis-
teyttämäänsä kotitekoiseen ranskalaisten pääruokiensa topte-
niin. Kasvisruokiin erikoistuneen ”Kämppäkaverin” bravuuri 
oli provencelainen ”ratatouille”, kasvispata, joka valmistet-
tiin tomaatista, kesäkurpitsasta ja munakoisosta, sekä ”gratin 
dauphinois”, mikä oli perunoista ja kermasta tehty gratiini-
herkku. Hän oli erikoistunut jälkiruokiin. ”Crème brûlée” eli 
paahtovanukas, suklaasta tehdyt jälkiruoat kuten ”fondant au 
chocolat” eli lämmin suklainen leivonnainen ja suklaamousse 
olivat hänen bravuurinsa ja heidän ranskalaisen keittiönsä jäl-
kiruokien topten – listan ikisuosikit.

”Huomenna olemme kutsuneet työkavereitasi syömään il-
lallista kanssamme. Oletko ajatellut jo mitä helle tarjoillaan?”

”Luulen että uunilohi kermaperunoilla, paljon kossua, 
vichyä ja kaljaa riittää hyvin. Ja isot annokset.”

”Entä jälkiruuaksi?”
”Ei ne mitään kaipaa ovat varmasti jo niin kännissä tulles-

saan etteivät huomaisi edes oliko kala silakkaa vai lohta. Sitä 
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paitsi en halua että ne piinaavan illan päätteeksi vielä oksen-
taisivat uudelle persialaismatollemme.”

”Piinaavan?”
”Odotatko jotain muuta?”
”Miksi kutsut ne sitten tänne ilmaa pilaamaan, jos et pidä 

niistä?”
”Hyvä idea. Peruutetaan yhdet paskajuhlat ja ryypätään ta-

vallisen tapaan kahdestaan perseet olalle.”
”Uskallatko muka?”
”Kyllä koska ne eivät ole meille enää tarpeelliset.”
”Miten niin?”
”Olen irtisanonut itseni ja alan piirtämään Tom of Finlan-

deja täältä kotoa päätoimisesti!”
”WAUW!”
”Joo!”
”Mikset aiemmin hiiskunut siitä sanakaan? Hiiteen kohte-

liaisuudet tylsimysten kanssa. Nyt on vihdoinkin todellisen 
juhlan paikka!”

”Sen piti olla yllätys!”
”No kyllä olikin!”
Kahdestaan ollessaan, he eivät välittäneet muusta kuin sii-

tä, että heille oli hauskaa, ruoka hyvää ja kohtuullinen känni 
päässään. Sen takasivat heidän mielestään alan parhaat ja kal-
leimmat juomat suoraan Alkon erikoismyymälästä keskustas-
ta. Muuten he toimivat Väinö Linnan Tuntemattoman soti-
laan antaman esimerkin voimin: asialliset hommat hoidettiin, 
mutta muuten oltiin miten omapäisiä ja itsenäisiä luonnon-
ihmisiä huvitti olla turhista säännöistä ja hienosteluista sen 
kummemmin välittämättä. Ja sen ei heidän mielestään, perkele 
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pitänyt kuulua, vaikka kuuluikin ääninä, kenellekään muulle 
ulkopuoliselle. Levysoittimella pomppivat uudet jazz – levyt 
vuoronperään Rahmaninovin haikeiden sävelien kanssa. Yhtä 
pikaisesti muuttui heidän vaihtelevan haluinen mielensä kuin 
levyt levylautasellakin. Väliin se kapusi kattoon asti heidän rie-
hantuessa tanssimaan niin, että alakerran hienoistomummelin 
kristallikattokruunut helisivät vaarallisesti. Ja mummeliparka 
olisi taatusti valittanut asiasta isännöitsijälle, ellei olisi ollut 
umpikuuro ja kuolemaa parhaillaan hiljaa yksin sängyssään 
tekevä 98-vuotias vanhus. Väliin he taas tanssivat hartaasti 
poski poskea vasten Rahmaninovin Vokaliisin tehdessä heistä 
hiljaisen haikeita ja kuulostavan siltä kuin vielä hetki sitten 
kovanluokan rähinä olisi vaihtunut huopatossutehtaan hiljai-
suudeksi.

”Vaikea yrittää pukea sanoiksi sitä mitä nyt tunnen.”
”Älä tee niin se vain pilaisi tunnelman.”
Heidän rakkaustarinansa oli vailla vertaa, niin kuin olivat 

kautta maailman sivu kaikki koskettavat lemmentarinat. Ne 
oli tehty kaipauksesta, suloisuudesta, ikävästä, haavoittuvuu-
desta ja unohduksesta. Ne alkoivat aina silmät kosteina itkulla 
ja ikävällä, ja loppuivat katkeruuteen. Niitten väliin mahtui 
paljon epämääräisiä sattumuksia, ohimeneviä ilmiöitä, sotia 
ja sovintoja, anteeksiantoa ja vihoittelua, fyysistä rakkautta 
ja hellyydenosoituksia, murjottamisia, mielipahaa ja onnen-
tunteita sekä kaksi toinen toistaan syvästi samanaikaisesti sekä 
rakastanutta että vihannutta ihmispoloa, jotka eivät muuta 
voineet tai osanneet, kuin olla mitä alhaisempia toisilleen sen 
jälkeen kun olivat kyllästyneet, saaneet tarpeekseen tai muuten 
vain väsyneet toisiinsa, eikä mitään muuta ollut edessä kuin 
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kuolema. Näin kävi heillekin. Ja vaikka he oppivat ajan myö-
tä jotenkuten sietämään toinen toistensa pikkumaisuuksia, ja 
persoonallisia puutteitaan sekä välttämään avoimia konflikte-
ja ja toistensa tahallista ärsyttämistä, heissä asui kyllästymisen 
pohjalla sisällä kova halu olla oma itsensä jälleen kerran pitkän 
ja tukahduttavan vankeuden jälkeen. Mutta sitten tuli kuole-
ma, joka tuli ensin lähelle heidän ystäväpiiriinsä, pistäen hei-
dätkin pohtimaan syvällisemmin omaa elämistään, kuoleman 
sattumanvaraisuutta ja tulevaisuuttaan elämän epävarmuuden 
keskellä.

”Mitä sitten kun minua ei enää ole?”
”Enköhän minä lähde täältä ensimmäisenä.”
Heidän sielujensa ytimessä oli Eros, jossa aurinko ravitsi ja 

laajensi sitä, sillä molemmat heistä olivat liian samanlaisia ja 
lauloivat mieluummin kaipauksella kadotetuista ystävistä, ja 
menetetyistä rakkauksista, kuin antautuivat niihin haavoittu-
maan ja putoamaan korkealta unelmistaan kuolemaan. Mutta 
lopulta kuolema saavutti heidätkin. ”Kämppäkaveri ” ei enää 
taisteltuaan hetken jaksanut, vaan lähti ensimmäisenä, jättäen 
ison aukon hänen elämäänsä juuri sillä hetkellä kun kaiken piti 
vihdoin olla kunnossa ja kuin ruusuilla tanssimista. Hän vetäy-
tyi aluksi kuoreensa ja linnoittautui yksinäisyyteensä käymättä 
enää edes Tähtitorninmäellä.

”Menneisyys painoi liikaa vaakakupissa. Muistelin koko ajan 
vain miten ”Hänen” katseensa oli niin tavattoman surullinen. 
Ja miten hänessä oli sitä huolimatta jotain hyvin poikamais-
ta jäljellä. Ja kun häntä viimeisen kerran katsoin, mietin vain 
miten vähäpätöinen ihminen loppujen lopuksi voikaan olla 
elämän rautaisessa puristuksessa muuttuessaan nuorukaisesta 
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vanhukseksi kuin ”Hän” - yhdessä hetkessä!”
Hän tunsi miten ulkona oli harmaata ja sisällä tuskaisen 

ahdistavaa. Hän haki lääkäriltä unilääkkeitä, mutta ne eivät 
sopineet hänen päivittäin nousseen whiskynkulutuksensa kans-
sa yhteen alkuunkaan. Kello seinällä raksutti ikävästi muis-
tuttaen ajan kulusta. Hän hiljensi kovakouraisesti häiritsijän 
murhaamalla sen yhdellä kellotauluun napakasti iskemällään 
vasaraniskulla. Hän veti mustat verhot ikkunoittensa eteen. Ja 
istui päivät pitkä hiljaa kököttäen yksin pullojensa ja tupak-
kansa kanssa olohuoneen sohvalla voivotellen ja itseään sekä 
menetettyä rakkauttaan surren.

”Se oli uuvuttavaa aikaa ja teki minut ajoittain kyvyttömäksi 
tekemään mitään.”

Näin jatkui pitkään. Ehkä muutaman kuukauden ajan. Ovi-
kello soi tiuhaan ja hän kuuli miten postiluukusta huhuilivat 
tutut äänen hänen nimeään, uhkaillen murtaa polisin kanssa 
oven, jos hän ei olisi heti avannut, niin että hän laittoi ulko – 
oveen heti uhkaavien äänten hälvettyä lapun.

”En ole kuollut. Suren vain – onko siinä jotain väärää? An-
takaa minun olla rauhassa!”

Näin hän sai olla rauhassa ja jaksoi jatkaa eteenpäin hil-
jaista suruaikaansa. Mutta muutaman kuukauden surtuaan ja 
juotuaan liikaa, hän ryhdistäytyi eräänä päivänä vilkaistessaan 
peiliin, luullen nähneensä siellä homopuliukoksi muuttuneen 
entisen puppelipoika - Eikan ikään kuin varoitukseksi kuinka 
kaltevalla tiellä hän silloin liikkuikaan.

”Näiden ohikiitävien hetkien syvyys oli olennaisempaa kuin 
niitä ympyröivän ajan lineaarisuus.”

Hän avasi pelästyneenä ikkunat ja tuuletti kämppänsä lä-
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pikotoisin. Istui seuraavaksi hinkkaamassa ja hankaamassa 
kuukausia keräämäänsä likaa itsestään ammeessaan tuntikau-
sia. Hän ajoi naamansa siloposkiseksi välttymättä haavoilta ja 
verenvuodolta vapisevien käsiensä takia, ja kampasi hiuksensa 
hiusrasvalla päänsä myötäiseksi, sliipatuksi ”italialaisluigin” 
näköiseksi.

”Älä sure minua liikaa”, oli hänen ”Kämppäkaverinsa” va-
roittanut häntä etukäteen.

Hän katsoi eteensä ja tajusi yhtäkkiä millaisessa sikolätissä 
hän olikaan viimeiset ajat asunut. Noukki lattialle heitetyt tu-
pakantumpit ja keräsi tyhjät pullot ympäri kämppää kasseihin. 
Kun kämppä alkoi näyttää ihmisasuttavalta, hän pukeutui ja 
erotteli Alkon pullot kaupan III – olutpulloista. Otti tyhjät 
kaljapulloja sisältäneet muovikassit, ja ensimmäistä kertaa mo-
neen kuukauteen poistui asunnostaan lähikauppaan ostoksille. 
Hän osti tupakkaa, saippuaa, puurohiutaleita, ison läjän tuo-
reita kanamunia, tomaattia, sipulia, papuja, makkaraa, kermaa, 
maitoa, leipää, makaronia ja jauhelihaa. Heti kotiin päästyään 
hän teki maittavan aamiaisen, ja laittoi uuniin muhimaan ma-
karonilaatikon päivällistä varten.

”Opi syömään yksin.”, ”Kämppäkaveri” oli muistuttanut 
häntä.

Hän oli tottumuksesta tehnyt ruuan kahdelle. Mutta ajatteli 
syövänsä sitä tavallista pidempään. Hän kulki ympäri kämppää 
ensimmäisen kerran pitkän aikaan mahassaan sellainen tunne 
että tunsi olevansa herra talossaan kun hän katsoi peiliin tyy-
tyväisen näköisenä, sillä sieltä katseli takasin hän juuri sellai-
sena kun hän oli tottunut aamuisin suihkun jälkeen itseänsä 
näkemään, tosin nyt hieman väsyneempänä versiona, mustat 
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silmänaluset muistuttamasta liian pitkäksi venyneestä itsesää-
lijaksosta.

”Tapahtui mitä tapahtui, sinun on jaksettava selviytyä.”, 
”Kämppäkaveri” oli kuiskaillut hänelle kyynelten läpi.

Tai niin hän muisteli, muttei ollut ihan varma. Hän palaili 
pikkuhiljaa entiseksi omaksi minäkseen ja alkoi taas vastailla 
puhelimeen normaalin tapaansa eikä enää pelännyt kuulevansa 
sieltä ”Kämppäkaverinsa” äänen.

”Olen nyt oppinut pitämään huolta itsestäni. Mutta en ole 
vielä näissä olosuhteissa pystynyt ajattelemaan selväjärkisesti 
tulevaisuuttani.”

Hän aukoi lattialla sikin sokin makaavia kirjeitä ja luki joi-
takin niistä. Vastailikin joskus, jos niissä niin pyydettiin ja hän 
katsoi sen tarpeelliseksi. Kaikki ”Kämppäkaverilleen” tulleet 
kirjeet, lehdet ja kortit hän muitta mutkitta kiikutti roskako-
riin ulkopihan perälle, sillä ne saivat hänet yhtä surulliseksi 
kuin kaiken muunkin yhteisen menneen muisteleminen. Hän 
heitti myös ison pinon Hesareita lukemattomana roskiin, ja 
päätti lopettaa koko lehden tilaamisen, sillä lehti oli tullut 
”Kämppäkaverin” halusta ja nimellä heidän yhteiseen kotiinsa 
parinkymmenen vuoden ajan. Ja kun hän oli rauhoittunut ja 
saanut takaisin entisen ryhtinsä ja olemuksensa, seuraavaksi 
hän alkoi muistella miten he olivat tavanneet ja miksi. Hehän 
olivat olleet kuin kaksi eri marjaa eri puista ja eri aikakausilta.

”Muistan miten rakastuin ”Häneen” eräänä päivänä ja etsin 
kuumeisesti Tähtitorninmäellä silloin kerran kauan sitten sat-
tumalta kohtaamaani yöllistä Adonista kaikkialta missä liikuin, 
mutta en löytänyt “Häntä” mistään. Olin varma, että olin näh-
nyt hänet jossain “taiteellisessa” yhteydessä, soitinhan tuohon 
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aikaan paljon balettikoulussa ja teattereissa, ja liikuin vapaalip-
pulaisena töitteni jälkeen katsomassa myös muitten taidelaji-
en esityksiä uteliaana ja kiinnostuneena musiikin ohella myös 
silmäilemään kivannäköisiä poikia. En halunnut enää elää haa-
vemaailmassani ja vähät välittää todellisuudesta, jota ei voinut 
muuttaa, ja johon ei voinut kun pakolla sopeutua ja alistua, 
jos halusin säilyttää nahkani, ja jossa voi vahingossa ehkä sat-
tumalta löytäisi oman pienen sattumansa saada nautintoa vielä 
hetki ennen kuin koko ajan minua takaa - ajava, tappavan iso 
aikajuna ajaa ylitseni ja olisin mennyttä. Löysin panokump-
paneikseni pääosin tietoisesti sellaisia, jotka muistuttivat edes 
etäisesti niitä lapsuuteni heinäpelloilla työskennelleitä ulkoi-
sesti karskeja, mutta sisältä pelkkää sulaa rautaa olleita omalla 
valitsemallaan tiellään pystypäin kulkeneita, mielestäni oikeita 
miehiä, joita maailma oli heidän itsensä suureksi onneksi heit-
tänyt kauas heistä itsestään ja synnynnäisistä kahleistaan - enkä 
mitään valittavia ja heikkoja hiirulaisia, joina pidin niitä muita, 
joita olin tottunut näkemään Helsingin laajassa homoulkoelä-
mässä - ja erityisesti Tähtitorninmäellä.”

Hän ei helpolla antanut periksi.
”Kiersin kaikki mahdolliset homopaikat ja käytin kaikki 

mahdolliset silmäniskut ja merkit hyväkseni iskiessäni poikia 
ja miehiä kaupungilta. Olin nussinut päästä jalkoihin kaikkiin 
mahdollisiin rakoihin, ihon poimuihin, suun kaikkiin seinä-
miin, perseen joka rakoon ja hangannut itseni vasten aiemmin 
suurella antaumuksella Tähtitorninmäellä vain näiden Tom of 
Finlandin esikuvina toimineiden haaveellisten miesteni kanssa 
aina kuin vain mahdollista – ja valitettavan usein se oli mah-
dotonta. Minua kiinnostivat miehet, joilla oli joko kova työn 
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karaisema raju ulkomuoto tai muuten vain kovankarski ole-
mus hikisillä hommilla ulkotöissä vuosien saatossa hankittuna 
- koko ajan silti kulli, perse, toinen mies, ja panot mielissä 
vaikka se olisi ollut, kuten olikin, aika ajoin melkein täysin 
mahdotonta. Haaveilin näistä rohkeista ja julkeudessaan rajuis-
ta, ylimaallisen kauniista ja viettelevistä oikeista miehistä, joilla 
oli miehenulkonäkö paidan alla pullistelevine lihaksineen, sän-
kipartoineen ja housunetumus kutsuvasti muille näkymättö-
mänä pullottaen. Heitä löysinkin aina silloin tällöin suureksi 
mielihyväkseni laidasta laitaan niin ylä - kuin alaluokastakin, 
mutta aivan erityisesti roskasakiksi kutsutusta alemmasta työ-
väenluokasta kuten Eikka. Näistä esikaupunkiin kuka min-
käkin valonaran syyn takia paenneista tai piiloutuneista tyh-
jäntoimittajista ja pikkulurjuksista, isot kädet housuntaskuissa 
taskubiljardia pelaavista ja suuret vaatimattoman avoimet ja 
syyntakeettomat silmät maailmaa ihmetelleistä, kuin isot lap-
set ensimmäistä kertaa isossa kaupungissa rahattomina ja ek-
syksissä olevista mierontien kulkijoista, jotka olivat oppineet 
piileskelemään yhtä näkymättömästi missä vain sattuivatkin 
liikkumaan, kuin toisen todellisuuden varjot - niin kuin heistä 
suurin osa olikin: jopa niin vakuuttavasti etten muista miltä he 
näyttivät päivänvalossa, tai että olisin nähnyt heitä keskustassa 
koskaan omissa luonnollisissa rooleissaan.”

Tehtävä ei ollut helppo, sillä nämä olivat pohjimmiltaan 
niitä tajunnan arvoituksia, joista ei koskaan päässyt kunnolla 
selville. Hänkin tunsi vain sen minkä oli itse tehnyt. Mutta 
hän tiesi, että hänen oli tällä tavalla kohdattava vuoropuhe-
lunsa tarve. Se oli itse asiassa hänen ainoa mahdollisuutensa 
tässä elämässä. Toista kertaa ei tulisi. Ja hänen piti olla tarkka 
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ettei sotkenut toisiinsa epätodennäköistä ja mahdotonta samal-
la kertaa. Ja kun hän tätä ajatteli, ensimmäisen kerran hänen 
kasvoilleen nousi ilme, mikä ilmaisi äkillistä asioitten ytimien 
ja täsmällisten merkitysten ymmärtämistä hänen päässään, niin 
että hän ei voinut olla ihastumatta tähän tunteeseen. Hän oli jo 
oppinut erottamaan elämän hyvät ja huonot puolet toisistaan, 
ja elämään niitten kanssa jotenkuten siedettävästi antamatta 
niitten häiritä häntä sen kummemmin, mitä nyt oudoksuen 
päässään olevien muitten ajatuksien paljoutta logiikan ulottu-
mattomissa olevien lakien mukaan.

”Silloin mieleni täytti voimakas tyhjyyden tunne. Toisinaan 
ajattelin niitten katoavan näköpiiristäni yhtä nopeasti kuin ne 
olivat sinne ilmestyneetkin.”

Homoja hän tunsi jo sen verran, että tiesi heidän koko ajan 
piilotajuisesti tarkkailevan itseään etteivät olisi ylittäneet sitä 
näkymätöntä hyväksytyn rajaa, mikä tekisi heidän elämistään 
yhtä helvettiä. Ja että heidän joukostaan löytyi hyvin harvoin, 
jos koskaan, sellaisia kylmähermoisesti alituisesta paljastumi-
sen pelosta huolimatta olevia miehiä joitten kanssa hän halusi 
tehdä lähempää tuttavuutta, tai tulla pikaisesti jossain puskissa 
harjoitetun seksin jälkeen jopa ystäviksi. Siihen yhtäläisyydet 
sitten loppuivatkin.

”Heille maailma oli spekulatiivinen illuusio, johon olim-
me kaikki tulleet Gogolin päällysviitan alta kummittelemaan. 
Juuri siksi joistakin heistä paistoi läpi, että heidän oli täytynyt 
olla trapetsitemppuja tekeviä monipuolisia  ja -kasvoisia neroja 
selviytyäkseen kaikesta elämästään niin vähällä julkisella ruti-
nalla, vaikka heidän elämänsä oli ollut koko ajan epävarmaa 
ja uhattua.”
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Hän ei hyväksynyt mitään ei – ilmeistä, vaan asetti vastak-
kain ilmenevän ja ajateltavan ja muodosti niistä yksilöllisiin 
tarpeisiinsa perustuvan maailmansa omia epäkäytännöllisiä 
tarpeitaan varten, joihin perehtyminen sujui hieman vähem-
mällä vaivalla kuin kokonaisuuksien haltuun ottaminen olisi 
vaatinut häneltä. Siksi hän kiirehti. Hänen muistiinsa oli jäänyt 
kokonaiskuva harvinaislaatuisesta namupakkauksesta, jossa oli 
vähän kaikkea sitä jotain, mistä hänen ihannemiehensä hänen 
toiveissaan oli rakentunut.

”Aloin epäillä itsekin heidän olevan haamuja ja kummi-
tuksia, jotka olivat näitä päättömästi maanpäällä sekoilevia 
”kusenhajuisia vuosisatojen takaisia kusiputkien homokääk-
käkummituksia ala Munkkiniemen eltaantunut ällökreivi 
1800 – luvun lopun haisevilta ja tautisilta vuosikymmeniltä”, 
josta ensimmäisen kerran Tähtitorninmäelle eksyessäni silloin 
15-vuotiaana minua ”Kenraali” oli kertonut, sillä se joka ker-
ran sinne astui, sai samalla kaiken toivon heittää lopullisesti 
elämässään homoulkoelämän näyttäytyessä valheellisesti vain 
ihanana nuoren kullin ja perseen toive – elämänä, minut sen 
uhrina koko loppuelämäkseni orjuuttaen, tehden minusta ta-
kuuvarmasti lopulta samanlaisen ruman ja kullia ruinaavan 
homokääkän kuin siitäkin sinne ummehtuneeseen kusilaariin 
seuraavia uskaliaiden untuvikkojen homosukupolvia pelotte-
lemaan jääneen kammottavan homohirviönkin!”

Eräänä iltana, kun hän oli jo kaiken toivon heittänyt, oli-
han aikaa heidän ensitapaamistaan kulunut jo melkein puoli 
vuotta, ja syksy oli lohduttomine räntäsateineen vaihtumassa 
ankeaksi talveksi, hän tapasi vihdoinkin “Hänet” sattumalta 
Stockmannin pääsisäänkäynnin edessä ison kellon alla pälyi-
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lemässä hermostuneen näköisesti joka suuntaan kuin jotain 
epätoivoisesti etsien. Välillä “Hän” katsoi yläpuolellaan roik-
kunutta isoa kelloa puistellen tyytymättömän näköisenä pää-
tään, päättäen viimeisen kerran päätään pudistellessaan lähteä 
juoksujalkaa passipaikaltaan kohti Kolmen Sepän patsasta ja 
Vanhaa ylioppilastaloa.

”Seurasin “Hänen” kannoillaan. Eikä “Hän” huomannut 
minua vaikka pälyilikin aika ajoin taakseen kuin jotain kuu-
meisesti etsien. “Hän” seisoi hetken Vanhan ylioppilastalon 
portailla kaivaen taskustaan liput, joista heitti toisen pois vi-
haisena ja meni sisälle taloon. Nostin lapun maasta. Huoma-
sin sen olevan teatterilippu illan Ylioppilasteatterin esitykseen 
Jean - Paul Sartren suosittuun ja silloin kovasti maailmanlaa-
juisestikin tapetilla olleeseen näytelmään ”Paholainen ja Hyvä 
Jumala”. Lipun takapuolella luki uuden radikaalin sukupolven 
hengenmukaisesti uhmakkaasti sen ajan kristillistä yhtenäis-
kulttuuria härnäten ja herjaten.

”HUOM: Papeilta ja umpiuskovaisilta pääsy ehdottomasti 
kirkon kirouksen uhalla kielletty. Jos olet sellainen, ja olet os-
tanut tämän lipun vilunkia hyväksesi käyttäen ja aiot katsoa 
esityksen, muista ettet silti häiritse keskittymistä vaativia näyt-
telijäsuorituksia kesken esityksen äänekkäästi vastalauseeksi 
mölyten, tai sinut poistetaan häpeällisesti katsomosta ja valo-
kuvataan seuraavaan vappulehteemme pilkattavaksi ja irvail-
tavaksi Tähtitorninmäellä viinalasi kädessä ja vappunaamari 
päässä maamme ylioppilasnuorison vappupilana. Tässä Sartren 
näytelmässä ”Paholainen ja Hyvä Jumala”, Jumalaa eikä taivas-
ta tai helvettiä ole. Oli vain maa. Sartren näytelmästä paistaa 
läpi, ettei siellä missä on älyä ei ole illuusioita ja päinvastoin. 
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Sartren mielestä ihminen oli itse typeryyttään keksinyt hyvän 
ja pahan. Ja hän voi halutessaan itse myös itsensä näistä vapaut-
taa tämän maan päällä ja tässä ajassa. Sen sijaan hyvä ja paha 
olivat erottamattomia, hän sanoi. Siinä olinkin ”Paholaisen ja 
Hyvän Jumalan” eräs pääväittämistä. Sartren mukaan ei ollut 
olemassa mitään muuta kuin minä itse ja minun valintani. Tätä 
taustaa vasten on ymmärrettävää, että jokainen aika tarvitsee 
omat totuudenpuhujansa ja uudistajansa, jotta moraali ei pää-
sisi liiaksi näivettymään: toivottavasti tämä näytelmä herättää 
katsojassa muutaman sellaisen lisää taistelemaan älyn ja oman 
vapauden puolesta!”

”Kommunisti, voi perkele”, hän ajatteli ensin ja rypisti lapun 
taskuunsa pettyneenä, mutta uteliaisuus ja rakkaudennälkä sai-
vat hänestä yhdessä voiton hänen miettiessä ”mutta en anna 
sen haitata on se sen verran hyvän näköinen jätkä”. Hän hiipi 
pimeään saliin paikalleen “Hänen” viereensä. Ja katsoi koko 
pitkän esityksen väliaikaan saakka hievahtamatta paikaltaan.

”Hivutin koko ajan jalkaani lähemmäksi “Hänen” jalkaan-
sa, niin että hieman ennen väliaikaa “Hän” katsahti minuun 
kesken esityksen kummallisen näköisenä, mutta ei siirtänyt 
jalkaansa jalkani vierestä, vaan hymyili minulle maailman val-
loittavinta hymyään. Silloin tiesin, että “Hän” tiesi kuka olin. 
Kun väliaika tuli, “Hän” sanoi ystävällisesti hymyillen ja silmää 
minulle vinkaten.”

”Mennään pois täältä johonkin en jaksa kuunnella enää 
enempää!”

”Mihin?”
”Tossa lähellä on kiva baari, missä käy lähinnä yksinäisiä 

miehiä seuraa etsimässä.”
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”Onko se mukava paikka?”
”Se on mun kantapaikka. Onks sulla muuten rahaa? Mulla 

ei oo yhtään.”
”On älä siitä huolehdi. Lähdetään vaan!”
”Niin me tutustuimme virallisesti “Hän ja Minä”. “Hän” 

kertoi nimensä, jota en halunnut käyttää ja lausua toisten kuul-
len ääneen, ihan samalla tavalla kuin aikoinaan Napoleon oli 
muuttanut vaimonsa etunimen, koska sen alkuperäisen oli niin 
moni mies lausunut aiemmin huuliltaan.

“Hän” kertoi ikänsä ja ammatikseen tanssija. Olivat juuri 
tulleet tanssiryhmänsä kanssa kotiin lähes puolen vuoden koko 
Suomen kivet, kannot, tienmutkat ja takametsien mökinpaha-
setkin “Hänen” sanojensa mukaan kattaneelta kiertueeltaan. Se 
selitti suureksi helpotuksekseni “Hänen” pitkän poissaolonsa. 
Myöhemmin kun olimme menneet asunnolleni jatkoille juo-
maan whiskyä ja kuuntelemaan uusimpia amerikkalaisia jazz 
– levyjä ja sen jälkeen nussineet ensimmäistä kertaa sen jälkeen 
kun olimme tavanneet Tähtitorninmäellä kuin pienet pupuset, 
“Hän” sanoi tunnistaneensa minut heti sillä samalla hetkellä 
kun olin alkanut hivuttaa teatterin pimeydessä jalkojani ”Hä-
nen” jalkojansa vasten.”

”Mistä?”
”Siitä samasta hyväntuoksuisesta amerikkalaisesta partave-

destä mitä sinulla oli silloin kun yön pimeydessä ensimmäisen 
kerran olimme Tähtitorninmäellä kohdanneet toisemme ja 
nussineet niissä puskissa!”

”Ei voi olla totta! En minä käytä mitään partavettä!”
”Etkö edes aja partaasi?”
”Ajan, mutta hyvin suomalaiskansalliseen syvien metsien 
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miesten nuukamuikkustapaan vain vedellä ja saippualla.”
”Mikä se sitten voi olla?
”En minä tiedä kun en mitään tuoksuja käytä.”
”Sitten se on sinun ominaistuoksusi, jonka tätä lähin tunnis-

tin takuuvarmasti missä vain liikuinkin maan ja taivaan välillä.
”Oletko enkeli?”
”Kukaan ei nykyjään enää usko noihin satuihin.”
”Ei kai.”
”Mutta minä haluan uskoa sinuun.”
”Jos niin haluat.”
”En mitään muuta niin kovasti haluakkaan!”
”Valehtelin hänelle. Oli turha surra menneitä mahdolli-

suuksia: olin etsinyt liian pitkään ja tunnollisesti täydellistä 
rakkautta: taistellut lohikäärmettä vastaan lopulta surmaten 
sen löytääkseni itseni viidakosta, mikä oli täynnä myrkyllisen 
tappavia käärmeitä. Tunnustan: käytin amerikkalaista parta-
vettä, mutta en jostain kumman syystä halunnut tunnustaa 
sitä hänelle. Niin kuin en monia muitakaan itsestään selviä 
asioita. Kannoin näistä valkoisista valheistani koko elämäni 
suurta syyllisyyden taakkaa, sillä en tiennyt itsekään miksi niitä 
keksin. Huvikseniko vai valehtelemisen riemusta? En todella-
kaan edelleenkään tiedä. Jäin niistä kiinni aina. Ja se sai minut 
näyttämään hänen silmissään luikuria laskevalta huijarilta ja 
täysin vastuuttomalta, mitä en tietenkään ollut. Olin vain tyl-
sän arjen ja sen ympärillä käyttämämme suppean sanavaraston 
keskellä kaikkeen siihen kyllästyneenä hieman enemmän kuin 
tapa olisi sallinut huvittelunhaluinen. Halusin joskus sanoa 
asioita ja sanoja vailla merkitystä mitä mieleeni pälkähti ilman 
että ne olisivat olleet totta. Esimerkiksi joskus kun hän kysyi 
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oliko likapyykkikorissa vaatteita ja vastasin ilkikurisesti, ettei 
ollut ja hän jätti asian sikseen, huomaten vasta monen päivän 
päästä sen pullistelleen likaisia vaatteita yli äyräittensä. Hänen 
mielensä oli joskus kuin läpitunkematon viidakko. Kaikki alkoi 
siitä kun hän löysi partaveteni ja haisteli sitä ja hymyili minulle 
merkillisen näköisenä sanoen vain.”

”Odotin pahinta ja olin varma, etten joutuisi pettymään. 
Valhe ei ole sanoissa, vaan teoissa senkin tekopyhä ja sovinnai-
nen veijari! Sun kanssa pitää näköjään olla varuillaan. Sullahan 
oli varmasti mainosmiehenä jossain kyltti varattuna sun poi-
kaystävilles, missä lukee: MYYDÄÄN VALMIS ELÄMÄ JA 
RIKKOUTUNEET LUPAUKSET SEKÄ HAAVEET!”

”Kaksi asiaa oli elämässä vaikeaa; että pystyi hankkimaan sen 
minkä halusi. Toinen vaikeampi asia oli se, että pystyi pitämään 
sen itsellään ja nauttimaan siitä. Pelkäsin että ”Hän” saa tar-
peekseen minusta, että jokin jo aikaa sitten unohtunut munaus 
tai huijaus ilmaantuisi äkkiarvaamatta kätköistään ”Hänen” sil-
miensä näkösälle, ja ”Hän” lähtisi. Rauhoituin kuitenkin kun 
”Hän” sanoi tekevänsä koko ajan arvioita minusta ja käyttäy-
tymisestäni. Niitä tehdään silloin kun ei tiedetä sitä tärkeintä 
mitä hän ei minusta saanut koskaan selville vaikka yritti millä 
tavoin. Hänessä” oli ensisilmäyksellä katsottuna sitä suuren 
maailman kiehtovaa tyyliä ja loistokkuutta sekä ylpeyttä, mikä 
satutti ja kulki lankeemuksen edellä. Elämä muuttui samalla 
hetkellä kun hän ensimmäisen kerran pääsi oikeisiin touhuihin 
”Hänen” kanssaan. Hän eteni hiljaa hyvä tulee periaatteen mu-
kaan näyttämättä liikaa innostustaan, sillä hän pelkäsi, että jos 
rakastaa ja vaati liikaa, kuluttaa kaiken myös liian nopeasti lop-
puun. Se oli hänen mielestään rakkauden kätketty keskipiste. 
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Tämän tajuaminen ja sen noudattaminen. Sen noudattamatta 
jättäminen oli myös heidän rakkautensa kuolinhetki.

”Suljin silmäni ”Hänen” syleilyssään, niin että halumme 
muuttui yhdeksi ja samaksi kuin mitä itse olimme alasti sän-
gyllämme. Ja hän muuttui joksikin toiseksi kuin olin luullut. 
Ja minä muutuin sen myötä “Hänessä” kieriskellessäni ja “Hä-
nen” sisällään ollessani itseni vastakohdaksi, sisältäni toivoen 
salaa ja hiljaa, että ”Hän”, jonka fyysinen ja henkinen luonne 
vastasi paremminkin gasellin herkkää taitoa säpsähtää kaikesta 
ympärillään olleesta kuin olisi ne ensimmäisen kerran nähnyt, 
olisi “Hänen” kulliaan lutkuttaessani ja hetken päästä takaapäin 
“Häneen” työntyessäni miehistynyt - kasvanut pikkupojasta 
aikuiseksi mieheksi, jolla olisi isot mahtavat megamuskelit, 
miehen möreä ääni. Ja sama hiljainen tapa olla kotkottamatta 
ja kälättämättä joka asiaan yhtä kovaäänisesti kuin naismaises-
sa maailmassa mikäkin pahin kylän juoruakka pahimmillaan 
muita tahallisesti ilkeyksissään sättien ja vahingoittaen.”

Ja vaikka kaikki ei heti loksahtanutkaan paikoilleen tässä 
monimutkaisessa palapelissä, hän oli hetkessä mennyttä miestä 
ja umpirakastunut. Heidän kyräilevä viha – rakkaussuhteensa 
ei toteutunut heidän odottamallaan tai toivomallaan tavalla, 
mutta se toimi lopulta yllättävän hyvin ottaen huomioon hei-
dän erilaiset toiveensa, luonteensa ja kiinnostuksen kohteensa.

”Toivoin, että tämä toiveeni “Hänestä” olisi muuttanut sa-
dun prinssini herättyämme piirroksieni Tom of Finlandiksi 
eroottiset nahkavaatteet vain yllään. Ja että “Hän” olisi huo-
mannut ilokseen kullinsa ja lihaksiensa kasvaneen samanlai-
siksi kuin ne olivat piirrospöydälläni olleet “Häntä” varten 
olemassa ja odottamassa jo ennen “Häntä”, ja “Hänen” ilmes-
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tyttyään elämääni ilahduttamaan minua siinä odottamassa 
olleena kuin kaapissa valmiina pukemista odottanut pyhäpu-
ku, jonka “Hän” olisi pukenut päälleen, ennen kuin laskeutui 
huohottaen hajareisin päälleni. “Hän” oli vain minua varten 
kullini yhä seistessä kuin syvään juntattu parru ja “Hänen” si-
säänsä tiukemmalle porautuen sihisten joka vedolla ja nykäyk-
sellä yhä syvemmälle sielunsa syövereiden portaille “Hänen” 
tuntematonta sisintään kutkuttamaan, ”Hänen” voivotellessa 
ja huokaillessa rytmikkäästi huohottaen ja ähkien, ja lopulta 
huutaen ja kiittäen, samalla kun “Hänen” norja kehonsa antoi 
periksi, saaden “Hänet” kiimoissaan keinuttamaan persettään 
rytmikkäästi puolelta toiselle keikkuen kullini päässä kuin ka-
meli erämaassa rajusti.”

Ja silloin hän tunsi miten kuin näkymätön käsi olisi silit-
tänyt heitä kumpaakin hellästi päästä perseittensä ja jylhästi 
eteenpäin sojottavien kulliensa kautta jalkoihin, ajan valuessa 
ikuisuuteen liukuvaksi yhdeksi ja samaksi heidän keskellään 
olevaksi autuudeksi toistensa sisällä syvissä syövereissä heiltä 
aiemmin tuntemattomaksi jääneissä mielen avaruuden käsit-
telemättömissä muistoissa, niin että häneltä lensi elämänsä 
isoin lasti potenssiin sata öljytankkerin tilavuudella “Hänen” 
odottavaan ja anelevaan sisukseensa, kuin tyhjään öljyputkeen 
melkein “Hänen” herkät sisuskalunsa räjäyttäen.

”Sen jälkeen muistan rojahtaneeni lopulta voimattomana ja 
melkein tajuttomana vaikeroiden ja katkonaisesti hengittäen 
“Hänen” päälleen, voimatta ajatella tai nähdä mitään selvää 
edessäni – onnekseni moneen laskemattomaan hetkeen: tämän 
toistuessa yhä uudelleen ja uudelleen lyhyen ajan kuluessa, aina 
kun vain olin väliin saanut hengähtää ja kerätä uudelleen lisää 
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voimia uusiin koitoksiin, niin että tiesin ja tunsin tulleeni “Hä-
nessä” vihdoinkin siihen paratiisiin, jota olin aiemmin Tähti-
torninmäellä ilta illan jälkeen ollut etsimässä ikään kuin “Hän” 
olisi ollut kiehtova Narkissos, jonka arvokkaan ominaislaadun 
olin heti haistanut “Hänestä” kun olin hänen lähelleen vihdoin 
päässyt, enkä pysyvää otetta sen jälkeen “Hänestä” koskaan 
päästänyt irti, sillä tunnistin “Hänessä” itselleni harvinaislaa-
tuisen sukulaissielun, vaikka “Hän” näyttikin olevan melkein 
kaikessa ulkoisesti täydellinen vastakohtani.”

Ja vaikka aika kultasi muistot, hän näki ”Kämppäkaverinsa” 
juuri sellaisenakin kun ”Hän” oli ollutkin silloin rakastuneessa 
mielessään.

“Hän” oli hupsu uneksija ja kaunis päiväperhonen. Ja vaikka 
hän oli lapsellisen utelias ja kurittoman leikkisä, “Hän” pystyi 
myös aikuismaisiin arviointeihin ja asioiden järkeviin jäsente-
lyihin, “Hänen” lennokkaan mielikuvituksensa leviten myös 
sisälleni, joka olin aiemmin luullut olevani tosikkona jalat tu-
kevasti maassa pitävä vakavailmeinen ajattelija ja mietiskelijä, 
jolle Sibeliuksen musiikki oli ollut se ainoa ymmärrettävä kie-
li, mikä oli avannut sisimpäni niille ulkomaailman kiehtoville 
viserryksille, joita osasin itse puhua kuin vettä vaan, vaikka 
muutoin kompuroin ja hidastelin puhutun sanan äärellä, koska 
ympärilläni oli siihen asti vallinnut puhumaton hiljaisuus, sen 
nyt korvautuessa hänessä minulle aiemmin tuntemattomilla 
uusilla sanoilla “Hänen” muodostamiensa äänten hurjassa Baa-
belin sekamelskassa; pulinalla, pölinällä, kuiskauksilla, hihitte-
lyillä, höpöttämisellä, vitseillä, kiusoitteluilla sekä rakkauden 
valossa omilla ikivanhoilla, huokausten ja kaipaavien katsei-
den täyttämällä kielellä, kyllästettynä jokaista ilmassa leijuvaa 
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pienintäkin neutronihiukkasta myöten, ilman turhia sanoja, 
sielusta sieluun, yhtä tehokkaasti kuin tekohengityksellä suusta 
suuhun – menetelmällä.”

Hän tiesi hyvin maailman kiiltokuvien takana jakautuvan 
kahteen toisilleen vastakkaisiin leireihin; lässyttäjiin ja kiriste-
lijöihin, hänen miettiessä rehellisesti, oliko se sittenkään ollut 
sellaista rakkautta mitä hän olisi sisimmissään halunnut? Oli-
ko hän rakastunut vain rakkauteen ajan ja pakon sanelemana 
oman yksinäisyydenpelkonsa ja biologisen kellonsa ajamana? 
Vai kiinnostiko häntä saada nuori orjapoika edullisesti rent 
boyn sijasta koko huushollia ruuasta ja asunnosta vastineeksi 
hoitavaksi house boyksi? 

”Kun tapasin “Hänet” ensimmäisen kerran, minua veti hä-
nessä puoleensa ihan muut voimat ja kauneus, kuin mihin olin 
aiemmin tottunut ja mihin luulin olevani hitsautunut lujasti 
kiinni koko loppuelämäkseni, sillä “Hän” oli kaikkea muuta 
kuin aiempien märkieni päiväunieni karkea korsto; hänessä oli 
sisään maalattuna gasellin notkeus, ruusun iho, silkkiset hiuk-
set ja tähtimäisesti tuikkivat, voimakkaan valoisat, kauniiden 
kasvojensa keskellä iloisesti välkkyen ja iloon kutsuvat siniset 
silmät, jotka vahvistivat keveää ja vilkasta mielikuvaa “Hänes-
tä” loikkimassa elämänilosta pitkälle, korkealle ja kovaa samal-
la kun hänen lihaksikkaat pakaransa välkehtivät kuunvalossa 
puskien välissä salaperäistä hohdettaan loistaen muun notkean 
pojanvartalonsa uhkuessa täynnä kutsuvaa sulokkuutta, kuin 
kukka täydessä kukinnassaan minut salaperäisesti huumaten 
viettelevän imelillä tuoksuillaan, vieden mukanaan oman 
taianomaisen maailmansa sisäisiin syövereihin niin täydellisesti 
sokeuttaen ja kuurouttaen, että aina “Häntä” koskettaessani 



400

tunsin päässäni yhden valtavan humahduksen. Sen jälkeen en 
muista muuta kuin pitkän märän tunnelin päässä oudon kau-
nista musiikkia korvissani. Ja lopulta kaiken tämän kuin juh-
lallisesti kruunaten jymähdyksenä koko kehoni läpi kulkeneen 
hyvänolon aallon. Ja kuulin “Hänen” huutavan kovaan ääneen 
niin että koko talo raikui.

”Minä haluan olla onnellinen ja vapaa. Ja olla tästä kaikesta 
ylpeä ja huutaa sen maailmalle isoilla kirjaimilla, niin että se 
menee jakeluun isompaakin persläpeen saakka.”

Elämästä tuli heille suuri arvoitus, jonka selityksen he kek-
sivät yhdessä “Minä ja Hän”, tässä järjestyksessä.

”Muistelen nyt miten ”Minä” olin “Häntä” iltaisin kaivannut 
ja etsimällä etsinyt turhaan Tähtitorninmäen lisäksi kaikista 
muistakin silloin tunnetuista homoiskupaikoista ja vielä lisäksi 
hieman kauempaa Mansikkamaan ja Haapaniemenkentän pi-
suaareista, sillä tiesin, että tuskin mikään muu houkutteli Erok-
sen paikalle tehokkaammin kuin se, että ”Hän” teeskenteli ettei 
välittänyt ”Minusta”, jolloin kaipauksen ja himon syvä liekki-
ni syttyi ikuisesti; näin ajattelin “Hänen” tehneen ”Minulle” 
ja vain tällä tavalla kiusoitelleen vain ”Minua”. Mutta sitten 
”Minussa” heräsi epäilys, oliko “Hän” sittenkään rekisteröinyt 
”Minua” suudellessaan ”Minut” ideaaliseksi seksikumppaniksi, 
niin kuin minä “Hänet”, joka oli himojeni kohde? Enhän minä 
voinut oikeasti olla tämän nuoren Adoniksen himo ja halu, vai 
olinko muka?”

Heidän suhteensa oli ja pysyi arvoituksena.
”Katselin ”Häntä”. Mutta minä rakastin kaikesta tästä huo-

limatta “Häntä” ja rakastuin koko ajan enemmän “Hänen” 
villiin hulluutensa, vaikka kysyinkin mielessäni mitä oli oike-
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astaan tämä ystävyyden rakkaus? Miksei kukaan rakastanut ru-
maa nuorukaista eikä kaunista vanhusta? Ja vastasin niihin itse 
yrittäessäni vakuutella itselleni kaiken olevan kohdallaan, että 
rakkauteni oli yritystä luoda ystävyyttä siihen, mikä kauneu-
dellaan oli kääntänyt huomioni puoleensa. Siinä rakkaudessa, 
josta minä puhuin ”Hänen kanssaan” sielumme sekoittuivat 
ja sulautuivat toisiinsa niin täydellisesti, että ne hävittivät ja 
pyyhkivät olemattomiin sen siteen, joka oli yhdistänyt ne yh-
teen rakkauden nimissä, niin että minä puhuin “Hänet” tavat-
tuani enää vain “Meistä”, koska “Hän” oli “Minä” ja “Minä” 
olin “Hän” siitä lähtien. Ja me olimme etsineet kuumeisesti 
toisiamme muista jo kauan ennen kuin olimme edes tavanneet 
toisimme.”

Hän oli painanut päähänsä opiksi ”Kämppäkaveriaan” var-
ten Heilonin sanat: ”Rakasta “Häntä” ikään kuin vielä jonain 
päivänä joutuisit vihaamaan “Häntä”, ja vihaa “Häntä” ikään 
kuin vielä joutuisit rakastamaan “Häntä.”

”Huomasin ajan myötä “Häneen” paremmin tutustuttuani, 
“Hänen” olleen hyvin erikoinen myös luonteeltaan. “Hän” oli 
kaikissa tunteenpurkauksissaan yllättävä, vaikka “Hänellä” oli 
myös jossain asioissa suuri itsehillintäkyky. “Hänen” erikoi-
nen, yllättävä ja hauskalla tavalla villiintynyt ajattelutapansa 
oli hienostunutta ja ajatuksensa kirkkaita. “Hän” oli kaikin 
puolin jännittävä ja arvoituksellinen persoona, ihan eri mitä 
kuunvalossa tähtien tuikkiessa Tähtitorninmäellä ensi kertaa 
tavatessamme hänestä luulin. Eikä “Hänen” seurassaan aika 
tullut koskaan pitkäksi, vaikka “Hän” oli herkästi loukkaantu-
va, impulsiivinen ja nopea raivostumaan hulluuden partaalle. 
Mutta onnekseni yhtä nopea leppymään, älykäs ja sanavalmis 
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sekä oikukas kuten taiteilijaluonteen tuli ollakin.”
Ihastuttavinta ja hämmästyttävintä “Hänessä” oli kuitenkin 

“Hänen” ulkoisen olemuksensa muuttuminen mielialojen mu-
kaan.

”Joskus kun “Hän” oli kuin myrskyn merkki, “Hänen” muu-
ten niin sulokkaat hiuksensa ja naamansa näyttivät pahemmilta 
ja pelottavimmilta kuin itse pirulla. Joskus taas kun “Hän” oli 
lempeä ja kehräsi sängyllä hiljaa tyytyväisenä huomiota kuin 
kiltti kotikissa, “Hän” näytti maailman kauniimmalta adonis-
nuorukaiselta, jonka älykkäässä hymyssä aisti pienen petolli-
suuden ja halpamaisuuden sivujuonteen, joita “Hänen” eloisat 
silmänsä yrittivät päättäväisesti peitellä paljastumisen pelossa. 
“Hänen” vaaleanpunaiset rusohuulensa, joista ei puuttunut 
viehätystä tai laskelmoivaa oveluutta, olivat kuin piste iin päälle 
koko täydellistä olemusta kiillottamaan, tehden “Hänestä” niin 
kiihottavan, etten koskaan voinut niitä kerran lipaistuani kuin 
lintu mettä kauniista kukasta, kieltää “Häneltä” yhtään mitään. 
Minulle “Hän” oli aina sama leikkivä lapsi kuin mitä ensim-
mäisellä kerralla kohdatessamme, ”jonkinlainen epikurolainen 
hahmo”, joka sai minut tekemään syntiä, koska “Hänessä” oli 
nautinto läsnä, eikä siinä sen kestäessä ollut epikurolaisesti aja-
teltuna kipua, tuskaa eikä myöskään molempia yhdessä, vaikka 
“Hänessä” itsessään tapahtui samanaikaisesti minua hämmen-
täneitä muutoksia mielihyvän ja nautinnonhalun lähteillä “Hä-
nen” opastuksellaan ja vallassaan.”

Se miksi hän kutsui ”Häntä” ”Kämppäkaveriksi” eikä kos-
kaan nimeltä, oli pohjimmiltaan vastalause hänen perheensä 
harjoittamaa ahdasmielistä heteroterroria vastaan.

”Perheeni kesken “Hän” oli, tuttavallisesti etäännytettynä 
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”Minusta” ja itse varsinaisesta tehtävästään rakastaa ”Minua” 
täysillä ja ehdoitta myös ruokapöydässämme vieraiden näh-
den, vain ”Minun” ”Kämppäkaverini”, sillä kielellä jolla ää-
neen lausumaton merkitys oli paluu uuvuttaviin tosiasioihin 
itse varsinaisen (kiro?-) sanan jäljissä, ikään kuin suojautuen 
verhon takaa mikä oli yhteisesti hyväksyttyjen kirjoittamatto-
mien sääntöjemme mukaan käytetty silloinen kiertoilmaisu, 
joka ei sen enempiä selityksiä kaivannut, koska se halukkaasti 
tottumuksesta piilotettiin kohteliasuussyistä näin pöydän alta 
vaivoin juhlina kuulluksi narahdukseksi lattianraossa ja hiljai-
siksi ketään häiritsemättömäksi persoonattomuudeksi.”

Tai niin silloin he luulottelivat hänen mukaansa säilyttääk-
seen itsellään kuvan hyvää tekevistä ja tarkoittavista moraalisis-
ta ihmisistä syntisten ja syyllisten keskellä - kuiskaukseksi, joka 
kasvoi vasta paljon myöhemmin Tom of Finlandin paljastut-
tua heille siksi raivoavaksi ja syytteleväksi huudoksi, minkä he 
olivat aiemmin vaivoin pitäneet mölyinä mahoissaan heidän 
yhteistä kanssakäymisistään sen kummemmin häiritsemästä ja 
satuttamatta vielä hänen vanhempiensa eläessä.

”Kämppäkaverini” oli tosin poikkeuksellinen heidän mie-
lestään, koska kaikki he tiesivät vallan hyvin, että meillä oli 
yhteinen elämä ja sänky jaettavanamme - yhteinen talous ra-
hoineen, tuloineen ja menoineen sekä yhteiset vapaahetket, 
lomat ja suunnitelmat tulevaisuuden varalle. Ja kun kerran 
perhe oli vihdoinkin pitkän tauon jälkeen koolla yhtenäise-
nä, olin ensin päättänyt lukea ”Kämppäkaverini” kirjoittaman 
kirjoituksen jumalanpojasta, johon olin tehnyt hänen pyyn-
nöstään piirrokset, ja sitten heille katkelmia siskoni, “joka oli 
kummallinen yhdistelmä tietynlaisesta elämän raadollisuuden 
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ja kurjuuden hekumoinnista, eikä hänen tavoitteensa ollut var-
sinkaan tasapainon tai mielihyvän saavuttaminen, vaan jonkin-
laisen uhmakkaan taisteluasenteen ylläpitäminen, haasteiden 
kalastaminen ja niiden kautta oman minänsä ulosmittaami-
nen”, minulle joululahjaksi antamastaan Hadrianuksen muis-
telmista, jossa ikääntynyt keisari mietti sitä jättäisikö taitavan 
viettelijän helposti paljastuvat temput ja hakea yksinkertaisia 
totuuksia irstailusta.”

Hän luki kuuluvalla äänellä.
”Eikö se ole itse elämä, jota me jumalaksi luulemme ja kut-

summe? Sillä jumalanpoika yritti viedä ihmisten keskuuteen 
rakkauden, armon ja anteeksiannon sanomaa korostamalla 
lähimmäisenrakkautta kaikkien tekojen tärkeimpänä lähtö-
kohtana. Hän ei halunnut perustaa mitään uskontoa. Se oli 
hänen opetuslastensa missio. Ja sen tehdessään he tulkitsivat 
häntä omista ahtaista ja jyrkistä lähtökohdistaan niin, että itse 
jumalanpoika ei olisi katsonut hyvällä heidän eripuraansa ja 
opillisia hiustenhalkomisiaan. Hän yritti yhdistää sanat ja teot 
rohkaisemalla ihmisiä hyvään muutokseen oikeudenmukai-
suuden puolesta käytännön elämässä. Hän ei ollut tuomitsija, 
vaan halusi ihmisten puhaltavat yhteiseen hiileen ja keskittyvän 
toisten virheiden etsimisen sijasta parantamaan omilla henkilö-
kohtaisilla rakkaudenteoillaan oman ja yhteisen elämänsä on-
gelmia. Jumalanpoika näki ensimmäisenä ihmisistä koostuvan 
joukkoliikkeen hyvät puolet ja osasi valjastaa sanomansa koko 
joukon yhteiseksi hyväksi. Suurin ongelma hänen nimiinsä 
pannussa uskossa näyttikin olevan se, että rumat ja vanhat vi-
haiset miehet olivat omineet jumalan ja muovanneet sen ikä-
väksi omakuvakseen syöttäen sen pakkona kaikille muillekin 
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kärsiä.”
Hetken aikaa aika oli pysähtynyt heidän ympärilleen.
”Koska perheeni oli sen tyylin mukaan vahvasti sinivalkoi-

nen suomalainen perhe, jolle olivat pyhiä arvoja koti, isän-
maa ja etenkin tiukan jyrkkä pohjoinen luterilainen uskonto, 
vailla ymmärrystä muusta, pöydässä oli hetken pahaenteinen 
hiljaisuus, ennen kuin isäni rikkoi sen lausumalla käsityksensä 
oman Jumalan todellisesta luonteesta ja jumalankieltämisen 
mahdottomuudesta.”

”Antinomiaopissaan Immanuel Kant kuten tunnettua oli 
osoittanut, että kaikki järjelliset todistukset J (isäni korotti tässä 
vaiheessa ääntään opettajamaisesti osoittaakseen puhuvansa Ju-
malastaan isolla J:lla erotukseksi ”Kämppäkaverini” puhumasta 
jumalasta pienellä j:llä)umalan olemassaolon puolesta olivat 
pätemättömiä: jos kiellettiin Jumalan olemassaolo, päädyttiin 
ateismiin, jos se myönnettiin, jouduttiin antropomorfismiin; 
sen tähden ei voida sanoa: on olemassa Jumala, eikä: ei ole 
olemassa Jumalaa. Vaikka hän vain tarkoitti, ettei meistä ole 
edes sen arvoisia kukaan vähäpätöisimmästä ylhäisimpään, että 
voisimme suustamme lausua Herramme nimen julkisesti saati 
sitten röyhkeästi epäillä hänen olemassaoloaan.”

He olivat kaikki hiirenhiljaa.
”Tiesin, että seuraavaksi äitini esittäisi pääpuheenvuoronsa 

oman Jumalan puolustuspuheeksi johtajaopettajan suomalla 
itsevarmuudella, niin kuin oli sen kirjasta lukenut ja sen jäl-
keen keskustelu siltä osin olisi päättynyt, ja saisimme jatkaa 
vapaasti rupatellen muista vähemmän vaarallisista asioista.”

“Karamozovin veljesten luvussa “Luostarinvanhin Zosimon 
opetuksia” Jumala otti siemeniä toisista maailmoista ja istutti 
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puutarhansa maan päälle, sillä kaikki mikä maan päällä oli elä-
vää eli siitä, että tunsi olevansa kosketuksissa toisen maailman 
kanssa!”

Silloin hänen “Kämppäkaverinsa” nousi uhmakkaasti pys-
tyyn, ja luki kovaan ääneen lopun oman näkemyksensä asiaan 
pöytäseurueelle.

”Rakkaus oli kuin ikuinen jäävuori, jossa valtaosa sen salai-
suuksista jätetään tahallisesti ihmisille ikuisiksi salaisuuksiksi, 
ja kummallisen taikauskoisen ja selittämättömän tiedottoman 
hämärän tummaan utuisuuteen, vaanimaan koko ajan syy-
töksinä takaraivoon: teenkö sittenkään oikein, kun teen näin, 
ja niin, ja mitä minun oikeasti pitäisi tehdä etten suututtaisi 
jumalaa, tai että miellyttäisin häntä, että ansaitsisin hänen kun-
nioituksensa, luottamuksensa ja rakkautensa, joka vaikuttaa 
olevan ennusteiden mukaan kiven alla, koska jumalan nyrkki 
oli arvaamaton, armoton ja kova iskuissaan, tuhoten niin ha-
lutessaan kokonaisia kansoja ja kansakuntia vieden mukaan 
kaiken elävän ja elämisen perusmahdollisuudet jopa pienestä 
rikkeestä. Sillä juuri tämä ”Teidän Jumalanne” oli kovasydä-
miseksi paatunut pikkumainen hirviö, jolla ei vaikuttanut ole-
van, ei niin tunteita, kuin alkeellisintakaan inhimillisyyden tai 
oikeudenmukaisuuden hippua jäljellä omassa superegossaan, 
tai niissä hirviömäisissä impulsiivisissa räjähdyksissään, joiden 
perusteella häntä voisi luonnehtia mieluummin herkkähipiäi-
seksi murjottajaksi, kuin sellaiseksi, joiksi muitten uskonnon 
jumalia on totuttu jumalina muualla maailmassa ihmisten kes-
kuudessa pitämään!”

Koko pöytäseurue katsoi ensin hetken toisiaan suuren epä-
uskon vallassa. Sitten heitä ja sanaakaan sanomatta kuin yh-
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teisestä sopimuksesta he nousivat naamat punaisina kesken 
ruokailun ylös pöydästä kiittämättä, tai lausumatta edes kas-
vonsa pelastukseksi tavanomaisia kohteliaisuusfraasien rippeitä 
heidän suureksi ällistyksekseen.

”He menivät peräkanaa eteiseen hakemaan vaatteensa yhtä 
hassusti vaakkuen naamat punaisina kuin hanhilauma, niin 
että meitä alkoi naurattaa ja me saimme vaivoin pidettyjä tirs-
kuvat suumme supussa.”

Puettuaan päällysvaatteensa kiireessä päällensä, he paiska-
sivat oven epäkohteliaasti peräänsä sanomatta sanaakaan niin 
kovasti kiinni, että keittiöikkunan ohut lasi oli mennä rikki.

”Istuimme pitkään hiljaa ”Kämppäkaverini” kanssa välttä-
en katsomasta toistemme noloja ilmeitä. Tämä ei kuulunut 
tapoihini, tällaiset ylilyönnit, olinhan kasvatettu ja kasvanut 
maltin ja kohtuuden synnynsijoilla. Mutta minun oli kuitat-
tava ja kostettava sisareni röyhkeä yritys yrittää tehdä minusta 
häpeällinen altavastaaja oman elämäni suhteen - olin omasta 
mielestäni mieheksi kasvatettu mies, eivätkä ämmämäiset epä-
suorat ompeluseuravihjailut kuuluneet ohjelmistooni. ”

Asiat muuttuivat kertaheitolla paremmiksi.
”Tapahtunut mikä tapahtunut, sanoin ”Kämppäkaverilleni, 

joka oli samaa mieltä vakuutellen, ettei asiaa kannattaa pohtia 
tarkemmin. Oli hyvä saada puhdistaa ilmaa ja puhua asiois-
ta niiden oikeilla nimillä. ”Kämppäkaverini” ilahtui suuresti 
asioiden saamasta uudesta käänteestä.”

Heille oli vihdoinkin koittanut vapaus.
”Minä nyökkäsin ja viittasin vaikeina tapauksina pitämiim-

me pakkovieraisiimme, joita hieman provosoimalla saimme 
loman, sillä jos tästä jotain hyvää seurasi, he eivät ainakaan 
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vuoteen kehtaisi näyttää naamaansa näillä kulmilla, ellei ta-
pahtuisi perhepiirissä jotain järkyttävää ja meidän apuamme 
tarvittaisiin. Näin järkeilin ja sanoin sen selvästikin rauhoit-
tuneelle ”Kämppäkaverilleni”, joka iloitsi saadessaan olla eri 
mieltä ja panna kampoihin jäykälle ja totiselle pohjoisen kyl-
mälle jumalalle kyseenalaistamalla raamatun valheet, niin kuin 
“Kämppäkaverini” itse aina sanoi. Niin me istua kökötimme 
taas kahdestaan pitkään keittiönpöydässä hiljaisina. Pöydällä 
oli avoimena Hadrianuksen muistelmista se kohta, joka jäi lu-
kematta.”

”Mutta jos olenkin kieltäytynyt liian konemaisista nautin-
non muodoista enkä ole heittäytynyt niihin liian pitkälle, niin 
se johtuu enemmänkin hyvästä onnesta kuin hyveellisyydestä, 
joka ei kykene vastustamaan mitään. Jos saisin vanheta, voisin 
langeta tällaiseen erotiikkaan, niin kuin mihin tahansa ereh-
dykseen tai väsymykseen. Tauti ja verraten läheinen kuolema 
pelastavat minut toistamasta samoja yksitoikkoisia eleitä, jotka 
muistuttavat liian hyvin ulkoa opitun läksyn älytöntä tolkut-
tamista.”

”Katsoin ”Kämppäkaveriani” suurella hellyydellä ja hän hy-
myili minulle yhtä arvoituksellisen antautuneesti kuin hän aina 
teki lausuen.”

”Haistakoon pitkä huilu kaikki ne, joille nautinto oli vain 
sekavan pään hullua anarkiaa ja kurin puutetta!”

Tällaisille jutuille he nauroivat kahdestaan. Oikeastaan heillä 
ei ollut mitään muuta kuin toisensa tuon ajan muista samanlai-
sista muualla maassa suuresti edukseen poiketen. Eihän kenel-
lekään muilla kuin rikkailla, tai taiteilijoilla kuten heillä, ollut 
erioikeus poiketa yksisilmäisen, ja tunkkaisen ajan tiukoista 
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moraalisäännöistä esiintymällä omassa elämässään kaiken salli-
vina liberaaliboheemeina ranskalaisten innoittamina - ja heihin 
aina tiukan paikan tullen vedoten. Ja olihan niitä mitä ihmisten 
välisten elämän ymmärtämisiin ja muihin poikkeamiin, sekä 
niistä seuranneisiin sallivuuksiin tuli uteliaitten ulkopuolisten 
ja väpättävien haukannenien sekä ummehtuneitten tylsimysten 
tivatessa tiukasti selityksiä ja perusteluja silloin harvoin kun 
ne jostain kumman syystä pääsivät heidän lähelleen ilmaa pi-
laamaan.

”Ei enää tämän jälkeen. Siksi meille oli olemassa vain mei-
dän yhteinen kotimme, johon ei ollut monellakaan ulkopuo-
lisella pääsyä juuri näistä syistä: yksinkertaisesti vain ”Minä ja 
Hän” - sekä pitkän matkan päässä näköpiirin ulottumattomis-
sa meidän arkielämäämme häiritsemättömät - ne muut, joita 
emme mistään hinnasta halunneet enää nähdä.”

He eivät tehneet alussa mitään muuta kuin pysyttelivät nel-
jän seinän sisällä alastomina tutkailemassa toisiaan. Tutustu-
massa pieniin yksityiskohtiinsa kehojensa temppeleissä, olihan 
siinä paljon puuhaa kummallekin illalla aloittaa ja aamulla lo-
pettaa.

”Minä olin pitkä ja jäntevä hyötyliikunnan avulla kunnos-
sa pysynyt ja sodassa karaistunut oikea mies, jonka keho oli 
kuin hiellä väännettyä rautaa. ”Kämppäkaverini” taas poika-
maisen jäntevä ja lähes faunimainen ilmestys poikkeuksellisen 
kutsuvassa eroottisessa ylimaallisuudessaan; isot pitkä sääret ja 
herkullinen räystäsperse yhdistettynä hänen kasvojensa kerubi-
maisen herkkään kauneuteen, jota kruunasivat vielä uskomat-
toman siniset tähtisilmät; pitkät musta silmäripset ja kasvojen 
henkevä muodokkuus maidonvalkean ja lähes karvattoman 
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ihon poimujen ja laskosten yhdistäessä kaiken tämän alhaalla 
hyvin muodostunutta kehoa kruunaavaan pieneen karvakol-
mioon, jonka keskellä ylöspäin sojotti kaarevana odottava pak-
su kulli kuin tikkari valmiina nuoltavaksi.”

”Hänessä”, jos missä oli kaikkea sitä riehakkuutta täynnä 
olevaa ihanaa innokkuutta, mikä jalostui kauneudeksi nuo-
rukaisen lähes koskemattomalla keholla pelkästä himon hen-
käyksestä ja katseesta muuttuen samalla kuin hätkähdyttävän 
avoimesti kauniiden nuorukaisten alastomiin heräämisiin 
erikoistuneen Magnus Enckellin houkuttelevan nuorukaisen 
maalauksessa ”Kylvyn jälkeen” suloisen viattomaksi kutsuksi 
hypätä mukaan harvinaisen ihastuttavaan ja sulostuttavaan 
leikkiin, jota vain harvoille satujen henkilöille ja ylhäisille 
avonaisesti oli suotu; joita näillä puhtailla ja nuorukaisilla oli 
kokeneelle miehelle lahjoittaa siinä yhteisessä unessa, mitä 
nähdessään he sukelsivat ypöyksin alastomina ja aseitta joka 
ilta suuren tuntemattoman valtameren kuohuihin kuulemaan 
valojen ja näkemään varjojen värejä, jossa kaikki muuttui ih-
meellisellä tavalla juuri sellaiseksi, mistä he olivat hereillä olleet 
uneksineet: tuntemattomassa paikassa missä he tapasivat elä-
viä kuolleita, ihan kuten heille lopulta kävi Tähtitornimäellä. 
Niin heille kasvoi suhde, jossa he rakastivat toisiaan täysin ja 
ehdoitta, mutta sallivat toistensa jakaa seksuaaliset nautinnot 
”tähtitorninmäkeläisten” kanssa yhtä estoitta kuin niitä toisil-
leen auliisti jakelivat.

”Suhteemme perustimme sielunveljeydelle ja sille ymmär-
rykselle, että tällaista ystävyyssuhdetta voi kunnolla arvioida 
vasta sitten kun aika oli tehnyt jo tehtävänsä. Ikä sekä luon-
ne hieman vakiintuneet ja lujittuneet. Mutta jossa rakkaus oli 
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vain meidän kahdenkeskinen ja jakamaton; kumpikin antoi 
toisilleen itsensä niin täydellisesti, ettei muille jäänyt mitään 
jakamista. Siitä lähtien kun menetin hänet olen ollut väsynyt 
ja kulkenut voimattomana eteenpäin ymmärtämättä kunnolla 
mikä minuun oikein iski.”

Hän oli kuin puolikas, jolta puuttui kehosta toinen puoli. 
Hän oli jo niin tottunut olemaan ”Hän” että tunsi olevansa 
se, joka petti sopimuksensa elämän kanssa ja liukui siitä pois.

”Kämppäkaverini” viimeiset hetket olivat surulliset ja ka-
malat kun hän joutui sairaalaan, ja joutui viettämään siellä 
yksin sairaana ja heikkona pitkä aikoja. Viimeisen kerran kun 
kävin “Kämppäkaverini” luona hoitaja katsoi minua surullisen 
näköisenä ja pudisti päätään. Hoitaja jätti oven raolleen, mutta 
ei enää sanonut mitään nähdessään silmissäni noroina valuvat 
kyyneleet ja toivottoman surulliset kasvoni.”

”Kämppäkaveri” oli jo varoittanut häntä siitä päivästä, jol-
loin menettäisin ”Hänet” lopullisesti, ja oli siksi suuren surun 
murtama kun hän istuutui sängyn viereen, ja otti “Kämppä-
kaveriaan” kädestä ja laittoi korvansa lähelle hänen huuliaan 
kuullakseen mitä ”Kämppäkaverilla” oli sanottavanaan viimei-
siksi sanoiksi hänelle.

”Rakastuin sinuun niin tulisesti etten voinut enää elää ilman 
sinua. Anna anteeksi että sinut jätän tällä tavalla surkeasti va-
littaen ja yhteisen tiemme suruun päättäen...”

Näin hänen “Kämppäkaverinsa” valitti hänelle kasvot kyy-
nelistä märkinä ja katuvaisena ihan kuin se olisi ollut hänen 
syytään, jättää hänet parhaassa iässään kypsyneenä kuin man-
sikka yksin selviytymään vaarallisten himojensa kanssa seka-
vaan maailmaan.
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”Silloin tiesin “Kämppäkaverini” kuolevan ja ”Minun” jää-
vän yksin. Niin ”Minä” kuin “Kämppäkaverini” olimme tähän 
jo omilla tahoillamme valmistautuneet ajatuksella, että kuole-
ma oli sielun erkanemista ruumiista, niin että ruumis oli vain 
yksinään, erillään sielusta ja totuudesta, joka kätkeytyi tun-
teeseen. Ja siksi me olimme yhtä ja kohtaisimme vielä jossain 
muualla toisemme. Elämä hymyili “Kämppäkaverilleni” vielä 
hetken, eikä “Kämppäkaverini” puheissa ollut enää sitä kauan 
sitten kadotettua nuoren pojan epävarmaa mielistelyä tai myö-
täilynhalua, joka kuului siihen vaiheeseen, kun aurinko häikäisi 
pitkän talven jälkeen laitumelle hyppivän varsan ensi hetkessä 
niin että sekunninsadasosasekunnissakaan ”Kämppäkaverini” 
ei tiennyt missä rakosessa oli, tai mihin tästä eteenpäin tuu-
let kuljettivat samalla hetkellä kun “Kämppäkaverini” valui 
viereltäni pois ikuiseen uneen minun pitäessäni kyynelsilmin 
“Kämppäkaverini” kättä kädessäni vielä pitkään sen jälkeen 
kun kuolema oli sen jo kylmettänyt.”

”Kämppäkaveria” ei enää ollut.
”Sitten nousin ylös ja hipaisin vielä “Kämppäkaverini ha-

roillaan olevia hiuksia ja suutelin hyvästiksi “Kämppäkaveri-
ni” kylmenneitä huulia kuiskaten “Kämppäkaverini” korvaan 
viimein väsyneenä mutta kiitollisena ja onnellisena. Sinä olit 
kuin haikara puhtaiden ja täynnä toivoa olleiden kasvojesi kes-
kellä. Se ensin hautoi sinussa siivilleen nousevan rakkauden, 
joka nyt vuorostaan oli minun rakkauteni hoivattavana sinun 
kuvasi siihen ikuisesti painautuneena.” Vasta sitten huomasin 
”Kämppäkaverinsa” kirjoittaneen ”Minulle” jäähyväisiksi pie-
nen lapun, jota “Hänen” pienet, lähes lapsenomaiset kätensä 
pitivät puoliksi piilossa peiton alla.
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”Sinä olit niin mies että vieläkin polviani heikotti. En tiedä 
oliko se sattumaa, mutta ehkä sen takia juuri sillä hetkellä ra-
kastuin sinuun. Olit minulle hyvä ja hellä. Ja sinulla oli kaiken 
ymmärtävä ja anteeksi antava katse silmissäsi. Eikä minulla 
ollut enää sen jälkeen tuskaista yksinolijan pelkoa, mikä oli 
seurannut minua lapsesta lähtien, että jäisin lopulta yksin kuih-
tumaan tähän sekavaan ja pelottavaan maailmaan.”

Hän alkoi muistella heidän kahdenkeskisiä hyviä hetkiään 
hymyssä suin, sillä olihan heillä ollut toisensa ja paljon lämpöä 
suhteessaan.

“Sinä et rakastanut minua koskaan!”
“Miten niin muka?”
“Sinä et enää kaivannut vierelleni.”
“Päinvastoin, mitään muuta en halunnut niin kovasti kuin 

sinua.”
“Vaikka rakastit muitakin.”
“Minkäs tiikeri raidoilleen voi?”
“Tule viereeni.”
“En voi jäsenissäni ei ole enää tuntoa eikä pitoa.”
“Minä pidän kiinni kädestäsi tunnetko sen?”
“En.”
“Kuvittele se samanlaiseksi kuin se kosketus, kun ensimmäi-

sen kerran kohtasimme Tähtitorninmäen pusikoissa.”
“Nyt tunnen sen, se oli yhtä upea ja lämmin kuten silloin-

kin.”
“Kuten sinäkin”
“Älä hassuja puhu!”
Silloin hän itki ensimmäistä kertaa vuosiin kaipuunsa kes-

kellä ilon kyyneliä, sillä hän oli ylpeä näistä kauniista sanoista 
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ja mieleenpainuvasta tavasta, millä hänen poissaoleva ja kaivat-
tu rakkaansa oli hyvästellyt heidän epätavallisen maanpäällisen 
rakkautensa.

”Vaikka loppuaikamme olikin ollut hiljaista ja toisiimme tyy-
nesti sopeutunutta yhteiseloa ja kauniiksi lopuksi alun kiihkeä 
rakkautemme muuttui toisiamme kunnioittavaksi keskinäiseksi 
ystävyydeksi, joka perustui arkielämän pikku iloille ja yhdes-
sä asumisen turvallisille teille. Silloin halusin kuolla heti siihen 
paikkaan ja mielessäni ennustajaeukon sanat yritin lausua ulko-
muistista runoa, jonka osaaminen oli minut tappava:”... näin 
uusia polvia entiset saattelevat –

tie, etsintä niillä on kaikilla yhteinen,
näyt yhteiset, sama kaipaus kauemmaksi
ja Kohtalo matkasauvana kaikkien....”
Hän ei osannut enempää. Vielä ei ollut hänen aikansa lähteä. 

Hän järjesti polttohautajaiset, jossa oli paikalla vain hän eikä 
mitään turhia heidän inhoamiaan pappeja tai teeskenteleviä su-
kulaisia kiusaamassa tai häiritsemässä hänen suruaan ja kaipaus-
taan, sillä hänelle poissaoleva ja kaivattu rakkaansa ei ollut hä-
nelle kuollut, oli vain hetken näkymättömissä ja muualla häntä 
odotellessaan, sillä he olivat yhdessä näin päättäneet, tietäen että 
niin joskus todennäköisesti tulisi käymään, niin kuin kävikin, 
siksi he olivat erottamattomasti yhtä, niin kuolemassa kuin he 
olivat olleet elämässäkin.

”Poissaolevan ja kaivatun rakkaani maallinen tuhka siroteltiin 
vielä saman päivän yöllä Tähtitorninmäelle kun hänet oli ensin 
krematorioissa tuhkattu ”Kenraalin” tehdessä kunniaa käsi li-
passa molempien meidän pukeutuneina ilmatorjuntatykistön 
upseeriunivormuihin, kaulassani roikkui kunnioitusta vainajalle 
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alleviivatakseni neljännen luokan Vapaudenristi. Tähtitorninmä-
ki tuntui aistivan suuren suruni ja oli hiirenhiljaa kunnioittaen 
hetken hiljaisuudella kesken puuhiensa koko siellä silloin olleella 
miesvahvuudellaan poissaolevan ja kaivatun rakkaani traagista 
poismenoa, niin että jopa etäällä pömpelien ovilla nuoria ensi-
kertalaisuhrejaan päivystänyt “kusenhajuisen vuosisatojen takais-
ten kusiputkien homokääkkäkummituksen ala Munkkiniemen 
eltaantunut ällökreivi 1800-luvun lopun haisevilta ja tautisilta 
vuosikymmeniltä” pyyhki kauhtuneen kolttunsa kaiken nähnei-
siin hihansuihin silmistään noroina valuneet kyyneleet, minun 
karjuessa mielipuolisesti kurkustani minkä vain sain irti itkun-
sekaisella kovalla ja menetyksestä riipaisevalta varmasti tuolloin 
kaikkien korviin kuulostaneella äänelläni, voimistuvan etelätuu-
len kanssa kilpaa kuin luonnonvoimia vastaan kamppaillen Ca-
tulluksen surullisen jäähyväiskirjeen sanoja omalle poissaolevalle 
ja kaivatulle rakkaalleni viimeisessä tervehdyksessäni.”

”Miksi kainostelisin tai hillitsisin kaipausta, jota tunnen niin 
rakkaan olennon menettämisestä? - Voi minua onnetonta, oi 
poissaoleva kaivattu rakkaani, sinut on minulta riistetty! Sinun 
kanssasi katosi kaikki yhteinen ilomme, jota suloinen rakkautesi 
eläessäsi piti yllä. Sinä, poissaoleva kaivattu rakkaani, kuollessasi 
mursit minun onneni; Sinun kanssasi lentää taivaalle nyt koko 
sieluni. Kuolemasi johdosta olen karkottanut kokonaan mie-
lestäni yhteiset harrastuksemme ja kaikki henkeni nautinnot: 
voinko puhua Sinulle, voinko enää koskaan kuulla sinua, enkö 
enää koskaan saa nähdä sinua, poissaoleva kaivattu rakkaani, 
joka olit minulle elämääkin tärkeämpi ja rakkaampi? Varmaa on 
vain se, että rakastan sinua enkä mitään tai ketään koskaan yhtä 
intohimoisesti aina ja ikuisesti kuin sinua!”
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Jatkuva kapina 
merkityksettömyyttä 

vastaan
Rakastuminen miehiin oli hänelle alusta alkaen kuin ilma, jota 
hän ympärillään hengitti. Enemmänkin. Se oli hänen maail-
mansa, jossa hän eli vain tätä varten. Miehisen rakkauden kieli 
oli hänelle kuin iho, jonka sisällä hän asui ja jolla hän itsensä 
ulkomaailmaa vastaan verhosi, peitti ja otti vastaan sen ärsyk-
keet. Rakkauden sanat – tässä tapauksessa ilmeet, silmäilyt ja 
kuiskaukset - koskettivat rakastettua – ja vain häntä – lähes 
fyysisesti tuottaen kaipauksena ja kipuna hänelle lähes kos-
ketuksenomaisen tunteen. Onnellinen hän ei koskaan ollut. 
Mutta hän oli onnellinen omalla tavallaan ”omassa onnetto-
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muudessaan” parhain kyvyin niin vain kuin kykeni yrittämällä 
elää sitä elämää mikä hänelle oli annettu. Sen hän tunnusti 
alettuaan elää kahdestaan ”normaalia rakastavaisten elämää” 
yhdessä ”Kämppäkaverinsa” kanssa.

Hän tunsi sisällään olevan roihun vain kiihtyneen ja ajavan 
hänet ilta illan jälkeen metsästäessään tuntemattomilta mie-
hiltä pimeän turvin seksiä, itsensä yhä syvemmälle kiroukseksi 
muuttuneeseen kierteeseen, josta ei ollut ulospääsyä edes pai-
najaisten kautta. Hän koki silti olevansa onnellisempi kuin 
se, joka ei noudattanut oman luontonsa rytmejä vapaana si-
vistyneen yhteiskunnan säännöistä ja arvoista eikä tyytynyt 
vähempään, niin kuin hän. Hän ajatteli asiaa filosofisesti. Se 
elämä jonka hän oli saanut, oli vain elettävä. Hän ajatteli mie-
len valkoisena paperina, johon ei ole kirjattu ainuttakaan ideaa, 
ja ymmärsi että näin se sai kirjoituksensa.

Siksi hän rohkeni uhmakkaasti väittää, ettei ollut olemassa 
mitään syvälle sieluun painettuja totuuksia, joita se ei havaitse 
tai ymmärrä. Näitä keskusteluja tai oikeammin riitoja, he kävi-
vät lähes päivittäin ”Kämppäkaverinsa” kanssa, joka oli mielty-
nyt riitelemään ja väitti, että elämälle antamamme merkitykset 
elivät vain omassa päässämme. Se oli seurausta oman elämäm-
me tarkoituksesta kertovan tunteemme ja merkityksettömyy-
den välisestä ristiriidasta. Hänen ”Kämppäkaverinsa”, joka oli 
siirtynyt seuraavalle askelmalle elämäntuskaansa pohtiessaan 
väitti, että vasta kun voimme hyväksyä elämän merkitykset-
tömyyden ja absurdiuden, voimme elää täyttä elämää. Mutta 
sittenhän elämästämme tulee yhtä helvettiä, oli hän vastannut 
”Kämppäkaverilleen” Päinvastoin, ”Kämppäkaveri” vastasi ar-
voituksellisesti hänelle. Siitä tuli tällä tavalla jatkuva kapina 
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maailmankaikkeuden merkityksettömyyttä vastaan, ja vain 
siten voimme yrittää elää vapaasti!

Nämä filosofien korkealentoiset puheet olivat usein mietit-
tyjä omassa kuplassaan, hän tiesi sen hyvin, eikä niillä ollut 
juuri sen enempää tekemistä arkielämässä ihmisten kesken 
kuin oli jääkuutiolla ja auringonsäteellä, paitsi että ylevät ja 
hyvää tarkoittavat sanat jäivät yhtä hyödyttömiksi ja valuivat 
maanrakoon, kuin auringonsulattama jääkuution vesikin. Pu-
heiden jälkeen hänenkin ”Kämppäkaverinsa” käpertyi omaan 
arkiminäänsä vähät välittäen omissa teoissaan siitä mihin oli 
vielä hetki sitten fiksujen sanoin lainavaatteisiin pukeutunut. 
Siksi hän kehitteli omissa piirroksissaan ajatusta eteenpäin. 
Hänen mukaansa elämän absurdius johtui tietoisuuden luon-
teesta; vaikka ottaisimme elämämme kuinka vakavasti tahansa, 
tiesimme että tämän vakavuuden pystyi aina jostain näkökul-
masta kyseenalaistamaan. Ja tämä näkökulma oli konkreettises-
ti ilmentyneenä hänen kynänjälkensä paperilla, kun hän piirsi 
vahvasti liioitellen ikään kuin kostoksi muhkeita ja isokullisia 
Tom of Finlandejaan maailman sovinnaisuuskäsityksiä koetel-
len, ja rienaten miljoonien kapinallisten ja alistettujen miehis-
ten miesten suureksi iloksi ja riemuksi.

Tom of Finlandin menestyksen salaisuus oli se, että se irrotti 
heidät hetkeksi uuvuttavasta arjesta, mikä oli kaikille ihmisille 
yhteistä väsyttävää puurtamista mitättömien askareitten pa-
rissa. Tom of Finlandeille lupa katsoa ja himoita oli samalla 
kirous, pistäen heidät pyörittämään valtavaa kiveä ylös rinnettä 
vain nähdäkseen, kuinka se vieri takaisin alas. Himo teki heidät 
orjaksi Sisyfoksen tavoin, joka joutui tekemään samaa koko 
loppuelämänsä nauttimatta siitä.
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Pyllistyksen 
skandaalikuvaelma

Opettajavanhempani opettivat lapsilleen, ettei musiikkia ole 
luotu sielun, eikä voimistelua ruumiin kehittämiseksi, vaan 
molemmat vain sielua varten. Siksi meillä musiikin ohella ar-
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vostettiin ruumista kurittavaa ja kauniiksi muovailevaa liikun-
taa ja voimistelua. Isäni ja äitini toimivat aktiivijäseninä myös 
SVUL:n paikallisissa urheiluseuroissa, äitini naisvoimistelijois-
sa ja isäni miesten voimisteluseurassa, jota me lapset kutsuim-
me Pyllistykseksi koska meistä näytti niin huvittavalta kun 
raavaat miehet venyttelivät ja tekivät hassuja liikkeitä ilmassa 
raidalliset yöpuvut päällään, niin kuin me heidän ”voimiste-
luasujaan” silloin ilkikurisesti kutsuimme. Isäni oli lukenut 
alan lehtiä ja nähnyt SVUL:n neljänsillä yleisillä voimistelu 
– ja urheilujuhlilla vuonna 1909 helsinkiläisen urheiluseura 
Ponnistuksen kuvaelman, missä seuran jäsenet jäljittelivät an-
tiikin marmorisia veistoksia valkoisiin koko vartaloa verhoaviin 
asuihin pukeutuneina. Ihot miehillä oli maalattu valkoisiksi 
ja päässään heillä oli peruukit. Tarkoituksena oli esittää, että 
he olivat alasti. Isäni päätti, että nyt oli aika esittää raavaat 
miehet ilman rihmankiertämää. Siitä syntyi koko valtakuntaa 
ravistellut skandaalia. Ja isäni pakotettiin eroamaan moraalises-
ti epäilyttävänä sekä urheiluseuran johdosta että myöhemmin 
pitkän väännön jälkeen myös harmikseen opettajantyöstään. 
Muistan miten mieleenpainuvasti Pyllistyksen kuvaelma alkoi. 
Urheilukentälle tuli poikkeuksellisen kaunis nuorukainen ilko-
sen alastomana. Poikkeuksellisen kauneutensa lisäksi hänellä 
roikkui haarojenvälissään poikkeuksellisen iso kulli, jota hän ei 
saanut kovista yrityksistään huolimatta pidettyä löysänä. Muu-
ta en sitten muista kuin katsomon raivon, huutoja, buuauksia, 
ja tietysti sen kun isääni vietiin kovaa vauhtia nurkan taakse 
– mutta tuon kauniin iskullisen nuorukaisen muistan vieläkin. 
Itse asiassa se on mielessäni melkein joka päivä, sillä piirrän sitä 
koko ajan mielessäni.
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Vapaudenristi
“Suomen Marsalkka Mannerheim on tänään käskenyt minua välittämään 
tunnustuksensa ja kiitoksensa Helsingin ilmatorjuntaan osallistuneille up-
seereille, aliupseereille ja miehistölle heidän ansiokkaasta toiminnastaan.”

-Ilmatorjuntarykmentti 1: sen päiväkäskyssä n:o 11/28.2.1944 julkaistu 
ilmavoimien komentajan puhelinsanoma

”Tässä oli heidän salainen elämänsä, jota ajoi eteenpäin hengis-
sä pysyminen, vimmainen itsepintaisuus ja seksuaalinen into-
himo – asteittaisia muutoksia, liikkumia ja rajanylityksiä, jot-
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ka eivät olleet toisensa poissulkevia vastakohtia, vaan toistensa 
edellytyksiä, kun mittailimme rakkauden uskaliaisuutta, joka 
lupasi enemmän kuin tiesi. Maailmamme ei siis ollutkaan vain 
tarkastelumme kohde, vaan jotain elettyä; havaintojemme ja 
kokemustemme paikka, missä aikomuksellinen kyky toteutui 
vain määrätyissä rajoissa. Mutta miksi niin paljon vaivannäköä, 
epävarmuutta, epäonnistumisia ja sitten yhtäkkiä valtava me-
netys? Kaikilla tarinoilla oli opetuksena; olisi ollut hyödyllistä 
erottaa toisistaan sielu ja keho, tai ajattelu ja näkeminen. Niin 
tässäkin tarinassa. Viisaimmilla ja parhaimmilla monia erilai-
sia, luvattomia ja luvallisia, monissa erilaisissa tarinoissa, joita 
ne itse sisälsivät.”, hän ihmetteli itsekseen.

Ehkä siksi, että homo oli kuin orpo, joka pystyi niin halutes-
saan, hyvinkin kirkkaasti tarkastelemaan erilaisia todellisuuksia 
kiinnittymättä niihin itse kuristuvasti. Mutta erilaisuus tarjo-
si myös ainutlaatuisuuden sädekehän. Chaplininkin suuruus 
kumpusi syvällisestä erilaisuuden kokemuksesta läpi hänen 
elämänsä ja uskollisuudesta noille juurille, joista hän sai ravin-
tonsa. Hänen ihmetyksensä pohjana oli maailman arvoituk-
sellinen tosiasiallisuus. Se, että oli ylipäätään olemassa jotain 
mitä vain ihailla, ihmetellä, kummastella ja yrittää ymmärtää: 
ruumiillisen merkityksen kyky murtaa maailman itsestään sel-
vän tuttuuden joka kerta kun sen kanssa oli kohdakkain. Eikä 
se tunne, joka ei syyttänyt eikä syyllistänyt ketään, mutta ei 
myöskään antanut kenellekään erityisaihetta omahyväisyyteen, 
ollut mitään erikoista, sillä se ei teeskennellyt tietävänsä mitä 
tuli seuraavaksi tapahtumaan, vaikka juuri hallitsemattomilla 
tunteilla ei ollut hänen ajatuksissaan sanansijaa. Hän tiesi vain 
välttämättömyyden erottuvan satunnaisuuden keskellä; ei ollut 
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siitä kiinni mitä seuraavaksi tapahtui ymmärryksen riittämät-
tömyydessä ja yhteensopimattomuudessa - ja vain se oli ainoa 
oikea asia joka meille saattoi tapahtua hänen mielestään.

”Elämä oli joko narrinpeliä tai toimimista linnunpelättime-
nä, isäni mukaan ihmisen oli opittava tuntemaan itsensä, jotta 
hän voisi oppia tuntemaan Jumalan, mutta hassua kyllä itseään 
ei voinut oppia tuntemaan ilman Jumalaa.”

Hän uskoi vakaasti että kaikelle sille, josta monet muut 
lörpöttelivät, hän oli onnistunut osoittamaan oikean paikan 
vaikenemalla siitä. Hän ei luottanut tunteeseen ja sekavaan 
luonnollisuuteen enemmän kuin järkevyyteen ja järjestelmälli-
syyteen. Tätä hän kutsui omaksi täydellisyyden kudoksekseen.

Niin kuin Descartes oli väittänyt: sielu ei ole kehossa niin 
kuin merimies aluksessa, vaan se on läpikotoisin kietoutunut 
kehoon. Se ei perustunut siihen, että hän ajatteli, vaan siksi että 
hän kykeni, koska hänen kokemustensa ruumiillisen tietoisuu-
den pohja oli anonyymiä ja ei – persoonallista.

”Ihminen ei ole maailman selittävä periaate, vaan aukko ole-
misen ytimessä”, oli hänen isänsä jo väittänyt.

Hän oli huomannut, että juuri tässä oli olemassa myös juuri 
se tyhjä ristiriita, joka muodostui kahden sellaisen väitteen esit-
tämisestä, jotka sulkivat pois toisensa samaan aikaan ja samassa 
suhteessa, jolloin jäätiin hiljaa uikuttamaan paikalleen kuole-
manpelosta jähmettyneinä pitkäksi aikaa toimintakyvyttömik-
si, niin että otti pannuun vielä vuosikymmentenkin jälkeen 
heissä silloin asunut kauko - ohjattu hiljaisuus, alistuminen ja 
pelkuruus, joka kantoi häpeällisiä nimiä kuten jokapäiväisestä 
selviytymisen nimissä pakollinen alistuminen, nöyryytys, hä-
viäminen, itsemurha, turpakeikat, syrjiminen, väheksyminen, 
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ei töitä, ei kavereita, ei tulevaisuutta, ei kivaa, eikä mitään mah-
dollisuutta muuttaa tätä ympärillään vellovaa tappavaa kieltei-
syyttä mihinkään suuntaan koska nyt vain sattui syntymään 
maailman inhottavimpaan koloon maailman inhottavampien 
paskiaisten kiusattavaksi.

”Eikä väliä mikä olit. Kunhan vain olit vain riittävän erilai-
nen kuin ne, mahdollisesti jopa kauniimpi, fiksumpi ja osaa-
vampi. Silloinhan sinut piti varmuuden vuoksi lytätä lyttyyn jo 
kehdosta. Painaa itsetuntosi niin alas, että kysyit lupaa vessaan 
menemiseenkin. Että pelkäsit jopa yksin kävellessäsi. Nämä 
kaikkien erilaisten, mutta erityisesti jokahomon valitettavat 
ja ainaiset kauhunhetket. Nämä tapahtumat saattoivat kulkea 
mihin suuntaan halusivat, piittaamatta turhista ja tavanomai-
sista säännöistä pätkääkään, ihan kuten tässäkin”, hän ajatteli 
huojentuneena kun kaikki oli ohitse.

”Ei ole suloisempaa kuin päivän viimeinen hetki.”
Tämän jälkeen hän oli yksin. Yksin ilman puuttuvaa puolis-

koaan. Eikä enää ollut olemassa ”Hän”, ”Minä” ja ”He”. Nyt 
hän oli yksin. Oli vain pimeää ja sumuista. Taivaalta satoi tih-
kua ja ilma oli jäätävän kylmä. Oli ihan sama oliko Suomessa 
kesä, talvi, syksy tai kevät, aina jossain vaiheessa sää muuttui 
pirulliseksi eikä sen keskellä osannut sanoa oliko sateen ja vih-
man edellä, keskellä tai jälkeen lämpöä taivaan täydeltä, vai 
pohjoisen luihin ja ytimiin hiipivää palelevaa kylmyyttä. Häntä 
nukutti. Koko pitkän päivän hän oli ponnistellut viimeiseen 
saakka horjumatta tai väsymättä. Yrittänyt olla luonteelleen 
rohkea ja olla näyttämättä suruaan ulkopuolisille. Kun yllät-
tävät tulokset olivat tulleet lääkäriltä he olivat keskustelleet 
viimeisen kerran kipeästä aiheesta, hänestä tuntui kuin nämä 
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kipeät muistot olisivat pukeneet ylleen mustat kaavut herättäen 
hänen ”Kämppäkaverinsa” eloon.

”Minä tiesin sen koko ajan ensimmäisestä hengenahdistuk-
sesta lähtien.”

”No miksi helvetissä oot sitten koko ajan pantannut sitä 
kuin joku vähämielinen aasi, joka ei muistanut hengittää ja 
kuoli siksi?”

”No hei vittu toi sun aasijuttus meni nyt vähän överiks! Hei 
jarruta vähän itse ensin.”

”Se oli minun vikani.”
”Älä tee sitä minulle!”
”Mitä?”
”Älä tee minusta itsellesi Antinousta.”
”No älähän nyt kyllä sinä vielä selviät tästä.”
”Ja paskat. Älä valehtele minulle enää ikinä.”
”Enkelini tiedäthän kuinka paljon rakastan sinua!”
”Onko sulla sitten enää mitään merkitystä tässä maailmas-

sa?”
Silloin hänestä tuntui ensi kerran kamalalta puhua selvää 

paskaa, ja paljastua siitä niin kauhealla tavalla, sillä hän tiesi, 
ettei hänen ”Kämppäkaverinsa” nähnyt tai kokenut samalla 
tavalla asioita ja maailmaa visuaalisesti kuin hän, joka osasi 
muuttaa näkemisensä myös ajatteluksi. Juuri siksi ehkä hänen 
”Kämppäkaverinsa” oli saanut häneltä mitä halusi.

”Ei hänen pitänyt olla vanha, puistojen prinssin.”
Hänen ”Kämppäkaverinsa” teki kaikkensa ulkonäkönsä 

eteen, mutta yhtenä päivänä kaikki romahti kun ”hänen” pei-
likuvastaan tuijotti ikävästi takaisin irvistellen hymytön ja sai-
rauden musertama mies, jolle tyyli oli aiemmin tätä ollut piir-
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teittensä ja yhteyksiensä risteymä. Silloin ”Hän” vasta ymmärsi, 
että jotain oli tapahtunut ja päätti kuolla. Ja miten hän olikaan 
silloin suuttunut ”Kämppäkaverilleen”, ei ehkä niinkään siksi, 
että tämä oli peitellyt häneltä totuuden, vaan siksi että hän jäisi 
tämän jälkeen yksin.

”Jokainen ihminen taisteli ihmisyyden aamunkoiton varjos-
ta tyrannimaista ihmistyyppiä vastaan itsessään itseään etsien, 
kysyen samalla itseltään miten oli mahdollista, että hän muut-
tui kasvaessaan kokemuksissaan mukavasta tyypistä sellaiseksi 
paskiaiseksi kuin mitä oli. Ja minkälainen raukkamainen olen-
to hänestä oikein kasvoikaan ilman valheen suojelevia valhe-
kaapuja. Millaista sen jälkeen hänen elämänsä oikein oli? Oliko 
se kurjaa vai onnellista. Hänen periaatteenaan oli ollut, ettei 
ihmisen pitänyt olla raukkamainen toisiaan kohtaan, mutta ei 
myöskään uhkarohkea omissa yrityksissään”, hän mietti tie-
täen, ettei pitänyt kehottaa menemään tielle, ellei itse voinut 
kulkea rinnalla.

”En minä sitä tarkoittanut että sinun pitäisi kärsiä.”
”Vaan mitä?”
”Olin niin kyllästynyt kaikkeen.”
”Tuli mitä tuli minä hoidan kuitenkin tonttini.”
Myöhemmin kun he olivat menneet taksilla sairaalasta ko-

tiin hakemaan hänen vähäisiä tavaroitaan. Siellä täällä kuului 
yksinäisen koiran haukahdus. Muutama katulamppu paloi ki-
tuliaasti. Ilmassa tuoksui takapihojen kosteus. He olivat hiljaa 
eivätkä katsoneet enää toisiaan silmiin. Jokin heidän välillään 
oli mennyt lopullisesti rikki, eikä se koskaan enää palanut en-
tiselleen. He olivat kaikesta huolimatta sittenkin hyvin tyypil-
lisiä miehiä omassa keskinäisessä vihoittelussaan ja hiljaisuu-
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dessaan; ilmeettömiä suomalaisia, joille luottamus oli kaikkein 
tärkeintä. Heille kieli opetti itse itsensä ja antoi avaimet oman 
salakirjoituksensa ratkaisemiseksi, jolloin he oppivat sen tär-
keimmän mitä kirjoista ei voinut koskaan lukea: ilmaistava asia 
syntyi yhtä aikaa ilmaisun kanssa – ilmaistava asia oli siis aina 
myös oma ilmaisunsa. Kieli ei ollut asu, johon ajatus heidän 
maailmassaan puettiin, koska sanojen rakennelma pikemmin-
kin edellytti merkityksen kuin osoitti sen. Siksi he puhuivat 
hiljaa sisällään toisilleen kuulumattomalla äänellä niin, että 
sen kykeni arvaamaan hiljaisuuden keskeltä aavistelemalla. Ja 
se puhuttu vähäinen sana minkä he keskenään vaihtoivat, oli 
arjen välttämättömyyksien hoitoon tarkoitettuna yksitavuisen 
selkeää. Heidän piti silti uskoa siihen että toisen sanaan pystyi 
luottamaan. Että ne muutamat huulilta toiselle lausutut sanat 
olivat merkityksellisiä ja täyttä totta. Että mies seisoi omien 
sanojensa takana, ei sillä niin väliä olivatko ne kamalia, sillä 
toden sanat eivät olleet kauniita eikä kauniit sanat tosia, kun-
han ne vain olivat totta.

”Mikä sinua oikein vaivaa?”, hän kysyi ”Kämppäkaveril-
taan”.

”Luuletko ettei mikään kaiken tämän jälkeen?”
”Minä olen vain huolissani.”
”Paskat olet.”
”Usko tai älä.”
”No hyvä kun sitä vaatimalla vaadit. Mitä haluat tietää mi-

nusta?”
”Rakastitko sinä minua koskaan oikeasti?”
”Vaikea sanoa. Mikset kysy inhosinko sinua?”
”Ei tarvitse minä tiedän sen jo.”
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”Mistä muka. Minähän olin päästäni sekaisin. Aina ollut 
siitä päivästä lähtien kun muutin Helsinkiin sieltä pikkukau-
pungista järvet jäässä hiuksissani sorottaen piikikkäinä valmii-
na iskemään kuin tyhjällä taivaalla muutaman haaskalinnun 
pahaentiset siivet merkiksi lopullisesti periksi antamisen välttä-
mättömyydestä ja pakollisesta luhistumisesta; aurinko taivaalta 
talvella lainassa jossain muualla, jotain muita paljon ymmärtä-
väisempiä lämmittäen kuin tieten tahtoen merkiksi siitä. Olet-
ko sinä itse herra järki ja järjestys koskaan ollut niin sekaisin?”

Vaikka Helsinki tarkoitti homoille huimaavia mahdolli-
suuksia löytää omaa kansaansa, ja sen joukosta mahdollisesti 
oma elämänkumppani, ilman että koko ajan olisi ollut korvan 
juuressa joku pahansuinen uskovaisjuoruakka nalkuttamassa 
ja kyyläämässä kuin käärme myrkkykielellä uhriaan, hänestä 
tuntui kuin maa hänen allaan olisi niellyt hänen jalkansa. Hä-
nen mielensä oli vallannut paha ja suoranainen viha, vaikka 
tiesi viisaan ihmisen ajattelevan vähemmän kuolemaa kuin mi-
tään muuta maailmassa. Hänen vihansa oli niin voimakasta, 
että hän olisi voinut tappaa sillä viattomia sivullisia niin ha-
lutessaan. Hän ei voinut muuta, vaan ajatteli hädän käskevän 
härjän juosta! Hän suri ”Kämppäkaveriaan” itsesäälinsä lisäksi 
myös siksi, että menetti ”Hänen” mukanaan omasta elämäs-
tään jotain hyvin oleellista siihen aiemmin kuuluvaa; yhteiset 
ystävät ja hetket, arjen mukanaan tuoman turvallisuudentun-
teen, suunnitelmat ja matkat, ja kaikkein tärkeimmän: oman 
elämänsä muistot. Kuka hänen kanssaan nyt muistelisi men-
neitä? Hän oli nyt yksin jälkimaailman ollessa hänessä läsnä 
yhtä lohduttomana kuin hän itsekin.

Hän ei viihtynyt hyvin roolissaan eikä kotimaassaan, vaik-
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ka sodanjälkeinen Suomi oli kehittynyt 60 – luvun loppuun 
tultaessa takapajuisista peräkorvista kaupungistuviksi lähiöksi, 
joissa maalaishenkinen pikkukaupunkilaisväestö rakasti radio-
ta, televisiota, missejä, presidenttejä, Ruotsin kuninkaallisia, 
makkaraa, olutta, kahvia, tupakkaa, voita, kermaa, vaaleaa lei-
pää, tangoja, pullaa, alennuslihaa, imeliä makeisia, lääkkeitä, 
tekohampaita, sydämentahdistimia, permanentteja ja hiusli-
säkkeitä, korkokenkiä, suoria kermanvärisiä housuja, puuläm-
mitteistä saunaa, kesäiltoja, tupenrapinoita ja turpakeikkoja 
sekä sakinhivutuksia, lavatansseja, saaristoa, lahnaa ja särkeä 
itse ongittuna läheisestä järvestä, mustikoita, mansikoita ja 
puolukoita, kaurapuuroa, pesäpalloa, suvijuhlia, siniristilip-
pua, sotaveteraaneja, ryssänvihaa, yksinäisyyttä, mettäläisyyttä, 
Kossua, Lonkkua ja punkkua, kesäisiä jalkapallo - tai pesäpal-
lo- otteluita, Askoa ja Iskua ja niistä osamaksulla hankittuja 
sohvaryhmiä sekä mahonkikirjahyllyjä täynnä Valittuja paloja 
ja sataosaisia tietokirjasarjoja, Täällä Pohjantähden alla – kir-
jasarjaa, Anttilan alennusmyyntiluetteloita, kalastusoppaita, 
maantiekarttoja ja postikortteja sekä pornolehtiä.

”Tämän kaaoksen seassa, minun oli vaikea erottaa valemuis-
toja oikeista muistoista. Ne tuntuivat yhtä todellisilta aivojen 
reagoidessa niihin ihan samalla tavalla kuin oikeisiin muistoi-
hin. Siksi sanoin, että unohtakaa kaikki tyhjä turhuus, harhat 
ja huijaus. Ja jäljelle ei jää mitään mistä pitää kiinni. Vain yksi 
huokaus, epävarmuus, ihmisen yksinäisyys ja miellyttämisen-
halu, niin tipahdatte alas ei mihinkään oikein ei vakuuttavaan, 
jään ja tulen välisiin kipinöihin hankaamaan vastakkain, vuo-
roin vastaan, vuoroin puolesta, aina rimpuillen kohtaloanne 
vastaan, mitä se nyt kulloinkin teille luulottelee olevansa - 
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väistämättömyyden pimennetyt verhot ja yksi kaksi hyppyä 
hysteerisenä joukkoeläimenä yhteiseen välttämättömyyksien ja 
ymmärtämättömyyksien hautaan - ja vasta sitten näette kaiken 
selvästi huurteessa vailla silottelevia kansia, huutavia otsikoita 
ja vaimennettuja kirkaisuja, joihin yhteenkään ei saa ympättyä 
ylevyyttä edes sen verran että niistä huokuisi jotain liikutta-
vaa tai käsin kosketeltavan ihmeellistä taikaa. Ja et murehtisi 
turhaan sitä mitä et kuitenkaan, ja et koskaan, ja et missään 
nimessä voi paremmaksi muuttaa, eli ihmisen pohjatonta type-
ryyttä, mihin et itse ole syypää, jos muistat unohtaa, unohtaa 
ja lopulta vielä kerran unohtaa!”, hän mumisi.

Huominen oli hänelle vain katteettomia lupauksia kestä-
mättömällä pohjalla. Surunsa keskellä hän puhui sekavia ja 
asioista tavalla, joista edes itse ei voinut olla samaa mieltä. Hän 
yritti ryhdistäytyä ja muistella, miten he olivat kasvaneet toi-
siinsa kiinni kuin yhdeksi kasviksi, jolla oli kaksi juurta ja koko 
ajan kova jano. Ja vaikka hän samalla tunsi salaa helpotusta 
siitä mitä oli tapahtunut, hän tunsi häpeää ja syyllisyyttä, sillä 
”Kämppäkaverissaan” hän oli viimein ymmärtänyt miten hän 
orjuutti itseään palvellessaan oman mielensä oikkuja. Hän olisi 
halunnut olla ”oman elämänsä Casanova”, joka ei kieltänyt 
itseltään minkäänlaisia nautintoja, vaan osasi hankkia niitä 
ilman suuria kärsimyksiä. Hänen mielensä oli tämän jälkeen 
yhtä tyhjä kuin asiakkaista hiljentynyt huolto – asema. Hän 
oli niin loppu kuin vain yksin sureva ihminen voi olla suuren 
menetyksensä ja epätoivonsa keskellä. Kukaan ihminen ei ole 
media, tilastotieto koekaniini tai ilmiö, hän toisti. Ja yritti tästä 
lähin keskittyä töihinsä Tom of Finlandin piirtäjänä sekä ope-
tella iloiseksi leskeksi elämänsä operetissa vaihtelevalla onnella.
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”Kauneus oli aina ovelaa, vangitsevaa väkivaltaista ja poh-
jimmiltaan ilkeää. Sen palvomisesta joutui maksamaan elämäs-
sään kovan hinnan, kuten minäkin jouduin tekemään. Siitä 
tästä oli kysymys! Muistan miten eristäydyin maailmasta heti 
kun olimme virallisesti lyöneet hynttyymme yhteen - ”Hirviö 
ja Kaunotar”, kuten sitä itse puolittain leikillisesti muille mai-
nostin hänen ylivertaisen kauneutensa sokeuttamana - koska 
silloiset ystäväni eivät muusta halunneet tietääkään kuin miltä 
”Hän” näytti. Olivat kuulleet huhuja kauniista tanssijapojasta, 
jonka olin onnistunut nappaamaan lennosta Stockan kellon 
alta, vaikkei tarina ihan niin mennyt. ”Hän” rakasti monta ja 
monet ”Häntä”, jotka kaikki ”Hän” onnistui tekemään hyvin 
onnettomaksi.”

Oli yllättävää miten varhain arvat heitettiin kunkin kohdalla 
ilmaan, tai miten ohuita olivat eri maailmojen rajat lävistäes-
sään asioitten ytimet. Hän koki ”Kämppäkaverinsa” olleen 
kaikkien tilanteiden orja eikä hallinnut niistä yhtäkään, koska 
oli jäänyt omaan ansaansa eikä tiennyt enää sen jälkeen mitä 
tehdä sen jälkeen kun kaikki yksilöllisyys oli hänestä kadon-
nut. Hän tiesi, että vain kuolema pystyi kutsumaan elämää sen 
oikealla nimellä: kuoleman odotus, ja siksi hänen mielestään 
me emme muistaneet luullessamme muistavamme, vaan kirjoi-
timme muistin uudelleen sovinnon mahdottomuuden värillä.

”Hänen” seksielämänsä oli vilkasta ja sitä tapahtui harvoin 
kotona. Paremman puutteessa, kun muuta ei ollut kiikaris-
sa, ”Hänen” piti kuitenkin maata oman miehensä eli minun 
kanssani, sillä hän tarvitsi omien sanojensa mukaan koko ajan 
lähelleen toisen miehen läheisyyttä, kosketuksia, hyväilyjä, 
miehen tuoksua nenässään, suudelmia, ja rakkauden sanoja 
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kovaa maailmaa ja ankeaa osaansa vastaan. Joskus hän ei teh-
nyt muuta kuin kietoi sängyssä kätensä tiukasti kiinni minuun 
eikä päästänyt irti edes unessa. Hänen lempiasentonsa, mihin 
hän aina myös nukahti, oli lusikka – asento. Ja vaikka hän 
oli normaalioloissa kuinka pelokas ja epäluuloinen tahansa, 
”metsästäessään” ”Hän” vilautti ihmeellistä päättäväisyyttä ja 
vahvaa omanarvontunnetta, eikä antanut periksi ennen kuin 
sai sen minkä halusi, eikä siksi luonut silmäystäkään muihin 
kuin niihin, joihin hän oli iskenyt haukansilmänsä.” 

Hän vain yritti jouduttaa tapahtumien kulkua kiirehtimällä. 
Yritti ehtiä ajoissa. Mutta ilmeisen turhaan, sillä he oikeastaan 
eivät olleet ketään ja silti samalla kaikki. Kärsimys. Tuska, Epä-
toivo. Voimattomuus. Patetia. Melodramaattisuus… He olivat 
näitä nimettömiä miljoonia, joista kukaan ei puhunut, joitten 
muistot valuivat kuin sadevesiviemäristä virran vietäviksi ilman 
että kukaan sai niistä koskaan tietää yhtikäs mitään. Mitään ei 
ollut enää tehtävissä asialle. Päätetty mikä päätetty. Lopulli-
sesti. Siihen ei voinut enää vaikuttaa. Tapahtui mitä tapahtui. 
Sehän oli elämänkulku niin hyvässä kuin pahassakin.

”En oikein päässyt ”Hänestä” ihan perille. ”Hän” vaihtoi 
niin nopeasti tunnetiloja, ilmeitä ja puhetyyliä, että luulin 
hänen opetelleen jollain näyttelijäntyön kurssilla ulkoa kaikki 
ihmisluonteen perustyypit. ”Hän” väitti, että homoja ja or-
poja yhdisti, se että molemmilla oli elämässään se harvinaisen 
miellyttävä etuoikeus, että sai valita kohtalonsa sekä vanhem-
pansa sellaisista ihmisistä, joita kunnioitti ja rakasti ajan ja vä-
limatkankin päästä. ”Hän” valitsi minut. Mietin monenlaisia 
”Hänestä”. ”Hän” ei ollut yksiselitteinen eikä helppo. Joskus 
sitä ja jo taas hetken päästä ihan toista. Hän ei kieltänyt enkä 
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myöntänyt, ettei tiennyt miten olisi pitänyt olla., tai kuinka 
sanoa ja tehdä. Jos jotakin ”Hänessä oli pysyvää, oli se ”Hänen” 
epäluuloisuutensa, mikä juonsi juurensa siitä mistä hän ei ha-
lunnut koskaan puhua, vai oliko se vain ”Hänen” pakokeinon-
sa tavallisesta tylsyydestä, merkki ailahtelevasta ja epävakaasta 
persoonallisuudestaan?”

Se mistä hänen ”Kämppäkaverinsa” ei halunnut puhua, oli 
se pikkukaupunki mistä hän oli kotoisin, ja jossa hän joutui 
pakolla viettämään kamalan ja kiduttavan lapsuutensa ennen 
kuin pääsi pakenemaan pääkaupunkiin. Joskus kun ”Hän” oli 
kovassa kännissä ja yleisönä oli uusia nuorukaisia, ”Hän” saat-
toi valaista heille, etenkin jo he olivat helsinkiläisiä, millaista 
oli todellinen ummehtuneisuus eli pikkukaupunkilaisuus, se 
mistä hän tuli, perimmäiseltä tappavalta laadultaan.

”Siellä oli alituiseen läsnä olevaa pahaa niin pinnalla kuin 
pinnan allakin. Maailman tärkeintä asiaa, josta kaikki muual-
la puhuivat ja jota kaikki kaipasivat, oli se sitten pahaa, kes-
kinkertaista tai tukahduttavaa, siitä ei saanut eikä siitä saanut 
puhua näissä tylsissä pikkukaupungeissa, missä ei ollut mitään 
muuta kuin ikuinen talvi, ja joissa odotettiin talventuloa joka 
vuosi suurella innolla.”

Kun taivas oli kallellaan kohti kuuta revontulet räiskyvät 
horisontin äärimmäisillä laidoilla toisiaan vastaan, yhdessä ja 
erikseen, ilmassa väreili jotain käsittämättömän satumaista on-
nen ja odotuksen häivähdystä, silloin se lumi tuli vihdoin ar-
vokkaasti taivaalta alas laskien levollisen huntunsa kaupungin 
päälle kuin sokerikuorrutuksen.

”Me olimme oppineet läksymme siitä, että vaikka olimme 
syntyneet vapaaksi, olimme kaikkialla täällä kylmässä Pohjolas-
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sa kylmien säiden takia kahleissa; ei koskaan täällä lumen, jään, 
ikuisen talven ja yön, pakkasen, jääsateitten ja tuiskujen syn-
tysijoilla syntynyt kahta samanlaista lumihiutaletta. Tai kah-
ta samanlaista kokemusta kylmästä. Ja mikä tärkeintä: kahta 
kertaa samaa pelkoa edessä häämöttävää suurta tuntematonta 
kohtaan, mikä muuttui joka kerta samaan aikaan lumihiu-
taleitten jäätyessä ja luonnon jähmettyessä yhdeksi suureksi 
valkoiseksi alas saakka olemassaolomme ytimiin satavaksi tie-
dostamattomuudeksi; että tämä kaikki oli sitä mikä muuttui 
koko ajan elääkseen samaan aikaan kun kaikki ympärillämme 
pysyi samanlaisena kuollen pois mielestäni vain poiskuluttavan 
ajan myötä - jos edes silloinkaan!” 

Haaveissaan ”Hänellä” oli ollut nuoruutensa kesinä tuoreen 
heinän tuoksussa aistit villiten. Ja sitä pakollista heinälatoa 
kohti vetäen aikana, jolloin pojat olivat poikia ja miehet mie-
hiä pään pyörälle imelällä hajullaan huumaten ympäri Suomea, 
mikä oli vielä topeliaanisen kaunis pienine näppyläisine mäki-
neen ja mutkittelevine teineen ja järvineen kaikkine kauniine 
kirkonkylineen, joskus kauan sitten jo kadonneen postikortti 
- Suomen loistokkuuden ja kutsuvan mutkattomuuden unoh-
dettuina kultakehräpäivien hiussuortuvina runkkukaverin ot-
salla tuulen puhaltaessa kevyesti vielä senkin jälkeen kun oli 
ladossa käyty muhinoimassa kesken kaikelta muilta piilossa, 
ettei ”Hän” olisi liian uteliaille silmille paljastunut, ei - oikein 
missään idän ja lännen välissä tuulten tuskana, pelkona ja yk-
sinäisyytenä kehoon kiinni kasvavina tuiverruksina ja räntä-
sateina.

”Piti tunnustaa, ettei Suomen tarina ollut ehkä niitä kaik-
kein hauskimpia ja mielenkiintoisimpia, mikä perustui pap-
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pien, opettajien, yrittäjien ja oppineitten jälkeen jättämiin 
virallisiin kirjeisiin, viljavarastojen tynnyrilukuihin ja oikeus-
istuinten dokumentteihin sekä vallasherrojen mairitteleviin 
huijauskirjeisiin toisilleen. Ja joita ainoastaan tutkimalla ja 
tulkitsemalla voitiin niiden hengenheimolaisten mielestä väit-
tää jonkun asian olleen ja tapahtuneen niin kuin sen meille 
väitti joku näistä silloisista harvoista kirjoitustaitoisista tapah-
tuneen, vaikka jo mummolan naapurin hevosetkin tiesivät ettei 
maailman usko ihmisälyn ihmeellisiin salaperäisyyksiin, ja sen 
loputtomaan kekseliäisyyteen maannut tällaisten temppujen 
varassa pystyyn kuolleena kronologisen selkeänä jatkumona 
edeten pisteestä a. pisteeseen b. suoraan asiallisesti ja mutkit-
telematta. Vaan, että se pikemminkin hyppeli hulluna vailla 
päämäärää kuin vasikka ensimmäistä kertaa päästessään kevät-
laitumille Ja siitä jännittävästä huumansekaisesta joutenolosta 
mitä pelto, kesäpäivä ja kevyt tuulenhenkäys sille sinä päivänä 
avosylin sattumanvaraisena kesäcoctailina tarjoili, ”Hän” väitti.

Koska mikään ei ollut vailla perusteita, oli myös hyvin pe-
rusteltavissa, miksi kaikki, mikä oi näin, oli juuri niin kuin se 
oli eikä toisin. Ja vaikkei ”Hän” itse koskaan kunnolla saanut-
kaan, ”Hän” eli koko ajan kuin olisi saamassa; se piti ”Hänet” 
liukkaan tien päällä vaarallisesti hurjastelevana seikkailijana, 
joka ei koskaan voinut tietää mikä vaara vaani seuraavan kurvin 
takana, asuessaan ikävien sattumien kaatopaikalla, siellä jossain 
menneitten ihastusten, luuloteltujen rakkauksien, hiekkaan 
valuneitten tyhjien toiveitten, hurjien unelmien ja tuhanteen 
kertaan runkattujen seksifantasioiden hylätyllä alueella, missä 
ei muita ollut.

”Kuulin korvissani kamalaa jyrinää ja säpsähdin hereille. 
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Olin torkahtanut hetkeksi ilmavalvonnassa ollessani yöpäivys-
tyksessä, mutta vain hetkeksi, ehkä sekunnin sadasosaksi, mut-
ta se olisi riittänyt tuhoksemme, sillä pilvien takaa sukelsi täh-
täimeemme vihollisen taistelukone Pe-2 täydessä valmiudessa 
tulittaen konekiväärillään meitä minkä jaksoi. Sain koneen 
tähtäimeen ja painoin liipaisinta. Kone alkoi sakata ja tuprut-
taa savua peräpäästään. Olin saanut kertalaakista täysosuman 
ja kone kaarsi avuttomana korkeuttaan menettäen lähipusikoi-
hin rysähtäen. Juoksin koneen perässä. Yhtäkkiä sieltä nousi 
ulos pitkä venäläissotilas, joka otti päästään kypärän ja näytti 
kuunvalossa kuin suoraan märkien unieni komealta mieheltä. 
Epäröin hetken, mutta sitten otin vapisevin käsin esiin aseko-
telosta käsiaseeni ja ammuin hänet siihen paikkaan.”

“Lepo herra Luutnantti!”
“Kyllä herra Kapteeni”
“Saisiko olla tupakkaa herra Luutnantti?”
“Kyllä vain herra Kapteeni kiitos!”
“Jätetään tittelit vaan pois herra Luutnantti.”
“Kyllä herra Kapteeni!”
“Onnittelut hienosta suorituksesta herra Luutnantti!”
“Kiitos herra Kapteeni”
“Komean neljännen luokan Vapaudenristin sait siitä rintaasi 

komistamaan.”
“Kiitos kyllä herra Kapteeni!”
“Lopeta jo mehän ollaan kahdestaan eikä ketään näy mailla 

eikä halmeilla.”
”Näin me aina herra Kapteenin kanssa sanailimme vanhasta 

tottumuksesta kun vuosien aikana eri tilaisuuksissa toisiam-
me tapasimme. Meidän ystävyytemme, joka oli alkanut jo 
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ensimmäisestä kokemuksestani 15–vuotiaana vielä silloin kun 
kutsuin Kapteenia “Kenraaliksi” täällä Tähtitornimäellä hänen 
perinpohjaisessa “suullisessa käsittelyssään”, oli muuttunut so-
tavuosien ja yhteisen tärkeän salaisuuden vaalimisen myötä 
melkein samanlaiseksi kuin taistelukentillä solmittu asetove-
reitten ikuinen ystävyys, jota pidettiin miltei murtumattomana 
siteenä läpi elämän, sillä samojen taistelujen karaisemat tosi-
miehet, jotka olivat yhdessä pelotta katsoneet kuolemaa silmis-
tä silmiin nähden sen todellisen luonteen, tunsivat kuuluvansa 
samaan joukkoon, muodostaen oman erityisen ryhmänsä yh-
teiskunnassa, ryhmän, jonka piirissä vallitsi taistelujen kiiras-
tulten kirkastama epäitsekkyyden henki, jolle olivat vieraita 
pikkumaiset riidat ja toisarvoiset poliittiset erimielisyydet.”

Kapteeni oli enää haamu entisestä uljaasta ryhdikkyydes-
tään. Ja Luutnantinkin kanssa oli vähän niin ja näin. Tippa 
tuli silmään kun heitä tuntematon katseli ja yritti arvailla mitä 
miehiä he oikein olivat, kun kulkivat ylpeästi toisen maail-
mansodan aikaiset vanhat univormut lukuisine prenikoineen 
päällään keskellä rauhanaikaa, ja YYA – sopimuksen Neuvosto-
liitolle henkisesti alistaman pääkaupungin katuja pitkin, ihan 
kuin he olisivat heränneet eloon salaisista maajemmoistaan, 
nousten ylös kummittelemaan vahasta ajasta Asekätkentä – ju-
tun hengessä muistutukseksi, että niin kauan kuin oli yksikin 
mies pystyssä tätä maata ei lannistanut salakavala vihollinen, 
joka aina tuli idästä, höpötettiin nyt nukkuvaa karhua rauhoit-
taakseen mitä höpötettiin valtion virallisissa kohteliaisuuslita-
nioissa vodkaryyppyjen kera.

He olivat samalla sekä hellyttävää että surullista katselta-
vaa. Molemmista näki että he olivat olleet omina aikoinaan 
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mukiinmenevän näköisiä sotilasvaatteissaan, ja tehneet taatusti 
arvokkaan vaikutuksen ympäristöönsä: oli helppo uskoa soti-
laitten luottaneen heihin kuin omiin isiinsä, ja tehneet uhka-
rohkeasti pelko perseessä oman henkensä uhallakin juuri niin 
kuin he olivat miestensä käskeneet tehdä isänmaan selviytymi-
sen puolesta tehdä. Oikeasti he olivat yhdessä kauhtuneissa so-
tilaspuvuissaan surkuhupaisa näky ulkopuolisille. Monet sodan 
jälkeen syntyneet nuoret, nyt nuoret aikuiset, eivät nähneet 
heitä samassa valossa Suomen pelastajina kuin he itse ja edel-
täneet sukupolvet. He olivat kuin muistutus majan majoille 
menneestä vaarasta asettuessaan tottumuksesta kurinalaiseen 
riviin kuin sotilasparaatin autot arvojärjestyksessä.

”Herra Luutnantti! Lauletaanko ulkoa jokin laulu Tulen ja 
valon lauluvihkosta, vaikka Robert Seholtin säveltämä ja Reino 
Hirvisepän sanoittama: Sinäkö, äiti?”

“Ei kiitos hera Kapteeni! Jos sallitte, mieluummin Laulu - 
Miesten ja Suomen Valkoisen Kaartin soittokunnan tunne-
tuksi tekemä Yrjö Kilpisen: In Memoriam, joka on omistettu 
sodissa 1939 – 1944 kuolleille sotatovereillemme!”

Ja niin nämä kaksi elävältä sotamuseolta näyttävää ylväsryh-
tistä ja elämänkoettelemaa sotasankaria hyräilivät kahdestaan 
läpi kaksiäänisesti yön hämärässä tippa silmissä saksalaismieli-
sessä Suomen Valtakunnanliitossa toimineen, V. A. Koskennie-
men runojen säveltäjän, ja Saksassa suuren menestyksen sotien 
aikana saaneen toisen säveltäjäsuuruutemme, Yrjö Kilpisen, 
vaikuttavan kuoroteoksen alusta loppuun muutaman kerran 
ikään kuin varmistaakseen tuulen kuulleen laulun sanat tark-
kaan.

Heille sota oli ollut normaaliaikaa. He olivat eläneet sodan 
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järkytysten ja vaaran keskellä oman elämänsä parhainta aikaa. 
Selviytyneet siitä kunnialla ja oppineet elämään sodan jälkeen 
ilman suurempia ulkonaisia menetyksen merkkejä olemuksis-
saan. Sitä paitsi heillä oli paljon muutakin yhteistä kuin Tähti-
torninmäki ja sen yölliset salaiset tapaamiset toisten sotilaitten 
kanssa, tai omat tehtävänsä sieltä käsin Helsingin ilmatorjun-
nassa: se oli heidän elämänsä ja sen monenlaiset ja vinhaan 
vaihtuvat ihmiskohtalonsa heidän perheensä.

”Elämä jatkuvassa kuolemanvaarassa ja riippuvuus asevel-
jistä antoi miesten keskinäiselle kaveruudelle normaaliaikoja 
syvemmän sisällön. Mieleeni palautui elävästi niihin viiteen 
vuoteen, jotka olin sodassa muiden suomalaisten miesten ta-
voin viettänyt lapsenkasvoisena vänrikkinä, ja yhtäkkiä taju-
sin menettäneeni kaiken sen mistä pidin ja arvostin suuresti: 
toveruus ja ystävyys sekä se sanoinkuvaamattoman saumaton 
yhteenkuuluvuus oman yksikköni miesteni kanssa, mistä olin 
haaveillut siihen saakka, ja mitä nyt suuresti kaipasin: takai-
sin tuohon yhteiseen suureen sankaritaruun, missä me pieni 
nelimiljoonainen ja köyhä kansa kaikista pahoista ennakko – 
odotuksista huolimatta, kestimme maailman laajimman val-
takunnan vimmatut valtausyritykset hieman kolhuja kylkeen 
saaneina mutta pystypäin häpeämättä ja murtumatta, kuten 
tuohon aikaan meripelastukseksi tarkoitetut hengennostatta-
mispuheet julkisivun takana kuuluivat, sillä ne olivat jaksami-
sen kannalta tarpeellisimpia kuin kovassa säännöstelyssä silloin 
olleet tupakat ja kahvi; me ilmatorjuntamiehet jos ketkä sen 
tiesimme kun sydän pysähtyi rinnassa ja elämä keskeytyi häly-
tyssireenien ulvovaan ääneen ystävän vierestä kaatuessa maahan 
luoti kypärän lävistämänä.”
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Näitä muistellessaan, he seisovat rivissä tehden kunniaa toi-
silleen. Tämä oli elämää missä he itse tunsivat elävänsä kuin 
välitilassa sodan ja rauhan välissä. Pakkorauhaksi he tätä rauhaa 
kahdenkeskisissä keskusteluissaan nimittivät. Heitä ei tuomittu 
sodan jälkeen sotarikollisina, mutta heidän edustamansa maa-
ilman, uhittelut, ajatukset ja julkiset esiintymiset unohdettiin, 
ja painettiin ystävällisesti mutta päättäväisen tiukasti villaisella 
piiloon rauhaa ja uutta politiikkaa johtavan uuden sukupol-
ven politiikkoja häiritsemästä. Sodasta selviytyminen ja uusi 
ilmapiiri oli muuttanut heidänkin asemansa yhteiskunnassa 
ja Tähtitorninmäellä. Enää he eivät olleet toisilleen ja muil-
le ”herra Kapteeni ja herra Luutnantti”, tai muille homoille 
pokkuroitavia ja pelättäviä univormupellejä, vaan yksiä heistä 
kutistuneina heidän tasolleen siviilivaatteissa liikkuviksi kan-
salaisiksi, joiden vaatteista oli yhä vaikeampi nähdä mikä oli 
pukunsa kantajan asema, tausta ja ammatti.

”Oli taas tähtikirkas yö Tähtitorninmäellä. Rasittava sota 
oli loppunut aikapäiviä sitten, ja maan ylle olivat kurottau-
tuneet maan pitkäksi aikaa halvaannuttaneet tummat varjot. 
Olin saanut elää pitkään ”melkein sellaista vapaata ja hauskaa 
elämää”, josta olin lapsena haaveillutkin. Olimme tälläytyneet 
parhaimpiimme herra Kapteenin kanssa ”Kämppäkaverini” 
tuhkaa sirotellessamme taivaan tuuliin Haaksirikkoisten pat-
saan juurella.

”Milloin me viimeksi näimme herra Luutnantin kanssa?”
”Siitä on tainnut venähtää ainakin muutama vuosi herra 

Kapteeni!”
”Kyllä herra Luutnantti. Täsmälleen Helsingin ilmatorjun-

nan 1939 - 44 muistomerkin – 76:n millimetrin Bofors – tykin 
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paljastustilaisuudessa Länsi – Mustasaaressa Suomenlinnassa 
4.10.1969 yli kymmenen vuotta sitten.”

“Niin, sillä niitä kesäkuussa 1944 Saksasta tilattuja seitsemää 
ilmatorjunta – autoilta olevaa 20 mm:n Flakvierling – tykkejä 
ei koskaan ehditty saada käyttöön.”

“Ei tänne, mutta Laatokan rannikolle kyllä. Mutta saatiin 
me lopulta saksalaisia 150 cm:n hakuvalonheittimiä M/42 
AEG sekä kuulosuuntimia M/42 RRH.”

“Maalitietojen siirto – ja muuntolaitekin saatiin käyttöön 
vasta suurpommitusten jälkeen. Niiden avulla olisi ilmatulen 
tarkkuutta voinut parantaa merkittävästi.”

“Oli se muutenkin alkeellista touhua osattomat siviilit oli 
jätetty poliitikkojen armosta vailla kunnollista turvaa idästä 
myrskyn tavoin puhuroivan hirviön kanssa. Lauri Ingman oli 
oikeassa varoittaessaan suomalaisia poliitikkoja, että samassa 
mitassa mitä he vähensivät tuolloin säästösyistä puolustusta, 
kasvoi ruokahalu itärajamme toisella puolella ja samalla so-
danvaaramme. 

”Ne rohkeat väitteet mahdollisuuksista vähentää puolus-
tusmenoja ja vastaavasti supistaa puolustuslaitosta siitä, mitä 
hallitus budjettiesityksessään on suunnitellut, eivät nähdäk-
seni voi perustua muuhun, kuin siihen käsitykseen, että po-
liittinen asemamme on niin turvallinen, ettei meidän tarvitse 
ottaa varsinaisesti lukuun hyökkäyksen uhkaa ainakaan näkö-
piirissämme olevassa tulevaisuudessa. Nähdäkseni tässä asiassa 
yksi tulevaisuuteen kohdistuva seikka kuitenkin on selvä, se 
nimittäin, että samassa mitassa kuin me vähennämme puolus-
tustamme, kasvaa ruokahalu itärajamme toisella puolella ja siis 
sodanvaaramme.”
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Kapteenin mukaan panssarilaivat Ilmarinen ja Väinämöi-
nen, jotka seisovat lähes koko sodan tyhjäpanttina tai piilossa 
vihollisia, lukuun ottamatta lyhyttä aikaa Talvisodassa ilmapat-
tereina, söivät puolustusmenoja pahasti ja se näkyi vakavina 
puutteina kaikkialla asevoimisissa. Tutka – avusteinen ilmajoh-
tokin saatiin lentokoneille vasta 1943. Pommisuojat Helsingin 
puistoihin vasta lokakuussa 1939. Eikä kaupungissa ollut riit-
tävästi väestönsuojia kaikille sen asukkaille. Näin jälkeenpäin 
ihmetyttää miten me oikein selviydyimme. Ehkä vain siksi, 
että vihollinen oli niin hermostunut ja kokematon ja helpos-
ti väsyvä ilmataisteluissa. Mutta ne pommit ja pommikoneet. 
Muistako esimerkiksi miten “Molotovin leipäpommi”, se ry-
pälepommi pyöri pudotessaan maahan kauhua ja tuhoa laajalle 
aiheuttaen, jolloin sen sisällä olleet pikkupommit sinkoutuivat 
laajalle alueelle? Muistan kaiken ilmielävästi kuin eilisen päi-
vän, vaikken haluasi muistaa ja joskus tunsin, etten haluaisi 
tuntea Kapteenia lainkaan, sillä hän oli ikävä muistutus noista 
sodan kauhuista, vaikka meissä oli paljon sekä yhdistäviä että 
erottavia henkilökohtaisia ominaisuuksia ja luonteenpiirtei-
tä. Siinä missä Kapteeni oli kehittänyt rautaisen kovan itse-
kontrollin, ja lähes murtamattoman itsepuolustusjärjestelmän 
itsekunnioituksensa säilyttäen, olin minä vastaavasti avoin ja 
leikkisä luonteeltani kuin kesäisin ulkona metelöivät lapset. 
Kumpaakin meitä yhdistivät kuitenkin syvällä sisimmissäm-
me riutuva pelko todellisten olemustemme paljastumisesta ja 
lopulta pelko kaiken sen menettämisestä minkä olimme siihen 
saakka saaneet kovalla työllä ja henkilökohtaisilla uhrauksillaan 
elämissämme saaneet aikaan.

“Herra Luutnantti!”
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“Niin mitä herra Kapteeni?”
“Missä viivyitte hetken?”
“Siellä juhlissa ja muistelin kaikkea sitä ja heitä.”
Mutta olin ollut muualla, valehtelin Kapteenille, sillä ha-

luaisin vielä kerran nähdä “Kämppäkaverini” hymyilevän niin 
kauniisti kuin hän aina teki muistoihinsa vajonneena.

“Ei sitä tässä ollut kysymys, ettenkö olisi tehnyt kaikkea hä-
nen eteensä. Ei varmasti. En minä voinut yksin kantaa kaikkia 
maailmanmurheita hartioillani.”

Muistelin miten aivan ylpeitä ja liikuttuneita olimme tuo-
na sateisena päivänä muiden vanhojen ja vielä jäljellä olevien 
sotatovereidemme kanssa paljastaessamme muistolaatan ja 
muistellessamme omaa osuuttamme Suomen, Mannerheimin 
ja Helsingin pelastamisessa - melkein yhtä liikuttuneita nyt 
kun olimme sirotelleet hetkeä aiemmin taivaan tuuliin oman 
poissaolevan ja kaivatun rakkaani tuhkat, jolloin hänestä tuli 
taivaalle pieninä palasina tuulen mukana lentäessään ja hävi-
tessään kirjaimellisesti näköpiiristämme kuin tuhka tuuleen, 
ihmeekseni kuolleena kaivatumpi ja rakkaampi, kuin jokin 
ylimaallinen voima minulle kuin eläessään, niin että olisin ha-
lunnut piirtää “Hänet” ylimaalliseksi ja omaa elämäänsä mui-
den silmissä eläväksi olennoksi, eräänlaiseksi pop - tähdeksi 
hänen kuolemansa jälkeen ja perustaa hänelle Tom of Finlan-
deissani oman maailman niin kuin keisari Hadrianus teki An-
tinous – rakkaalleen, jonka nuoruus, seksuaalinen vetovoima 
ja täydellinen riippuvuus Hadrianuksesta, jolle Antinous oli 
mykkä ja saavuttamaton, ihan kuten ”Hän” oli ollut minulle, 
oli tehnyt himosta ja kaipuusta lähes ylimaallisen, niin että 
voimme vielä tänä päivänäkin märehtiä sen tarjoamasta tuo-
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reesta heinästä niityllä nuoren ja vanhan kohdatessa keskellä 
kesää auringonpaisteessa toisiaan mietteliäästi tuijotellen mitä 
seuraavaksi tehdä.

“Muistan hyvin sinut hymyssä suin ensimmäisenä päivänä 
kun menit armeijan vaatevarastolle sydän pamppaillen innos-
ta, ja luulit saavasi heti armeijan komeimman alokaspuvun. 
Kantinkontit! Taisivat nähdä innostuksesi läpi ja siksi antoivat 
kamalimman ”mallin canjanderin” mukaisesti rätinpalasina 
sinulle; liian ison asetakin ja liian pienet housut, kengiksi tar-
koitetuista läpysköistä nyt puhumattakaan, jotka olivat tsaa-
rinaikaiset, ja joiden hauraista säikeistä näki melkein läpi. Olit 
kyllä hassun näköinen ilmestys ensimmäisessä nimenhuudos-
sa kasarmin pihalla niissä tamineissasi. Annoin tämän säälit-
tävän näyn kohdatessani vaatepojille määräyksen vaihtaa ne 
heti kättelyssä uudempiin ja parempiin, ettet olisi pettyneenä 
vaatteisiisi päättänyt olla pyrkimättä aliupseerikouluun, ja sitä 
kautta edennyt pikavauhtia ansioistasi ryhmäsi johtajaksi, ja 
luutnantiksi takaisin minun yksikkööni ilmatorjuntaan.... mitä 
mietit Kämppäkaverisiako taas?”

”Luulen, että hän kaikesta rakastettavuudestaan huolimatta 
syvällä sisimmissään hän inhosi minua ja asemaansa feminii-
nisesti alistettuna ja eroottisesti herkkänä dandyna, johon hei-
jastin omat miehiset tarpeeni sen kummemmin kyselemättä 
jälkikäteen mitä hän olisi halunnut olla muutakin kuin saava 
osapuoli, ja kyllästymiseensä asti vielä vanhana miehenäkin 
ikuisena kauniskasvoisena poikana, kostaen minulle poltta-
malla tupakkaa ja juomalla viinaa kahta kauheammin lääkä-
rin varoituksista huolimatta sen jälkeen kun olimme yhdessä 
kahlanneet läpi Hadrianuksen muistelmat, missä suloinen pai-
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menpoika Antinous uhrasi itsensä omilla elinvuosillaan rituaa-
lisessa itsemurhassa pidentääkseen keisarin elinvoimaa, ihan 
kuin antiikin tarujen kuvankaunis Kyparissos – nuorukainen, 
jota Apollo rakasti, ja joka vahingossa surmasi jumalrakastet-
tunsa lemmikkihirven, riutuen tästä johtuneesta masennukses-
ta kuoliaaksi muuttuen lopulta sypressipuuksi, tai tunnetumpi 
tapaus Herakleen rakastettu Hylas – nuorukainen, joka hukkui 
ja katosi nymfien asuttamaan lähteeseen. Siksi “Hän” oli mi-
nun sytyttäjäni Antinouksen tapaan, jonka kuoltua Hadrianus 
intohimoisen rakkauden liekeissä yritti antaa muistolleen An-
tinouksen ruumiin yhä uusien, maailmalle kolikkoina ja pat-
saina ja muotokuvien muodossa leviävien kuvien kautta – ihan 
kuten minä muutin Tom of Finlandeissani “Hänet” ikuisesti 
komeaksi muskelimasaksi ja tavoitelluksi miljoonille minunlai-
silleni seurata “Hänen” eroottisesti hehkeitä kuviaan himoiten 
oman suruni varjosta. Näin “Hän” antaessaan itsensä lahjaksi 
minun ”kivuilleni” varmisti myös sen, että piirrän “Hänet” 
työpöydälläni aina tänä samana Tom of Finlandina elämäni 
loppuun saakka, ikään kuin monistaen; ja vaikka ulkokuori ja 
kulissit vaihtuivat aina “Hän” oli mielessäni ja piirtävän kynäni 
päässä sen osuessa paperille. ”

”Höpöhöpö! Näet asian surun kautta itsesi ja intohimoista 
rakkauttasi turhaan syyllistäen, ihan kuin siihen automaatti-
sesti kuuluisi laskun langettua maksettavaksi myös tuhon sie-
menet. Tehän olitte koko ajan kuin paita ja perse kyhnäämässä 
keskenänne missä vain olittekin tai liikuitte kahdestaan. Mi-
nun kutsuillanikin, missä sentään kävi sodan jälkeen kaupun-
gin kauneimmat pojat niin kauan kuin viinaa ja rahaa hyvän 
aseman turvin riitti”, herra Kapteeni sanoi minulle hieman 
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katkeruutta äänessään menetettyään sodan jälkeen ”paljastu-
misensa” takia melkein kaiken kuviteltavan ja inhimillisen Os-
car Wilden tapaan häväistynä ja yksinä, kaiken sen mitä mies 
tarvitsi viettääkseen kunniallista ja arvokasta elämää pääkau-
pungin humussa; hyväpalkkaisen työn, tulot, vaimon, asunnon 
ja kunnioituksen muiden kuin vanhojen sotakavereittensa sil-
missä, jatkaen tyypillisen tapansa mukaan lennosta ajatusta ja 
tunnelmaa vaihtaen takaisin taistelutoveruutemme kultaisiin 
vuosiin, sillä hän oli päättänyt tämän illan oleva se ilta kun 
kävisimme kahdestaan viimeisen kerran läpi arkoja ja kipeitä 
sotamuistojamme ennen kuin aika jättäisi hänet ja hän ei enää 
jaksaisi tai muistaisi, joten en pannut hanttiin, kuuntelin vain 
mitä piinattu sydän puhui, samalla minusta tuntui että hänen 
elämänsä – ihan kuitenkin minun, oli jollain tavalla muiden 
sodassa olleiden tavoin pysähtynyt tuolloin koko elämämme 
lyödessä vielä kauan sodan jälkeen mielissä näiden sotaisten 
tahtien merkeissä.

”Täältä katselimme yhdessä sinä Luutnanttina ja minä Kap-
teenina voimattomana kun Helsingin yliopiston päärakennus 
paloi valtavana soihtuna, ja melkein katosi, ilmaan Helsingin 
suurpommitusten alettua helmikuussa 1944. Täältä katsoim-
me kun Mannerheimin saattue 26. helmikuuta joutui uha-
tuksi, kun viholliskoneet olivat tiputtaneet valopommeina 
keskustaan isoina ryppäinä – ne olivat kuin joulukuusia tai-
vaalla. Mannerheimilla oli mukanaan adjutanttinaan kuuluisa 
tykistökenraali Nenonen. Marski oli tullut päämajasta Mik-
kelistä omalla junallaan tapaamaan Suomen poliittista joh-
toa, mm presidenttiä. Iltapommitukset muuttivat kuitenkin 
ohjelmaa. Se oli yhtä suurta rätinää ja valonläikettä taivaalta 
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niin, että Marski seuruineen oli pelästynyt kunnolla, vaikkei 
sitä toisilleen julkisesti näyttänyt, ja lähti pikaisesti junalleen, 
joka ohjattiin hieman sivummalle Helsingin pohjoispuolelle. 
Mutta kun pommitus vain kiihtymistään kiihtyi, Marski otti 
autonsa ja lähti sillä karkuun valopommien putoillessa vaaral-
lisen lähelle häntä. Koskaan aikaisemmin Marski ei ollut ollut 
näin lähellä itse sotaa ja hengenvaarassa. Hän oli nähnyt jopa 
autonsa ikkunasta, miten Luftwaffen hävittäjät ampuivat alas 
nelimoottorisen venäläisten Pe - 8 – pommikoneen. Järkytty-
nyt Marski palasi yöksi junaansa. Seuraavana päivänä hän sai 
kenraaliluutnantti Lundqvistilta tarkan selostuksen illan tapah-
tumista Kaivopuiston kotiinsa ja päätti antaa kaikille Helsingin 
ilmapuolustajille kiitoksensa.”

Tätä samaa se oli aina kun tapasimme, olimmehan kansa-
kunnan selkärankoina itseoikeutettuja herrasmiehiä ja upsee-
reita molemmat. Meitä sitoivat tuon ajan ja oman luokkamme 
muodolliset säännöt ja vaatimukset, vaikkakin niistä kuulsi läpi 
liian hyvin ruotsalaisen Herman Lundborgin johtaman rotu-
biologisen instituutin vaikutus ja sen takia jatkuvasti räikeästi 
silmille hyppineet ja toiselle poskelle haasteellisesti taisteluhan-
sikkaan lyöneet sen ajat rasittavat kiihtymykset. Masentavan 
vaikutuksen meihin molempiin teki se, että silloin sosialide-
mokraatit ja maalaisliittolaiset umpimähkäisten vakuuttelujen 
nojalla tekivät perusteettomia ja vaarallisia ehdotuksia, joiden 
toteuttaminen teki puolustuksemme tehokkuuden kyseen-
alaiseksi. Onneksi kokoomuksen puheenjohtaja entinen pää-
ministeri Lauri Ingman oli puhunut näistä asioista painavasti 
Kokoomuksen puoluekokouksessa Turussa vuonna 1923, jossa 
Kapteeni oli ollut häntä kuuntelemassa.
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”Bismarck on lausunut sen ajatuksen, että valtiomieheltä 
ennen kaikkea vaaditaan juuri kykyä arvostella. Valitettavasti 
kokemus osoittaa, ettei tämä ole erityisen helppoa, mutta että 
sen sijaan rakentaminen liian optimistisiin olettamuksiin hy-
vinkin helposti vie perikatoon. Edelleenkin on huomattava, 
että Venäjä siihen määrään on yllätysten maa, ettei mitenkään 
ole viisasta pitemmäksi ajaksi rakentaa niiden suuntaviivojen 
ja pyrkimysten varaan, jotka siellä ehkä tänään vallitsevat – 
epävarmoja nekin!”

Jotain monista muista upseereista ja etenkin Kapteenista 
kertoi se, että he olivat olleet mukana jo vuonna 1918 valtaa-
massa punaista Tamperetta ja kuuluivat fasistiseksi myöhem-
min luokiteltuun ja melkein salaseuramaiseen Vapaussodan 
Rintamamiesten liittoon (VRL). Kapteeni kertoili siitä vieläkin 
hurmioituneena meheviä juttuja iltaisin sotapojille kun Tähti-
torninmäellä oli hiljaista, kuten enimmäkseen oli kevään 1944 
suurpommituksiin saakka.

“Mäeltä, jonne suuri valkoinen kenraali Mannerheim aset-
tui, oli hieno näköala Tampereelle asti. Alapuolellamme taistel-
tiin juuri Messukylän pappilan luona. Itse pappila oli täysissä 
liekeissä, yhtäkkiä ilmestyi panssarijuna, joka tykeillään ja ko-
nekivääreillään pommitti hyökkääviä valkoisia. Vieläkin koet-
taa punainen historia väittää tosiasioita toisiksi. Vääjäämätön 
totuus on kuitenkin se, että valkoinen armeija oikealla hetkel-
lä puuttui ohjaamaan tuuliajolla olevaa isänmaa - laivaamme 
saattaen sen läpi myrskyn kuohujen ja maininkien rauhaisaan 
ja turvalliseen satamaan.”

Itse Eino Leino oli kirjoittanut muutama kuukausi ennen 
vapaussodan päättymistä yleiseen riehuntaan kyllästyneenä 
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ohuen kirjan Helsingin valloitus vuodelta 1918. Muistan itse 
kotonamme olleen sekä tuo kirja, että Jalmari Finnen kirjoit-
tama Janne Ankkanen sotajalalla - sarjakuva jonka oli kuvitta-
nut Ola Fogelberg. Sarjakuvassa ankka lietsoi muita maatilan 
eläimiä toisiaan vastaan tuhoisin seurauksin.

”Sodan jälkeen meitä alettiin kutsua Tähtitorninmäellä epä-
demokraattisen mielenlaatumme takia “jungerilaisen erootti-
sen fasismin ihailijoiksi”, Weimarin tasavallan dandykirjailija 
ja vänrikki Ernst Jungerin mukaan, vaikka juuri esteettidan-
dyhomojen alistuva ja feminiininen maailma oli niin kaukana 
kuin mahdollista miehisestä univormumaailmastamme, jonka 
oman version olimme kehittäneet “Paholaisen ilmatorjunta-
versiona”, tavaramerkkien ollessa Michelangelon eroottiset 
miespatsaat täynnä räjähtävää alkuvoimaa, periksi antamat-
tomuutta, tutkimusmatkailijaa, sinnikästä selviytyjää, ja jalon 
villin tavoin viettiensä harhauttamana ainaista eksyjää. Sitten 
työläiset valtasivat Tähtitorninmäen ja nämä “Punahomot” 
olivat paitsi vanhoja käpykaartilaisia, niin myös vuoden 1918 
vapaussodan hävinneiden punaisten rääväsuisia poikia, jotka 
ottivat revanssin ja vallan paikoillamme, huutaen meille ilki-
kurisesti aina kun kävelimme heitä vastaan. “Taas Marsalkan 
luomi hitaasti, veri sininen suonissa nousi, hän ryhtiänsä oi-
kaisi ja käskynsä jakoi, kirjuri muistiin sen koneella takoi. Oi 
kuulkaatte sankarit Summan ja Kollaan, Päiväkäskyni viimei-
nen, kusessa ollaan! Myöhemmin heidän tilalleen tuli ”heidän 
lapsensa” muuttuneina uusvasemmistolaisiksi. ”Tämä aate” oli 
syntynyt ensin Britanniassa älymystön keskuudessa reaktiona 
Unkarin ja Suezin kriiseille vuonna 1960 perustetun ”New Left 
Review” - lehden ympärille, luottaen epäortodoksisesti Mar-
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xin ja Leninin sijaan Rosa Luxemburgiin, Antonio Gramsciin, 
Herbert Marcuseen, Jean-Paul Sartreen ja Pablo Nerudaan sekä 
Ilja Ehrenburgiin, siinä missä monet ”heidän vanhempansa” 
vasemmistofanaatikot olivat hirttäneet vapaushaaveensa tiu-
kasti Maon kaljuun ja Trotskin hiuksiin sekä Leninin partaan, 
minkä ne olivat itse muovailleet Leningradista 70 - luvulla 
hakemillaan vaikutteilla uusstalinistisesti Breznevin pysähty-
neisyyden ajan leikkauksilla koristeltuina - mutta siinä missä 
venäläiset uskoivat satuihin sosialismin voitosta, he ja heidän 
lapsensa kuvittelivat pystyvänsä kahlitsemaan vapaan mielen 
sosialistisella byrokratialla, mitä alettiin kutsua myöhemmin 
hyvinvointivaltioksi!”

He muistelivat vanhoja hyviä aikoja kun saksalaiset olivat 
vielä maassa eivätkä he itse käyttäneet termejä äärioikeisto 
tai radikaali oikeisto synonyymeinä fasismille, sillä se fasismi, 
mikä sinä aikana esiintyi ja heidät hurmasi, ei ollut perinteises-
sä oikeistolaisuudessa, vaan antiliberalismista ja kansallismie-
lisyydestä nousevassa tosimiehisessä militarismissa yhteisenä 
sukupolvikokokemuksena heidän aikansa poliittista turhautu-
mista, pettymystä ja petosta vastaan, joka oli alkanut jo Rans-
kan Suuresta Vallankumouksesta, joka oli heidän mielestään 
vain roskaväen voimalla loppuun viety kuohahdus, kapina 
Jumalaa ja Jumalan asettamaa yhteiskuntajärjestystä vastaan. 
Heidän suussamme se sai kirjailija Matti Kurjensaaren sanojen 
mukaisen ilmauksen “reilu kommunisminvastainen demokra-
tia”, jolle Pohjoinen Suomi antoi oman talonpoikaisen sovel-
luksensa, missä maa oli armeijan ja pappien johtamana kurissa 
ja Herran nuhteessa työtä yhteiseksi hyväksi tehden, muttei 
hampaat irvessä ja ilottomasti eikä tavallista kansaa sortaen.
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”Me kaikki olimme tuohon aikaan enemmän tai vähem-
män J.W. Snellmanin sanojen innoittamina “Missä on kieli-
raja idässä, sinne on myös valtakunnan raja ulottuva” hamua-
massa koko sitä aluetta, minkä heidän mielestään itse luonto 
oli Suomen heimon asuinsijoiksi aikoinaan määrännyt, sillä 
jyrkkänä leikkauksena halki synkkinä humisevien metsien 
avautui Suomen pitkä itäraja, korven oma kielletty vyöhyke, 
jonka vain hirvet ja sudet saivat ylittää ilman viisumia. Idäs-
tä ei tullut mielestämme mitään muuta hyvää kuin aurinko. 
Eikä valkoisen Suomen taistelu punaista Suomea vastaan ollut 
mielissämme vieläkään päättynyt, saanut vaan uusia muotoja. 
Me kohdistimme seuraavaksi katseemme kommunismin syn-
tyvaltioon Neuvostoliittoon runoilija Uuno Kailaan sanoin. 
”Idän orjuutta vastaan seisoo Suomen poika. Vartiopaikallaan 
jäätävässä tuulessa, takanaan Eurooppa ja Länsimaat, kaikki se 
mitä puolustaakseen hän on olemassa, edessään Iivana Julman 
kansa, Aasian sieluttomat laumat.”

Tätä kuvasi hyvin myös vuonna 1925 kansanrunouden tut-
kija Martti Haavio oli puhunut Akateemisen Karjala Seuran 
juhlassa voimakkaasti kommunismia, ruotsinkielistä liberalis-
mia ja Neuvostoliittoa vastaan sekä kansallistunnon merkityk-
sestä ja uhasta, jonka kosmopoliittisuuden ja kaksikielisyyden 
imelä suvaitsevaisuusoppi olivat hänen mielestään luoneet 
maahamme. Myöhemmin kapteeni Martti Haavio tieduste-
lukomppanian päällikkönä kirjoitti vallatusta Itä – Karjalan 
kommunistisesta sydämestä ja punaisen hämärän maasta tun-
temattomasta kaupungista, Petroskoista, tekstin joka levisi 
kaikkiin korsuihin ja sotilaiden keskuuteen laajasti läpi rinta-
man kulovalkean tavoin.
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“Tehdäkseni historiaa kirjoitan muutamia rivejä Petroskoista 
Leninin komean graniittipatsaan ääressä. Pohjoisella suunnalla 
pauhaavat tykit. Laguksen urhoolliset, sitkeästi ponnistelleet 
jääkärit ja panssarijääkärit jatkavat taistelua kaupungin eteläi-
sellä syrjällä. Mutta keskikaupungilla on jo täysi rauha. Tähän 
viereeni kerätään sotavankeja. Tämä lienee Lokakuun 25. päi-
vän tori. Jalkojeni juuressa kukkivat orvokit, neilikat ja siniset 
kissansilmät.”

”Minua hymyilytti kuullessani radiosta Haavion mainit-
semassa sanoja “orvokit”, siksi Tähtitorninmäellä kutsuttiin 
esteettidandyhomoja, ja “neilikoita”, siksi kutsuimme näitä 
rohkeasti kulli päässä kovana jyskyttäneitä mäelle himoissaan 
kavunneita ensikertalaisia ja kokeilijoita, ja itseämme univor-
muista kiinnostuneita tosimiehiä “sinisiksi kissankelloiksi”. 
Jatkosodassa eri rintamat rauhoittuvat kummitusmaisen hil-
jaiseksi vuoden 1941 joulukuussa, että tuli yleiseksi tavaksi 
ja vitsiksi sanoa tavatessamme eri rintamien sotilaita lomilla 
Tähtitorninmäellä: “Päämajan tilannekatsaus: Kannaksen rin-
tamalta ei mitään uutta!”

Sodan aikana Helsingin pommituksissa oli pitkiä välejä 
Tähtitorninmäen jatkaessa vakituisten kävijöiden siirtyessä 
rintamille Helsinkiin sijoitettujen suomalaisten sekä saksa-
laissotilaitten salaisten lemmenkohtausten kutemispaikkoina, 
samaan aikaan kun naisten vähyys ja seksinpuute alkoi vaivata 
heterosotilaitakin, joista monet olivat juuri ja juuri aikuisikään 
tulleita, joilla ei luonnollisestikaan voinut olla yhtään seksiko-
kemusta hankittuna naisten kanssa. Mutta jotka haaveilivat ja 
runkkasivat siinä missä kaikki muutkin yhtä innokkaasti aina 
kun kukaan ei ollut näkemässä. Rintamalla etulinjassa taistel-



453

leet sotilaat ylikuumenivat yö yöltä enemmän kun huominen 
näytti epävarmalta ja uskaliaimmat heistä keksivät “nosta saip-
pua suihkusta” - leikkejä kiihotustaan purkamaan, puristellen 
salaa pimeän tullen toisiaan perseistä, niin että kullit seisoi-
vat tanassa lopunyötä vaikkei itse kahdenkeskistä nussimista 
kukaan kehdannut suoraan toteuttaa rintamamiesten välisissä 
”leikkisissä leikeissä”.

”En minäkään uskaltanut. Minun oli kätkettävä itseni ja 
himoni sekä haluni, olinhan vielä kaiken lisäksi miesteni esi-
merkki ja johtaja. Olin hiljaa itsestäni kuin kusi sukassa koko 
ajan. Ympärilläni komeita ja halukkaita miehiä, mutta kun ei 
voinut, ei voinut. Ajatella: yli viisi vuotta tällaisten keskellä 
ja kullin hinkkaava ääni lakanoissa ei saanut yöllä kuulua ja 
sperma haista kämpässä! En voinut myöskään piirtää, vaan otin 
tavakseni tuolloin valokuvata kaiken muulta touhultani liike-
nevän vapaa - aikanani oman yksikköni miehiä vapaa - ajan 
harrastusten parissa, uimassa, ottamassa aurinkoa ja kisaile-
massa keskenään, ikään kuin varastoon muistuttamaan minua 
heistä, sillä uskaliaita piirroksiani en uskaltanut paljastumisen 
pelossa koko sota – aikana tehdä yhtään, en edes luonnostel-
la. Kaiken mitä ympärilläni tapahtui piirsin kuitenkin tarkalla 
muistijäljellä talteen takaraivooni, ottaakseni ne sieltä heti so-
dan jälkeen ulos valmiina ja hyvin säilyneinä kuin valokuvat 
kirjahyllyistä ikuistaakseni kuolleiden sotakavereitteni kehoja, 
katseita ja silmiä paperille Tom of Finlandieni niihin kömpe-
löihin ja huvittaviin esi – isiin, joita silloin vasta olin alkanut 
kaikkia eri tekniikoita sekoittaen ja hyväksikäyttäen paperille 
hahmottelemaan.”

Sota oli hänen juttunsa ja univormut lapsuudesta, jotka sai-
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vat täyttymyksensä sodassa sotilaitten univormuissa, erityises-
ti saksalaisten sotilaiden univormut olivat hänelle ihan omaa 
luokkaansa miehisessä kutsussaan ja eroottisessa kiihottavuu-
dessaan; ilmavoimien kersanteille oli valkoiset housut, sininen 
takki ja valkoinen lakki, jossa oli musta lieve.

”Natsiunivormut olivat Kapteenin mukaan alansa parhaiden 
homojen suunnittelemia, erityisesti kokomustana SS:n upeat 
ja täydelliset univormut, joita nähtyäni en pystynyt kiihottu-
miseltani saamaan rauhaa vilkkaalta eroottiselta mielikuvituk-
seltani ja nukkumaan kunnolla moneen päivään. Saksalaiset 
olivat itsekin ylpeitä hienoista univormuistaan, joita muilla 
valtioilla ei ollut tarjota sotilailleen. Siksi he pitivät niitä hyvi-
nä, ollen myös tietoisia univormuihinsa liittyvän taianomaisen 
sädekehän suosiollisesta vaikutuksesta imagoonsa. Ikään kuin 
heidän päänsä yläpuolella koppalakin tuntumassa olisi pais-
tanut yliluonnollisten voimien symbolina erityinen sädekehä, 
joka heijastui heidän kiiltävistä saappaistaan. Sotapoliisien si-
nisenharmaat univormut ja kypärä päässä olivat eräitä suosik-
kejani. Laivastosotilas pitkien sinisten housujensa, matruusin 
perinteisellä sinivalkoisella raitapaidallaan ja takillaan, olivat 
Tähtitorninmäen halutuimpia panokumppaneita myös minul-
le, ehkä sen rikollisen vaaran takia mikä näissä merimiehissä 
tuntui aina mukana ripauksena seuranneen umpihumalan 
myötä. Mutta sitten vasta päässäni räjähti kun tapasin Saksan 
Helsingin lähetystössä laivastoattaseana silloin työskennelleen 
Kommodori Friedensreich Hudertwasserin, jonka täysmusta 
univormu, mistä erottuivat arvomerkit kultaisella värillä, lu-
mosivat minut täysin. Kun ensimmäisen kerran tapasin Kom-
modori Friedensreich Hudertwasserin, hän oli puskissa puu-
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hailemassa saksalaisen tavallisen laivastosotilaan kanssa. Hän 
huomasi kuunvalossa ohitse kiirehtiessäni Suomen armeijan 
luutnantin univormuni, ja alkoi puhua minulle saksaksi. Kom-
modori Friedensreich Hudertwasserin oli paitsi komea, niin 
myös hyvin älykäs natsi koppalakista sotilaskenkiin asti. Hän 
oli arjalaisen miehen prototyyppi, eikä mikään himlerimäinen 
pieni vikisevä himler - hiiri. 180 senttimetriä pitkä, 80 kiloa te-
räksistä lihasta univormun alla atleettisessa vartalossa, vaaleilla 
hiuksilla, joita täydensivät itämerensiniset kutsuvan avoimina 
tuikkivat kauniin pelottavat tappajan silmät. ”

Ennen sotilaaksi tuloaan hän oli opiskellut intohimoisesti 
teologiaa ruskeapaitojen suosimassa Jenan yliopistossa pastori 
Wolf Myer - Eerlachin johdolla, joka oli natsisympatioistaan ja 
äärioikeistolaisista mielipiteistään tunnetun ruotsalaisen Lun-
din yliopiston teologisen tiedekunnan eksegetiikan professo-
ri Hugo Odebergin hyvä ystävä. Samassa yliopistossa toimi 
professorina Hans Guncher, joka oli keksinyt natseja kovasti 
viehättäneen “Pohjoisen ajatuksen”. Kommodori Friedens-
reich Hudertwasser oli tehnyt samassa yliopistossa väitöskirjan 
kristinuskon moraalin ja järjen keskenään selväksi kosmiseksi 
harmoniaksi yrittäneestä ja romantiikan ajan spekulatiivista 
idealistista filosofiaa edustaneesta Schellingistä, jonka selityk-
set Jumalasta, ajasta ja pahan mahdollisuuden maailmasta eivät 
jaksaneet kiinnostaa ketään aikalaistaan 1700 – luvun lopul-
la, koska samaan aikaan Saksassa käytiin kiivasta keskustelua 
Spinozan Etiikan ensimmäisestä osasta Jumala, mutta lisännyt 
siihen natseja miellyttääkseen ja varmistaakseen väitöskirjan 
läpimenon sekä oman paikkansa tässä tulevaisuudessa, “tuhat-
vuotisen valtakunnan olevan kuin uusi Prometheus, joka oli 
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kukistanut kaikki jumalat, myös kristittyjen Jumalan, luoden 
uuden ihmisen oman kuvansa mukaiseksi”. Kommodori Frie-
densreich Hudertwasser puhui miesten välisestä ystävyydestä 
vanhahtavin ilmaisuin ja goetheläisin koukeroin, kuorruttaen 
sanottavaansa vanharaamatullista uhoa ja uhmaa kielensä ko-
ristukseksi, ottaen esimerkeiksi mm. Vanhan Testamentin hen-
kilöitä, kuten Jobin, joka hänen mielestään oli mahtipontisia ja 
turhia sanoja täynnä ymmärtämättä miesten välisen ystävyyden 
perimmäistä tarkoitusta.

“Vääristynyt ja syyttelevä omatunto rinnassa ahdisti häntä. 
Hän pyysi meitä katsomaan, miten hänen rintansa oli kuin 
nuori viini, jolle ei reikää avattu, koska se oli pakahtumaisillaan 
niin kuin viinillä täytetyt leilit. Hän tahtoi puhua saadakseen 
helpotusta, avata huulensa ja vastata. Mutta sitten hän väitti, 
ettei pidä kenenkään puolta, eikä imartele ketään ihmistä. Mitä 
te luulette hänen tarkoittaneen noilla sanoilla? Kenelle hän ne 
osoitti ja miksi? Mitä asiaa hän yritti tällä sanomisellaan valmis-
tella? Miksi Job luuli omatuntoaan ulkopuoliseksi hengeksi?”

”En osannut vastata mitään tähän hänen esittämäänsä vai-
keaan teologiseen kysymykseen. Ajatteli mitä ajatteli, ajattelin, 
minä en tätä asiaa sen paremmin tuntenut enkä ollut kiinnos-
tunut asiaa sen enempää jauhamaan. Katsoin taivaalle kuinka 
tähdet olivat kokoontuneet selvästikin yötaivaalle tuikkimaan 
vain tätä maassa näyteltävää lyhyttä näytelmää varten. Kuulin 
huminaa, joka muistutti jotenkin etäisesti musiikkia: varmas-
ti tätä oli kabbalistien mestareiden kuvaukset sympaattisista 
resonoinneista sävelten ylä- ja alapuolella, sillä tämä jännittävä 
ja muistorikas kohtaus ei olisi ollut täydellinen ilman oikeaa 
musiikkia, joksi tuo humahdus päässäni oli kaiketi maailman-
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kaikkeudessa tarkoitettu, sillä ilman musiikkia ei voinut olla 
olemassa täydellistä tietoa, maailmankaikkeushan muodostui 
suloisesta sävelten harmoniasta. Meille näytti olevan Kommo-
dori Friedensreich Hudertwasserin kanssa yhteistä, eri tavoin 
vain katsottuna, maailma, joka aina oli ollut olemassa, mutta 
joka ei ollut vielä syntynyt. Huomasin ilokseni lyhyen kes-
kustelumme aikana hänen olevan hillitty ja harkitseva, omien 
voimavarojensa herra ja ulkopuolisten taikojen mestari. Ja kun 
hieman pintaa syvemmälle hänessä pääsin, ei mikään tavalli-
nen ajattelija ja tyypillinen korkeasti oppinut teologi tai joh-
tavassa asemassa oleva upseeri, sillä hänen mukaansa nykyon-
gelmien ydin oli siinä, että kokonainen läntinen maapallo oli 
vuosituhansien ajan pyrkinyt oikeuttamaan omat valheensa, 
rikkomuksensa, vallan väärinkäytön, sodat, vihan, väärän rak-
kauden, ja homojen sortamisen oman jumalansa, ja hänen kä-
sikirjakseen ja ohjeikseen vannotun Raamatun nimissä – vaan 
nykyaikainen epäilijä ja asioiden tarkka punnitsija, olematta 
itsekään selvillä muusta totuudesta, kuin että aika oli maail-
mansielu.”

Juuri tästä hänen mukaansa Jeesus varoitti omia aikalaisiaan 
sanojensa välissä kuin partituurissa, missä kaikki salaisuus ei 
heti paljastu sitä lukevalle, että älkää hyväuskoiset tollot mis-
tään hinnasta menkö näihin tällaisten häikäilemättömien 
ihmisten tekemiin halpoihin ansoihin, sillä kaikki mikä jär-
jestäytyy, tappaa heti tehokkaasti hyvät ideat, muodostuen 
omaksi itsensä kuristavaksi naruksi, vaikka sen uskotellaan 
olevan pelastusrengas, ja jonkinlainen henkivakuutus elämäs-
sä vallitsevaa sattumavaraisuutta, tyhjyyttä ja epävarmuutta 
vastaan! Tämän tajuamisesta ja näkökulmasta unohdettuun ja 
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oikean homouden poliittinen unohdus oli Kommodori Frie-
densreich Hudertwasserin mielestä homojen alaviitehistoriaa, 
eli myös synonyymi kaikille salaisille homobakkanaaleille - ja 
todellisuuden ankaruuden uhmaamisille, kuten hänen sotilaa-
na hyvin tuntemille Pariisin Rue de Lapella Bastiljin lähellä 
30 - luvun lopulla pidetyille ”bals museteille”, missä pojat ja 
miehet tanssivat keskenään haitarimusiikin säestyksellä etsien 
toisilleen kumppaneita samaan aikaan kun Les Hallenin lihak-
sikkaat pojat tai lomilla olleet miehekkäät merimiehet hankki-
vat perseensä myymisellä hyvät sivutulot, ja sen ajan hävyttö-
mimmät homohuijarit houkuttelivat hyväuskoisia keskiluokan 
piilohomoja ansoihin ryöstämällä ja kiristämällä heitä.

“Eikä kukaan puhunut edelleenkään siitä, että tuohon ai-
kaan yksin Berliinissä oli yli 22 000 poikahuoraa. Mitä heille 
kävi Hitlerin tultua valtaan? Kaikki eivät päätyneet keskitys-
leireihin vaaleanpunainen kolmio takissaan, vaan osa jatkoi 
huoraamistaan. Osa kipusi korkealle natsi - Saksan sisäisessä 
hierarkiassa. Eivätkä he kaikki voineet olla pelkästään SA – 
järjestön johtajien Ernst Röhmin, Edmund Heinesin tai Peter 
von Hyedebreckin rakastajia. Koko natsiaate rakentui homou-
delle ja tosimiehisyydelle, jonka avulla rakennettiin kansan ja 
yhteiskunnan kokonaisuutta. Natsit korostivatkin näkyväs-
ti alussa vielä kun se oli tarpeellista löydä miesten kalloihin 
Pohjanmeren hiekkadyyneistä baijerilaisiin kaljakapakoihin, 
uudenlaista keskiluokkaisen moraalin yläpuolelle noussutta to-
simiesihannetta, mieskehon edustaessa kansakunnan symbolia 
ja sota vapautta sekä yksilökeskeisyyttä. Kirjailija Ernst Junger 
kertoi edustavansa preussilaista anarkismia, joka oli radikaa-
limpaa kapinointia kuin silloin nousussa ollut punainen vaa-
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ra – kommunismi. Hän kuitenkin tajusi mikä vaara joukkoja 
suosivassa kommunismissa piili tosimiehisyydelle ja homou-
delle, sillä hänen mielestään kommunismi ei ollut kapinointia 
järjestystä vastaan, vaan järjestyksen viimeisin ja ikävystyttä-
vin riemuvoitto. Siksi hän kannatti sankarillista tosimiehen 
maailmankatsomusta, joka oli hänestä miehisen homonkin 
maailmankatsomus; se oli se kova maailma, johon kuuluivat 
luonnollisesti sota, väkivalta, alistaminen sekä käskyt erotuk-
sena naismaisen pehmeästä, mihin kuuluivat tasapäisyys, de-
mokratia sekä pehmeys. Miesmäisen homon oli parempi elää 
kovassa kuin pehmeässä maailmassa, sillä pehmeän maailman 
homous oli demokratian työrukkasin alistuvaa, nöyristelevää 
ja anteeksipyytelevää sekä naismaista.”

Sitten Kommodori Friedensreich Hudertwasser vei hänet 
Saksan lähetystöön juhlimaan uutta vuotta 1943 saksalaisen 
Suomessa silloin vierailulla olleen sotilaskulttuurivaltuuskun-
nan kanssa, jossa oli mukana paljon sinfoniamuusikoita. He 
olivat tulleet kuuntelemaan Hitlerin arvostamaa Sibeliusta 
aidoille paikoille, sillä “puhdas Pohjola” oli heidän jatkuvan 
ihailun aihe maisemissa, missä säveltäjä oli löytänyt kansan ja 
kansanmusiikin syvimmän olemuksen, korostan sitä myöhem-
min musiikkinsa synnyssä. Natsit eivät nimittäin hyväksyneet 
uusia mölyäviä musiikkimuotoja, vaan pitäytyivät selkeän sel-
vissä klassikoissa, jotka ammensivat jylhät musiikilliset maise-
mansa kansallisromantiikasta; sen sijaan natsit kaukaa viisaasti 
pelkäsivät Platonin varoituksen tavoin uusien tuulien musiikis-
sa tuovan mukanaan myös muutoksen yhteiskuntaan.

”Vasta sodan jälkeen minulle kirkastui totalitarismin sydän, 
kun kuulin Neuvostoliitossa olleen samat kappaleet kiellettyjä 
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kuin Natsi - Saksassa, mutta eri syistä. Se, että Neuvostoliitto 
tuomitsi porvarillisena rappiona musiikin, jota natsit pitivät 
kulttuuribolsevismina, oli hyvä huono esimerkki siitä, miten 
musiikilla ja sen sisällöillä ei ollut mitään tekemistä sen leiman 
kanssa, minkä musiikilliset rakenteet saivat poliittisten raken-
teidensa kanssa. Kutsussa luki pukuvaatimuksena poikkeuk-
sellisesti “gesellschaftsanzug” eli smokki mustalla solmukkeel-
la korostamaan tilanteen rauhanomaisuutta. Heti juhlien ja 
ilotulituksen jälkeen Kommodori Friedensreich Hudertwasser 
vei minut omiin yksityistiloihinsa ja laittoi Wagnerin Parsifalin 
gramofoniin soimaan niin kovaäänisesti ettei kukaan ulkopuo-
linen olisi kuullut mitä sanoimme. Hän otti kaapista parhaan 
whisky – pullonsa, ja alkoi kertoa minulle perinpohjaisesti sy-
dämensä kyllyydestä mistä tässä kaikessa meidän elämässämme 
oli oikein kysymys hänen mielestään, sillä hän sanoi heti en-
sisilmäyksellä nähneensä ensimmäistä kertaa minussa todelli-
sen univormupukuisen upseerin, kunnollisen ja luonnollisen 
miehen, joka oli sekä herrasmies että sielunkumppaninsa sa-
malla kauniilla veljellisellä tavalla kuin mitä Goethe tarkoitti 
kuvatessaan sitä Vaaliheimolaisissaan.”

“Minua veti vastustamattomasti puoleensa univormut jo 
pienestä pojasta lähtien, enkä saanut niistä koskaan irti silmiäni 
missä vain liikuinkin. Koska olin kotoisin Preussista, mikä on 
univormujen maanpäällinen ihannemaa, sain jo lapsena yllin 
kyllin tuijotella ja ihastella vanhan keisarikunnan upeita uni-
vormuja. Silloin päätin käydä sotilaaksi saadakseni eräänä päi-
vänä kantaa samanlaista ellei upeampiakin univormuja päällä-
ni. Minulla ei ollut äitiä eikä sisaria. Kasvoin ankaran ja kylmän 
virkamiesisän kasvattamana. Menin jo lapsena sotilaskouluun 
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mistä löysin univormujen maailman. Inhoan feminiinisyyttä 
ja omia luvattomia viettejäni yhtä tulenpalavasti. Weimarin 
tasavalta oli minunlaisilleni kuin huonon avioliiton rampautta-
ma tohvelisankari, josta oli tullut munaton ja heikosti vikisevä 
vanha ämmä. Ja sitten yhtäkkiä taivaalta tuli kuin ihmepelastus 
tyhjyyttä täyttämään: kokonainen ihmeellinen ja niin kaunis 
maailma täynnä luvattomia unelmia univormuihin käärittynä. 
Ja niin liityin laivastoon, missä oli minusta sen ajan komeim-
mat miehet ja kauniimmat univormut. Minulle kansallissosia-
lismi oli äärimmäiseen miehisyyteen ja miehisiin siveysihantei-
siin pohjautuva kristinuskon, ja Hitler sen johtajana Jeesuksen 
maanpäällinen korvike, kunnes Jeesuksen toinen tuleminen 
keskuuteemme tulee ajankohtaiseksi tuhannen vuoden päästä. 
Homous, käskyt, univormut, ehdoton uskollisuus, uhrautu-
minen, veljellinen lämpö, puhtaus ja vahva johtaminen sekä 
natsismi kuuluvat samaan pakettiin tosimiehisyyden kanssa 
kuin nyrkki juutalaisen silmään ja pistin bolsevikin mahaan.”

Hän mietti missähän Kommodori Friedensreich Hudertwas-
ser mahtoi olla nyt.

”Ja vaikka kotiutumisemme sujui yllättävän rauhallisissa 
merkeissä hyvän kurin vallitessa, niin tiesimme menettäneem-
me oman salaisen lymypaikkamme äkisti ilmestyneitten rauha-
naktivistien ja radikaalien käsiin, vakka hieman myöhemmin 
kun heidän ensi – innostuksensa ja uhonsa oli laantunut. Ja 
he tajusivat sen karmean tosiasia, ettei maassa tapahtunutkaan 
mitään puhdistusta, tai että me sotien kokemat kovat miehet 
jatkoimme muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta pienen 
tauon jälkeen Valkoisen Suomen peräsimessä hieman vain pu-
heitamme aiemmista kärjistyksistä siivoten. Heidän mielestään 
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olimme sotakummituksina ja fasisteina kuin syntymässä ollut-
ta uutta satoa haittaavaa mätää hedelmää; me ja lisäksi pannaan 
joutunut homoeroottisuutta korostanut saksalaiskirjailija, joka 
kuvasi ensimmäistä maailmansotaa aistillisesti kuin kiihotta-
vaa seksiaktia, ihan kuin taisteluitten yllä olisi taisteluintoa 
parantamassa leijunut miehiä päihdyttänyttä ylimaallista mie-
hekkyyttä. Meistä sanottiin selän takana pilkallisesti nauraen 
ja sormella osoittaen kuin pahimpia sotarikollisia konsanaan 
huutaen.” 

”Hei kuolemanlähettiläät hakaristeillä siellä ja Hitlerin verta 
lipittäneet vampyyrit. Muistakaa, että jokaisen maan vaaralli-
simmat ääliöt ovat sen omat sotakiihkoilijat. Hymyilin koh-
teliaasti Kapteenille kun hän vastasi pilkkaajillemme nasevasti 
takaisin vanhan ajan kulttuurisuvun kasvatin tapaan.”

”Jokunen vartiotorni siellä täällä” ei riittänyt muuttamaan 
paljaaksi hakattuja alueita rautaesiripuksi siinä kohtalontäy-
teisessä merkityksessä joka tällä sanalla tavallisesti oli. Suo-
malainen oli uudelleen keksinyt, mihin maantiede oli hänet 
lopullisesti sijoittanut. Ja rauhallisesti sopeutunut elämään 
sen venäläisen maamassan reunalla, joka Aasiasta ulottuu aina 
Kamtsatkaan ja Turkemenistaniin.”

”Sota, jota olin tosin alkanut kammoksua ja epäillä sen ih-
meitätekevästä vaikutuksesta miehisyydelle, oli tosimiesten 
hommaa Frans Emil Sillanpään marssilaulun muistutuksen 
sanoin: niin kauan teillä on suojattu lies, kun on pystyssä yk-
sikin mies. Mietin samaan aikaan, miksi ihmisten piti aina 
tehdä ne iänikuiset samat joka sukupolven tyhmyydet - ”Idän 
orjuutta vastaan seisoi Suomen poika. Vartiopaikallaan jäätä-
vässä tuulessa, takanaan Eurooppa ja Länsimaat, kaikki se mitä 
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puolustaakseen hän oli olemassa, edessään Iivana Julman kan-
sa. Aasian sieluttomat laumat.”- ja virheet joiden paikkailuun 
ja katumiseen kului se kuuluisa loppuelämä, jonka olisi pitä-
nyt satujen mukaan olla kuin ruusuilla tanssimista, mitä nyt 
väliin onnettomuuksilla, kuolemalla, kavaluudella ja häviöillä 
päällystettynä tienä joutui kulkemaan, kuten kaikki muut-
kin perimmäisten kysymysten äärellä kamppailevat eksyksissä 
olevat elämän matkamiehet, kun kaiken teki yksin – hakkasi 
päätään seinään kunnes pää pehmeni ajan myötä, ja veritahrat 
kuivuivat seiniin seuraaville sukupolville muistoksi siitä mitä 
ei pitänyt koskaan eikä missään olosuhteissa pitäisi tehdä niin 
kuin minä ja Kapteeni itsekin siitä huolimatta luonnollisesti 
tekivät – no se oli elämää kai!

”Otan huomioon, mitä usein on esitetty siitä, että Venäjä ei 
Suomen valloittamisella voi saavuttaa aivan suuria etuja. Sii-
tä huolimatta se rauhallisuus mahdollisiin yllätyksiin nähden 
idästä, mikä kuvastuu edellä mainituista lausunnoissa, hyvin 
huonosti soveltuu siihen ankaraan todellisuuteen, jonka kans-
sa olemme tekemisissä. Edelleenkin on huomattava, että Ve-
näjä siihen määrään on yllätysten maa, ettei mitenkään ole 
viisasta pitemmäksi ajaksi rakentaa niiden suuntaviivojen ja 
pyrkimysten varaan, jotka siellä ehkä tänään vallitsevat – epä-
varmoja nekin! Muistutettakoon vain, että samalla kun Venäjä 
kuumeentapaisesti parantaa sotalaitostaan maalla, merellä ja 
ilmassa, kehittää kaasuasetta jne., siellä edelleen valmistetaan 
lukuisasti mm. suomalaisia punaupseereja”, Kapteeni väitti.

”Minä olin astunut asepalvelukseen kesällä 1940 Talvisodan 
päättymisen jälkeen ensin viestijoukkoihin, sitten aliupseeri-
kouluun ja sen jälkeen Helsingin ilmatorjuntarykmenttiin, 
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jossa ylenin 1943 luutnantiksi. Tähtitorninmäeltä jouduin 
kesällä 1944 sodan päätöstaisteluihin Karjalankannakselle ja 
Viipurinlahdelle ilmatorjuntaan. Viipurin ilmavalvonta oli täy-
sin retuperällä kun sinne tulimme kaupunkia puolustamaan. 
Kaupungin suojana oli ollut aiemmin vain yksi patteristo – 
merkittävästä vähemmän kuin muissa ilmatorjuntarykmen-
teissä Helsingissä ja Kotkassa. Tilannetta oli yritetty hieman 
paikkailla. Suurhyökkäyksen alettua mitään ei ollut enää teh-
tävissä. Näky oli enemmän kuin kamala. Taistelin kaatuneitten 
ja tuhoutuneitten panssarivaunujen keskellä verisateessa ja tu-
lituksen räiskeessä väsymyksen sekä kuoleman rajamailla. Vii-
meiset päivät olivat niin kurjia, etten niistä selvittyäni hengissä 
ole halunnut puhua enkä siellä kokemastani kuolemanpelosta, 
nälästä ja pelottavasta epätodentunnusta kenellekään – enkä 
niistä halua vieläkään puhua mitään. Muistan vain menetetyn 
kaupungin apokalyptisen tunnelman, mikä ei vetänyt vertoja 
edes helvetille, sillä sitä se oli pahimmillaan kymmenen kertaa 
enemmin, kun kuoleva ja henkitoreissaan kaupunki täyttyi en-
nen antautumistaan siniseen savuverhoon. Ja taivaalla pauhasi-
vat sieluja syvältä riipaisseet epätodelliset äänet, jotka kuolevien 
eläinten ja ihmisten viimeisistä henkäyksistä ilmassa ujeltavien 
luotien kanssa yhdessä muodostivat kuin messuna menneelle 
ja epäonniselle ajalle.”

”Voi kun meillä olisi historian sijasta aikakone, jolla nähdä 
suoraan esimerkiksi Leninin päähän millainen hän oli ja miksi. 
Kukaan ei ole ihan tarkkaan kertonut miksi Lenin sysättiin 
syrjään jo kolme vuotta vallankumouksen jälkeen, ja hiljaa 
myrkytettiin läheisten työtovereittensa toimesta. Sitä ennen 
Lenin asui seitsemäntoista vuotta emigranttina Länsi-Euroo-
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passa: Saksassa, Suomessa, Englannissa, Ruotsissa, Ranskassa, 
Itävallassa, Sveitsissä, Italiassa ja Belgiassa sekä Tanskassa. Mitä 
kaikkea hän siellä teki kun valvovat silmät eivät nähneet? Kuka 
tietää! Siitä ei ole yhtään kertomusta jäljellä. Lenin matkusti 
syksyllä 1917 piilopaikastaan Helsingistä Pietariin johtamaan 
lokakuun vallankumousta. Bolsevikit saivat vallan haltuunsa 
7.11.1917. Hän oli 47-vuotias tullessaan Venäjän johtajaksi. 
Maailmanvallankumousta ei tullut. Venäjällä syttyi kansa-
laissota ja interventiosotia. Lenin haavoittui 1918 murhayri-
tyksessä ja ”sairastuessaan” vuoden 1920 lopussa syrjäytettiin 
politiikan teosta. Stalin keskitti vallan käsiinsä. Hänen johdol-
laan perustettiin 1922 keskusjohtoinen Neuvostoliitto. Oliko 
Leninissä jotain sellaisia piirteitä, jotka ärsyttivät liikaa hänen 
työtovereitaan? Vai oliko hän antamassa kättänsä pikkuhiljaa 
pirulle, kun salli vallankumouksen alkuvuosina sitä mitä muut 
eivät sallineet?”, Kapteeni pohdiskeli usein kommunisteista ja 
homoista puhuttaessa.

”Suomella oli tärkeä rooli Leninin ajattelussa ja tulevassa 
vallankumouksessa. ”Ratkaisu lähenee” - kirjoituksessa marras-
kuussa 1905 Lenin kiinnitti huomiota tsaarin vallan rappeu-
tumisilmiöihin ja kapinan järjestämiseen Suomessa. Häneen 
teki suuren vaikutuksen aseistettujen ”kansanmiliisiosastojen” 
päättäväinen toiminta Suomessa ”santarmien” vangitsemisessa 
sekä Tornion kansalaiskokouksen päätös järjestää aseitten ja 
vapaan kirjallisuuden maahantuonti. Punakaartien syntypro-
sessi oli uutta vallankumoustaistelussa. Lenin kirjoitti: ”Suomi 
riemuitsi.” Lenin pani samalla merkille, että Venäjän vallan-
kumouksellisten vihollinen perääntyi eniten juuri Suomen 
sivustalla. Bolsevikit eivät valinneet sattumalta puoluekonfe-
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renssinsa pitopaikaksi voimakasta suomalaista työväenkeskus-
ta. Lakkokomitea piti joulukuussa 1905 valtaa Tampereella. 
Venäjällä lakkokomiteoista kehittyivät myöhemmin bolsevik-
kien kepulikonstein valtaamat neuvostot. Lenin ja bolsevikit 
saattoivat Tampereella havaita, että lakkokomitean hallinnassa 
kaupungissa vallitsi erinomainen järjestys. Mutta kukaan ei 
tunnu muistavan eikä puhuvan ”venäläisten matruusien oi-
keasta merkityksestä” vallankumouksessa ja kullin voimasta 
heidän pöksyissään. Kokouksen väliajalla Lenin tovereineen 
osallistui punakaartilaisten järjestämiin ampumaharjoituk-
siin. Opeteltiin käyttämään mauseria, browningia ja muita 
tuliaseita. Juuri näitten tapahtumien ja hurjien suomalaisten 
innoittamina, bolsevikkikonferenssissa hyväksyttiin päätös-
lauselma aseellisen kapinan pikaisen valmistelun ja järjestämi-
sen välttämättömyydestä. Konferenssin aikana sen venäläiset 
osanottajat, ja erityisesti matruusit, ystävystyivät Tampereen 
punakaartiin kuuluneiden työläisten kanssa; venäläisiä bol-
sevikkeja ihastutti suomalaisista työläisistä koostuneen puna-
kaartin komeat urheilijanuorukaiset. Tampereella syntyi pieniä 
romansseja bolsevikkisotilaiden ja punakaartin valiojoukon 
kesken, jotka kaikki olivat lajinsa parhaita työväenurheilijoi-
ta; isokullisia, lihaksikkaita ja komeita - ihan samalla tavalla 
kuin legendaariset bolsevikkimatruusitkin, jotka myöhemmin 
aloittaessaan niskurointinsa teurastettiin Kronstadin edustan 
jäälle”, Kapteeni väitti.

”Mistä muka tiedät tuon kaiken?”
”Niiltä, jotka pelastautuivat Suomeen ja liittyivät ”Epäta-

valliseen komiteaan”, ja alkoivat käydä Tähtitorninmäellä 20 
– luvulla, jolloin itse aloittelin täällä päivystämiseni”, Kapteeni 
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vastasi hänelle.
”Ensimmäinen ”poikaystäväni” oli Lokakuun vallankumo-

uksen sankari ja matruusina panssarilaiva Potemnikillä!”
Sodan jälkeen Tähtitornimäen täyttivät siviilipukuiset suo-

malaiset kaikista eri kansankerroksista ja venäläiset sotilaat sekä 
upseerit, olihan Neuvostoliiton lähetystö ihan naapurissa, josta 
oli “hyvällä tekosyyllä” helppo livahtaa hieman hengittämään 
raikkaita tuulia katsellessaan samalla kaunista sodasta nousevaa 
kaupunkia mereltä päin. Eivätkä Puna- armeijan univormut-
kaan jääneet pahasti hänen mielestään jälkeen Natsi - Saksan 
univormuista. Tähtitornimäellä “raikasta yöilmaa keuhkoihinsa 
mahorkan sauhuttelun lomassa vetäneet ”Punaisen Armeijan” 
ilmavoimien everstit olivat vastustamattoman komeita sinisissä 
pussihousuissaan, joissa kulki reittä pitkin mustiin saappaisiin 
sininen ohut viiva. Päässään koppalakki, jossa oli leveä sininen 
nauha. Päällään asetakki sinisellä ohuella viivalla ja tätä komis-
tusta kruunaamassa kupeellaan ruskea nahkavyö olkaimilla, tai 
Punaisen Armeijan kapteenit sinisissä pussihousuissaan ja niis-
sä koristeena olevissa punaisissa leveissä viivoissaan jaloissaan 
musta saappaat. Päällään vihreä asetakki ja kupeellaan roik-
kumassa miekka ja sininen laukku, missä oli vielä koristeena 
ideologian vaihtumisesta merkkinä univormumaailmassamme 
Moskovan punainen nauha.

”Imin sisääni sotilasajan hyvät ja huonot puolet niin, että vii-
den vuoden lähes yhtäjaksoisen univormunkantamisen jälkeen 
minunkin oli suuri vaikeus sopeutua uuteen sodanjälkeiseen 
rauhaan ja siviilien arjen täyttämään feminiiniseen maailmaan 
miehisen sotilaallisen maailman jälkeen, mistä kaikki ylimaal-
lista miehekkyyttä korostaneet asiat, merkitykset, ihmis- ja 
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muut käskysuhteet kuten kuri, jännitys ja kuoleman alituinen 
eroottista mielikuvitusta salaperäisellä tavalla terästänyt poik-
keusmaailma univormuineen, alkoi harmiksemme pikkuhiljaa 
kadota Tähtitornimäen öistä meidänkin muuttuessa muiden ja 
toistemme silmissä vanheneviksi ja säälittäviksi siviileiksi, jotka 
kuuluivat armottomasti vanhaan maailmaan epämuodikkai-
ne ajatuksineen ja pukeutumistyyleineen, vaikka heti sodan 
jälkeen miesmäisten homojen keskuudessa alkoi ensin hiljaa 
maailmalta Ruotsiin ja sieltä Suomeen levitä muoti pukeutua 
toisen maailmansodan taistelulentäjien nahkaunivormuihin – 
minä aloitin tämän muodin Suomessa. Hämmästytin suoma-
laishomoja illanvietoissa pukeutumalla ensimmäisenä kokorus-
keisiin nahkavaatteisiin. Se oli jotain uutta ja hämmästyttävää 
näillä pohjoisilla leveysasteilla pitkään jopa kaiken nähneessä 
ja kokeneessa pääkaupungissamme niin, että siitä puhutaan ja 
sitä muistellaan vieläkin homojen keskuudessa yhtenä uuden 
homoajan seitsemästä ihmeestä. Jonkin aikaa, ehkä muutaman 
vuoden heti sodan jälkeen, en muista nyt ihan tarkkaan, yritin 
osallistua siviilien homoyöelämään istumalla Esplanadilla si-
jaitsevassa Catana-baarissa, missä toisella puolella olivat homot 
ja toisella heterot, kumpienkin yrittäen olla näkemättä ja välit-
tämättä toisistaan. Istuin myös Mannerheimintiellä silloin si-
jainneessa HOK:n baarissa töiden jälkeen katselemassa nuoria 
homopoikia. Aika oli kuitenkin hyvin ahdistavaa ja pelottavaa. 
Homoja kiusattiin työpaikoilla ja kiristettiin puistoissa aseilla 
henkensä uhalla. Heiltä varastettiin rahaa ja hakattiin surutta 
vailla kiinnijäämisen pelkoa. Monet tekivät ahdistettuina ja 
potkut töistä homouden paljastuttua saaneina vailla mitään 
apua ja toivoa raakoja itsemurhia, hirttäytyivät puhelintolp-
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piin, heittäytyivät kallioilta alas, ampuivat pistoolilla päähänsä 
reiän keskellä katua. Eikä poliisi ollut kiinnostunut “rikollis-
ten” keskinäisistä välien selvittelyistä, kuten he niitä silloin 
välinpitämättöminä kutsuivat, vaikka tunsimme heidän pii-
ristään myös monia “rikollisia” aktiivihomoja, joista kukaan ei 
olisi päällisin puolin uskonut heidän kuuluvan homoihin, var-
sinkin nyt kun aika oli tuonut kaduille itseään naistenkoruin 
koristelleita, ja naamoistaan maalaavia suloisia homopoikia 
keikuttamaan sulopyllyjään muitten homojen houkutukseksi, 
ja yleisiksi moraalinvartijoiksi jälleen ryhtyneiden heteroiden 
ärsytykseksi.”

Viimeisen kerran kun hän näki Kapteenin Tähtitorninmäel-
le, Kapteeni oli enää vain riutunut kasa luita, jonka ympäriltä 
ensin liha, ja sen jälkeen henki, olivat lopullisesti katomassa 
ajan myötä, joka oli kapteenin kohdalla kulunut aikoja sitten 
loppuun hänen itsensä sitä huomaamatta, unohduksessa, mikä 
tuntui selittämättömällä tavalla hänestä tutulta. Kapteeni kä-
veli kumarassa vanha asepukunsa päällään kepin varassa kaikki 
prenikat rinnassaan, kuin katsastamassa johtamaansa vartio-
paikkaa ilmatorjunnassa kesken Suurhyökkäyksen helmikuussa 
1944. Kun Kapteeni pitkän tauon jälkeen näki hänet tekemäs-
sä Kapteenille kunniaa Haaksirikkoisten patsaan luona käsi 
lippaan vedettynä, Kapteenin silmät kirkastuivat ja kostuivat, 
kun hän vielä viimeisillä voimillaan vastaamalla perinteiseen 
tapaan hänen tervehdykseensä, halusi yhtä innokkaana kuin 
aina pelata heidän yhteistä leikkiään.

“Lepo herra Luutnantti!”
“Kyllä herra Kapteeni”
“Saisiko olla tupakkaa herra Luutnantti?”
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“Kyllä vain herra Kapteeni kiitos!”
“Jätetään tittelit vaan pois herra Luutnantti.”
“Kyllä herra Kapteeni!”
“Onnittelut hienosta suorituksesta herra Luutnantti!”
“Kiitos herra Kapteeni”
“Missä on teidän komea neljännen luokan Vapaudenristinne 

minkä saitte ansioistanne venäläiskoneen pudottamisessa täällä 
Helsingin ilmatorjunnassa rintaanne komistamaan?”

“Tässä herra Kapteeni!”, kaivoin taskujani ja näytin todis-
tukseksi aina mukanani Tähtitorninmäellä kantamaani kun-
niamerkkiä.

“Olen teistä herra Luutnantti hyvin ylpeä sekä Suomen 
Armeijan edustajana että yksityishenkilönä ja ystävänänne..., 
mutta ääh!.., lopeta jo muodollisuudet mehän ollaan kahdes-
taan eikä ketään näy mailla eikä halmeilla - sitä paitsi en enää 
tiedä olenko itse elävä vai kuollut.”

Kapteeni oli hänen sotavuosiensa paras ystävä, vaikka hie-
man vanhempana ei ihan hänen makuunsa petihommissa, niin 
että he pysyivät ensikerran humahduksen jälkeen vain ystävinä. 
Hän kaipasi koko sodanajan todellista hengenheimolaista ja 
sukulaissielua, sillä hän ei ollut päässyt jäykästä ja aina roo-
liensa takaa jymähtelevästä Kapteenin arvoituksesta perille. 
Sotavuodet olivat silti hänen elämänsä onnellisimpia kaikista 
ikävistä sattumuksista ja järkyttävyyksistään huolimatta: ulko-
puolinen maailma oli sekava ja monenkirjava ja vihaa ja hal-
veksuntaa täynnä.

”Katsoin Kapteenia ensimmäisen kerran tuimasti ikään kuin 
häntä hieman moittien silmiin, mutta en voinut olla hänelle 
kova kuin näin hänen silmänsä täynnä pelkoa ja suurta avut-
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tomuutta. Raotin Kapteenille lopullisiksi jäähyväisiksi hieman 
omasta tarkoin varjellusta suojapanssaristani todellista minää-
ni. En ole sinulle kertonut koskaan enneunestani, jota näin 
aina pikkupoikana peloissani ja yltä päältä hiessä. Että olin 
ilmatorjuntatehtävissä torkahtanut hetkeksi, kun keskellä yötä 
pilvien takaa sukelsi tähtäimeemme vihollisen taistelukone 
Pe - 2 täydessä valmiudessa, tulittaen konekiväärillään meitä 
minkä jaksoi. Sain koneen tähtäimeen ja painoin liipaisinta. 
Kone alkoi sakata ja tupruttaa savua peräpäästään. Olin saa-
nut kertalaakista täysosuman ja kone kaarsi avuttomana kor-
keuttaan menettäen lähipusikoihin rysähtäen. Juoksin koneen 
perässä. Yhtäkkiä sieltä tuli ulos pitkä venäläissotilas, joka otti 
päästään kypärän ja näytti kuunvalossa kuin suoraan märkien 
unieni komealta mieheltä. Epäröin hetken, mutta sitten otin 
vapisevin käsin esiin asekotelosta käsiaseeni ja ammuin hänet 
siihen paikkaan. Kuten tiedät, tuo uni kävi toteen. Ja tuosta 
tuntemattomasta venäläissotilaasta tuli elämäni suurin ratkai-
sematon arvoitus!”

“No sitähän minäkin mietin mikä sinuun meni silloin vuon-
na 1943. Sen takia hankin sinua varten kasarmille sen päh-
kinäpuisen matalan pianon, jotta olisit saanut luppoaikoina 
purkaa viihdyttämällä miehistä samalla hieman omia paineita 
sisälläsi”, Kapteeni sanoi muuttaen ääntään ensimmäistä kertaa 
tavalliseksi ja vapaaksi kaikista hänen aiemmin viljelemistään 
muodollisuuksistaan, jatkaen taas eri äänellä, nyt jotenkin läm-
pöisemmällä ja ystävällisemmällä, ihan kuin hänen ääneensä 
olisi kaiken diivailun, teatterin ja kullinmetsästyksen jälkeen 
palanut hänen lapsuutensa liian kauan kadoksissa ollut aito 
sävy.
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“Miten musiikilla voikaan olla ihmeellinen voima ihmis-
ten elämässä, Chopinin preludit tai Debussyn fraasit. Mu-
siikki oli aineetonta, ja sen havaitsemista ja kokemista ei voi 
mitata millään näkyvällä mittarilla, mutta silti se oli vuoria 
siirtävä suuri voima. Ravasit kaiken vapaa - aikasi klassisen 
musiikin konserteissa niin tuhkatiheään, että sinulle oli vaikea 
esikunnassa panna hanttiin. Minä kirjoitin aina nimeni alle 
lupalappuihisi. Niistä oli joskus esikunnan toimistoupseerien 
kanssa kovakin vääntö ennen kuin ne menivät läpi. Onneksi 
sinulla oli näitä omia sävellyksiäsi, joita esitettiin sotamiehille 
pienissä itse järjestämissäsi pianokonserteissa. Ja se sotilaskuo-
rosi, jonka olit harjoittanut moniäänisesti laulamaan kaikkein 
kauniimpia ja koskettavampia suomalaislauluja Toivo Kuu-
lasta, Oskar Merikantoon ja Jean Sibeliukseen. Sen maine oli 
niin hyvä, että se mursi lopultakin viimeisimmänkin epäi-
lijän iltalomapyyntöjesi edessä, olithan selvästikin sankari 
itsekin, ja taiteilija isolla T:llä heidän silmissään taikoessasi 
näppärillä sormilla pianonkoskettimilla saaden kovimmankin 
sotaurhon kyynelehtimään omaa elämäänsä ja tunteitaan si-
nun esiin loihtimallasi tunneasteikolla. Muistan vieläkin mi-
ten soitit kauniisti aina joka päivä kasarmilla pianoa ja aloitit 
sen Sibeliuksen Impromptulla A – molli. Vasta sitten katsoit 
keitä oli paikalla läsnä. Ja aloit improvisoida kätesi takoessa 
hullunlailla näppäimistöä kuin Paganini aikoinaan viuluaan. 
Miten kovasti odotimmekaan aina tuota hetkeä. Se ylevöitti ja 
teki rauhalliseksi meidät. Me onnettomat, jotka ennen sinun 
soittojasi olimme luulleet korvamme kuuroutuneen pommien 
jyskeessä ja konekivääritulituksesta niin pahasti, ettemme enää 
tienneet maailman koostuvan kauniista äänistä. Olimme pie-
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neksi hetkeksi kuuroutuneet, ennen tuon lumotun pianon 
ilmestymistä kasarmillemme. Äänien vieraus ja sekamelska hä-
visivät päistämme sillä samalla sekunnilla, kun löit ensimmäi-
set soinnut, ilman ympärillämme tiivistyen meille aiemmin 
ymmärtämättömäksi läheisyydeksi, joka totteli siitä eteenpäin 
soittamasi musiikin säestyksellä vain sisäisen omantuntomme 
puhtaita alkuvirtoja.”

Hän ei enää koskaan tämän jälkeen nähnyt, tavannut tai 
kuullut mitään Kapteenista, joka kuoli kuulemma yksin, köy-
hänä ja hylättynä vanhuksena jossain hänenlaisilleen varatuis-
sa vanhustenkodeissa laitakaupungilla.

”Minua suretti kovasti, ettei hän päässyt seuraamaan ihai-
lemansa japanilaiskirjailija Yukio Mishiman yksityisarmeijan 
vallankaappausyritystä, minkä tarkoituksena oli palauttaa 
konservatiivinen yhteiskuntajärjestelmä länsimaisen demokra-
tian mädättämään maahan. En siksi, että he epäonnistuttuaan 
mahdottomassa tehtävässään, tekivät kunniakkaan seppokun, 
japanilaisen rituaalimurhan, vaan siksi ettei Kapteeni olisi tun-
tenut olevan yksinäisessä ylhäisyydessään viimeinen mohikaa-
ni puolustaessaan häviölle sodan jälkeen jäänyttä universaalia 
“koti-, uskonto ja isänmaa” - linjaansa kunniakkaasti hamaan 
kuolemaansa saakka, olihan “Kapteeni” pannut merkille vuon-
na 1960 suorassa televisiolähetyksessä 17 – vuotiaan kansal-
lismielisen Otoya Yamaguchin suorittaman sosialistipoliitikko 
Inejiro Asanuman teloituksen rituaalisella samuraimiekalla. 
Silloin Kapteenin ajattelutapa hätkähdytti minua, sillä niistä 
paistoi läpi helpotus kuormasta vapautumisesta, joka korvasi 
hänen muutoin nuivan ja kivikkoisen elämän pettymyksestä 
juontuneet itseironiset piikittelynsä, joissa hän käytti taitavasti 
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kieltään, peittääkseen pinnan alla vapaasti virranneet mustat 
virtansa. Mietin, ettei hänellä voinut olla kaiken sen keskellä 
kovinkaan usein hauskaa tai vapaata omasta vilpittömästä an-
karuudestaan. Silloin ymmärsin olevani myös itse kapteenin 
tapaan hiljaa rukoilemassa anteeksiantoa ja luonnon lempeää 
empatiaa kohdalleni, muuttuen Kapteenia muistellessani vähä 
vähältä itse romanttiseksi haluni kiroukseksi, ollen samanai-
kaisesti sekä elävä että kuollut tilassa, mistä poissaolo oli pa-
rasta unohduslääkettä, kun samalla hetkellä havahduin ajatuk-
sistani ja kuulin takanani tutun äänen valittaen kovaan ääneen 
minun menettämistään tähtikirkkaalle taivaalle huutaen, kuin 
pentunsa aavikolla metsästäjille menettänyt naarasleijona.”

Hän ymmärsi, ettei olisi voinut palata enää samoja latuja 
takaisin muuttumattomaan tilaan josta oli hetki sitten lähte-
nyt. Se oli sula mahdottomuus. Tietenkin. Se hänen olisi jo 
pitänyt tietää.

”Olin kuulostellut hengitystäni ja ajatellut yllätyksekseni; 
ei minkäänlaista ääntä, ihan kuin olisin kuollut, niin kuin 
taisin ollakin sitä vielä itse tuossa hetkessä tietämättä. Joten 
mitään ei ollut enää siinä vaiheessa mielestäni tehtävissä. En 
kuullut enää mitään. Näin vain utuista savua edessäni kuin 
merkiksi siitä, että olin ylittänyt huomaamattani sen rajan, 
josta ei ollut enää paluuta: tällä kertaa lopullisesti, eikä vain 
unettomien öitteni hourailujen kiirastulessa. Nousin pika-
vauhtia eteeni jostain ilmestynyttä portaikkoa ylös. Mutta 
sitten pysähdyin kuin iskusta. Jokin vaivasi minua samalla 
kun korvissani soi koko ajan jostain kumman syystä tämä 
kammottava värssy.”

“Älä mee mihinkään! Mä tartten sua! Mä en voi elää ilman 



475

sua! Sä oot mä silloin kun mä aloin olla mä, ja heräsin eloon! 
Sä oot mun poika ja mä sun isäs, sillä homous ei oo mitään 
muuta kuin ainaista rajalla seisomista ja surua oman pojan 
lähdöstä maailmalle ja yhtä kyttäämistä ikkunassa joko se 
sieltä palaa takaisin ja millaisessa kunnossa...! “

”Niin, kyllä, Ihan totta, vakuuttelin itselleni kunnes huo-
masin ”Kenraalin” tuijottavan minua silmiin yhtä elävästi 
ja yhtä ilkikurisesti kuin joskus silloin kauan sitten kun me 
ensimmäisen kerran olimme tavanneet täällä. Ja ”Kenraalin” 
temppujensa jälkeen kutsuessa minua seuraamaan häntä jo-
honkin sivummalla olevaan pusikkoon; yhtäkkiä tajusin, ettei 
tätä kaikkea ehkä koskaan edes tapahtunut, vaan että nämä 
“salaiset muistoni” olivatkin satujani ja kuvitelmiani, erään-
lainen huijaava aikakello, jota saattoi vetää mistä paikasta 
tahtoi, ja aina siihen ilmestyi se aika, jonka itse kulloinkin 
kovasti halusin kulloinkin nähdä. Halusin nähdä ja kuulla 
mistä tässä kaikessa oli oikeasti kysymys? Miksi minä olin 
tässä pelissä mukana ja ketä muita siinä mahdollisesti oli?”

Samalla hetkellä kusipömpelin seinästä avautui ovi, jota 
pitkin ”Kenraali” lähti kävelemään näyttäen käsimerkeillään 
että hän seuraisi ”Kenraalia”. Pitkää käytävää valaisi muutama 
juuri ja juuri valoa välkkyvä lamppu niin, että oli melkein 
kuin sattumankauppaa näkikö hän minne jalkansa asetti.

”Kun käännyin katsomaan hahmoa, näin ensimmäisen 
kerran “Kusenhajuinen vuosisatojen takaisten kusiputkien 
homokääkkäkummitus ala Munkkiniemen eltaantunut 
ällökreivi 1800 – luvun lopun haisevilta ja tautisilta vuo-
sikymmeniltä” itkusta sumentuneet kasvot. Ne olivat häm-
mästyksekseni “Kenraalin” kasvot, samalla kun Kapteeni si-
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litti hiuksiani. Silloin vasta ymmärsin ihmisillä olevan kahdet 
kasvot ihan kuten elämälläkin; hyvät ja huonot. Luulin, että 
tämä kirous seuraisi minua loppuelämän hautaani saakka. 
Mutta sitten keksin, että parhaiten unohti ainiaaksi, kun 
veti uudelleen tätä huijaavaa aikakelloa: näki sen päivittäin, 
yrittäen jotenkin löytää erilaisia keinoja elää yhä uudelleen 
sen ankean toiston tavanomaisuuden tylsyyden puristukses-
sa. Siksi en antanut periksi vaan etsin, löysin ja kadotin sen, 
mitä eniten maailmassani halusin saavuttaakseni myöhem-
min edessäni silloin avautumassa olleita ulottuvuuksia. Siksi 
myös kirjoitin nämä ”salaiset muistelmani”, että saisin itse 
kuvitella millaista elämäni olisi ollut, jos olisin saanut sen 
itse silloin kuvitella, sillä vain se oli sitä oikea elämää, josta 
olin koko elämäni tietämättäni haaveillut, ja jota olin siksi 
paennut.”

Näin hänestä tuli lopulta itsestään Tom of Finland. Ja hän 
oppi tietämään että hänen yksinäisyytensä, kaipuunsa ja sie-
tämätön eristäytyneisyytensä kukistaisi hänet lopulta ihan 
kuten kaikki muutkin, kuten Kapteenin.

”Kuvittelin nuorempana, että olisin tarvinnut pelastuakse-
ni vain juuri sen oikean, jotta olisin tullut onnelliseksi ja ko-
konaiseksi. Mutta vanhetessani ja koko ajan itseeni enemmän 
pettyessäni, tiesin etten koskaan voinut löytää sitä sellaisena 
kun olisin sen halunnut. Siksi minun täytyi hyväksyä sopiva 
korvike kumppanikseni; katse ja halu – se oli sen hyväksy-
mistä että ainoa asia minkä pystyin jotenkuten saamaan, oli 
seksuaalinen kiintymys. Vain siihen minun oli tyydyttävä, 
sillä romanttinen rakkaus joka olisi kestänyt tuhon partaalle 
asti, ei kuulunut Tähtitorninmäelle.”
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Heidän oli 
itse luotava

 tarkoituksensa
Tom of Finlandit olivat tärkeä osa homouden pelastamisessa 
takaisin sen alkuperäisille omistajille, miehisille miehille, koska 
kokeminen tapahtui aina elämän kokonaisuudessa. Itsetutkis-
kelu ja tietoisuus kuulumisesta johonkin suurempaan kokonai-
suuteen olivat heidän syntymisensä edellytykset Sigmund Freu-
din sanoin: kukaan ei ole saavuttanut sellaista itsetutkiskelun 
tasoa kuin Nietzsche. Näin he ymmärsivät elämän kokonaisuu-
den olevan läsnä myös itse kokemuksessa. Homouden syvim-
män olemuksen voi oivaltaa vain intuition tuottaman suoran 
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tietämisen kautta. Juuri tämän kokemuksen he halusivat ottaa 
haltuun omissa elämissään; homo – olemisen syvällisin olemus 
oli selvitettävissä vain homo - olemisen itsensä kautta. Se piti 
valita ja kokea eikä sille ollut vaihtoehtona osapäiväisyys tai 
sattumanvaraisuus. Se oli täyttä totta ja heidän sisimmissään 
oli sen jälkeen vain se minkä he olivat sinne sijoittaneet: miehi-
syys ei edistynyt kehittymällä ankarammaksi vaan kehittymällä 
mielikuvituksekkaammaksi Tom of Finlandin monistuessa Vil-
lage Peoplen kaltaisiin ilmiöihin.

Heidän onnekseen elämä perustui nykyisin paljon enem-
män tosiasioiden kuin uskomusten varaan, vaikka logiikalla 
ei ollutkaan mitään tekemistä moraalin kanssa. Tomin kuvat 
innostivat kokonaisen sukupolven pilkasta ja syrjästä katsomi-
sesta huolimatta lähtemään saleille muiden miesten keskuuteen 
treenaamaan ja elämään normaalin miehen elämää. Jo pelkäs-
tään tämä pyrkimys kohti korkeuksia, riitti täyttämään heidän 
sydämensä ilolla ja toiveikkuudella. Heistä oli alkanut tuntua, 
että heidän elämänsä oli merkityksellistä, koska heillä oli nyt 
oma identiteetti. He ymmärsivät Tom of Finlandin rohkaistu-
mina, että heidän oli itse luotava tarkoituksensa. Ja että tästä 
koittanut vapaus merkitsi heille todellista vapautta kahleista. Se 
oli myös konkreettista vastuuta heidän omalle kansalleen ja sen 
lukuisille, vielä piilossa silloin olleille seuraajille. He tunsivat 
olevansa vastuussa ajatustensa ja tekojensa vaikutuksista koko 
ihmiskunnalle.

Siksi he pukivat univormunsa päälleen ja lähtivät öisin ka-
duille sanoen toisilleen: minä olen minä ja olosuhteeni. Pur-
kaakseen maailman heihin syöttämiä stereotypioita, joita heille 
yritettiin tuputtaa ominaan nähden ainoan ratkaisun tähän on-
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gelmaan olleen se, että itse ongelma vain ajan myötä katoaisi. 
Kaikki tämä siksi, että Tom of Finland tiesi ihmisen ajattelevan 
merkkien avulla ja loi piirroksistaan vahvan tuotemerkin, mikä 
merkitsi monelle hänen seuraajalleen sitä, etteivät he antaneet 
myöten kiusaukselle olla hankalia vain ollakseen hankalia. He 
asettuivat vastustamaan heitä sortavaa maailmaa ja olivat han-
kalia vain niille, jotka olivat heille hankalia. Ja jotta he olisivat 
nähneet maailman selvemmin, heidän oli rikottava totunnaiset 
tavat nähdä se. Univormu oli samalla sekä heidän panssarinsa 
että vapautensa tätä vaihtoehdotonta tylsyyttä vastaan. Näin he 
todistivat elämällä rohkeasti omia elämiään, että ajattelemme 
vain kun kohtaamme ongelmia, ja että yleisiä periaatteita ei 
voinut todistaa paikkaansa pitäviksi, vain paikkaansa pitämät-
tömiksi.

Kysymykseen, oliko hänen piirroksensa taidetta, hän joutui 
palamaan usein uudelleen elämänsä ehtoolla tietäen kantapään 
kautta opittuaan, että se mitä kulloinkin pidettiin taiteena, 
riippui aina kulloisista asiayhteyksistä ja ryhmästä joka siitä 
puhui. Hänen mielestään sen sijaan tuli vastustaa taipumus-
tamme nähdä taide abstraktina ajatuksena, jota on analysoi-
tava ja selitettävä opettajamaisesti puhki. Hänelle taide oli 
elämäntapa enemmän kuin jalustalle nostettuja mestareita tai 
mestariteoksia. Lopulta hän ei enää jaksanut eikä viitsinyt. Se 
”siitä taiteesta” hän sanoi, sillä se ei todellakaan ollut hänen 
juttunsa. Ei alkuunkaan. Snobbareille ja turhantärkeileville 
kaikenmerkitsijöille hän jaksoi aina muistuttaa, että he olivat 
tehneet jossain vaiheessa kohtalokkaan virheen, kun he erot-
tivat itsensä toisista eläimistä ja uskottelivat, ettei heillä muka 
ollut eläimen luontoa.
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Kielen rajat olivat 
selvästikin myös 

mielen rajat
Minä yritin koko ajan kaikista ongelmistani ja ymmärrystäni 
haittaavista tekijöistä huolimatta toimia kuin teoillani, niillä 
pienimmilläkin olisi ollut merkitystä, niin kuin olikin, sillä 
todellisuus oli koko ajan muotoutumassa olevaa, koska to-
tuutta luotiin jatkuvasti tekojen kautta. Ja vaikka tämä merki-
tykseltään muotoutumassa ollut totuus aiheutti epätoivoa, se 
havahdutti meidät myös reagoimasta ajattelemattomasti, kun 
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tulimme tietoiseksi tekojemme mahdollisuudesta. Nämä teot 
syntyivät ajatuksista ja uskomuksista. Siksi minun oli uskottava 
lujasti itseeni, niin kuin teinkin, koska meiltä puuttui koko-
naan ihmistä ja ihmisyhteisöä tutkiva rationaalinen tiede, ja 
olemme liian uppoutuneita omiin yksilöllisiin olosuhteisiim-
me ymmärtääksemme muita. Kielen rajat olivat selvästikin 
myös mielen rajat niin hyvässä kuin pahassakin. Olin asiasta 
yhä vakuuttuneempi, sillä jokainen tapa luokitella asioita, oli 
vain tapa käyttää niitä tietyissä tarkoituksissa. Tällä tarkoitan 
sitä, että vaikka Tom of Finlandia ei ollut olemassa muille kuin 
minulle ja kansalleni, se oli meille hyödyllinen kun se mahdol-
listi meille vapauden, ja auttoi meitä elämään yhdessä sitä maa-
ilmaa vastaan, jolle emme olleet edes olemassa. Loimme oman 
homo – olemisemme lisäksi oman kielemme ja periaatteiden 
asemasta yritimme keskittyä seurauksiin sekä itse elämään ja 
sen tarjoamiin huvituksiin.
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Taiteilijahaaveita
“Piano on ehkä monipuolisin koskaan keksitty soitin. Sen sävelalue bassosta 
diskanttiin on yhtä laaja kuin orkesterilla. Sillä voi tuottaa samanaikaisesti 
kymmenen ääntä – joskus jopa enemmän – ja jättää ne kaikumaan pianistin 
tahdon mukaisesti. Piano murisee ja laulaa lyö tahtia. Se pystyy toistamaan 
yhtä luonnollisella tavalla kurinalaisia fuugia kuin impressionistisia vesi-
putouksiakin. Mutta pianon monipuolisuuden taustalla oleva varsinainen 
periaate on piilossa soittimen valkoisten ja mustien koskettimien takana.”

-Stuart Isacoff kirjassaan Pianon taika

Joskus hänen ”Kämppäkaverinsa” oli pisteliäs kun kyse oli so-
danaikaisista muisteluista.

”Mitä muille sotakavereillesi kävi?”
”Kuolivat tai haavoittuvat.”
”Ja sinä jäit henkiin ja se harmittaa vai?”
”No juuri ja juuri sirpaleet sydämessä kuten muillakin.”
”Saithan siitä prenikankin.”
”Yhden tyhjänpäiväisen tapporahana kyllä.”
”Vapaudenristikö? Sehän on jumalauta arvostettu mitali.”
”Minä sain metallisen, mutta se saksalaisten pomo sai kul-

taisen.”
”Kuka?”
”Jalkaväenkenraali Waldemar Erfurth, joka oli Saksan ase-

voimien edustajana Mannerheimin päämajassa Mikkelissä.”
”Ja se sinua riepoo?”
”Ei lainkaan. Saksalaiskenraalihan varmisti sinnikkäillä ve-



483

toomuksillaan ja vakuutteluillaan epäilevän ja vastahakoisen 
Saksan päämajan antamaan meille aseapua ratkaisevilla het-
killä. Muuten emme olisi selvinneet ilmapuolustuksessakaan. 
Ammukset oli loppua ja tykkejä liian vähän. Niin se vain oli.”

”Miksi sitten?”
”Siksi etten saa näitä tapahtumia pyyhittyä koskaan pois 

mielestäni. Ne ovat iskostuneet sinne liian lujasti. Vasta kuo-
lemassani pääsen niistä eroon.”

”Niin ne sirpaleet sydämessä toimivat!”
Ihmismielen vaikuttaminen maksettiin ihmishengillä, ja se 

oli tehokas ja vaarallinen ase, kuten hänen ”Kämppäkaverinsa” 
ymmärsi sodanjälkeinen kommunismin ihailunsa Jean – Paul 
Sartren ja uusvasemmiston hengessä, joka huipentui vakavaan 
välirikkoon kommunistisen idän kanssa ensin Unkarin mie-
hityksen 1956 ja viimeistään Tsekkoslovakian 1968 tapah-
tumien jälkeen hänen sukupolvessaan. Ne jättivät ”Häneen” 
lähtemättömät jälkensä. Masensi ”Hänet”. Muutti ”Hänen” 
ihailunsa vihaksi, intohimonsa inhoksi. Ja vei ”Häneltä” pit-
käksi aikaa ilon ja motivaation yrittää etsiä sodan hirmut ko-
keneelle ihmiskunnalle inhimillisiä pelastusköysiä – eikä enää 
niiksi naamioituja hirttoköysiä, niin kuin itäblokki ne osasi 
taitavasti muuttaa alistaakseen orjuuttamansa satelliittivaltiot 
rakentamaan sodassa vaurioituneen Neuvostoliiton elintasoa 
siedettävälle tasolle, mihin se ei koskaan ”Hänen” suureksi ih-
meekseen edes apuvoimalla yltänyt.

”Silloin tunsin kuuluvani Leninin halveksimiin ”hyödylli-
siin idiootteihin”, kun me oman edun tavoittelussa teimme 
porvaristolle palveluksia. Leniniä suututtivat ”tieteellisillä” ja 
”taiteellisilla” saavutuksilla professuureja ja apurahoja hank-
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kivat, jotka samalla tekivät poliittisia ja ideologisia palveluk-
sia valtaapitäville ja saivat niistä vastapalkintoja. Lenin kutsui 
meitä myös porvariston intelligenttihännystelijöiksi ja intel-
ligenttirengeiksi. Myöhemmin ”Me” kansan suussa ”punai-
set hyödylliset idiootit” saimme uuden nimen ”vaaralliset ja 
murhaavat idiootit”, kun Gambridgen viisikkona tunnettu ja 
Neuvostoliiton hyväksi vakoillut vakoojajoukko Englannissa 
paljastui valtavan kohun saattelemana. Siihen loppui kommu-
nisminihailu minussa ja ystäväpiirissäni.”

Eikä hän ollut valitettavasti yksin hyväuskoisena idioottina. 
Puolet maailmasta oli. Hän oli hienossa seurassa. Yksi näistä 
hyödyllisistä idiooteista oli kuuluisa filosofi Bertrand Russell, 
joka matkusti vuonna 1920 Moskovaan tapaamaan Leniniä. 
Tapaamisen jälkeen hän kirjoitti, että 1900 - luku tulee jää-
mään historiaan Leninin vuosisatana. Hurmaantuneen Rus-
sellin mukaan Venäjän vallankumous oli yksi suurimmista 
tapahtumista maailmanhistoriassa. Russellin mielestä se ohitti 
merkitykseltään jopa Ranskan vallankumouksen, sillä hänestä 
Venäjän vallankumouksen sankarillisuus sytytti silloin toivon 
valtavan laajan ihmisjoukon sydämissä.

”Minua hävettää ja kaduttaa!”, ”Hän” sanoi jälkeenpäin jat-
kaen.

”Miten hyväuskoisia me olimmekaan. Ihan kuin se ensim-
mäinen mielipiteeni olisi ollut virallinen mielipiteeni, jonka 
jälkeen muodostin vasta oman henkilökohtaisen merkiksi ai-
emmasta kyvyttömyydestäni olla erottamatta totta valheesta, 
ja se oli ollut jämähtämistä siihen, mikä minun olisi pitänyt 
ohittaa, jolloin ajatteluni muodostui menetyksen ja tyhjyyden 
kovertamaksi.”



485

”Hyvä että puhuit tästä juuri noin”, hän sanoi ”Kämppäka-
verilleen”, joka jatkoi.

”Se oli kuin valtameri ilman horisonttia ja pohjaa, joka 
muuttui lopulta pelkäksi sadepisaraksi.”

”Jälkikäteen tiedämme, että asia oli juuri niin kuin ”Hän” 
sen vaistollaan ymmärsi, se oli päinvastoin kuin sitä muille 
mainostettiin, niin kuin asiat aina tuppaavat olemaan, sillä 
totuus voidaan saavuttaa vain maailman ja historian vastakar-
vaisella kohtaamisella.”

Erehtyminen oli inhimillistä ”Hänenkin” kohdallaan. Pla-
ton kuvasi tätä yleistä ongelmaa jo oivallisesti Faidonissa.

”Niin kauan kuin meillä on ruumis ja sielumme on sekaan-
tuneena sellaiseen pahaan, emme koskaan voi täydellisesti saa-
vuttaa sitä mitä kaipaamme, sitä mitä sanomme totuudeksi. 
Ruumiin välttämätön ravitseminen aiheuttaa meille loputto-
masti puuhaa, ja jos lisäksi tulee vielä sairauksia, nekin ovat 
esteenä totuuden etsimisessä”.

Jotain hyvääkin tästä seurasi. Tästä lähin hänen ”Kämppä-
kaverinsa” tutki tarkkaan asioiden taustoja, ennen kuin meni 
medioiden helppoon ansaan antamaan suin päin heti jostain 
kuultuaan ja jotain luettuaan, tuomion tai ylistyksen sellaisille 
asioille, joista ei ollut aikaisemmin kuullut mitään eikä tunte-
nut niitten taustoja tarpeeksi.

”Ei ole olemassa mitään ihmistä suurempaa totuutta”, ”Hän” 
selitti myöhemmin heidän yhteisille ystävilleen, kun he asiaa 
vatvoivat tiheätunnelmaisissa lauantai – illanvietoissaan, joita 
he järjestelivät kotonaan ystävilleen hyvän ruuan ja juomien 
kanssa siitä, miksi hän oli havahtunut.

”He rakentavat sodalle rauhan nimissä. He maksavat enem-
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män kuolemasta kuin elämästä.”
”Miten niin?”
”Miten voisi olla toisin?”
”Sekin oli niin suhteellista ja riippui siitä kuka milloin puhui 

ja mitä. Me olemme täynnä heikkoutta ja erehdyksiä, anta-
kaamme toisille anteeksi typeryytemme, se oli luonnon en-
simmäinen laki.”

”Hänessä” viehätti ilkikurisen jääräpäisyyden vastaansano-
maton viehkeys, samassa kuoressa sunnuntai - ja luonnon-
lapsi, jonka voima piili auktoriteetteja kunnioittamattomassa 
romanttis - traagisessa byronilaisessa nykysankarissa, joka oli 
lapsellisuuttaan kyvytön elämänvalheisiin ja ostettuihin komp-
romisseihin. Heillä sattui juuri sillä kerralla vieraina istumaan 
kaksi hyvää ystäväänsä Tähtitorninmäeltä, jotka olivat ”kaa-
pissa” korkean yhteiskunnallisen asemansa takia. Molemmat 
heistä olivat naimisissa, ja siksi turvassa heterosuojauksen an-
siosta. Toinen heistä oli kansanedustaja ja toinen professori. 
Hän kääntyi vieraittensa puoleen.

”Kuulitte tarinan siitä miten nuorukainen ihailee sodan jäl-
keen pelastajana maailmalle näyttäytyvää isä – Stalinia, jolla oli 
hyviä ja kaiken kattavia suunnitelmia huomisen varalle, eilisen 
varalle, ja kaiken varalta kaikkiin tilanteisiin, vain kohdatak-
seen pettymyksen asioitten oikean puolen paljastuttua hänelle 
ja hänestä kasvaa uuden kurkistusikkunan myötä omaa ajat-
teluaan punnitseva ja lähteensä huolella punnitseva kriittinen 
kansalainen. Mitä mieltä olette: onko hänen kääntymyksensä 
osoitus oikeamielisyydestä, lapsellisuudesta vai helposti vaiku-
tettavasta haaveellisesta mielestä?”

Kaupunki vaikutti iltavalaistuksessa olleen täynnä seikkailuja 
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ja syvistä varjoista esiin sukeltavia kohtalokkaita ja salaperäisiä 
tunnelmia, mutta “HÄN” oli silti levoton, vaikka olikin lajis-
saan harvinaisen itsenäinen selviytyjäseikkailija äärimmäisissä 
olosuhteissa pohjoisen pimeässä ja kylmyydessä. Silti “Hän” 
ei ollut tyytyväinen oikein mihinkään ajan tyranniuden alla.

“Ehkä olin silti tuolloin jonkinsortin vellovien tunteiden 
kamikazelentäjä tai alati tuhoa puoleeni vetävä tuomiopäivän 
katastrofinarkkari”, “Hän” tunnusti. 

Turhaan ”Hän” oli soimannut itseään, sillä mediat hehkut-
tivat vallankumouksen voittoa ylitsepursuavasti. Ja etenkin 
silminnäkijänä itse Lokakuun Vallankumouksessa häärineen 
englantilaistoimittaja John Reedin aiheesta kirjoittama maail-
manlaajuinen menestysteos ”Kymmen päivää, jotka järisytti-
vät maailmaa”.´1900-luvun ehkä merkittävän filosofi, Ludvig 
Wittgenstein, kiinnostui myös bolsevikkien yhteiskunnallisesta 
kokeilusta ja matkusti Neuvosto - Venäjälle keskustelemaan 
sikäläisten filosofien kanssa. Sen jälkeen hän halusi muuttaa 
kokonaan Neuvosto - Venäjälle, valmisti passin ja viisumin 
kuntoon, mutta Lenin oli jo kuollut ja Stalin ottanut vallan 
eikä Wittgensteinia enää kiinnostanut lähteä Stalinin maahan. 
Tieteiskirjailija Herbert Wells ihmetteli ”Kremlin pienen haa-
veilijan” kykyä nähdä tulevaisuuteen: Venäjästä kasvaisi hänen 
mukaansa nopeasti sosialistinen teollistunut suurvalta, mistä 
lähetetään ihmisiä avaruuteen, lukutaidottomuus poistettaisiin 
ja koko maa sähköistettäisiin. Wellsin mielestä tämän kaltai-
siin saavutuksiin tarvittaisiin takapajuisessa vanhassa Venäjällä 
vähintään tuhat vuotta.

”En enää tämän jälkeen uskonut ”halpojen matkaoppait-
ten” tylsiin vakuutteluihin mielenkiinnottomien paikkojen 
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ihmeellisistä tarinoista, vaan halusin itse tutkimalla, erehty-
mällä ja eksymällä löytää mahdollisen kaikki piilossa lymyä-
vät sateenkaaren värit mahdottomasta, jotka elämäni ihmiset 
olivat pyyteettömästi elämänhauskuuden tähden itse ilman 
hyötymistarkoitusta maalannet oman elämänsä arvoituksien 
loppumattomilla taivaanväreillä.”

Kukaan ei ole halunnut tai osannut puuttua hänen hen-
kilökohtaisessa elämässään syvälle juurtuneisiin ideologisiin 
valtavirtoihin, jotka pohjimmiltaan kyntivät syvällä fasismin 
ulkoisessa viehätyksessä oikeiston äärilaidoilla. Tämä puoli on 
peitelty Tom of Finlandista visusti piiloon niin taidehistorial-
lisissa tutkimuksissa, kuin hänestä kertovissa henkilökirjoissa-
kin. Ja lisäksi vielä hänen taidenäyttelyjensä yhteydessä – erityi-
sesti vaarallisen viehätyksen salaperäinen ihailu Natsi – Saksaa 
kohtaan, samoin kuin heidän sadomasokismiin röyhkeästi yl-
lättäneet väkivaltaan tihkuneet SS - univormunsa, väittäähän 
hän sisarensa epäilyistä huolimatta olleensa 16-vuotiaana ke-
sällä 1936 poikasena samaan aikaan Berliinissä pari kuukautta 
saksaa opiskelemassa, kun siellä järjestettiin Leni Riefenstalin 
elokuvaksi jälkipolville ikuistamat Hitlerin Olympialaiset.

”Meillä kaikilla oli taipumus nähdä elämämme tarinana, jos-
sa on ripaus romantiikkaa, niin minullakin, siksi olin omaan 
tyypillisen tapaani kirjoittanut nämä “salaiset muistelmani” 
rakkautta itsestään ja ympäristöstään korkeampana totuutena 
etsivän poikkeushenkilön kiirastulessa kärventyneiksi epäile-
viksi tunnustuksiksi. Ja samalla halunnut paljastaa epätoivoi-
siksi yrityksiksi jääneet yleviin sanoihin piilotetut itsepetokset 
sekä ovela viekkaus Tom of Finlandin omaa sisäistä totuutta 
vastaan. Näissä prosesseissa oli mielestäni todennäköisesti sitä 
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samaa pinnanalaista viipyilevää odotusta ja epäröintiä, kuin 
mitä kaikkien muittenkin samanlaisten salaperäisessä mielessä 
on täytynyt olla, jotta he olisivat aamuisin voineet katsoa pei-
likuvaansa rauhallisesti mieli tyynenä - muuta yhteistä kuin 
faktat, syntymät, kuolemat ja sen välillä minulle tapahtuneet 
hurjasti mieltä myllertäneet tosiasiat, ei tässä romaanissa ole 
minusta tehtyyn valheelliseen homolegendaan, jonka porno-
grafisena alter egona me näemmä vielä pitkään ympäri maail-
maa Tom of Finlandin.”

Tätä tositarinaa ei ole kukaan muu missään eikä koskaan 
kuullut.

”Päästyäni ylioppilaaksi 1939 aloitin kotoa käsin opinnot 
myynti – ja mainoskoulussa, mutta opiskelu ei ollut sitä mitä 
halusin, se oli vain bisnestä, bisnestä ja bisnestä, minä halusin 
olla oikea taiteilija. Tämä oli tosiasia, joka oli koko ajan takana-
ni vaanimassa odottamassa omaa mahdollisuuttaan. Talvisodan 
olin isosiskon kirjakaupassa avustamassa Turun Nummenmä-
essä, ja aloin lukea kirjoja oikein urakalla kun muuta teke-
mistä ei ollut ja minua vaivasi yleinen levottomuus; taidetta, 
musiikista ja kaunokirjallisuutta, kaikkea mahdollista kuivaa 
ja jännittävää, asiallista ja juoruilevaa sekaisin niin, että kirjai-
met oikein pomppivat riemukkaina silmieni edessä soittamassa 
omaa sinfoniaansa maailman ihmetyksien kunniaksi.”

Sodasta oli jotain hyötyäkin hänelle.
”Kirjoista oli paljon hyötyä, sillä aloin tuntea itseni päivä päi-

vältä enemmän taiteilijaksi enemmän kuin mainosmieheksi tai 
myyjäksi. Sodan aikaan piirsin armeijakavereistani muotokuvia 
lyijy – ja mustekynillä. Sodan jälkeen järjestetyssä sotilastaiteen 
näyttelyssä niitä oli mukana parisen kymmentä. Mutta ainoa 
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joka niistä on jäljellä, koska lahjoitin kaiken pois, usein komeil-
le malleille, oli Viipurinlahden lopputaisteluissa keväällä 1944 
majoituspaikkanamme olleen korsun akvarelliväritetty liitu-
piirros. Vapaa – aikana, jota oli paljon, sillä taistelut ja ilma-
hyökkäykset sattuivat aina keskitetysti, kuuntelimme radiosta 
musiikkia ja selailimme pilapiirroksia ja sarjakuvia lukuisista 
lehdistä kuten ”Aseveljestä ja Hopeatorvesta” sekä Tammen 
julkaisemasta ”Hepokatista”, missä mm. Joel Räsäsen haikea 
”Topi Toimelias” eli omalla tavallaan kaiken rytinän ja kaaok-
sen keskellä. Jotkut olivat täyttä taidetta kuten mm. Tk-piirtäjä 
Alexander Lindbergin ”Pilottien kämppä” elokuussa 1943 sekä 
Eeli Jaatisen kansi ”Hurtti – Ukkoon: Hiljainen hetki siellä 
jossakin” 10/1943”. Paras sarjakuva oli ”Ismo Lento” - sarja-
kuvan rajaseudun poika, joka joutui koko ajan hankaluuksiin 
veli venäläisen kanssa. Tunnetuin piirtäjä oli tk-piirtäjä Erkki 
Tanttu, joka piirsi myös kuvia sotilaista, oli tehnyt aiemmin 
tunnetuksi ”Rymy - Eetun”, tuon muhkeavartaloinen suoje-
luskuntamiehen, jonka kaikki sotilaat tunsivat hyvin ja pitivät 
hänestä kovasti kuului sitten valkoisiin tai punaisiin.

Kaikki kaupungit olivat täysin pimeinä ja siksi seksuaalisesti 
kiihottavia. Joskus oli kuolemanhiljaista. Siellä täällä kuului 
vain yksinäisen koiran haukahdus tai auton ääni. Hän kul-
ki öisin iltalomillaan ympäri pimennytä kaupunkia. Hänen 
eteeni avautui luotaantyöntävänä viheliäinen kinttupolku, 
hän kompastui pimeässä ja oli nyrjäyttää nilkkansa aluksi 
ennen kuin oppi pimeässä kulkemaan ja näkemään eteensä 
pienen harjoittelun ja alkuhapuilun jälkeen. Tällä tavalla hän 
lähti iltaisin ulos vaeltelemaan päämärättömästi ennen tun-
temattomiin paikkoihin seksiä etsimässä, samaan aikaan kun 



491

taivaalta tippuivat venäläiskoneiden levittämät lentolehtiset, 
missä ”pyöveli Mannerheim oli englantilaisten pankkiirien 
käskyläinen, joka sai heiltä kultaa tappamistaan suomalaisista 
työläisistä ja talonpojista”. Samoilla kaduilla hiippaili muita-
kin samoissa aikeissa olleita sotilaita ja merimiehiä. Seksi sinne 
veti kaikkia kuolemanpelosta jäykkinä olevia miehiä, koskaan 
ei tiennyt kuoliko huomenna vai jo tänään. Siksi uskallettiin 
estoitta panna missä vain toisen hyvännäköisen soltun sattui 
tapaamaan kun kiinnijäämisen pelkoa ei ollut, eihän pimen-
nyksessä kukaan uskaltanut sytyttää muuta kuin tupakan ja 
senkin turvallisesti kädensuojassa.

”Osallistuin hyvin verisiin Viipurinlahdella taisteluihin 
30.6-4.9.1944 joista en halua puhua enkä muistella. Minut 
kotiutettiin lopullisesti 17.11.1944. Sodan jälkeen muutin py-
syvästi Helsinkiin ja suoritin loppuun sen perhanan myynti - ja 
mainoskoulun, jonka olin aloittanut sotaa ennen saadakseni 
itselleni kunniallisen ammatin, jolla elättää itseni ja taiteilija-
haaveeni sekä piirtäjänä että pianistina. Musiikkiharrastukses-
tani oli kehittynyt pikkuhiljaa toinen ammattini uurastaessani 
omien sävellysteni, joiden äänimaailma muodostui vapaasti 
improvisoiden paralleeleista ja antagonistisista virroista, ja pia-
nonsoiton parissa myös armeija – aikoinani hyvin ahkerasti 
näin tuloksia saaden, sillä heti sodan jälkeen pääsin Sibelius 
– Akatemiaan opiskelemaan, pursusin iloa ja vimmaa, etsin 
ilon ja surun rajalinjaa taiteen keinoin. Kaikki oli yhtäkkiä 
mullin mallin. Soita jätti arpensa ja teki yksinäiseksi ja juu-
rettomaksi. Mennyt maailma ja menetykset painoivat silmien 
edessä enemmän kuin nykyisyys tai tulevaisuus. Kaikki tuntui 
jotenkin tahmealta.”
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Hänestä tuntui kuin olisi matkustanut ajassa taaksepäin 
nähden kaikki menneet tapahtumat jotenkin hieman eri ta-
valla kuin oli ne itse kokenut, ihan kuin jonkun toisen silmin.

”Tein kaiken niin kuin pitikin tavallisessa arjessa. Kävin 
kaupassa, uimassa Yrjönkadun uimahallissa normaaliin tapaa-
ni, soitin ja sävelsin. Olin ihan kuin mikään ei olisi minussa 
tai ympärilläni muuttunut mihinkään. Ja jos elokuvia ei olisi 
silloin ollut, en tiedä mitä olisin tehnyt. Elokuvat toivat loh-
tua ja antoivat mahdollisuuden unelmoida. Sitä paitsi vapaa 
- aikoinani istuin aina Etelä – Esplandilla sijaitsevassa Kit Ca-
tissa tai vastakkaisella puolella puistoa, Pohjois - Esplanadilla 
sijainneessa La Scalassa, nonstopp – näytöksissä myös muista 
syistä, sillä siellä näytti istuvan myös sodanaikaisia runkkuka-
vereitani seuraa salaisesti etsimässä nyt, kun Ruotsalaisen teat-
terin pisuaari oli menetetty, ja valojen pilaamalla Esplanadilla 
ei uskaltanut iltaisin tehdä suoria iskuyrityksiä toisille miehil-
le. Joskus istuin myös Astorissa Isolla – Robertinkadulla tai 
Adlonissa Runeberginkadulla, harvemmin muualla keskustan 
lähellä sijanneissa elokuvateattereissa, kuten Ritzissä Eteläisel-
lä Hesperiankadulla, tai Elyseessä Kalevankadulla ja Astrassa 
Tunturikadulla.”

Homopuistoihin alettiin tehdä ratsioita ja yleinen paniikki 
homojen keskuudessa levisi ikävästi samaan aikaan kun aiem-
min leimallisena piirteenä Helsingin yöllisessä homoelämässä 
ollut “avaramielinen heimomentaliteetti ja portti toiseen to-
dellisuuteen” hänen mielestään katosivat. Sodan jälkeen hän 
vasta tajusi, etteivät kaikki joiden kanssa hän oli sodan aikana 
nussinut, olleetkaan ehkä homoja, kun häntä vastaan tuli vai-
mojensa ja lastensa kanssa tuttuja naamoja.
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”Silloin aloin miettiä homoutta syvällisemmin omaltakin 
kohdaltani sekä homoseksualismin ja homososiaalisuuden 
eroa, olinhan itse ollut paljon erilaisissa illanvietoissa ja seu-
rapiireissä suosittu hameväen keskuudessa ja tavannut toisia 
samanlaisia miehiä, joista olin ollut aistinani samaa henkeä 
ja salaliittolaisuutta katseissa ja ilmeissä ja tavassa puhua vih-
jaillen omasta kätketystä himosta ja halustaan, miehiä joiden 
kanssa olen saavuttanut niin hyvän yhteisymmärryksen, että 
kaikki muu on sulanut ympäriltämme, erityisesti naiset, niin 
että intohimoisen olemuksemme himojen kohde ei ole ollut 
nainen vaan toinen mies, olematta seksuaalinen tai päätymättä 
siihen että olisimme nussineet keskenämme. Tämä miehinen 
eroottinen vapaamatkustaminen loppui kuin seinään heti so-
dan jälkeen, jolloin ankea puritaanisuus ja opettajien selkäy-
timiin tiukasti piiskaama moraalimaailma nousi maasta esiin. 
Sen jälkeen alkoi eriytyminen ja pysymme kummatkin omissa 
leireissämme, niin homot kuin heterotkin.”

Tämän jälkeen miesten välisestä kommunikoinnista tuli to-
tisinta totta eikä pienelle, rajat ylittävälle flirtille, puhumatta-
kaan vihjailevalle homohuumorille, joka hävisi täysin miesten 
keskinäisistä illanvietoista ja saunailtojen jatkoilta jonnekin 
pään yläpuolelle Demokleen miekan tavoin keikkumaan, ol-
lut enää sijaa. Ja silti riittävän kauas myrskypilvinä valmiina 
räjähtämään täydeksi myrskyksi pienestäkin väärin lausutusta 
sanasta tai vihjailevasta katseesta.

”Miten kaipasinkaan juuri heitä, sillä he olivat niitä kunnon 
miehiä, joista jokainen homo haaveili. Ei kukaan halunnut olla 
siskosten kanssa, eivät edes samanlaiset. Ne olivat kuin naisia, 
huonompi painos vain. Hyljeksittyjä, kovaäänisiä ja karkeita 
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lumppuja, jotka näyttivät naisiksi pukeutuneilta hevosmiehiltä 
pitkine käsineen ja isoine kengännumeroineen. Naamassaan 
parransänkeä halvan ihomaalin alta paljastuen. Oikeat miehet 
olivat oikean miehen näköisiä. Omien sanojensa mukaan he 
olivat heteroita, mutta avoimia tarpeen tulleen laajentumaan 
kaikkiin suuntiin kun muuta ei ollut, tai tilaisuus koitti. Mutta 
varsinaisia homoja he eivät olleet, ainakaan maassa silloin niin 
yleisiä heteroita leikkiviä homoja, biseksuaaleista puhumatta-
kaan. He olivat heteroita ja sillä siisti. Miehiä, joilla oli naiset 
ja omat perheet, isot kullit ja valtava seksuaalinen ruokahalu. 
Mutta nyt se kaikki oli loppu emmekä enää muutamaa har-
vaa poikkeusta lukuun ottamatta saaneet maistaa aitoa miehen 
kullia, sillä enää ei hypelty rajojen toisille puolille kun ei ollut 
sotaa ja huutavaa pulaa kaikesta.”

Hän muisteli sodanaikaisia harharetkiään pimennysten aika-
na kun ei nähnyt kunnolla eteensä ja hälytyssireenit ulvoivat, 
kun vihollisen lentokoneiden ääni alkoi inistä pahaenteisesti 
korvissa lähestyvän hyttysparven tavoin. Ja kun pommit sitten 
putoilivat hieman kauempana, hän oli saanut aiemmin tunte-
mattomista miehistä parasta seksiä; kirveellä veistetyn komeista 
ja öljylle haisseista raavaista, kaikenlaisista suomalaisista mie-
histä; upseereista, sotilaista, toimistotyöntekijöistä, kuljettajis-
ta, apumiehistä, opiskelijoista, taiteilijoista ja maalaisista, jotka 
antoivat pelko perseessä ja paskat housuissa luullessaan viimei-
sen hetkensä koittaneen kopeloida ja runkata kullejaan laueten 
melkein salamannopeasti. Sodan aikana homot ja homostelu 
oli miesten hommaa. Sodan jälkeen kaikki muuttui ja heterot 
ja miehiset miehet, joka usein tarkoitti samaa, hävisivät yht-
äkkiä kuviosta ja tilalle tuli naisellisia kikattajia ja parfyymin-
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tuoksuisia kokotteja, jotka pilasivat hänen mielestään aiemmin 
niin kiihottavan ja hyvän asian.

”Yritin pari kertaa puuhata niiden kanssa seksijuttuja, mutta 
eihän siitä mitään tullut. Sitten onnekseni tapasin yhden rak-
samiehen, joka iski minut Tähtitornimäellä ja vei mukanaan 
Kaivopuiston varjoihin. Se oli kova ja karski mies, joka ei ha-
lunnut mitään lämpöä tai normaalia seksisuhdetta, vaan oli 
väkivaltainen raiskaten minut brutaalisti melkein seisaaltaan. 
Hän haisi ja oli likaista likaisempi, kurjista kurjempi. Ja silti 
hän viehätti minua eroottisesti, saaden minussa aikaan valtavan 
kiihkon. Pidin hänestä kovasti. Meillä oli hauskaa ja tästä ta-
pauksesta rohkaistuneena muutin piirrostapaani. Yksi kunnon 
miehinen pano, ja muutuin itse miehiseksi mieheksi, joka alkoi 
nähdä enää ympärillään vain samanlaisia tai oikeammin: vielä 
heistä sata kertaa paranneltuja versioita, missä he olivat muut-
tuneet jo Tom of Finlandille tyypillisiksi supermiehiksi isoine 
kulleineen. Varhaiset piirrokseni tukkilaisista olivat olleet sii-
hen asti Enckellin vaikutuksesta faunimaisen suloisia adonis-
nuorukaisia, joilla ei parta vielä kasvanut. Nyt aloin piirtää 
Tom of Finlandeja, joille jokaisella halusin istuttaa piirrokseeni 
paljain silmin havaittavan samanlaisen heteromaisen lookin, 
miehisen puhtaan himon komeasti istuvaan treenattuun at-
leettivartaloon, suloisiin pojan tai komeisiin miehenkasvoihin 
istutettuina.”

Kaikkialla oli harmaata, pölyistä, rikkirevittyä, rumaa ja 
ahdistavaa. Epätoivoisilta kaiken tämän keskeltä näyttäneiden 
ihmisten kasvoilta oli hävinnyt viimeinenkin hymy ja toivon-
kipinä. Elämä oli muuttunut mollivoittoisiksi; suut olivat 
mutrussa, hartiat lysyssä ja huonoissa vaatteissa läpi ikävän ja 
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harmaan kaupungin laahustaneet, sodassa selvinneet muoto - 
ja tunnepuolet, entiset paremmat ja johtavat piirit. He, jotka 
nyt vuorostaan kärsivät puutteen ja sairauksien lisäksi huonoa 
omaatuntoa siitä, että juuri olivat selvinneet eikä se joku rakas 
ystävä tai joku muu suvusta, jonka he olivat sodan melskeissä 
ikuisesti menettäneet; yrittivät nyt vain siipirikkoina perustaa 
perheitä ja nähdä sumun keskeltä valoa selvitäkseen edes jo-
tenkuten säällisesti ylitsepääsemättömältä näyttävästä urakasta 
maksaa kohtuuttomilta tuntuvat sotakorvaukset sodassa hävi-
tylle ja vihatulle viholliselle.

”Luultiin että oltiin voittamattomia!”
”Mitä sinä sillä mahdat oikein tarkoittaa?”
”Totuutta, jota minulle ei ennen ollut.”
”Puhun ihan toisesta asiasta.”
”Nyt en oikein ymmärrä.”
”Meidänhän piti puhua sodasta eikä kummallisista haaveis-

ta.”
”Se oli sinun heiniäsi.”
”Että asiat pysyivät jotenkuten hanskassa.”
”Sattuiko jotain?”
”Yksi maailma menetettiin ja tilalle tuli tyhjyys.”
”Sillä siisti.”
”Minä vielä yritin.”
”Nyt muistan sen minkä äsken unohdin.”
”Että taistelimme juuri siksi ettet unohtaisi.”
”Ettei meitä kukaan nujerra.”
”Että selviämme tuli sitten mitä tuli.”
”Mutta mitä siinä lopulta kävi?”
”Me hävisimme sittenkin ja maksoimme yksinämme ison 
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laskun siitä.”
”Eikä meistä kukaan selvinnyt rauhan jälkeen kunnialla pää 

pystyssä oli sitten homo tai hetero.”
”Mitä meistä sitten tuli?”
”Isänmaan tulevaisuudelle vaarallisia kiihkoilijoita, joista 

piti päästä nopeasti eroon. Kansantaloudelle rasitteiksi nous-
seita työhön kykenemättöminä sotainvalideja. Naapurustoaan 
häiritseviä sekopäisiä narkkareita. Työtä vieroksuvia möliseviä 
juoppoja. Perheitään terrorisoivia hulluja sekopäitä. Kommu-
nistien sylkykuppeja ja valtiollisen poliisin öisten kuulustelujen 
väsyttämiä turhien salaisuuksien kantajia.”

Kaiken tämän surun ja häpeän keskellä vielä yrittää jälleen 
rakentaa pommitetut kaupungit ja yrittää kasvattaa lapset tasa-
painoisiksi, olla olemassa kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan 
heille, vaikka ympärillä kohisi koskenpauhun tavoin vaaralli-
sesti mahorkalle ja vodkalle haiseva ryssänhelvetti, punainen 
vaara ja YYA – sopimuksen muodossa kaulaan heitetty myllyn-
kivi merkiksi muulle maailmalle, miten ryssä sai tästä lähin ha-
luamansa vaikka väkisin, jatkaen tauon jälkeen vain sitä samaa 
orjuuttamista, mihin sortovuosien aikaan maassa oli totuttu jo 
aiemmin valkoisen tsaarin ja nyt punaisen tsaarin yhtä kovissa 
ja armottomissa käsissä.

”Minä valitsin sinut.”
”Mihin.”
”Tähän hommaan, että kasvaisit täyteen mittaasi.”
”Miksi?”
”Siksi, että jonkun täytyy muistaa ja kertoa mitä meille sil-

loin oikein tapahtui.”
”Missä?”
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”Sinun ja minun mielessä. Ei muuta. Sekin riitti.”
”Yritit siis sanoa, että olimme molemmat mielikuvituksen 

keksintöä?”
”Juuri niin ja vielä itsekin kuvitteellisen hahmon.”
”Kenen?”
”Tom of Finlandin. Sehän olin minä! Minäkin yritin joten-

kuten sinnitellä omien kauhukuvieni ja ympärilläni vellovan 
todellisuuden puristuksessa. Mutta se oli vain tarkoin harkittua 
pintaa. Etten olisi luisunut kaltevalle pinnalle ja menettänyt 
otetta itseeni. Sitä eniten pelkäsin. Romahtanut tai jämähtänyt 
paikoilleni. Olin sitä varten harjoitellut tiukasti kotona peilin 
edessä. Etten olisi paljastunut muille. Ettei sisäinen suruni oli-
si näkynyt päällepäin. Etteivät itkettyneet silmäni olisi loista-
neet suurina lautasina kaikkien säälittävinä. Ettei minusta olisi 
haissut läpi se löyhkä, mikä paljasti samanlaisissa kärsimyksen, 
surkeuden, selittelyn, valehtelun, minäongelmat, nimittelyt, 
vähättelyt, vyönalaiset iskut, vihan, pilkan, ja sen halveksun-
nan kun ensimmäinen tyrmäys, murhaava katse tai ylimieli-
nen olankohautus sattui munaskuita myöten kuin maksaan 
porautunut tikari. Siksi minä tarvitsin uuden menneisyyden. 
Uudet ajatukset tarvitsevat aina uuden menneisyyden elääk-
seen huomisessa.”

Jokin naksahti silloin hänen päässään lopullisesti, vähän sa-
malla tavalla kuin elämässä olisi ollut kysymys vain sattuman-
varaisesta oikullisuudesta ennen olevan ja jälkeen tulevan välil-
lä, koska mikään ei oikeasti muuttunut kuin heidän jatkuvasti 
hajonnut mielensä, ja hajonnut todellisuutensa heidän ympä-
rillään. Ja sen tajuaminen, että elämä toisi tullessaan enemmän 
pettymyksiä kuin mielihyvää; vanhan maailman hellimä ajatus 
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ihmisten korkeimmasta päämäärästä valjastaa kaikki voimava-
ransa toistensa palvelemiseen oli täyttä puppua.

Juuri tämän takia he olivat tuomittuja ikuisesti kantamaan 
sisällään näkymättömiä nöyryytyksen psykoottisia kahleita 
kaikkialla missä liikkuivat, sen lisäksi että he joutuivat näytte-
lemään toista kuin olivat selviytyäkseen ja piilottaakseen muilta 
oman todellisen minänsä.

”Minä olin laskenut jalkani siihen kohtaan elämää, jonka 
toiselle puolelle ei saanut mennä, jos halusi palata takaisin. Elä-
mä, joka oli kun rytmitön runo, missä sanoilla ei ollut niin vä-
liä. Ehkä julkinen minäni siksi pakosta selviytyäkseen ihmisenä 
jotenkuten näissä ruumiita täynnä olevissa juoksuhaudoissa, 
mielisteli aina tiukan paikan tullen tottumuksesta alakynnessä 
kiusaajiaan. Ehkä siksi minun piti olla muita etevämpi ja pär-
jätä paremmin. Olin nimittäin unohtanut kuka ja miksi olin 
sellainen kuin olin ollut aiemmin. Ehkä siksi minulla ei ollut 
ystäviä, etten olisi jaksanut olla heidän kanssaan alastomana 
ilman suojaavia naamareita. Etten olisi paljastunut heille, et-
ten tuntenut mitään. Että osasin vain vihata heidän jatkuvaa 
tarvettaan anteeksipyyntöön, tai ajatusta miksi kaiken tämän 
teki niin kuin teki. En osannut tuolloin vielä päättää kumpi 
huonoista vaihtoehdoista olisi ollut huonompi; se että annoin 
asioitten olla niin kuin ne olivat, tai kuten niitten luulin olevan 
ympärilläni, vai että olisin itse yrittänyt niitä väkivalloin muut-
taa sellaisiksi, joitten olisin niitten halunnut olla sen jälkeen 
kun asiat ikään kuin vain tapahtuivat minulle niin kuin ne 
tapahtuivat. Olin kaiken tämän keskellä kuin kaarnavene vir-
ran vietävinä alusta loppuun voimatta itse tehdä niille mitään 
miettien voimattomana, kääntäisinkö kylkeä vai antaisinko 
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kellon soida itsensä väsyksiin.”
He olivat yhdessä nähneet Kansallisteatterissa Tsehovin 

Kolme sisarusta. Näytelmän jälkeen puhuessaan keskenään, 
he huomasivat elämiensä olevan kuin hullu matka järjen ja 
arjen tuolle puolen, ihan kuin Tsehovin Kolmessa Sisaressa, 
missä elämä, nuoruus ja onni olivat imeytyneet vanhan talon 
ikkunoihin ja talon kaikkiin muihin osiin pysyvästi, niin että 
ne elivät omaa elämäänsä muiden jo hävittyä kuten Ljubov Ra-
venskajan lopullisen menetyksen hetki kun hän koki voimak-
kaan kiintymyksen ja välittömän selvyyden, toistaessaan hiljaa 
mielessään kristallinkirkasta elämänsanomaansa, hetki ennen 
vajoamistaan johonkin ei ihan selvään, ja ei ihan tunnistetta-
vaan pimeään, ihan kuin hän ei olisi koskaan ennen nähnyt 
millaiset seinät maailmalla kaikessa ihanuudessaan oikeasti oli-
vatkaan, kun hän katsoi niitä ahnailla silmillään pitkän matkan 
päästä hellällä rakkaudella, ja jo nyt kauas siitä poisliuenneita 
elämänmuistojaan.

”Liikuin siipi maassa laahaten pitkään sodan jälkeen ihan 
kuten kaikki muutkin surevat suomalaiset. Piti vain kestää kun 
oli pakko. Taivuimme, mutta emme taittuneet vaikka mak-
soimmekin sodasta inhimillisesti katsottuna hurjan hinnan, 
sillä henkinen jälkipyykki teki meistä monesta aika sekavia 
selviytyjiä, ja aivan liian kovan kurin alle alistuneita sinnit-
telijöitä. Näin silmissäni vieläkin, miten parhaita kavereitani 
ammuttiin vierestä tohjoksi, vatsat auki ja päät tohjona. Ei 
voinut mitään, nämä asiat kummittelivat koko ajan päässäni 
ja unissani, enkä niistä ole vieläkään päässyt eroon. Olin koko 
ajan säikky ja hieman alavireisen synkkä kun näitä komeita 
poikia parhaassa mieskunnossaan ajattelin. Ja sitä että ne eivät 
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kai koskaan saaneet olla miehen kanssa, vaikka olisivat ehkä 
jotkut niin tahtoneetkin.”

Hän tiesi hyvin ettei mikään X voinut olla yhtä aikaa A ja 
ei - A eri asennoissa, vaikka omaksuimme tottumuksen elää 
jo ennen kuin olimme tottuneet ajattelemaan, koska hänen 
mielestään harhaanjohtava ruumiimme ankkuroi meidät maa-
ilmaan johon meidät oli heitetty. Ja se mihin synnyimme, mää-
räsi ajattelumme ja mielipiteemme hyvin pitkälle: sillä tavalla 
olimme sidoksissa itseemme ja mukanamme kantamiimme 
muistoihin.

”Siksi en voinut pitkään aikaan itse liikkua kaupungilla. Joka 
paikka muistutti minua sodan aikaisista saksalaisista sotilaista, 
joitten kanssa olin ollut lähemmissä tekemisissä, kuten se yksi 
kerta kun olin taas kyttäillyt komeita saksalaisupseereita siinä 
hotelli Kämpin kohdalla. Ja kun sitten yksi tosikomea lentäjä 
tuli juttelemaan kanssani. Kysyi osaanko saksaa? No joo osasin 
tietenkin, olinhan sitä koulussa lukenut, ja ollut sitä Berliinissä 
kesällä 1936 opiskelemassa vastasin sille. Ja se sanoi olevansa 
itse kotoisin Berliinistä, ties vaikka silloin olisi nähty siellä, se 
vitsaili ja vinkkasi silmää kysyen oliko tyttöjä saatavilla? Vasta-
sin sille, ettei. Valehtelin sille tietenkin koska halusin sen itsel-
leni siksi yöksi. Ja sitten rohkaistuin kun se oli niin ylimaallisen 
komea. Ja sanoin sille sitten että poikia olisi toki aina saatavilla 
Berliinin tapaan, ja se suostui ilokseni, nyökkäsi vaan ja vastasi, 
että kyllä sekin käy, oli jo kokemuksia niistä hommista Ber-
liinissä. Sitten kierrettiin käsikynkkää Esplanadia kun oltiin 
molemmat pienessä hiprakassa, eikä tuolloin tarvinnut pelätä 
tällaisen toverillisen ystävyyden julkisessa näyttämisessä maata 
pelastamaan ja suojelemaan tulleen aseveljen kesken. Käytiin 
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ensin runkuilla Ruotsalaisen teatterin vessassa. Lopulta pää-
dyttiin Kaivopuiston rantaan, jossa alettiin heti tosihommiin.”

Tuntematon saksalaisupseeri oli hänen elämänsä rakkaus ja 
kokemus, joka ei häneltä koskaan unohtunut.

”Kyllä se oli komea. Voi juku, tosi komea. Seuraavanakin ja 
sitä seuraavanakin päivänä sitä odotin samalla paikalla, mut-
ta sitten piti mennä komentopaikalleni. En enää nähnyt sitä, 
mutta asioidessani seuraavalla viikolla Suomenlinnan esikun-
nassa, näin listan pudotetuista saksalaiskoneista ja hänen ni-
mensä siellä. Olin ihan järkyttynyt enkä tiennyt mitä tehdä. 
Olin niin masentunut ja kuva hänestä iskostunut takaraivooni, 
etten käynyt moneen viikkoon missään. Istuin vain hiljaa pai-
koillani hammasta purren ja häntä surren.”

Hän ei jäänyt kauaksi suremaan yhden ohimennen yössä 
tapaamansa upseerin kohtaloa, vaan etsi uusia tilalle niin ettei 
päässyt unohtamaan omaa itseään ja omia tarpeitaan.

”Sodan jälkeen Helsinkiin tuli sitten iso liuta aasialaisperäi-
siä venäläisiä, tosi miehekkäitä ja kiimaisia, jotka seisoivat aina 
Tähtitorninmäellä kalu kädessä valmiina hommiin. Oli vain 
yritettävä osata tehdä eroa ihmisten ja asioiden välillä, vaikka 
se tuntuikin aluksi mahdottomalta ja soti luontoani vastaan. 
Ne halusivat vaan nussia ja runkata, ei mitään hempeilyjä, 
pussailuja tai muita naismaisia lääppimisiä. Toisi karjuja ja pe-
lottavan näköisiä, mutta niin hyviä nussimaan, että ne olivat 
tähtitorninmäkeläisten mielissä hyvin haluttuja seksipuuhiin. 
Ja aina kun sen sellainen ilmestyi puskista luoksemme, niitten 
luokse ihan jonotettiin, jolleivät ne tulleet ryhmissä, niin kuin 
ne yleensä turvallisuussyistä tulivat, sillä joku venäläissotilas 
oli aikaisemmin näillä kulmilla posautettu kuoliaaksi varoituk-
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seksi vastarinnan elämisestä vahvana ja pelottavana voimana 
isänmaallisten ihmisten keskuudessa.”

Myöhemmin hän sai heistä materiaalia piirroksiinsa, joita 
uskalsi piirtää vasta pitkän ajan päästä paperille.

”Aloin piirtää riettaita homokuvani, mitkä kierisivät kädestä 
käteen. Aluksi ne olivat värikuvia, joita olin tehnyt sakuroilla 
ja tussilla. Näytin niitä kaikkialla homopaikoissa, ja ne alkoi-
vat kiinnostaa poikia ja miehiä, joten aloin tehdä niitä lisää ja 
myydä niitä halukkaille nimellistä korvausta vastaan. Joskus 
minulta jopa kysyttiin näistä kuvista. Niitä he halusivat an-
taa salaisiksi lahjoiksi toisilleen. Muuten koko kaupunki oli 
muuttunut minulle vieraaksi, jotenkin pelottavan asialliseksi ja 
ilottomaksi vaaran tunnun ja univormujen kadottua kaupun-
kikuvasta; enää ei ollut niitä ihania ja seksiä täynnä tihkuvia 
pimennyksiä, eivätkä henkensä kaupalla kuin viimeistä päivää 
eläneet heteromiehet, niin kuin sota – aikana, tarjonneet au-
liisti sulojaan hipelöitäviksi pusikoissa ja metsissä, ja missä vain 
liikkuivatkin. Kaikki tämä vaarallinen ihanuus oli nyt kadon-
nut rauhan saavuttua ja arjen uurastuksen alettua. Ja meille 
miehistä pitäneille miehisille homoille koitti ankeat ajat, kun 
aiempi raju miehinen maailma pisti yks kaks pillit pussiin, ja 
alkoi yhtenä armeijana rakentamaan yhdessä maata perheenisi-
nä eteenpäin. Eikä heillä ollut luonnollisesti enää aikaa leikkiä 
miesten univormuleikkejä kanssamme, samalla kun koko maa 
alkoi haista vauvanvaipoille, pullalle ja muille naiseen liittyville 
tuoksuille Hangosta Utsjoelle kilkatuksen tahdissa jolla maata 
jälleen rakennettiin hurjaa vauhtia takaisin sotien edeltämälle 
tasolla ja vähän ajan kuluttua jo hieman ylikin.”

Taustalla vaikuttivat asioiden ja ihmisten välillä näkymättö-
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mät vaijerit, jotka joko vetivät puoleensa tai työnsivät pois, sillä 
hänen kohtalokkaita ihmisiään tuntui erottavan ja yhdistävän 
voimat, mitkä olivat heiltä toisiltaan, ja joskus myös heiltä it-
seltäänkin visusti piilossa. Muistot eivät olleet hänelle mikään 
taikakalu mikä ratkaisisi kaiken, mutta sitä kurkistusikkunaa 
laajentamalla hän pystyi kurkistamaan asioiden taakse näh-
däkseen itsensä takaapäin. Ja vaikka heiltä, joita aika riepotteli 
kovasti, myös eniten vaadittiin kestävyyttä ja kärsivällisyyttä, 
he usein myös ensimmäisinä oppivat menetystensä keskellä 
ymmärtämään pelin hengen, kuten hän, että näitä juttuja tuli 
ja meni. Eikä loppujen lopuksi ollut tärkeää mitä kukin sanoi 
ja teki, vaan se että jaksoi kestää ja kuunnella - se kuului tämän 
armottoman muistipelin henkeen.

”Kapteenin kohtalo kiusasi minua pitkään. Sodan jälkeen 
asenne meitä homoja vastaan koveni Helsingissä. Ensin hätis-
teltiin “orvokit” Esplanadin puistonpenkiltä. Sitten “neilikat” 
Ruotsalaisen teatterin ja kaikista muistakin lukuisista keskikau-
pungin pisuaareista. Lopuksi poliisit alkoivat häiritä meidän 
“sinisten kissansilmienkin” yöllistä toimintaa Tähtitornimäellä 
järjestämällä siellä ratsioita ja pidättämällä ja pamputtamalla 
meitä, niin että kehitimme erityisen varoitusjärjestelmän kes-
kenämme poliisien varalle. Kapteeni itse jäi harmillisesti rysän 
päältä kiinni ensimmäisessä aallossa heti pidätysten ja pam-
puttamisten alettua. Ja joutui putkan kautta ensin vankilaan 
pitkäksi aikaa. Ja sitten mielisairaalaan menettäen myöhemmin 
tämän takia häpeällisesti julkisuudessa “homofiiliksi” syytetty-
nä ensin upseerinarvonsa, ja lopulta korkean virka – asemansa 
valtion keskushallinnossa, ja myöhemmin vielä omaisuutensa 
sekä heterostatuksenaan olleen vaimonsa ja kaiken itsekunnioi-
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tuksensa.”
Tähän tapaan nähdä asioita eri tavalla kätkeytyi sisälle eräs 

hänen tärkeimmistä oivalluksistaan, osata nähdä esteistä vä-
littämättä asioiden ytimiin, ja välttää arvioimasta koiraa sen 
“karvojen” perusteella, ettei sitten myöhemmin, kun oli jo ol-
lut liian myöhäistä, olisi joutunut huomaamaan ettei keisareilla 
ollut tietenkään uusia vaatteita uudessakaan näytelmässä.

”Lisäksi koko maata kuohuttanut Jatkosodan asekätkentä-
oikeus, mihin Kapteenikin vanhoine upseeritovereineen oli 
sotkeutunut, alkoi maaliskuussa. Huhuttiin, että punaiseksi 
muuttunut valtiollinen poliisi olisi käyttänyt “eversti Redl – 
syöttinä” kaunista nuorta sotapoikaa Tähtitorninmäelle saa-
dakseen satimeensa juuri Kapteenin, joka oli sitten muitta 
mutkitta mukiloitu sellissä. Ja jätetty verissä päin sen lattialle 
makaamaan pitkiksi ajoiksi sillä seuraamuksella, että kaikes-
ta tästä järkyttynyt Kapteeni oli luullut viimeisten aikojensa 
koittaneen, ja yrittänyt itsemurhaa. Ja kun se ei onnistunut, 
pelastaa ahdistuneena ja murtuneena pitkästä pidätysajastaan 
sen mitä oli, laulaen kaiken mahdollisen mitä asiasta tiesi – ja 
kapteeni tiesi valitettavasti kaiken, valtiollisen poliisin takana 
kärkkyneelle Puna - armeijan johtamalle kostonhimoiselle ja 
pikkumaiselle Valvontakomission neuvostoliittolaiselle osas-
tolle, joka Kapteenin paljastamilla tiedoilla oli saanut kauhuk-
seen selville kuinka isosta ongelmasta ja vaarasta tässä oikein 
oli ollut kysymys. Ja pidättänyt saman tien satoja upseereja ja 
mukiloinut heidät. Heittänyt sitten virumaan vankiselleihin 
pitkäksi aikaa ja aloittanut tutkimukset, jotka johtivat kom-
munistien ja Neuvostoliiton johtamien voimien voittoon kun 
he pystyivät näyttämään toteen “epäisänmaallisten voimien” 
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pahoista aikeista “ystävällismielistä naapuriaan” vastaan. Ja yh-
distämään sen yhdeksi alaviitteeksi Kapteenin kautta meidät 
epäluotettaviksi ja moraaliltamme sairaiksi sekä yhteiskunnal-
lisesti vahingollisiksi luokitellut homot.”

Hänestä kehittyi pikkuhiljaa jonkinlainen omatekoinen 
”tsehovilainen ihmistuntija”, joka näki kokemuksella tarkasti 
sekä sisälle että ulos. Ja hyvin syvälle niihin ihmismielen sy-
vyyksiin, joista meillä muilla oli vain aavistuksenomaisia häi-
vähdyksiä uniemme kautta, vaikka katsoimme ulos ympäril-
lämme olevaan todellisuuteen, josta emme oikeastaan tienneet 
kunnolla mitään.

”Minut pelasti musiikki. Olin koko sodan säveltänyt ja har-
rastanut musiikkia, jossa lähes jokainen kappaleen sävel oli 
häkellyttävän hieno. Minulla oli oma kuro ja yksi sota - aikai-
sen kuoroni esitys pääsi radioonkin 21.9.1942. Sodan jälkeen 
lauloin roomalais-katolisen seurakunnan kirkkokuorossa rahaa 
ansaitakseni. Isäni johtama sekakuoro esitti Turun Akatemiassa 
säveltämäni esityksen Vihmalintu, ja minut pyydettiin kätten-
taputusten säestämänä lavalle ja vieläpä kukitettiin sen jälkeen. 
Iltaisin ravintoloissa soittaessani, minulla oli oma yhtye. Mutta 
vasta nyt heittäydyin täysillä musiikin syövereihin, niin että 
olin onneton jos en joka päivä säveltänyt tai soittanut jotain. 
Tunsin olevani enää sen jälkeen vapaa vain soittaessani tai sä-
veltäessäni, koska tunsin silloin olevani onnen ihmeellisessä 
paikassa, jolle kaikki materia oli vierasta. Soitin kerran pianolla 
verkkaisesti Mozartin pianokonsertista nro 21 C – duuri hidas 
osa ja turkkilainen Rondo (pianosonaatista nro 11 A - duuri), 
ajatellen että klassisessa musiikissa säkeiden jakaminen tahtei-
hin ei tee hyvää itse musiikille, samalla kun muistelin “Kenraa-
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li- Kapteenia” ja etsimääni sekä sitten kadottamaani ja lopulta 
löytämääni suurta rakkautta, jonka olin visusti pitänyt vain 
oman sydämeni saloissa; olin ristinyt tämän komean ja tunte-
mattoman venäläissotilaani Kapteenin kertomasta suomalai-
sesta homohistoriasta innostuneena “Judenitsiksi” kuuluisan 
kaimansa, kenraali Nikolai Judenitsin mukaan, joka pakeni 
Helsinkiin suomalaisten avulla, ja kokosi epämääräisistä ainek-
sista avustajajoukon yrittäessään turhaan vallata “Erikoisen Ko-
miteansa...” sekä sen ajan suomalaisten “orvokkien, neilikoiden 
ja sinisten kissankellojen” avulla valkoisille takaisin Pietaria.”

Tällainen ”salainen maailmankansalaisuus” oli hänen koh-
talontovereilleen hyvin tuttua, ja yksi heidän jännittävään elä-
määnsä kuuluvia ominaispiirteitä.

”Kapteenin mukaan Judenits asui Seurahuoneella, mutta 
kaikki salaiset tapaamiset Mannerheimin, jolla oli paljon “si-
nisiä kissankelloystäviä”, ja joka ensimmäisenä keksi käyttää 
heitä kansainvälisissä tiedustelutehtävissä hyväkseen, kanssa 
käytiin öisin täällä Tähtitorninmäellä niin, ettei niissä lausut-
tuja tärkeitä salaisuuksia ollut todistamassa muuta kuin suo-
lainen merituuli, tai sen ajan pelokkaat homot yöllisillä valloi-
tusretkillään hipsien hiljaa heitä häiritsemättä toinen toistensa 
seuraa etsiessään. Judenits ja Mannerheim ottivat Kapteenin 
mukaan tavaksi illastaa ensin Seurahuoneella, ja sen jälkeen 
kävellä verkkaiseen tahtiin Tähtitorninmäen kautta yömys-
syille Mannerheimin Kaivopuiston kotiin, tervehtien iloisasti 
Tähtitorninmäellä “sattumanvaraisesti” kohtaamiaan ja tunte-
miaan “sinisiä kissankelloja” sekä venäläisylimyshomoja, joista 
useimmat olivat salaisia agentteja tai muita hämärämiehiä tuon 
sekavan ajan häiriintyneen hengen mukaisesti. Sodanjälkeinen 
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aika Tähtitorninmäellä oli idän - ja lännen vakoilijahomojen 
kulta – aikaa niin että pusikot oikein suhisivat öisin komeista 
amerikkalaisista ja venäläisistä pojista ja miehistä. Tähtitornin-
mäellä vaihdettiin salaisia viestejä ja kuulumisia sekä iskettiin 
yöseuraa ja ujutettiin kauniita poikia toistensa vakoiluverkkoi-
hin juuri Kapteenin – tapauksen innoittamina “eversti Redl 
-tapauksiksi” kummittelemaan ja räjähtämään ja tuhoa teke-
mään kun sen aika oli. Minulla oli kyltymätön musiikillinen 
tiedonjano ja kokemusnälkä noina aikoina. Kaiken liikenevän 
vapaa – aikani käytin klassisen musiikin konserteissa jopa 
hieman kyllästymiseen asti, sillä syvällä sisimmissäni kaipasin 
muutakin elämää kuin vain nämä konsertit, sinfoniat, ooppe-
rat ja musiikkimatineat.”

Hänessä eli vielä jossain piilossa lapsenusko, ja kohtalonusko 
sulassa sovussa keskenään sekaisin, ja puhtaan sielun pohjalla 
häneltä itseltäänkin puoliksi salattuna syvästi uskonnollinen 
elementti, joka hänessä ristiriidat asetti ja yhdisti: mitä syvin 
nöyryys luojan edessä, missä hänellä ei ollut kaikesta epäi-
lyksestään huolimatta oikeutta asettaa korkeimpien voimien 
olemassaoloa kyseenalaiseksi, tai tehdä ne omasta hengestään 
riippumattomiksi.

”Samaan aikaan soitin pianoa iltaisin sopivasti Tähtitor-
ninmäen läheisyydessä olleessa kansainvälisessä ykkösluokan 
Palace – hotellin pianobaarissa vain Titanicin tuho – nimistä 
coctailia, eli jäävettä siemaillen, vaikka mieli olisi tehnyt väke-
vämpääkin, niin ettei minulla ollut pitkä matka poiketa heti 
baarin sulkemisen aikaan keskiyöllä Tähtitornimäellä, mistä 
kiirehdin aamuyön tunteina kotiini nukkumaan muutamaksi 
tunniksi, sillä päivisin opiskelin itselleni kunniallisen ammatin 
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mainosmaailmasta. Olin ottanut musiikista haasteen selvittää 
sekä pääni että elämäni musiikillisen tulkintani avulla ajatuk-
sella, että partituuri oli vain osatotuus kokonaisteoksesta. Yri-
tin löytää kaikista soittamistani sävellyksistä säveltäjän sellaisik-
si kuultaviksi tarkoitettuja ominaisuuksia, joita ei voinut heti 
huomata, mutta jotka valkenivat soitetun kappaleen aikana 
tarkkakorvaiselle ja intuitiiviselle kuuntelijalle ennemmin tai 
myöhemmin – ikään kuin vaivalloisesti aukeavina mysteereinä 
tai totuuksina muistojen keskellä – siinä mentaalisessa proses-
sissa, missä kuuntelija tavalla tai toisella uudestaan muodosti 
teoksen sävellyksen rakenteen omassa mielessään.”

Tällaista syvistä kansojen riveistä nousevaa omanarvoista 
näppäryyttä Philipp Melanchton piti erityisen taitavana yllät-
tävien yhteyksien ymmärtämisenä asioiden ja asiayhteyksien 
välillä, sillä tavalla hän onnistui muita paremmin vakuutta-
maan epäröiviä, lohduttamaan surullisia ja rauhoitella vihaisia.

”Ainoa mikä minulle oli jäänyt muistoksi tuosta kipeästä 
menneestä sota - ajasta ja militäärisestä maailmasta oli mu-
siikkini, joka antoi minulle voimaa ja itsekunnioitusta mur-
heellisen ajan ja kaiken kokemamme nöyryyttävyyksien, kuten 
Neuvostoliiton Valvontakomission asettumisen hotelli Torniin 
ja pula – ajan säännöstelyn keskellä. Olin siitä lähtien kun olin 
tappanut tämän venäläispilotin, jonka muiston kunniaksi kan-
noin aina taskussani hänestä “tapporahana” saamaani neljän-
nen luokan Vapaudenristiä, kuin jotain hyvää onnea mukanaan 
tuovaa talismaania, säveltänyt sovituksena tuolle kauhealle 
teolleni, tai hänen kunniakseen pianokonserttoa Tuntematto-
malle sotilaalle, kaukaa ihaillen ja ajatellen englantilaista pia-
nistia ja säveltäjä Benjamin Brittenin vihjaillen homoudesta 
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kertovaa Young Apollonia, joka oli sävelletty Keatsin runoon 
Hyperion. Yritin samalla oppia joskus olla vaan välittämättä 
mistään mikä ympärilläni yritti koko ajan pienentää minua ja 
elämääni sellaiseksi siistiksi ja kauniiksi kuvapostikortiksi, joita 
muut halusivat katsella; oli nimittäin aika rasittavaa ja työläs-
tä yrittää olla erilainen ja yksinäinen sellaisessa ympäristössä, 
mikä oli täynnä vain itseään viattomina ja kunniallisina pitä-
neitä heteroita, jotka muistivat joka käänteessä sen kailottaa 
kovaäänisesti kuuleville korville.”

Silloin hän alkoi etsiä tämän ruman ja synkän ulkomaa-
ilman sisältä kauneutta uusplatonilaisen menetelmän turvin: 
hän yritti voittaa vastenmielisyytensä ja kurottaa yli totutun 
ankeudesta löytääkseen kauneuden musiikkinsa avaamissa ih-
misissä, ja heidän sisintensä piilevissä kauneuksissa - eikä ru-
maa ollut enää mitään muuta kuin ne ihmiset, jotka siihen itse 
uskoivat ja olivat tehneet siitä totuuden ja tavan, jota seurata 
uskollisesti.

”Aika parantaa haavat, kuten sanotaan. Korvikekahvi pois-
tui ja saatiin maistaa jälleen vihdoinkin oikeaa kahvia, vaik-
ka se oli säännöstelyn alla. Tupakka – annokset suurenivat ja 
Valvontakomissiosta ja kommunistivaarasta päästiin eroon 
elämän alkaessa palata takaisin normaaleihin uomiinsa myös 
Tähtitorninmäellä, vaikka Esplanadi ja Ruotsalaisen teatterin 
pisuaari olivatkin iäksi menetetty, kuten vielä tuolloin masen-
nuksemme keskellä luulimme. Ensimmäinen valopilkku koko 
kansalle oli tieto uusista Olympialaisista, jotka saatiin sodan 
takia peruuntuneitten Olympialaisten tilalle. Suomessa alkoi 
ennen näkemätön tohina uusien Olympialaisten ympärillä. 
Siinä humussa järjestettiin Suurkisat, johon osallistuin itsekin 
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juoksijana 62.999 muun suomalaisen urheilijan kanssa. Sa-
moihin aikoihin oli Suomeen saapunut jazz, joka tarjosi mah-
dollisuuden vapaan musiikin ja musiikillisen improvisoinnin 
iloitsemiselle suoraan sydämestä, vaikka itse musiikkilajina 
jazz ei ollutkaan mitenkään lähellä sydäntäni. Pian huomasin 
kuitenkin miten hyvää omalle soittamiselleni teki kokea uusia 
musiikillisia makuelämyksiä, ja laajentaa siten omaa – ja aisti-
muspiiriäni. Improvisointi pianolla oli päihdyttävä kokemus. 
Näin soljuvan musiikin väreissä silmieni edessä viipottamassa, 
kun sain näin yhdistää siihen kaiken luovan taitoni ja haluni 
soittamalla juuri niillä tyyleillä kun silloinen mielentilani kul-
loinkin ohjasi minua.”

Samalla hän huomasi musiikin ihmeitä tekevän vaikutuksen, 
ja miten se alkoi puhutella häntä uudella tavalla.

”Halusin itsekin tulla jonain päivänä Sibeliuksen tavoin 
musiikissa sävyjen ja värien mestariksi; improvisaatio oli siksi 
kiihottavan julkeana oma täydellinen taideteoksensa, jota ku-
kaan ei ollut aikaisemmin nähnyt tai kokenut, siksi se oli mie-
lestäni kaiken ahtaiden sääntöjen ja jäykkäniskaisuuden kes-
kellä, niin vastustamattoman aito ja ainutlaatuinen lajissaan, 
että se vei minut hetkeksi täysin mukanaan, lopulta vierottaen 
minut klassisesta musiikista ja konserttipianistin haaveistani. 
Löin tällä tavalla kolme kärpästä yhdellä iskulla iltaisin Palacen 
La Vista Grillissä soittaessani jazzia ja improvisoidessani, sillä 
samalla kun soitin pianoa katselin ikkunasta ulos ja tarkkailin 
ketkä kaikki olivat menossa Tähtitorninmäelle, jonne menin 
itsekin heti kun olin saanut soittourakkani loppuun.”

Hänestä tuli ilta – ja yöihminen. Silloin hän tunsi kunnolla 
elävänsä pitkään aikaan.
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”Baaripianistin ura opetti minua soittamaan itseni näkyväksi 
paitsi itselleni niin myös yleisölleni; pysyvä pulssi, kadenssit-
tomat soinnut ja oikea asettuminen pianon ääreen auttoivat 
minua pääsemään oikeaan tilaan uutta sisältäni synnyttääk-
seni - samaa metodia käytin öisin Tähtitorninmäen reissujen 
jälkeen, säveltäessäni pianokonserttoani tuntemattomalle soti-
laalleni, sille, jonka olin omin käsin sodassa tappanut himon, 
ilon ja yhteenkuuluvuuden teemaan käärittynä, purkaen sa-
malla sisälläni vellovia seksuaalisia patoutumia ja jännitteitä; 
jazz – improvisaatioitteni tuloksena sain vedettyä jäykästä 
länsisuomalaisesta ulkokuorestani itsenikin yllätykseksi esiin 
toisenlaisen ihmisen kuin mitä olin sodan kovettamana luullut 
olevani. Minusta tuli nyt herkempi ja kuuntelevampi ympä-
ristöäni kohtaan improvisaation ollessa minulle kuin kauan 
kaipaamani raikas ihmisyyden suihku - tärkeää ja vaistonva-
raista toimintaa koskettaessani sormillani pianon koskettimia 
ja asettaessani ne pelaamaan suhteellisen joustavasti päässäni 
soivien melodioiden kanssa esityksieni aikana.”

Puheissaan hän yritti apostoli Paavalin Efesolaiskirjeen 5:4 
varoituksen tapaan välttää paheita, ennen kaikkea ”eutrape-
liaa”, jonka Paavali samaisti jonninjoutaviksi jutuiksi sekä 
kunnollista ihmistä teeskenteleville tekopyhille ihmisille sopi-
mattomiksi rivouksiksi: vaaralliseksi paholaisen sekoittamaksi 
mielensaastaksi. Siksi hän oli ulkoiselta olemukseltaan länsi-
suomalaiseen tapaan estyneen tuntuinen ja kovin hiljainen, ei 
aloitteentekijä eikä missään nimessä mikään itäinen ”kolmen 
sekunnin painajaissirkuspelle” hulvattomine ”ei päätä eikä 
häntää” - juttuineen ja kaksimielisine vihjailuineen, edustaen 
enemminkin kultivoitunutta ”hyvää hiljaa tulee ja hyväksi 
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koettuja unelmia – länsilinjaa yleishabituksessaan.
”Pidin visusti seksielämäni erossa omasta minästäni ja ar-

kielämästäni – olin päättänyt ainakin siihen asti kunnes van-
hempani molemmat olisivat kuolleet, sillä en halunnut saattaa 
heitä kiusallisen tilanteen eteen tuomitsemalla paljastuttuani 
pakolla minut, olihan isänmaallisen kotimme arvot perustu-
neet kristinuskon opeille. Ja aivan erityisesti sen tiukalle lute-
rilaiselle pohjoisen pietismin tulkinnoille, joissa kova raadanta 
ja kuuliaisuus olivat suuria ja tavoiteltavia hyveitä. Ja kaikki 
muu siitä poikkeaminen vastaavasti suurta syntiä, ja tuhoon 
vieviä houkutuksia. Lisäksi mieltäni painoi haluni ja himo-
ni pinnallisuus ja rakkauteni ulkokohtaisten asioiden palvova 
puoli; olinhan kiinnostunut hedonistisesti vain komeista mie-
histä ja itseni tyydyttämisestä muista välittämättä. Ja saamaan 
nautintoa nöyryyttämällä alempaa ja heiveröisempää kump-
paniani alistamalla hänet antavan naisen osaan. Heti kun olin 
saanut, napitin pikaisesti housuni ja sanakaan sanomatta hyl-
käsin seksikumppanini oman onnensa nojaan. Ja yritin poistua 
pimeään yöhön tuntemattomana mahdollisimman nopeasti ta-
karaivoissani kuin syytöksen piikkinä kuva lapsuudenkotimme 
olohuoneen seinällä olleesta Daavid – Goljat – taulun tekstistä. 
“Mutta herra sanoi Samuelille: “Älä katso hänen kokoaan ja 
komeuttaan, sillä minä en hänestä välitä. Herra ei katso ku-
ten ihminen. Ihminen katsoo ulkokuorta, mutta Herra näkee 
sydämeen.”

Hän ymmärsi, että asiat ja ilmiöt olivat kietoutuneet yhteen 
hänen maailmoissaan, ja että niitten tulikin, koska näin ne 
myös muokkasivat hänen sisimpänsä rakenteitten muotoja ja 
suhteita, jossa häntä kiinnosti vain yksi asia.
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”Minua kiinnostivat seksuaalisessa mielessä työväenluokkai-
set raavaat miehet, nämä ruumiillista työtä tekevät ja jäntevän 
lihaksikkaan kehon omaavat tosimiehet. Nämä hielle ja tras-
selille sekä viinalle ja tupakalle vahvasti haisseet. Ja maahan 
syljeksivät oman elämänsä arskat ja sankarit sekä epävakaat 
seikkailijat ja muut puolirikolliset onnenonkijat. Eikä minulle 
ollut suurtakaan väliä olivatko he kaidan vai leveän tien kul-
kijoita. Sillä en koskaan puhunut heidän kanssaan tai vienyt 
heitä kotiini. En edes kertonut heille nimeäni. Pianistikeikan 
jälkeen vaihdoin päälleni yleensä nahkavaatteeni, joista minua 
oli vaikea pimeällä edes tutun tunnistaa, saati sitten jonkun 
sattumalta öisillä reissuillani tapaamani puolitutun millainen 
olin ja miltä näytin päivänvalossa keskellä arkea. Seksi oli mi-
nulle jännittävä peli ja vaarallinen leikki yhdessä, jota käytiin 
näitten tuntemattomien komistusten kanssa öisin ja pimeyden 
turvin. Ihan kuin sodan aikanakin pimennetyssä Helsingissä. 
Tässä mielessä olin parantumaton romantikko. Muuten olin 
kuin tavallinen kullillaan kaikkialle sohinut mies kun heti kun 
homma oli ohi käännyin ja poistuin paikalta sanaakaan sano-
matta tai taakseni katsomatta.”

Aikaa myöten hänestä kehittyi kylmäverinen öinen saalista-
ja, joka päivisin suli osaksi harmaata massaa, saadakseen olla ja 
surra rauhassa oman sydämensä kipeitä menetyksiä.

”Olin hahmotellut sota - aikana ja jatkanut heti sodan jäl-
keen libreton Tuntemattoman sotilaan – painokonsertolleni, 
josta paistoi läpi Benjamin Brittenin idealistinen sodanvastai-
suus ja homous. Librettoni paljasti lopulta minulle miten lap-
sellinen ja tunteellinen olinkaan syvällä sisimmissäni, vaikka 
ei se minua haitannut – päinvastoin, minusta se kertoi paljon 
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pehmeästä puolestani sodan kauhuista ja raaoista kokemuksis-
tani huolimatta, joka olin silloin vielä tietämättäni. Sitä paitsi 
oli asioita joita ei voinut kertoa puhumalla ja syitä, joita ei saa-
nut selittää. Laitoin tämän havahtumiseni tosiasioiden äärelle 
tähän piikkiin vaivaamatta sillä enää sen suuremmin päätäni. 
Kuittasin sen vaan mielessäni tapahtuneeksi. Ja sitten siirsin sen 
siististi kokemuksena mappi Ö: hön pölyttymään, josta sen tar-
peen tullen saatoin nostaa esille muistuttamaan minua inhimil-
lisestä ja melkein naisellisen pehmeästä puolestani häpeämättä 
tai piilottelematta sitä sen kummemmin itseltäni, kunhan vain 
muut eivät saaneet vihiä tästä salaisuudestani yhtään mitään.”

“Sodasta on päästy vaikka sinä kuolit. Jos se uhraus riittää 
siihen, ettei sotia enää tule, minä hyväksyn sen, koska hän 
sanoi viime sanoikseen, että pitää olla valmiina hylkäämään 
omat valheellisuutemme. Rasittavat ihmissuhteet, perhe - ja 
roolivankilat. Alkamalla elää vihdoinkin kuolettavista rutiineis-
ta ja elämää kahlitsevista pakkopullista vapaata omaa elämää, 
oppimalla ensin tuntemaan hiljalleen hyvä tulee politiikalla 
oman, salassa koko iän pysytellyt minänsä, ja kuuntelemaan 
sitä, sen hienovaraisia vihjeitä ja varoituksia henkilöistä ja tilan-
teista, joista ei pidä, ja joita tulee välttää pysyäkseen terveenä, 
ja elääkseen omaa elämäänsä kokonaisvaltaisesti täyttä päätä 
jatkuvasti nautinnollisesti, muita ja itseään vahingoittamatta. 
Sodat johtuvat siitä, että me emme tunne itseämme, vaikka 
vanhat hullut roomalaiset yrittivät tunkea sen pysyvästi histo-
rialliseen ajatteluun: tunne itsesi. Ja me kannamme koko ajan 
pahinta petturuuden lajia sydämessämme, itsepetosta koko 
elämme läpi ilman häpeää, koska meidät on opetettu teke-
mään niin. Maailman suurin synti on se, että me puhumme 
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koko ajan pahaa muista ihmisistä, ja ennen kaikkea sellaisissa 
paikoissa ja yhteyksissä, jotka on virallisesti pyhitetty hyvää 
tarkoittaville ajatuksille ja teoille, ilman että kukaan ihmet-
telee miksi kaikki voi olla näin pahaa. Hän sanoi, että kaikki 
hyvä muuttuu aina pahaksi ajan myötä, Hyvää tarkoittavista 
tulee pahaa tekeviä ja vinkuvia katkeroituneita hirviöitä. Hä-
nen mukaansa ei ole olemassa muuta puhdasta kuin kokemus 
ja epäilys. Siksi tällaisista hirviöistä on pysyttävä kaukana, ja 
heitä ja heidän edustamaansa pahaa vastaan on aina taisteltava 
yhtä järkkymättömästi vielä silloin kun siihen on mahdolli-
suus. Hän sanoi, että veljellinen ystävyys ei ole pilipalileikki, 
vaan rakkaudelle ja tositarkoituksille varattu vakava yritys olla 
kaveri toiselle kaverille - ja tuottaa kavereilleen paljon onnea ja 
hyviä muistoja. Hän ei muista, tai ei halua muistaa. En tiedä 
ihan kuin hän ei haluaisikaan muistella noita aikoja tai mie-
luummin unohtaa ne kaikki mahdollisimman tehokkaasti. 
Tämä on vaikea tehtävä. Koska hän ei halua eikä kykene enää 
erottamaan mikä on eilinen, tämä päivä ja nykyisyys. Mikä oli 
noissa tarinoissa oikeasti häntä itseään, tai hänen oma vapaa 
tahtonsa. Mikä muitten. Mikä oli totuus, mikä valhe?”

”Aloin kaivata taas pitkän tauon jälkeen ihmisiä ja sitä ainoaa 
ja oikeaa, jonka kanssa nukkua lusikka - asennossa vällyjen alla 
silloin, kun ulkona tuuli puhuroi ja oli kylmä. Sillä ymmärsin 
nyt miksi ihminen tarvitsee lähelleen toisen: vain ihmisistä it-
sestään voi syntyä hyvyyttä, koska meillä on vain toisemme sen 
lyhyen ajan mitä maanpäällä on meidän fyysisille olemuksel-
lemme suotu. Olin etsinyt ja löytänyt pitkän kaavan mukaan 
lopulta puuttuvan puoliskoni “Kämppäkaveristani”, mutta se 
ei estänyt minua juoksemassa vieraissa, niin kuin ei “häntä-
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kään”. Makeannälkäisen homon oli nyt ylipäätään mahdotonta 
pysyä uskollisena yhdelle tikkarille, jos vieressä oli makeampi 
valmiina nuoltavaksi, niin kuin aina oli. Näin päättelimme itse 
ja sovimme ensimmäisten viikkojen pikku myrskyissä vesila-
seissa, ettei sen niin nyt väliä ole kuka makaa kenen kanssa, 
kunhan näitä yhden yön namuja ei tuotu kotiin eikä niistä 
puhuttu sen jälkeen. Joskus saatoimme nauttia yhdessä saman 
tikkarin nuolemisesta. Siksi suunnistimme usein Tähtitornin-
mäelle, missä liikenne oli jo palanut melkein entisiin kunnon 
ajan hyviin uomiinsa. Vanhat ukot olivat poissa, mutta uusia 
poikia tuli joka syksy lisää roppakaupalla valinnan vaikeuteen 
asti, kun maaseudun pojat valuivat kaupunkiin pää täynnä 
täyttymättömiä toiveita, ja haarojenvälit kovina antamaan it-
sestään sen minkä kykenivät täydellä nuoruuden innolla meille 
hieman kokeneimmille, ja heitä kullit kovina odottaneille jos-
kus jopa niin kiihkeästi, että olin koko päivän töissä levoton 
kun vain ajattelin tulevaa iltaa, ja sen mahdollisesti lupaavia 
täyttymyksiä ennen kuin muut ehtivät korkata heidät.”

Öinen Tähtitorninmäki oli hänen todellinen elämänsä.
”Kaksikymppiset untuvikot oikein vyöryivät suloisina ja 

kiimaisina laumoina uusina, keskustasta kaukana olleisiin ja 
satelliittikaupunkeina rakennettaviin harmaisiin nukkuma-
lähiöihin, kuka tullakseen työskentelemään rakennukselle, 
kauppaan, kuljettajaksi, tehtaaseen, satamaan tai juoksu-
pojaksi toimistoon. Syksyllä olikin siksi kaupungilla aina 
parhaat apajat, joista tultiin nauttimaan maaseudun pikku-
kaupungeista saakka. Tähtitorninmäen pömpelissäkin muo-
dostui pitkiä jonoja, kun näitä nuoria juuri poikarakkauteen 
heränneitä, kullit tanassa itseään estoitta esitteleviä ja tarjo-
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avia ihmepoikia kourittiin, imettiin ja pantiin oikein joukolla 
edestä, takaa, päältä ja alta kuin kunnon kreikkalaisessa ju-
nassa konsanaan tehdään.”

Ikä teki tehtävänsä. Hänellä oli jo ikään kuin vahingossa 
tullut kaksi ammattia, ja hän haaveili rohkeasti vielä yhdestä, 
johon hänelle ei ollut pääsyä edes unelmiensa kautta.

”Sodan jälkeen minun piti valita musiikin ja piirrosten 
välillä. Pianistin urani Palacen La Vista Grillissä sujui mai-
niosti ja siitä oli tullut monin hyvien ulkomaalaiskontaktien 
ja suurien tippien takia tärkeä paikka ja melkein kuin toinen 
koti, jonne aina kiirehdin varsinaisen päivätyöni jälkeen in-
noissani. Vaihdoin vain vaatteet lennosta tummaan smokkiin 
ja solmukkeeseen ja sitten aloin pimputella pianolla sen mu-
kaan musiikkia, millaisia ihmisiä siellä istui. Katsoin hyvin 
tarkkaan ihmisten läpi ja yritin arvailla millaisia he olivat ja 
mitä he mahdollisesti halusivat kuunnella nauttiessaan ly-
hyestä hetkestään arvokkaassa baarissamme suussa sulavien 
herkkujen ja hyvien juomien parissa, jotka olivat silloin Hel-
singin parhaimpiin ja kalleimpiin kuuluvia. Etsin ja kokeilin 
molempien maailmaan tutustuen ja osallistuin aktiivisesti 
illanviettoihin Ateneumin ja Sibelius - akatemian ystävien 
kanssa, soiteltiin ja piirreltiin, juteltiin kaikkea mahdollis-
ta taivaan alla ja vaan olla möllötettiin. Olin heitä hieman 
vanhempi ja sodan kokenut enkä siksi tuntenut kuuluvani 
tähän joukkoon. Kaipasin jotain muuta, jotain syvällisempää, 
herkempää ja henkilökohtaisempaa kuin mitä heillä oli tarjo-
ta minulle. Huomasin, etteivät nirppanokkaiset Ateneumin 
taitelijaystäväni pitäneet piirtäjää missään arvossa. Piirrokset, 
eivätkä varsinkaan sarjakuvat, olleet heidän mielestään juuri 
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minkään arvoisia.”
“Tuollaisiahan me piirrettiin Atskissa ensimmäisillä tun-

neilla kun opettaja halusi nähdä vapaan kättemme tuotok-
sia ja millaisen viivan piirtämiseen meistä olisi”, heistä yksi 
tokaisi minulle nähtyään luonnokseni Tähtitorninmäen 
poikaan, jossa nätti nuorukainen esitteli ylöspäin kaartuvaa 
kulliaan viettelevä katse söpöillä kasvoillaan. Taustalla Tähti-
tornimäen pömpeliksi kutsuttu pisuaari 40 - luvun lopulta. 
Pojalla oli päässään lättähattu, päällään ruskea nahkapusero, 
vaaleat housut ja silmissään flirttaileva katse. Piirros liikkui 
vielä feminiinisen miestyypin eli neitihomon ja miehekkään 
machohomon välillä punaisine poskineen ja maalattuine sil-
mäluomineen. “Ai anteeksi kamalasti, mutta mitä tämä oli 
oikein olevinaan?”, sama kysyjä kirkaisi katsoessaan tarkem-
min kuvaani kysyen: ”Mikset piirrä alastomia ja lihaksikkaita 
nuorukaisia miehyyden kynnyksellä kuten Michelangelo?”. 
Alastomuus ei innostanut minua kuitenkaan samalla tavalla 
kuin asut ja univormut. Eikä minua innostaneet muutkaan 
taidesuuntaukset. Kokeilin jopa “Ukiyota”, eli erästä 1600 
– 1800 – luvuilla ollutta puupiirtämisen muotoa, mutta en 
innostunut siitäkään vaikka se oli mielenkiintoinen ja hyvä 
välivaihe opetellessani piirtämään keskittyneesti ja tarkasti. ”

Silloin hän tiesi tehneensä ison virheen. Ja ymmärsi hy-
vin ettei kuulunut siihen porukkaan millään tavalla. Hänen 
piirroksensa saivat aikaan kovan keskustelun heidän keskuu-
dessaan miesvartalosta, joka oli heidän mielestään itseoikeu-
tetusti vain kuvanveistäjä Rodinin juttu. Eräs atskilainen kui-
tenkin näki hänen piirroksissaan jotain samankaltaisuutta, ja 
alkoi vimmatusti puolustaa häntä puhuen Rodinista.
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“Kun hänen teoksensa olivat näytteillä ummehtuneen 
1800 - luvun lopulla, niitä pidettiin liian uskaliaina ja yk-
sioikoisina juuri sen takia, että ne esittivät miehen kehon 
alastomimmillaan niin kauniina kuin se vain olla. Hänen 
spontaani muotokielensä oli silloin edistyksellistä ja uutta.”

Silloin hän tajusi olevansa oikeilla linjoilla. Hän oli käsi-
työläinen ja hänen taiteensa mitä hän teki, oli silkkaa pornoa 
– ei muuta sen kummempaa.

”Otin siitä lähtien tavoitteekseni vangita yhteen piirrokseeni 
yhtä tarkasti kehon himokkaan tunnelman kuin Rodin, rea-
listisen ja samalla viettelevän adonisvartalon sekä voimakkaan 
”halun katseen” sitä kohtaan. Käsin kosketeltava kehollisuus oli 
minusta ainoa vaihtoehto. Ja rentoa vain vapaalla kädellä ve-
detty viiva. Kun minun kuviani katsoi, muutti itsensä samalla 
vilkaisulla kuin peilikuvassa uudeksi ihmiseksi, yhtäkkiä sää-
littävästä ruipelosta voimakkaan lihaksikkaaksi mieheksi, joka 
pystyi kuin amerikkalaisten sarjakuvien supersankarit hallitse-
maan muita peittämällä tunteitaan karkean julkisivun taakse. 
Nykyisin muoti ei tunne enää mitään rajoja, ja on luonteeltaan 
demokraattista, koska se oli kaikkien saatavilla eikä niin kuin 
sodan jälkeen, jolloin sillä pystyi muita ärsyttämään kuten 
minäkin keikarimaisesti tein samoihin aikoihin kuin Marlon 
Brandon, jolla oli ilkikurinen mutta miehekäs luonne. Se oli 
hurjaa kun elokuvat “Hurjapäät sekä Alaston satama” rantau-
tuivat maahamme. Ja hieman myöhemmin kun James Dea-
nista tuli nuoren kapinallisen perustyyppi. Silloin hylkäsin lo-
pullisesti hyvin pukeutuvan kaupunkidandyn ulkoisen ilmeen 
ja sen ajan muodin viimeisimmät villitykset, olkatoppauksin 
varustetut isot talvitakit ja tyköistuvat miestenvaatteet ja aloin 
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vapaa – ajallani pukeutua, aina kun se vain oli mahdollista, 
valkoisiin t- paitoihin, tiukkoihin farkkuihin sekä nahkatak-
keihin - ja saappaisiin, löytääkseni lopulta näitten kokeilujeni 
kautta omalta mukavuusalueeltani oman Tom of Finlandini.”

Ideat eivät tulleet hänelle tyhjästä. Kaikki lähti useasti uskos-
ta, että oli olemassa parempia tapoja, ne piti vain löytää. Niin 
hänenkin kohdallaan oli. Ne tulivat kovan työn ja suunnitel-
mallisen toiminnan tuloksena.

”Halusin tehdä erilaisia asioita hieman paremmin. Se oli 
luovuuteni ydin. Olin suorasanainen, nokkela ja peloton. Pei-
lin edessä harjoitellessani ja kuntosaleilla katsoessani hikisiä 
uurastavia ja paljaita yläkehoja, tajusin että minun piti riisua 
komeat atleettini paidoista ja laittaa heidät puolialastomina 
katsojien eteen säilyttämällä silti heidän katseissaan viettelijän 
härski pilke, vaikka se oli tuohon aikaan liian julkeaa sen ajan 
ihmisille ja lajissaan hyvin epätavallista, ja ehdottomasti nor-
mienvastaista; tehdä miehestä himottava ja halun kohde kuin 
antautuvasta ja avuttomasta naisesta lauantaitanssien jälkeen 
pikkuhiprakassa odottamassa ottajaansa vaikka kenestä tahal-
lisen tylsistynyt ilme kasvoillaan merkiksi ettei kiinnostanut 
tippaakaan. Minun mieheni olivat eri maata. Heitä piirtäessäni 
huomasin tehokkaimman oppimisen olevan sitä että sekä op-
pilas että opettaja sijaitsivat samassa ihmisessä; se oli horjuma-
ton itseluottamus yhdistyneenä jatkuvaan epävarmuuteen sekä 
ylpeys siihen mitä tiesi, ja oivallus siitä miten kaksi ennestään 
toisilleen outoa asiaa yhdistyi tajunnassani synnyttäen jatku-
vasti uutta ihmeteltävää.”

Hän tajusi osuneensa kultasuoneen. Ja synnyttäneensä ky-
nällään outoa ja luvatonta kauneutta muitten ihastella.
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”Pelkkä kyky nähdä ei riittänyt, tarvittiin myös halua teh-
dä. Ja sitä minulla oli enemmän kuin koskaan, sillä nyt aloin 
vimmatusti purkaa niitä patoja sisälläni, joita olin sinne lu-
vattomilla katseellani kerännyt harakan tavoin varastoon kuin 
pahan päivän varalle muistellakseni niitä joskus salaa yksin ol-
lessani ja runkatessani. Tajusin myös sen, ettei luovuus ja kyky 
tehdä ideoista toteuttamiskelpoisia asioita ole luonteenpiirre 
vaan toimintatapa yhdistettynä kriittiseen ajatteluun ja taitoon 
ratkaista vaikeitakin ongelmia, mielen ketteryys ja mukautu-
miskyky, tieto ja sen hyödyntäminen, aloitteellisuus, yritteliäi-
syys ja uteliaisuus sekä mielikuvitus. Juuri siksi kaiken todella 
merkittävän ja uuden täytyi tapahtua sääntöjen tuolla puolen, 
silloisen ahtaan ympäristöni ikävyydet ja tylsyydet kaikkine 
siihen luonnottomasti liittyvine pakkoineen kyseenalaistaen, 
muuten olisin ollut pian itse mennyttä ja mitään uutta ei olisi 
syntynyt, hyvien ideoitteni valuessa vain huonon toteutuk-
sen mustaan aukkoon vaipuen unhoon ikuisiksi ajoiksi. Tulin 
siihen lopputulokseen, että suuri osa luovuuden vaalimasta 
syvyydestä oli koko elämän kestävää uteliaisuutta, mikä vain 
maagisesti yhtyi kaikkeen muuhun otolliseen maaperään.”

Ihmisen oletettiin olevan tuohon aikaan helppo saalis, koska 
itsekeskeisyyteen taipuvaisen ja nautinnonhaluisen ihmisen sai 
tekemään uhkauksesta ja pakottamalla mitä he itse kulloinkin 
halusivat. Hän sulki tämän maailman ympäriltään sukeltaes-
saan oman Tom of Finland – maailmansa sisään.

”Huomasin myös sen, että jos yrittää tehdä asioita vähän pa-
remmin, mutta epäonnistuu, hyvin harva huomaa sen. Mutta 
jos yrittää tehdä jotain paljon paremmin ja epäonnistuu, kaikki 
huomaavat varmasti ja nauravat sille. Mietin aivan liikaa sitä, 
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mikä idea olisi riittävän suuri ja mahtava, mikä taas ei, enkä 
tämän itsesensuurin ja pähkäilyn välimaastossa liikkuneen 
säälittävän ees taas – huopaamisen takia edennyt näkemisestä 
tekoihin. Ajatukseni olivat latteita sekavia. Enkä synnyttänyt 
mitään aidosti merkittävää vaan epämääräistä sotkua. Ideasta 
käytännön toteutumisen asteelle tarvittiin aikaa ja paneutumis-
ta. Kaukana olivat tarujen luova hulluus ja maaninen nerous, 
kun virkamiesmäisesti järjestelin aikatauluni ja piirrospöytäni 
hyvään järjestykseen edeten suunnitelmien mukaisesti kellon-
tarkasti a:sta ö:hön. Halusin tehdä mitä tahansa asioita eri ta-
valla ja paremmin. Sisäinen motivaationi ohjasi minua, sillä 
haluni tehdä erilaisia asioita, oli poikkeuksellisen suuri. Niin 
otin vain itseäni niskasta kiinni ja aloin piirtää Tom of Finlan-
din alkuversioita vimmatusti pöytälaatikkooni, aina kun se oli 
muilta tekemisiltäni ja olemiselta mahdollista. Jätin vähem-
mälle huomiolle pikkuhiljaa muut hössötykset ja ympäristöni 
haasteet sekä minulle aiemmin niin rakkaan musiikin, nous-
tessani lohen tavoin vastavirtaan poikkeamalla keskiverrosta, 
haastamalla sen ja sen edustaman hyvän maun.”

Hän alkoi työskennellä kuin mielipuoli kuten hän sitä itse 
kutsui, vaikkei pitänyt koko sanasta. Suomessa hänen mieles-
tään mielipuoli ymmärrettiin väärin joko maaniseksi hulluksi 
tai syrjään vetäytyneeksi murjottajaksi, joille molemmille oli 
yhteistä vain pelottava arvaamattomuus ja kyky harkitsemat-
tomaan väkivaltaan. Mielipuoli ei ollut hänen mukaansa ih-
minen, joka oli menettänyt järkensä, päinvastoin, hän oli ih-
minen, joka oli menettänyt kaiken järkeään lukuun ottamatta.

”Tiesin, että näissä luonnoksissa oli jotain mielipuolista. 
Mutta mitä, sitä en vielä tiennyt. Niissä oli jotain minua pelot-
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tavaa ja kylmää niin että pelkäsin niitä siksi turhaan aluksi. Ne 
olivat erilaisia ja silti hyvin ihania. Jotain sellaista, mitä muissa 
piirroksissani ei ollut. Aluksi tein Marlon Brandosta ja Cassius 
Claystä muunnelmia. Minulla ei ollut silloin sen kummempia 
päämääriä kuin mikä sillä hetkellä sattui päässäni pyörimään. 
Vasta vuonna 1958 vihdoin tajusin, että minun oli valittava 
joko huonopalkkaisen pianistin tai hyväpalkkaisen mainos-
miehen väliltä. Päädyin vielä pitkäksi aikaa mainosmieheksi, 
koska niin saatoin rahoittaa toisen minäni, Tom of Finlandin 
elämisen ja piirtämisen. Ja kehittää näistä luonnoksistani ereh-
tymisen ja onnistumisten kautta jotain elämää suurempaa, niin 
kuin sitten vihdoin onnistuessani teinkin tavaramerkeikseni fo-
torealistiset kuvat bodareista, urheilijoista, mustista nahkasaap-
paista sekä univormuista. Otin ohjenuorakseni stoalaisen filo-
sofikeisari Marcus Aureliuksen viisaat sanat: ”Onko kurkkusi 
kitkerä? Heitä pois. Onko polullasi orjantappuroita? Kierrä 
ne.” Tästä se vihdoin lähti. Laitoin ilmoituksen pornolehteen: 
“Voi ostaa piirroksia tai teettää muotokuvia”. Ja sain rutkasti 
rahakkaita vastauksia. Piirsin sen jälkeen ulkomaisiin homo-
lehtiin. Ja aloin siksi saada myös kohtuullisesti kuvatilauksia 
ulkomaisilta yksityishenkilöiltä.”

Hänelle oli alusta selvää, ettei hän näyttäisi näitä rohkeita 
piirroksiaan kenellekään muulle kuin ”alan intohimoisille har-
rastajille”, jotka osasivat heti kuvan nähdessään arvioida sen 
viisarinsa värähdyksellä housuissaan joko hyväksi tai huonok-
si. Muut, lähinnä estyneet ja ennakkoluuloiset ihmiset, joista 
pienet taidepiirit pääkaupungissa muodostuivat, eivät ymmär-
täneet hänen mielestään ”tällaista taidetta” arjen kiireitten ja 
välttämättömyyksiensä keskellä arvostukseen asti – saati sitten 
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että olisivat ostaneet sitä, eivätkä olleet myöskään juuri siksi 
riittävästi hereillä huomatakseen sen mitä heidän lähellään, 
mutta piilossa visusti pysyttelevässä hänen maailmassaan oi-
keasti tapahtui. 

”Mainosmaailma oli itse asiassa paras koulu matkalla maa-
ilmanmaineeseen Tom of Finlandieni kanssa, sillä siellä vih-
doinkin ymmärsin edustavani luovaa ja silloin vielä harvinaista 
järkevyyttä, rohkeutta ja uutta ajattelua, näiden ajatusteni ol-
lessa aina sekä uusia että tarpeellisia; ei voinut olla luova, jollei 
keksinyt jotain uutta. Luovuus ei siten ollut kohdallani taiteel-
lisuutta tai omaperäisyyttä, vaan ymmärrettävä tapani olla käy-
tännöllinen ja hyödyllinen. Opiskelin ensitöikseni itselleni tar-
peellisen itsekurin ja lopetin turhat “taiteelliset haihatteluni”. 
Mainospiirtäjän ammattitutkinnosta ei ollut ainakaan haittaa 
iltaisin kun aloin piirtää Tomeja, sillä olin tullut hyväksi tu-
tuksi eri tekniikoiden ja tapojen kanssa muuttaa idea paperilla 
osuvaksi piirrokseksi katsojan ahaa – elämyksiä silmälläpitäen.”

Hän muisti vielä miten hänet ikään kuin vieroitettiin mai-
nosmaailmassa taiteesta hänen opettajansa opastuksella.

”Taide oli vain turhaa haaveilua ja jonninjoutavaa höpöttä-
mistä häiriintyneen minä – maailman keskeltä.”

”Eikö mainosmaailma ponnista taiteesta käsin?”
”Niillä oli yhtä vähän tekemistä keskenään kuin anopilla 

nuorten parien mielissä.”
”Eivätkö ne ole edes sukulaisia?”
”Samalla tavalla kuin laina; veli ottaessa, veljenpoika takaisin 

maksettaessa.”
Mainosmaailman ja taidemaailman keskipisteenä eli mo-

lemmissa näennäinen paradoksi: kaikki ei ollut sitä miltä se 
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heti ensisilmäykseltä näytti. Kyse oli myös tahdonvapaudesta 
ja riippumattomuudesta – ja etenkin etiikasta, eli siitä mitä ja 
miten, ja miksi kaikki se tehtiin, niin kuin tehtiin. Mainosmaa-
ilma erottui edukseen ”luovalla hulluudellaan”, jota vastaan 
taidemaailman ”liian selviä johtolankoja” - maailma asettui 
avoimesti. Hänen mielestään mainosmaailma luovan sekopäi-
sessä ja käytännön läheisessä mallissa, joka ei luonut kaaoksesta 
synteesiä, osasi luopua fiksulla tavalla rasitteiksi tulleista teori-
an, totuuden ja järjenkäsitteiden ylivallasta, vapauttaen samalla 
kaavoistaan oikeat taiteilijasielut.

”Kun tulin mainospiirtäjäksi heti sodan jälkeen, ala oli vie-
lä vanhanaikainen sisäänpäin kääntynyt ja yllättävän epäkau-
pallinen. Lähes aristokraattisen ylhäinen yhteisö, jonka väri 
– ja kuvamaailma pullisteli täynnä 30 – luvun värikylläistä 
rehevyyttä, perspektiivien tahallista vääristelyä liioittelun ja 
mahtipontisen vaikutelman saamiseksi hurmaavan huumaa-
van eleganssin keskeltä jollain tapaa mystisen minimalistisesti 
tyylissä. Joita loihtivat kilpaa “taikakynillään” menneen ajan 
kummituksiksi kutsutut vanhanajan hienotunteiset gentle-
mannit hyväntahtoisella ja hyvällä huumorilla varustettuina. 
Mutta kuten aina, viimeisetkin näistä dinosauruksista saivat 
joko tarpeekseen tai siirrettiin syrjään uuden amerikkalaisen 
mainosmaailman rantautuessa samaan aikaan maahamme kun 
maata alettiin jälleen rakentamaan. ja ihmiset kuluttamaan 
ansaitsemiaan rahoja pyörien pitämiseksi jatkuvasti pyörimäs-
sä.”

Äärimmäisen näppärä höpöhö – tarinointi tai muu vastaa-
vanlainen taiteen nimissä tehty hölmöily nukutti hänet heti 
sikeään uneen, sillä hänen mielestään oikeat taiteilijat eivät 
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tarvinneet tällaista avukseen, koska heidän ei tarvinnut esittää 
kulmakunnan terävintä tyyppiä taidekriitikoiden tapaan hal-
litsemalla kaikki mahdollinen filosofointi siitä mitä taiteesta 
oli vuosituhansien aikana harrastettu. Siksi mainosmaailma 
sopi hänelle paremmin. Mainoksissa kun mentiin suoraan 
asiaan ja niitten ytimiin. Yritettiin löytää muutamalla sanalla 
ja yhdellä tarkalla kuvalla se kaikkein oleellisin.

”Vaikka mainosten kaunistelema todellisuus oli läpinä-
kyvän räikeää, opin myös paljon uutta, kuten aikataulujen, 
innovaatioiden ja sähäkkyyden tärkeät edellytykset ja vaati-
mukset luovassa työssä yhdessä jämäkkyyden ja oivaltavuuden 
kanssa, eräiksi luovan työni tärkeimmiksi edellytykseksi. Aina 
kun kuljin kaupungilla, minulla oli mukanani taskussani kasa 
käyttämättömiä tulitikkuaskeja, joiden kanteen piirsin pää-
häni jostain pälkähtäneitä kuvia, joista loihdin myöhemmin 
mainoksia Tulitikkuaskin pieni koko opetti minut käyttämään 
kuvien kanssa tärkeää ekonomisuutta ja tarkkuutta, sillä kan-
siin ei mahtunut mitään ylimääräistä ja turhaa. Näin syntyi 
iskevä ja pelkistetty tyylini, joka oli menestys ja poiki minulle 
myöhemmin mainetta ja kunniaa. Tein paljon itse näitä kut-
sumiani “Nauti – nauti ja maksa vasta sitten” - mainoksia; tu-
pakka -, kahvi -, vaate - ja viinamainoksia. Uutuutena tulivat 
maineen kiiriessä mukaan myös minua suuresti kiinnostaneet 
matkamainokset, jotka olivat suunnatut pääosin ulkomaalai-
sille turisteille.”

Todelliset uudistajat alalle kuin alalle tulivat hänen mu-
kaansa etenemällä omin avuin jalat maassa säilyttäen koske-
tuksen meihin muihin. Ja tuomalla viestejä omasta maailmas-
taan meille nähtäväksi. Hän tiesi, että jokaisella taitelijalla oli 
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lahjoja. Eikä hän tiennyt yhtään täysin lahjatonta taiteilijaa. 
Mutta kyky nähdä asiat ainutkertaisesti ja tarkasti. Ja ilmaista 
ne yhtä tarkasti, se oli jo jotain muuta, joka oli sallittu vain 
harvoille etuoikeutetuille oman tiensä kulkijoille.

”Piirsin mm. Hangon matkailumainokseen ylvään ado-
niksen seisomaan polleana aurinkoisilla hiekkarannoilla. Ja 
pääsin tutustumaan lähemmin amerikkalaisiin mainoksiin ja 
amerikkalaisiin mainospiirtäjiin mm. Harpersin taiteellisena 
johtajana työskennelleen Howard Millerin töihin, jonka teos 
naistyöntekijää kuvaava sinikeltainen mestariteos “We can do 
it” sotien ajalta teki minuun silloin lähtemättömän vaikutuk-
sen, samoin kuin Edward Penfieldin Waltham Manufacturing 
Co:lle piirtämä “Orient Cykles” - mainos, missä lymyili kuvan 
etualalla uskomattoman hemaiseva blondiadonis polkupyörän 
houkuttimena. Laitoin työpaikkani seinälle amerikkalaisen 
maantiedon professorin ja suuren Suomen ystävän - sekä tun-
tijan, Eugen van Cleefin, sanat työmme innostavaksi motoksi 
muistuttamaan yksinkertaisissa oivalluksissa piilevän usein 
myös totuuden, silloin kun rakensimme mielikuvia ulkomaa-
laisille kauniista maastamme, joka tuohon aikaan oli vielä lä-
hes koskematonta turismin kehitysmaata: ”Näköala Puijolta 
on Suomen koko kauneus koottuna yhdeksi tauluksi. Samoin 
voidaan koota tuhansien ruusujen tuoksu pieneen kristallimal-
jakkoon, niin on meillä tässä kaikki Suomen maisemien yllä 
säteilevä kauneus yhteen koottuna. ”Amerikkalaiset kertoivat 
lukeneensa heti sodan jälkeen hymyssä suin, miten masokis-
tisen suorasukaisesti olimme ruoskineet kansanluonnettamme 
heille suunnatuissa matkailumainoksissamme, paljastamalla 
olevamme juroja, itseemme sulkeutuneita, mutta luotettavia, 
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jos sai vain pystyi saavuttamaan jollain keinoilla meidän luot-
tamuksemme.”

Hänen mukaansa kyse oli tyylistä, mutta se ei yksin riit-
tänyt. Piirtäjän maailman tuli olla hänen mielestään hänelle 
ominainen ja kiistaton; hänen maailmansa eikä kenenkään 
muun.

”Juuri kun olin pääsemässä itseni kanssa jotenkuten sinuksi 
ja elämäni oli pikkuhiljaa järjestymässä pitkän hämmennyksen 
jälkeen, vanhempani kuolivat. Minua harmitti vain se, etteivät 
välimme koskaan parantuneet entiselleen heidän ensimmäisen 
ja viimeisen vierailunsa jälkeen luonamme. “Kämppäkaverini-
kin” oli aidosti, tai ainakin esitti olevansa, pahoillaan mutta 
sanoi ettei tehtyä saa tekemättömäksi. Ja että vanhempani oli-
vat kovakalloisia jumalansa suhteen, koska kuuluivat siihen 
sukupolveen, jolle syötettiin korvasta varpaisiin jumalaa, ja ei 
mitään muuta kuin lisäksi jumalaa ja vielä kerran jumalaa - ja 
se jumala oli ikävä ukko! Isäni oli kuitenkin antanut hieman 
periksi kun hän kuolinvuoteella kuiskasi viime sanoikseen. 
“Tällä sinun ns. “Kämppäkaverillasi” oli Dostojevskin sanoja 
mukaillakseni ”puhtaasti enkelin luonto ja tietynlaisesta vas-
taanhangoittelevasta asenteesta huolimatta olemuksessaan ja 
puheissaan kristilliseen nuoruuteen suuntautunutta runolli-
suutta”. En ole toista samanlaista tavannut pitkän elämäni 
ja opettajaurani aikana, sano se hänelle. Sanothan? ”Minua 
liikutti postuumi jäyhän isäni tunnustus suhteemme laadus-
ta, jonka muotoiluun hän oli isäni tuntien käyttänyt varmas-
ti lopun elämänsä hioen siitä asti kun olimme ensimmäisen 
ja viimeisen kerran yhdessä tavanneet meillä. Mutta isälläni 
oli vielä yllätys minua varten. “Enkelipoikasi ei ole niin paha 
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ateisti kuin hän itse luulee, hän käy minua täällä sairaalas-
sa tapaamassa joka päivä, ja rukoilee kanssani parantumiseni 
puolesta. Kiitä häntä sitä kovasti, ja sano että nukuin ikiuneen 
rauhallisin mielin nyt kun tiesin varmasti, että rakkaalla po-
jallani oli niin hyvä ja jalo kumppani.”

Ulkopuolisin silmin mainosmaailmaa pidettiin valehtelun 
ja moraaliltaan kyseenalaisten miesten maanpäällisenä helvet-
tinä, joitten ilmiselvä paikka olisi ollut vankilassa, koska val-
heen avulla saavutettu petos oli alhaisin teko maailmassa, sillä 
jo Dante sanoi omassa “Helvetissään”, että petosta, ihmisen 
synneistä suurinta, Jumala vihasi eniten ja siksi mainosmiesten 
paikka oli helvetin alimmilla portailla, missä tuska oli myös 
suurin. Hän muisti ensimmäisen keskustelun “Kämppäkave-
rinsa” kanssa ammatistaan.

“Mainosmies? Mitä helvettiä te oikein muka teette?”
“Paljonkin.”
“Paljon pahaa kun yritätte saada paskan näyttämään kul-

lalta.”
“No ei nyt ihan sentään.”
“Mutta sinnepäin kyllä eiks niin?”
“Läheltä liippaa muttei ihan natsaa.”
“Kuitenkin samaa vilunkia ja silmänkääntötemppuja ihmis-

ten rahojen ja huomion viemiseksi.”
“Oikeammin sanottuna kyse on tuoteselostuksista, ja ih-

misten mielenkiinnon herättämisestä sellaisiin unelmiin, joilla 
heillä olisi muutenkin luonnollista vetoa.”

“Ja tarvettako?”
“Kyllä.”
“Ja nekö muka olivat tarpeellisia?”
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“Kuluttajan omasta näkökulmasta kyllä”
“Mutta eivät yleisestä?”
“Riippui vähän mitä sillä tarkoitettiin.”
“Esimerkiksi tupakkaa ja kahvia tai viinaa.”
“Ovat tarpeellisia kansantalouden näkökulmasta.”
“Mutta eivät ihmisen?”
“Ovat tärkeitä nautintoaineita, joita ihminen tarvitsee.”
“Vaikka ne tuhoaisivat hänen terveytensä?”
“Tässä tulee hyvin esille juuri tämä taiteen ja mainosmaail-

man tärkeä ero. Me emme voi, emmekä halua pohtia jonkun 
asian tarpeellisuutta, tai vaikutuksia niitä ostavissa ihmisissä. 
Meidän tehtävämme oli saada tehtyä mainoksemme niin hy-
vin, että ne tehosivat kunnolla, ja mainoksen maksanut tuot-
teen kehittäjä sai kunnon vastineen rahoilleen.”

“Viis siis ihmisestä kunhan raha vain puhui?”
“Jotakuinkin noin voi kyllä sanoa, mutta vastuu ei ollut 

meillä.”
“Vaan kenellä?”
“Viime kädessä aina kuluttajalla ja mainostajalla. Se oli 

pirun ja ihmisen välinen sopimus, jonka korkoineen kovalla 
kiskonnalla maksoi aina lopulta kuluttaja itse.”

Hän tiesi, että mainosmiehillä oli ikävä maine muitten 
ihmisten parissa. Heitä pidettiin paholaisen pirullisina op-
pipoikina, kun he myönsivät läheisilleen, etteivät tunteneet 
lainkaan syyllisyyttä, eivätkä olleet pahoillaan aiheuttamastaan 
tuskasta ja vahingosta muille, koska niin vain sattui aina heistä 
riippumatta käymään. He pesivät aina kätensä kaikesta tapah-
tumien vastuista, mutta ottivat mielellään heti kunnian, jos 
jokin asia sattui menemään heistä riippumatta hyvin, ja toi sä-
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dekehän heidän muun tekemisensä ympärille. He menestyivät 
raakaa kilpailua suosivissa tunnekylmissä ja suorituskeskeisissä 
ympäristöissä, joissa arvostettiin itsekkyyttä, vihan voimaa, 
miehistä uhoa, yksin selviytymistä, toisten tönimistä, ahneutta 
ja jonossa etuilua. Heidän kekseliäisyytensä huijata ja loputon 
petollisuutensa eivät jättäneet heitä koskaan pulaan. He osasi-
vat tarjota helppoja ja viihdyttäviä tarinoita, joita ihmiset halu-
sivat kuulla. Ja siitä he saivat hyvän maksun. Heidän mottonsa 
oli Ciceron tavoin ajatus siitä, ettei totuuden tavoittelu sopi-
nut massoille, koska tiedolla saattoi olla kielteiset seuraukset 
bisneksille. Älykkäimmät heistä vetosivat Nietzscheen, koska 
juuri Nietzschen mielestä valehtelu oli merkki voimakkaasta ja 
terveestä persoonasta. Hänen mukaansa totuuden tavoittelija 
oli heikko ja lapsellinen, eikä hänessä ollut voimaa tai omaa 
tahtoa. Juuri siksi ihminen oli hyvin Nietzschensä lukeneille 
mainosmiehille yhtä valheellinen ja teennäinen kuin he oli-
vat itse moraalisessa tunnottomuudessaan: heitä molempia 
yhdisti käsitys moraalista naurettavana peittely - yrityksenä 
ihmisten todellisesta ahneudesta.

”Vanhempieni kuoleman jälkeen lopulta en jaksanut enkä 
halunnut enää jäädä mainosalalle, vaikka eteninkin piirtämön 
esimieheksi. Vihdoin 1957 kevätnumerossa iloinen suomalais-
tukkijätkäni yläosattomana pääsi Physique Pictoral - lehden 
kanteen. Se salakuljetettiin Suomeen, ja myytiin divareissa tis-
kin alta kovalla tohinalla, niin että lehteä piti tilata vielä viisi 
kertaa lisää uusintapainoksina suomalaisdivareihin. Yhtäkkiä 
koko maailma huusi yhteen suureen ääneen teoksiani. Kaikki 
halusivat isompia kulleja ja lihaksia. Itse olisin mieluummin 
piirtänyt vain perseitä. Kalun koolla ei ollut minulle merki-
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tystä, rupesin tekemään noita jättimäisiä vehkeitä vasta kun 
sensuuri iski.

Se onnistui hyvin vanhan mainosmiehen sielulla, sillä hä-
nen maailmassaan periaatteet olivat tarkoitettu vain niille joi-
den “moraalinen kompassi oli jotenkin rikki”

”Minun oli keksittävä jotain, mitä ei voinut esittää valo-
kuvissa. Ihan samalla tavalla kun veijarimainen Aleksis Kivi 
antoi ympäröivälle todellisuudelle runon muodon, sisältäen 
täyteläisen räiskyviä rikkirevittyjä lopullisia ihanuuksia, rie-
mastuttavaa rehevyyttä ja kursailematonta suorapuheisuutta 
katsella ihmistä suoraan sisimpään huumorin lämpö sydämes-
sä, ja viiltävä tarkkuus päässään, iloiten ja surren samanaikai-
sesti kaihomielisesti sen mukana terveen elämäniloisissa kirjoi-
tuksissaan, jotka kuroivat umpeen etumatkaa komein elkein 
nykyjulkisuuden itsekehittelemiin ja tuulesta temmattuihin 
älyttömyyksiin. Piirsin kuvillani ikään kuin seksikutsuja tun-
temattomille, joihin en saanut itse koskaan vastausta. Kuvani 
onnistuivat hämärtämään rajan unelman ja toden välillä. Jo-
ten nuo isot kalut olivat muita kuin itseäni varten. Toin hy-
myn ja ilon miestenväliseen seksiin ja homomiesten kapinan 
alentavaksi kokemaansa naismaisia stereotypioita vastaan. Ja 
nostin kaikkien nähtäviksi homoeroottisesti päiväunet. Sitä 
vain pelkäsin, että jos minusta tulisi ”suuri nimi” onnistuiko 
valtakulttuuri hakiessaan minusta inspiroivaa voimaa itseensä, 
nitistämään minut munattomaksi vikisijäksi palvelemaan vain 
muitten ulkopuolisten tarpeita?”

Hän pelkäsi ”mainosmiehen kirousta”, kun hänestä tuntui 
yhtäkkiä kuin pala hänestä olisi kuulunut paperille johon hän 
piirisi. Ja ettei hän enää koskaan lähtisi kulumallakaan piirtä-
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mistään papereista pois, sillä ihan kuten joskus aikoja sitten 
samanlaisesta kauneudesta hurmioitunut Goethe sirotteli tas-
kustaan ympärilleen orvokin siemeniä omassa pikkukaupun-
gissaan, jotta maailma olisi tullut vieläkin kauniimmaksi, hän 
teki sen saman omilleen, kaikenmaailman miehisestä maa-
ilmasta kiinnostuneille homomiehille, piirtämissään Tom of 
Finlandeissa, joitten hän halusi elää omaa elämäänsä muista 
riippumatta.

”Vältin tarkoituksella tekemästä mummojen ja naisten tai-
detta. Olin saanut tarpeekseni näistä nirppanokkaisista taide-
piireistä, mutta en omasta taiteestani, todellisesta pornogra-
fiasta – taiteesta, joka pyrki avoimesti herättämään katsojansa 
seksuaalisen innostuksen, sillä sitä ne minusta oikeasti olivat, 
nämä eroottiset mieskuvani, jotka kiihottivat seksuaalisesti 
eivätkä olleet mitään muuta kuin luonnollista jatkoa Miche-
langelon aloittamalle renessanssin homotaiteelle, joka ylitti 
antiikin tyhjän loiston toiston. Ja loi itsestään satumaisen vaa-
leanpunaisen divina artistan, joka eli piirroksissani yhä yhtä 
voimakkaana alkuvoimaisille tuoksuille, intohimolle, nerou-
delle, ja poikkeusyksilöiden erinomaisuuden kääntöpuolelle, 
spermalle, hielle ja verelle lemuten, kuin Michelangelolla, joka 
väänsi huvikseen kuten minäkin aluksi satunaisille iskemilleen 
miesystävilleen kiihottaviksi lemmenlahjoiksi taidettaan piir-
roksina ja luonnoksina. Synnyttäen tällä tavalla nerokkaasti 
muiden katseilta piilossa pysyneen uuden ja salaperäisen tavan 
katsoa sisään miehiseen sulokkuuteen viehkeyden viettelemänä 
ensimmäistä kertaa valheellisesta ja tylsistyttävästä heteroarvo-
vallasta - kurista ja perheistä riisutun pöyhkeilemättömän lää-
hätyssuorapuheisuuden mieskatsojan ja miestaiteilijan väille. 
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Saman kiihottavan pinnanalaisen kutkuttavan erikoissuhteen, 
jonka minä vain uudenaikaistin ja päivitin tähän aikaan sopi-
vaksi, siirtämällä Michelangelon kuvien hengen piirroksiini. 
Pukemalla heidän päällensä nykyaikaiset vaatteet. Ja loihtimalla 
heidän kasvoilleen vastustamattomasti kutsuvan viettelyksen.”

Vuodesta 1973 hän pääsi omistautumaan koko sydämellään 
Tom of Finlandeilleen. Lopultakin hän oli vapaa toteuttamaan 
itseään kauan haluamallaan tavalla. Näkemiin puvut ja solmiot.

”Nyt sain jos niin halusin, pukeutua vaikka joka päivä jo 
aamusta rakastamiini nahkavaatteisiin. Samana vuonna kuviani 
oli ensimmäisen kerran esillä Hampurissa järjestetyssä näytte-
lyssä. Siitä lähtien Tom of Finland ja minä olimme, ja emme 
olleet enää, sama henkilö kuin mitä olin aiemmin ollut. Sillä 
olin lopettaessani urani monistanut itseni Tom of Finlandina yli 
neljäksi tuhanneksi kuvaksi, joista en enää itseäni tunnistanut 
vain sen, että unelmointi oli sata kertaa irstaampaa kuin itse 
toteutunut unelma. Mutta en minä “oikea taiteilija ollut”, por-
nokuvien piirtäjä vain – olin vain yrittänyt kuvata sellaista, mitä 
en ollut pystynyt muuten, muussa muodossa kertomaan isäni 
sanat Paavalista mielessäni kun hän vastusti isäni mukaan mu-
kautumista siihen mikä aina yritti sopeuttaa meidät maailmaan 
Roomalaiskirjeen sanoin (12:2): ”Älkää mukautuko tämän 
maailman menoon, vaan muuttukaa ja uudistakaa mieltänne.” 
Sillä huumorin löytää vain siellä missä kyetään erottamaan raja 
tärkeän ja merkityksettömän välillä. Nyt kun katsoin kuviani, 
ne tuntuivat vanhanaikaisilta ja lapsellisilta. Aikansa eläneiltä, 
eikä vielä tarpeeksi vanhoilta, jotta ne voisi nähdä uudessa va-
lossa - ehkä asia oli toisin sadan vuoden päästä - kehotan teitä 
katsomaan vaikka piirrostani nakkikioskijonosta 1965.”
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Kaikenmaailman 
Kaket ynnä muuta 

lihaksikasta
“Nahka on aina seksuaalinen stament, aivan kuten prostituoidun komea pe-
ruukki ja kuusituumaiset korot. Homojen maskuliininen look on osoittau-
tunut niin menestyksekkääksi “cruisingissa”, että jonkin sortin luonnollinen 
valinta on saanut sen peittoaman kaikki muut mahdolliset asuvaihtoehdot.”

-Kirjailija Edmund White

(Nämä kaksi viimeistä lukua olivat säästynyt kokonaisuudes-
saan, ja ovat mukana sellaisinaan ilman kommenttejani toim: 
huom!)
Kun vieläkin muistelin mitä sitten tapahtui kun olin lukenut 
Walterin kirjeen loppuun saakka ja katsonut kun Jurgenin 
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ja Hansin kone katosi pilviin, minut valtasi päästä jalkoihin 
kova kaipuu menneisiin aikoihin ja tapahtumiin, kun kaikki 
oli vielä toisin ja himoni nuorta ja kiihkeää, silloin kun olin 
nuori ja halusin että minusta pidetään! Näin Walterin edes-
säni alastomana imettämässä isoa kulliaan suussani elokuussa 
1936 Hitlerin Olympialaisten aikaan omassa pikkuhuonees-
saan, jonka hän oli vuokrannut näitä hommia varten eräältä 
Unter den Lindenin poikkikaduista. Eikä sen niin väliä oliko 
muisto keksitty tai runsaasti muuteltu, tähän peliin kuului 
paljon hymyilyä, hauskoja juttuja ja erilaisia hymynkareen 
tuolla puolella paranneltuja sattumuksia ja trapetsimaisiksi 
huippusuorituksiksi muunneltuja kömpelöjä kommelluksia, 
sillä loppujen lopuksi millään ei kuitenkaan ollut mitään väliä 
ajan kuluessa näissä pippaloissa, missä pääosanesittäjät jou-
tuivat kokemaan saman sivuroolimaisen tyhjyyden tunteen 
huomatessaan ihmisten muuttuneen.

Vasta näitä miettiessäni, muistin yhtäkkiä Walterin pu-
huneen “korkeasta natsisuojelijastaan, eräästä vanhasta läm-
pimästä veljestä”, joka maksoi hänen vuokransa ja muut 
juoksevat kulut saaden vastineeksi pari kertaa kuukaudessa 
“täyshoidon” Walterilta ja lisäksi kullanarvoisia tietoja, joita 
Walter oli kerännyt muista homohuorista ja heidän korkeis-
ta asiakkaistaan kiristämällä. Olin silloin katsellut pöydällä 
olevaa valokuvaa nuoresta meriupseerista, Wagnerin Parsifal 
- levyä gramofonin vieressä sekä hienoa ulkomaalaista whisky - 
pulloa. Vasta nyt ajan jälkeen osasin yhdistää kaksi silloin vielä 
kummalliselta tuntunutta sattumaa yhteen, kun myöhemmin 
Saksan lähetystön sodanaikainen laivastoattasea, kommodori 
Friedensreich Hudertwasser oli vienyt minut omiin yksityis-
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tiloihinsa, laittaen Wagnerin Parsifalin gramofoniin soimaan 
ottaen kaapista parhaan whisky - pullonsa ja aloittaessaan pit-
kän ja synkän yksinpuheluvuodatuksensa omasta tuskaisesta 
elämästään. Nyt vasta sain tuon kuvan uudelleen päähäni ja 
osasin yhdistää sen oikeaan paikkaan ja oikeaan yhteyteen. 
Walterin yöpöydällä hänen asunnossaan oli ollut hopeisissa 
natsikehyksissä hänen korkea natsisuojelijansa, ja eräs harvois-
ta viimeisistä jäljellä olleista Weimarin tasavallan lämpimistä 
veljistä - nyt natsiksi muuttunut monikasvoinen ihmeselviy-
tyjä kusisista kusisimmissa paikoista nimeltään kameleontti 
kommodori Friedensreich Hudertwasser - silloin vielä nuore-
na meriupseerina ensimmäisen maailmansodan aikaan jossain 
Itämerellä sukellusveneen kannella aurinkoisesti kuvittelemal-
leen auvoiselle tulevaisuudelle hymyillen ja vilkutellen.

Nyt oli hänen hymynsä hyytynyt, samoin kuin miljoonien 
muiden takinkääntäjien ja perässähiihtäjien, jotka tajusivat 
olevansa matkalla ensimmäisessä luokassa suoraan Helvettiin. 
Siksi Walterkin oli ilmeisesti hänen mielestään pelastettava 
siirtämällä hänet hornankattiloiden kiehuvasta sudenpesästä 
suoraan karjuvan leijonan ahnaaseen kitaan Pohjoiselle rinta-
malle. Niin ymmärsin kaiken miksi kaikki aiempi oli tapah-
tunut niin kuin oli Walterin elämässä ja surin sitä kovasti, 
sillä tajusin myös, ettei meidän kaikkien elävän maailmassa, 
jossa oli vain yksi tahto ja iso liuta ahdistavia määräyksiä, mis-
sä näennäisyys takasi meille meidän ainoan todellisuuden, ja 
jossa oli vietävä meille annetut roolit joko loppuun asti ja 
alistuttava niiden valtaan, tai sitten kuvitella ettei tehnyt niin, 
eikä niissä ollut tilaa Walterin kaltaiselle pojalle. Siitä lähtien 
istuin kotonani piirtämässä Tom of Finlandejani alastomana 
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vain Walterin nahkasaappaat ylläni runkaten kulliani samalla. 
Siitä tuli minulle hyvä tapa ja rituaali, josta en koskaan pääs-
syt, enkä halunnut päästä kunnolla eroon niin kauan kuin 
teki mieli ja kulli vielä jotenkin seisoi kynän pysyessä ilman 
vapinoita käsissäni.

Tällä tavalla Walter ja minä olimme aina yhtä ja käteni joka 
piirsi, oli hänen kätensä, ja piirros joka paperille syntyi, oli 
yhteisen ja lyhyen rakkautemme lapsi niin, että Tom of Fin-
landeissa oli aina jotain Walteria; hymy, silmät, suu, kulli, 
keho. Ja jos ei muuta niin ainakin ne hänen minulle lahjoit-
tamansa lentäjän mustat nahkasaappaat, jotka olivat päälläni 
alastomana piirrellessäni, ja joita jaksoin aina yhä uudelleen 
ja uudelleen kuin monistamalla Walteria ja hänen nahkasaap-
paitaan piirtää miehisistä suloista kertoviin piirroksiini. Näin 
Walter hymyili minulle suruni ja kaipaukseni keskellä niitä 
suloisia hetkiä, joita saimme kahdestaan harvinaisissa seik-
kailuissamme yhdessä kokea. Saappaiden lisäksi minulla oli 
muitakin “pyhiä esineitä”, talismaaneja, joista en hiiskunut 
suureen ääneen kenellekään muulle kuin “Kämppäkaverille-
ni”, joka jakoi kanssani niin ilot kuin elämän tuskatkin aina 
yhtä urhoollisesti, se samainen pistooli jolla olin ampunut sen 
venäläissotilaan, jolle olin suunnitellut omistavani pianokon-
serttoni. Silloin en katunut. Oli sota ja valittavana joko hän 
tai minä. Nyt se sattui kohtalon oikusta olemaan hän. Piano-
konserttoni ei koskaan valmistunut kun jätin pianistin haa-
veet ja keskityin työhöni mainospiirtäjänä ja iltaisin Tom of 
Finlandeihini. Säästin kuitenkin pistoolin varmuuden varalle. 
Olin nimittäin sodan jälkeen niin rikki ja sisältä haavoittunut, 
etten voinut puhua asiasta muulle kuin “Kämppäkaverilleni” 



540

vasta kun elämäni ehtoolla, ja silloinkin vain kovassa kännissä 
itsesäälisesti soperrellen. Joskus vahvassa humalassa ja epätoi-
voni kasvaessa yli äyräitten, asetin pistoolin ohimolleni sillä 
toivomuksella, että ampumani venäläissotilaan haamu painaisi 
liipaisinta puolestani ja päästäisi minut näistä helvetillisistä 
tuskista, joita silloin koin sisälläni vellovissa ristiriitaisissa tun-
teissani, muistoissani ja ennen kaikkea omassatunnossani, niin 
kova oli syyllisyyteni voima tappamastani venäläissotilaasta, 
joka oli kaunis kuin viaton taivaalta tipahtanut enkeli ja ul-
konäöltään kuin pieni aronpoika kaukaa idästä.

Ehkä siksi en koskaan saanut pianokonserttoani valmiiksi. 
Ehkä siksi pelkäsin pianistin uraa ja jätin yhtyeeni ja urani 
soittajana pitkään jahkailtuani ja kamppailtuani näiden paina-
jaisteni keskellä, sillä näin hänen kalpean haamunsa edessäni 
kuolinkouristuksiensa keskellä aina kun asetin sormeni pia-
non näppäimistölle, tai yritin sovitukseksi kaikesta tästä omaa 
mieltäni rauhoittaakseni säveltää hänen muistonsa kunniaksi 
keskenräistä pianokonserttoani Tuntemattomalle sotilaalle. 
Siirsin kaiken kokemani hyvän ja pahan, aavistukseni, unel-
mani, toiveeni ja pettymykseni tämän jälkeen Tom of Fin-
landeihini kokopäivätoimisesti. Keskityin vain piirtämiseen ja 
unelmointiin. Tein päivähommani suunnitellen sanoma – ja 
aikakauslehtien mainoksia ja sommittelin näyttelyikkunoita 
puku päällä ja solmio kaulassa tiptop – herrasmiehenä muut 
huomioon ottaen ja kaikkien sääntöjen mukaan herättämättä 
liikoja kyttäävän ympäristöni huomiota. Heti kotiin päästyäni 
muutuin kuitenkin täysin päiväminäni vastakohdaksi ja toi-
seksi mieheksi. Vaihdoin vaatteet ensin “Alaston satama” – elo-
kuvan vetimiin; valkoiseen t- paitaan, tiukkoihin farkkuihin 
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sekä Walterin nahkasaappaisiin.
Tällä tavalla nautin olostani. Jos aloin piirtää Tom of Fin-

landejani, riisuin itseni alastomaksi ja jätin saappaat vain jal-
koihini, ja jo kova kynäni kuin kiimainen kulli alkoi ahkeroida 
paperilla tarkemmin ja kiihkeämmin. Illalla jos olin lähdös-
sä kierrokselle, kuten melkein joka ilta noihin aikoihin tein 
“iltavoimisteluna” Tähtitorninmäen kautta Eiranrannoille, 
Ruttopuistoon ja Mäntymäelle, vedin täydet moottoripyörä-
vehkeet niskaani ja oloni helpottui kummasti. Yleisesti tällai-
nen iltalenkki kesti kolmisen tuntia ja yhden tupakka - askin 
verran. Päivällä kiireessä pakollisena työn lomassa hankittu 
kireys oli tipotiessään ja tunsin miten sydänkin rinnassa sykki 
rauhallisemmin. Pääsin irti näin mukavalla tavalla itsestäni ja 
minulle tuli se sama aineeton ja irrallinen vapauttava tunne, 
kuin olisin ollut piirtämässä kotonani pöydälläni alastomana 
olohuoneeni ikkunan edessä kaikenmaailman Kakeja ynnä 
muuta lihaksikasta.

Minulla pyöri aina piirrokset mielessäni liikuin sitten kau-
pungilla katselemassa komeita miehiä kaupoissa ostoksilla 
tai töissään poliiseina, kuskeina, sotilaina ja palomiehinä ja 
muissa miehisissä ammateissa viihtyvinä mehukkaina ja ha-
lukkaina miesseksipakkauksina, joiden työvaatteiden alta saat-
toi nähdä ääriviivat hyvin hoidetuille ruumiin temppeleille ja 
paidansuissa poukkoileville lihaksille sekä housunetumuksissa 
pullisteleville aina valmiina uusiin koitoksiin - kulleille. Ehkä 
osin myös siksi, että hain koko ajan lisäinspiraatiota ja uusia 
kasvoja sekä ilmeitä piirroksiini. Ehkä osin siksi, etten koskaan 
pitänyt piirroksiani lopullisen valmiina, vaan keskeneräisinä 
ja korjauksia kaipaavina näin ne aina uusin silmin niitä kat-
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soessani, niin hassulta kuin se saattaa kuulostaakin. Enkä kyl-
lästynyt niihin tai samoihin aiheisiin, joita kuvasin eri tavalla 
monta kertaa samaa teemaa toistaen, ja muutamalla viivalla 
niitä vain muutellen toisistaan erottuakseen, käyttämällä pal-
jon aikaa ja mustetta näihin kokeiluihin; enkä koskaan työtäni 
aloittaessani voinut olla täysin varma mitä uusi silmäys van-
hoihin kuviin toi sillä kertaa tullessaan.

Usein se synnytti halun piirtää uudelleen uuden. Jatkaa siitä 
mihin olin jäänyt, vastata edellisen piirroksen esittämään kut-
suun toisella kutsulla, mikä poiki taas uuden kutsun ja se taas 
uuden kutsun, synnyttäen jatkuvan halun vastata kutsujen 
kutsuihin, ja piirtäen jotain uutta niihin, lisätä niihin aina 
jotain jännittävän mielenkiintoista muidenkin katsomalla 
nauttia ja oivaltaa sama asia.

Mutta se kannatti. Niin alkoi aluksi piirtämistäni Kakeista 
erottua Tom of Finland ja hänen ikioma nahkamaailmansa 
piirrosmaailmani hahmottuessa jatkuvasti muuttumistilassa 
olleeksi kehitykseksi ja uuden ymmärtämisen etsimiseksi ym-
pärillä muuttuvan halun pakottaessa minut samalla sisäisesti 
uudelleenryhmittymään vanhojen ja päätäni vielä tuolloin 
liikaa rasittaneiden arki - asioiden ja muiden minua paina-
neiden ongelmien edessä. Näin aloitin elämässäni kokonaan 
uuden leikin itsessäni omaksi ilokseni ja muiden hyödyksi 
kaiken kokemani surun ja menetyksen vaihtuessa koko loppu-
elämäni kestäväksi nautinnoksi, missä katsoja oli tirkistelyssä 
kanssarikolliseni meidän yhteisessä täyttymättömien himojen 
ja halujen maailmassamme eläytyen täysillä piirtämiini ja ku-
vittelemiini henkilöihin ja tapahtumiin, joita ei ollut missään 
koskaan tapahtunut muuta kuin sekä katsojan että minun 
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mielessäni toiveina ja salaisina haaveina, mikä oli samalla sekä 
mahdoton että mahdollinen, kuvitelma ja todellinen, riippuen 
millä jalalla olin aamulla herännyt sängystäni ylös. Ja tarkoitan 
kirjaimellisesti “millä jalalla”.

Näin minusta muodostui rooli, joka oli meille katsojani 
kanssa samalla myös se ainoa oikea tapa olla olemassa - nau-
tiskelijan velvollisuutena ja taakkana pakottaen meidät lopul-
lisesti eroon muista ihmisistä ja heidän maailmoistaan oman 
salaisen himomme ja halumme noustessa näin ojien jemmois-
ta keskelle kirkasta päivänvaloa muistuttamaan keitä me to-
della olimme. Ja joka kerta kun antauduimme tietoisesti yhä 
uudelleen tämän selittämättömän voiman valtaan, erkanimme 
vastaavasti yhä kauemmaksi muiden maailmoista, niin että lo-
pulta emme enää kohdanneet heitä, sillä sitä vähemmän mitä 
silmiemme kajo paljasti enää heille intohimomme kielletyn 
roihun, sitä enemmän vastaavasti aloimme inhota toisiamme. 
Samoihin aikoihin kuin aloin menestyä, aloin toden teolla en-
sin hiljaa yksin, ja lopulta asiasta marmattaen läheisilleni, mi-
ten olin kyllästynyt itseeni ja kaikkeen mahdolliseen ympäril-
läni, jouduin vaihtamaan rakkaasta kodistani kammottavaan 
lähiöön, missä en viihtynyt lainkaan enkä osannut nukkua tai 
keskittyä omaan elämiseeni ja töihini, sillä minulle vihellettiin 
kadun poikki, huudeltiin ilkeästi perään ja paikallisessa pik-
kukaupassa myyjät käänsivät mielenosoituksellisesti selkänsä 
aina kun astuin ovesta sisään; kaipasin kovasti jotain tilalle 
tai jonnekin muualle tuulettamaan tunkkaiseksi kokemaani 
sisintäni uusien tuulien riepoteltavaksi, ei väliä minne, kun-
han johonkin ja nopeasti. Aloin saada kritiikkiä pinnallisesta 
tavastani käsitellä aiheitani vailla yhteiskunnallista vastuuta.
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Jotkut kriitikot, jotka tuntuivat elävän omissa lapsellisissa 
maailmoissaan, väittivät norsunluutorneistaan pokkana, että 
“taiteeni” ei ollut taidetta siksi, että se tuotti nautintoa eikä 
sitä mitä taiteen piti; kasvattaa ihmistä eteenpäin jalona ja 
humaanina yksilönä, moraaliseksi ja ympäristössään toimivak-
si vastuulliseksi vaikuttajaksi, kuten eräs tunnettu kriitikko, 
“neiti umpimieli järkyttävyys”, joka siteerasi umpiuskovaisen 
ja tsaarin teloittajien pelotteleman taikauskoisen Dostojevs-
kin sata vuotta siten kirjoittamaa huomiota “kunniallisesta 
ja moraalisesta taiteesta” kirjoituksessaan minusta osoittaak-
seen kuinka Tom of Finland oli todellisen ja hyvän taiteen 
vihollinen väittämällä, että “Ehkä hän pettää itseään? Ehkä 
hän on väärän tietoisuuden vallassa? Ehkä hän ei tiedä mitä 
hän tekee?”, vaikka tolstoilaisesti ajateltuna juuri minun mie-
het turhasta pönäkkyydestä riisuva, ja heidät jäykkyyksistään 
vapauttava taiteeni, oli osa sitä tulevaisuutta, johon Tolstoi 
uskoi koska se palveli ihmisten veljeyden ja väkivallattomuu-
den asiaa parhaiten, sillä minun miehiset mieheni näkivät ja 
kokivat maailman kauniina ja halusivat siitä muillekin julis-
taa kuin Jean Genetin miehet, “joilla oli silmät kymmenessä 
sormenpäässään ja joiden lihaksillakin tuntui olevan silmät!”

Tiukkapipoiset ja vasemmistolesbojen käsiin valuneet ho-
mojärjestöt karsastivat minua, ja pitivät minua ohimenevänä 
alakulttuurisena ilmiönä joltain toissa vuosisadalta markiisi de 
Saden ajoilta. Joidenkin mielestä piirsin roskaa kuvittamalla 
homojen likaista mielikuvitusta, ja vaikka en itse varsinaises-
ti piirroksissani seksiin kehottanutkaan, katsottiin Tom of 
Finlandin esiintulo julkisuuteen niinkin voimakkaasti kuin 
oli medioiden erikoisuudentavoittelun ja uutuusnälän takia 
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päässyt tapahtumaan, koko homma melkein rikolliseksi pe-
rinteisten arvojen ärsyttämiseksi ja veren kaivamiseksi nenästä 
yhteiskunnan todellisten valtiaitten ärähtäessä kulissien taka-
na varoittavasti. Lisäksi olin menettänyt vähäiset rakkaani, 
Walter mukaan lukien, ja seksistä oli tullut minulle enää vain 
vaivalloisia ja näytösluontoisia urheilusuorituksia, samaan ai-
kaan kun ulkonäköni alkoi rappeutua niin, että vaikka kuinka 
vedin musta nahkavaatteet iltaisin yökruisailujani varten pääl-
leni, en näyttänyt miltään muulta kuin säälittävältä kasalta 
nahkaa ja luuta, ihan kuin nuoruuteni alkuvuosikymmeniltä 
sillä erotuksella, että nyt nahkani oli vanhentunut ja vain ve-
nynyt lisää venymistään, kulunut melkein kovassa käytössä 
puhki, rypistynyt kuin virttynyt pusero, ja oli ikävästi täynnä 
auringonvenyttämää ja löysästi roikkuvaa ruskeaa ihoa, joka 
kaukaa katsottuna näytti ihan kuin viimevuotiselta ylijäämä-
pekonilta tirisemässä rikkimenneellä alennusteflonpannulla.

Tänään oli joillakin joskus vaikea hyväksyä se, että me 
ihailimme silloin niin silmittömästi voimaa, univormuja sekä 
Hitleriä että Mussolini diktaattoreita, myös Stalinia, omalla 
kamalla tavallamme kun inhosimme häntä punaisen vaaran 
pahimpana mörkönä, ja halusimme nähdä hänet kuolleena 
hirtettyinä munistaan roikkumassa Moskovan Varpusvuoril-
la venäläisille varoitukseksi hieman samaan tapaan kuin mitä 
Mussolinillekin myöhemmin tapahtui. Ihailimme kuitenkin 
suuresti Stalinin kyvykkyyttä ja generalissimus -univormuja. 
Koko maailma tuntui ihailevan ankaria johtajiaan, joiden toi-
vottiin isän voimakkaalla kädellä turvallisesti ohjaavan kansan-
sa ja maailman parempaan huomiseen; olihan itse paavi Pius 
XI julistanut Mussolinin olevan “kaitselmuksen lähettiläs”.
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Inhosin taidekeskusteluja ja pelkäsin niitä, varsinkin kun ne 
osuivat nyt vuorostaan minun kohdalleni. Siksi minua jurp-
pi se, että taidehistorioitsijat, joille homous oli verhotumpaa, 
sävyltään symbolisempaa sekä hienosto - ja älykköpiirien suo-
simaa nynnyilevää kädestä pitämistä, koskettelua ja kauniisti 
kuorrutettuja sanoja peittämään fyysistä vastenmielisyyttä ja 
rumuutta, ja jotka kielsivät aina sen, minkä olivat ensin to-
tuuden nimissä vannoneet ja sitten taas tuominneet, koska 
jos taide oli Hegelille vierauden poistamista, se oli heille lop-
pujen lopuksi vain kakkupalanen ja kahvi operetin väliajalla 
keskellä ihailevaa mummolaumaa, sillä heillä näytti olevan 
pätemisissään kroonisen vaarallinen alttius syvempiin hou-
kutuksiin, niin että niistä paistoi läpinäkyvästi oman ihan-
teellisen totuuden pakonomainen tuputtaminen ja ärsyttävä 
yleisiksi totuuksiksi väitettyjen ja julistettujen väittämien al-
leviivaaminen pitkillä lainauksilla ja faktarimpsuilla, jotka loi-
vat hieman enemmän uskottavuutta muuten niin unettaviin 
yleistotuuksiin, että niitä alkoi yönnukkumisen jälkeen pitää 
siedettävimpinä, kuin ne aukot, jotka jäivät kaivelemaan niis-
sä ponnettomissa kohdissa, mitkä tyytyvät tylsästi toistamaan 
oman aikakautensa tarjottuja malleja kuin ilmaiskaramellit, 
joiden tarkoituksena oli peittää vain se ikävä tosiasia, ettei 
tarjolla ollut muuta kuin kärsimystä, hammasmätää, hinku-
yskää ja ideologisesti sokaistuneita oletuksia historiallisuuden 
ja substanssin vastaavuudesta. 

Ja juuri tällaiset sananselittäjät ja älyllisesti itseään yliver-
taisina pitäneet teoreetikot olivat alkaneet analysoida Tom 
of Finlandin “halun katsetta” omilla jonninjoutavilla höli-
nöillään “ antisosiaaliseen halun – valtavirrasta poikkeaviin 
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seksikäytäntöihin ja diskursiivisiin traditioihin”; eivätkä olisi 
tätä tehneet ellei minusta olisi tullut “alakulttuurista ilmiötä” 
vuosien saatossa nimenomaan siksi, että suuret tähdet kuten 
yksi 80 - luvun suurimmista kehonrakentajista oli ystäväni ja 
kävi minua tapaamassa Suomessa, tai ranskalainen taiteilijapa-
ri Pierre ja Gilles, saksalainen elokuvaohjaaja Rainer Werner 
Fassbinder, amerikkalainen pop - ikoni Andy Warhol ja kana-
dalainen valokuvaaja Robert Mapplethorpe sekä ranskalainen 
muotisuunnittelija Jean – Paul Galtier kiinnostuivat minusta, 
ja eräs suomalainen elokuvaohjaaja kuvasi minusta elokuvan. 
Ennen tätä elokuvaa olin kertonut itsestäni julkisuudessa vain 
kerran eräässä lehdessä eräälle homotaidetoimittajalle.

Miesihanteeni, kuten huumorintajunikin, vaihtui vuosien 
varrella hennoista ja hieman feminiinisistä lapsenkasvoisista 
nuorukaisista jylhäpiirteisempiin ja lihaksikkaisiin miehiin, 
ja kovan työn kuluttamiin kaupunkien kuntosalien synnyttä-
miin betonijärkäleisiin. Karskius korostui ja lihaksia tuli. Hi-
mokkaat homomieheni astuvat ulos kellareista päivänvaloon. 
Parantelin mustavalokuvia liimaamalla sinne jostain muista 
kuvista ottamiani lisäyksiä ja piirtelemällä. Tom of Finland 
otti tältä päivältä vastaan sen minkä sai: hyvin paljon! Ehkäpä 
auringonpaistetta - kuka tiesi! Ehkä yhtä lämmintä hymyä 
sinne tänne vapaasti ja villisti poukkoilevan satunnaisen tur-
huuden jossain näkymättömässä laskoksessa, ihan samalla ta-
valla kuin menneiden aikojen ajatukset uudesta huomisesta, 
osaksi vielä hieman piilossa, osaksi avoimesti härnäten ja tur-
haan nojautuen mutta niistä jo irti rimpuillen, samalla tavalla 
kun kevät otti talvesta niskalenkin ja syntymä kuolemasta, 
sillä hän tunsi tällaisen mielikuvituksellisen täydellisen ole-



548

van myös täydellisesti tiedettävissä kun minä hänet sellaiseksi 
supersankariksi pöydälläni piirsin.

Noihin aikoihin olin saanut systeemini jotakuinkin kun-
toon yksityiselämässäni kaikista menetyksistäni ja suruistani ja 
vastoinkäymisistäni huolimatta. Piirrosta kuin piirrosta syntyi 
tasaisen tappavaan tahtiin. Olin tyytyväinen itseeni ja uusiin 
edessä siintäviin näkymiin. Kaikki uusi alakulttuureista tuleva 
toiminta, mikä kyseenalaisti perinteisen taiteen omintakeisilla 
uusilla tekniikoilla, tavoilla esittää se tai anarkistisilla elämän-
tavoillaan, oli minulle tärkeä innoittaja siitä lähtien eteenpäin. 
Se antoi kummasti potkua kun huomasin ettei ollut yksin 
enkä halunnut taantua ja masentua tyytymällä kohtalooni ja 
valittaa siitä. Päinvastoin, sillä nyt tiesin että tunnelin päässä 
näkyi valoa. Tomiinkin piti saada uusia kierroksia ja päivittää 
hänet katu - uskottavaksi pois sodanaikaisesta nahkaehdot-
tomuudesta. Tällaisia kerettiläisiä Tom of Finland – ajatuk-
sia työpöydälläni kävin yksin ja kaksin Tom of Finlandieni 
kanssa että mitä nyt seuraavaksi keksisin ja piirtäisin samalla 
kun kävin ensimmäistä kertaa Lontoossa ja ihastuin kaupun-
kiin ikiajoiksi. Sohon hämäriin pornoluoliin. Leather Stree-
tin moottoripöyräasusteisiin. Homojen omiin pubeihin sekä 
kaupungin 24/7 kestävään mutkattomaan ja rennon kannus-
tavaan nuorekkaaseen tunnelmaan. Mutta aivan erityises-
ti Hyde - parkin komeisiin sekä estottomiin poikiin, jotka 
kainostelematta tarjosivat sulojaan kellon ympäri kaupungin 
keskustan laajimmassa puistokompleksissa - sateen sattuessa 
puiston laidoilla olevissa täpötäysissä pisuaareissa.

Tein noihin aikoihin kovasti töitä urani eteen. Suhteeni 
ulkomaailmaan olivat avautuneet pienen kitinän jälkeen lu-
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paaviksi. Portti oli auki maailmalle ja sain viettää onnekseni 
yhä enemmin maailman ihmeitä todistamassa kuin kotimaan 
harmaan ikävää säätä ja ilmapiiriä kärsimässä. Olin saanut hie-
man nimeä ja minusta pidettiin rapakon takana ja piirroksilla-
ni kävi kova kysyntä. Sain paljon homomaailman julkkiksena 
arvostusta myös nuorilta pojilta, jotka tuppaantuivat ilokseni 
seuraa kaikkialla missä vain nahkavaateissani kuljin, niin et-
tei minulla ollut hyvänäköisestä nuoresta, ja aivan erityisesti 
seksikkäistä punkkaripojista, joita pidin tulevaisuuden Tom 
of Finlandeina kiihottavine irokeesikampauksineen, noihin 
aikoihin pulaa. Matkustelin ja piirsin julkkiksille eroottisia 
miespiirroksiani, mm. kuuluisalle italialaiselle elokuvaohjaajal-
le, Franco Zeffirellille, joka ei ollut alkuunsakaan tyytyväinen 
Michelangelon David - patsaalle piirtämääni muhkeaan kul-
liin, koska se oli amerikkalaiseen tapaan ympärileikattu, mutta 
suostui silti maksamaan pyytämäni hinnan piirroksestani.

Rappiolla oleva pikkuporvarillinen ja salonkikelpoinen val-
tiollinen taide kiinnosti minua vain tuoreusnäkökulmasta, jos 
sillä oli annettavana jotain ärsyttävää ja silmille hipaisusta rä-
jähtävää yllätyksellisyyttä eikä tuttuja ja turvallisia polkuja. Ei 
taideyliopistojen kilttien perhepoikien opettajiaan miellyttääk-
seen tekemää “avantgardismin avantgardismia, uudet pyörät 
beat – sukupolven On the Road” - juttuun vanhoilla hurjilla 
tarinoilla lämmitettynä, kuten olin kauhukseni nähnyt joissain 
valtiollisen museolaitoksemme esittelytiloissa. Ratkaisu suoma-
laisuuden pahimpaan ongelmaan eli valtiolliseen ummehtunei-
suuteen löytyi nuorista kaikesta pihalla olevista ulkopuolisista, 
niin kuin aina nyt ja kaikkialla. Aivan erityisesti jo mainitse-
mistani nuorista punkkarinamupojista, joita myös amerikka-



550

laisissa katutaidehemmoissa oli yllin kyllin onnekseni; näissä 
itsenäisistä oman elämänsä katupojissa ja kaiken ympärillään 
kyseenalaistaneissa pikkujumalissa, joilla oli jumalaiset teräs-
vartalot, söpöt pojannaamat ja upean niittiset punkkarivaatteet 
yllään etumusten pullottaessa yhtä lupaavasti kuin vanhemman 
sukupolven Tom of Finlandeillani. HUH! Tunsin olevani yksi 
heistä ja nuori jälleen. Elin taas pitkää kevättä. Olin kiireestä 
kantapäähän sekaisin kiimasta ja kiihtyneenä valmiina pelehti-
mään heidän kanssaan jo yhdenkin heistä nähdessäni katuku-
vassa varpaista puolikaljun pääni viimeiseen hiukseen asti niin 
kauan kuin jaksoin – ja tuolloin vielä jaksoin.

Piirsin kotona Suomessa koko ajan katutaiteen katupojista 
kiihottuneena uusia ajanmukaisia punkkari - Tom of Finlan-
deja suomalaista Viki – punkkaria mallinani käyttäen. Hänen 
kasvonsa ikuistin moneen uuden ajan ja ilmeen Tom of Fin-
land - punkkariini, joka oli miehinen Tom of Finland - päivitys 
80 – lukulaisuudelle, ja koko ajan hurjasti kasvavalle uudelle ja 
nuorelle kansainväliselle yleisölleni. Heti ensimmäisen punk-
karini levitessä maailmalle siitä tuli muotia jopa niin että jopa 
humoristinen saksalaishomopiirtäjä, Ralf Köning, piirsi yhden 
suuren suosion saavuttaneen sarjakuvansa, missä plösö berlii-
niläinen rikostarkastaja Macaroni panee aamuisin krapulapäis-
sään huorana pitämäänsä ja alistamaansa punkkaripoikaa per-
seeseen ennen töihin lähtöään poliisilaitokselle. Käytin sekaisin 
mustavalkoisia lyijykynä – ja tussipiirroksia sekatekniikkaa, 
puuvärejä, tussia ja piirrosvivahtein sävytettyjä maalauksia. Ke-
hitin koko urani tekniikkaani eteenpäin kovalla työllä, joka oli 
alun perinkin hyvin pikkupiirteisiin menevää, ohuella, teräväl-
lä lyijykynällä tai jopa puuvärikynällä kuvattua fotorealismia. 
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Esimerkiksi yhdessä kuvassa yöllä, Pekka on maalla päivänva-
lossa, Kake taas tumma nahkamies, Pekka vaalea farkkupoika. 
Hän on enemmän kuin kaunis, hän on seksikäs. Kaiken tämän 
sain aikaan vaivalloisesti kovasti harjoittelemalla ja löytämällä 
oman “yksinkertaisen tyylini“ prameilunhaluni ja kokeellisten 
kauteni keskeltä.

Aloitin kauniilla jättiläispojalla, joka oli faunimainen, ja joka 
haaksirikkoutui. Hänen ympärillään pyörii pikkaisia kopioita 
hänestä. Sitten tein oman suosikkini hilpeä kuvitelman nak-
kijonosta. Seuraavaksi tulivat Kake ja hänen motoristiystävän-
sä, nämä isomulkkuiset, ja toisiaan kulleillaan sohivat “yksi 
kaikkien puolesta - kaikki yhden puolesta – veljeskunnasta”. 
Yleensä ensin etsin malleja ja tutkin heitä missä vain liikuinkin. 
Sitten hahmottelin aiheitani ja luonnostelin näkemiäni malle-
ja. Sen jälkeen aloitin monivaiheisen piirrosjärjestelmäni. Lo-
puksi uppouduin yksityiskohtien hiomiseen. Olin varsin tuot-
telias ja uskon että parhainta piirroksissani oli niistä välittyvä 
välittömyyden tunne. Kakeissa, isokukullisissa prätkäjätkissä, 
joka oli muuten oli alun perin erään ystäväni nimi, aloitin 
tummalla Kakella, joka pelasti matkustajat koneessa kaappa-
rien kynsistä. Sain myös paljon vaikutteita seikkailutarinoista, 
viihdekulttuurista, elokuvista ja sarjakuvista. Kake – vihkoset 
olivat suuri menestys. Beach boys - sarjan sankarit seikkailivat 
Kaliforniassa, vaikken koskaan ollut siellä edes käynyt. Komea 
Jack oli taas hulvatonTarzan – parodia.

Tavaramerkkinäni oli myönteinen maailmankuva ja irstaat 
piirroshahmoni hymyilivät aina. 70 - luvun lopulla aloin piir-
tää ”hiukan” kaunisteltuja muotokuvia homomiehistä. 70 - ja 
80- lukujen vaihtuessa kuvat muuttuivat sadomasokistiksi. 
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Teospari “Päivä ja Yö” oli tavallaan ”omakuvani”, sillä koin 
olevani itse päivällä menestyvä liikemies ja yöllä nautinnon-
haluinen ja sitä metsistä ja puskista hakeva raju homo. 1980 
- luvun alkuvuosina olin tuottelias, takana olivat jo menes-
tyneet ja tunnetuksi tulleet Kaket ja Miket sekä ruotsalaisen 
Revolt - homolehden suomalais- eli “veikkohuovismaiset”-vai-
kutteiset piirrokset. Seuraavaksi kuvioon tulivat soolokuvat, 
seksiseikkailut sekä muotokuvat kansainvälisissä ympäristöissä. 
Kakeen palasin vielä kerran “Kake In The Wild Westissä”. Tom 
of Finland oli yhtäkkiä kaikkien huulilla maailma on täynnä 
toms - clubeja ja baareja ja kansainvälinen homokulttuuri sa-
lonkikelpoistui. Tom of Finlandista oli tullut sillä unelma kuin 
kulli, joka ei mahdu suuhun. Mutta minua kokematonta ja 
yksin alla vailla mitään turvaa ja lakimiehiä toimivaa taiteilijaa 
kusetettiin ja viilattiin pornoteollisuuden hämärämiesten ja 
huijareiden toimesta pahasti linssiin eikä poliisille voinut viedä 
asioita tutkittavaksi, vaan jäin nuolemaan aina näppejäni, niin 
että kahden suuren pettymyksen ja taloudellisen menetyksen 
jälkeen lopetin vähäksi aikaa piirrosteni tekemisen protestiksi 
kun en muuta keksinyt ja osannut tehdä. Sain erittäin halpa-
maista kohtelua mm. tanskalaiselta D.F.T – kustantamolta.

Toisaalta olin kiinnostunut aidoista kunnianosoituksista, 
kuten kun sain Kake ja Mike – sarjakuvistani Suomen sarja-
kuvaseuran myöntämän tunnustuspalkinnon, “Puupäähatun”. 
Olin kauan pelännyt ja odottanut että minut huomattaisiin 
kotimaassani vihdoinkin, ja siksi olin tästä vaatimattomasta 
huomionosoituksesta äärettömän onnellinen. Toinen asia mis-
tä olin onnellinen, oli se kun Queenin solisti Fredde Mercury 
ja Village Peoplen pojat saivat suoraan vaikutteet töistäni ja 
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pukeutuivat Tom of Finlandeiksi samoihin rooliasuihin, jotka 
olivat esiintyneet tuotannossani jo 50 - luvulta lähtien.

Minä olin piirtämisen lisäksi enemmän homomaailman 
muodintekijä, rohkeiden rooliasujen luoja, kuin mikään tai-
teilija. Näin jälkikäteen katsottuna minua jo hieman huvittaa 
kaikki se “moraalinen vapina”, mikä ympärilläni kaikki nuo 
vuodet nimenomaan omassa kotimaassani pyöri. Amerikkalai-
set ystäväni, jotka ovat suorasukaisia ja joita ei tunnu rasittavan 
eurooppalaisen kulttuurin moralisointi, kutsuivat minua ame-
rikkalaiseksi piirtäjäksi samaan henkeen kuin amerikkalainen 
Edgar Lee Masters, joka aloitti länsimaissa suoran ja rehellisen 
ja ihmisiä sekä ilmiöitä sisältäpäin tutkivan runouden Spoon 
River Antologiassaan. Hän riisui hautakivien valheellisuuden 
ja antoi kuolleille ihmisille ristiriitaiset, riitelevät, eriarvoiset 
ja ongelmalliset kasvot. Amerikkalaisia hätkähdytti silloin täl-
lainen suorapuheisuus, vaikka se oli suoraa jatkoa runouden 
suurena uudistajan pidetyn Walt Whitmanin vuonna 1895 
ilmestyneeseen ”Leave or Grass”- kokoelmaan, joka olisi sopi-
nut hyvin myös kuvieni teksteiksi, sillä suorapuheisuus ei ole 
ollut koskaan helppoa eikä suosittua missään muodossa, oli se 
sitten minun irstaat pornokuvani tai Baudelairin ja Whitma-
nin suorat runot; usein pilkka, kritiikki tai halveksinta olikin 
siksi verhottu kielikuviin tai kiertoilmaisuihin koston pelossa, 
tai eksytetty niin kauas alkuperäisestä, ettei kritiikin kohteena 
oleva ole tunnistanut siitä itseään, ihan kuin kaikkien taiteili-
joiden kohdalla oli aina ollut ja tuli aina olemaan, minä en siis 
ollut mikään poikkeus tässä pitkässä kulttuurisessa altavastaa-
jien jatkumossa.

Ensimmäiset vuosikymmenet oli suuria vaikeuksia saada 
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piirroksiani julkisuuteen ja saada niistä sitten kun ne sain sin-
ne maksullista korvausta, vaikka kuvani eivät jättäneet ketään 
välinpitämättömiksi, niistä kiihottui näet joko morallisesti tai 
seksuaalisesti. Samoin James Joycen esikoisteos ”Dublinilaisia”, 
ei kelvannut valmistuessaan vuonna 1907 yhdellekään kustan-
tamolle, koska kirjailija kuvasi dublinilaiset ilman romanti-
sointia; juuri tässä kirjassa Joycen kuvaama pikkusieluisuus 
tuntui olevan ihmisyyden suurin universaali kompastuskivi. 
Sen äidinkieli olivat minunkin hyvin tuntemat pahansuopaiset 
ja satuttavat seläntakaiset ilkimysjuorut, isänmaana pikkukau-
pungit, josta menneisyyteen yhdellä silmällä tiukasti toljotta-
neet ahdasmieliset hirviöt olivat tehneet ajatuksen ja mielen 
ahtaita ja kuristavia, oman henkisen tyhjyytensä näköisiä, il-
jettävän ilottomia ja raskaita vankiloita. Vasta seitsemän pitkän 
ja piinallisen odottelun ja yrittämisen vuoden jälkeen Joycen 
esikoisteos julkaistiin minkä toisessa novellissa ”Kohtaaminen”, 
Joen lihava laiskimuspikkuveli piti hallussaan tallin parvea, ja 
kertoja tuntee lopulta katumusta siitä, että oli aina silmissään 
hiukan halveksinut Mahonya. Ja sitten he törmäävät vahingos-
sa vanhaan pojista kiinnostuneeseen setään...

Juuri sillä hetkellä kun tuota kohtaa kirjasta luin, ymmärsin 
Joycen esimerkin valaisemana iskujen, vihan, pilkan ja halvek-
sinnan tärkeyden kun ensimmäinen tyrmäys, halveksiva katse 
ja ylimielinen olankohautus oli koettu. Ja ettei kirjaa haluttu 
julkaista siksi, että kirjailija kuvasi alastoman totuuden pikku-
kaupunkilaisuuden lisäksi homoudesta, jota sen ajan säädyl-
lisyysvaatimusten mukaan ei ollut edes olemassa muuta kuin 
rikoksena ja mielisairaalassa psyykkisenä tautina. Ja hieman 
ehkä kliseisesti sen, ettei kukaan todellinen taiteilija voinut 
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olla taiteilija jos oli profeetta omalla maallaan, vaikka samaan 
kiersi hyvin suosittuna Gunnar - pässin hengiltä rasittavilla 
kiertueillaan saanut kansantaiteilija “Martti Huuhaa Innanen” 
ympäri maata hoilottamassa pakoputkiromantiikkaa tihkuvia 
”Vasemman puntin salaisuus” - levyn julkeita ja vessanhajuisia 
irvailulauluja mm ”Neuvosto - onanisti ja Kakkahätä ei ole 
mikään naurun asia sekä Turhan seisottaja ja Miesten tango” 
- laulujaan, joissa pilkattiin sekä tosimieheyttä että homoutta.

Vasta pari vuotta ennen kuolemaani tajusin pakon edessä 
lopettaa tupakoinnin, se ei enää tuntunut hyvältä ja tupakka 
alkoi maistua pahalta suussani. Enää ei läppäkään lentänyt ihan 
yhtä jouhevasti ja silmä iskenyt tiuhaan tahtiin kuin kultaisen 
kuustkytluvun laineilla vapaudessa parhaina päivinä. Kuulokin 
oli jo huolestuttavasti huonontunut, eikä sekään ollut kaukana 
että vintti pimeni jossain vaiheessa lopullisesti. Tämän ymmär-
rettyäni, huomasin ettei Suomi ollut minun paikkani, vaan 
jokin muu maa missä oli ilmavuutta ja vapautta. Siksi aloin 
haaveilla suuresta Amerikasta, johon minäkin ja unelmanikin 
mahtuisivat. Muistan vieläkin suurella lämmöllä, miten saim-
me sodan jälkeen puutteen ja säännöstelyn keskellä paketin 
Amerikasta, missä oli oikeaa kahvia ja Lucky – Strikes- tupa-
koita, Siitä lähtien rakastin Amerikkaa. Yksinäisyyteni katkaisi 
vain lukuisat onnelliset Amerikan - matkani. Ramppasin siellä 
joka vuosi monta kuukautta kerrallaan etupäässä Kaliforniassa 
ja San Fransiscossa. Olin tullut jo vanhaksi ja pelkäsin kuoleva-
ni vieraassa maassa tuntemattomien keskellä avuttomasti äitiä-
ni suomeksi viimeiseksi sanoikseni huutaen kenenkään autta-
matta minua, joten tulin aina talven jälkeen kuin muuttolintu 
yhtä uskollisesti takaisin kotiin rakkaaseen ja muistorikkaaseen 
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kotikaupunkiini Helsinkiin, sillä pidin tässä kaiken hyvän mi-
nulle elämässäni tapahtuneessa Tähtitorninmäen kaupungis-
ta niin paljon, että oikeastaan nimeni olisi pitänyt olla Tom 
of Helsinki. En enää nähnyt hyvin ja lääkityksen aiheuttama 
käsien vapina teki piirtämisen mahdottomaksi. Ennustuksen 
mukaan minulla oli vielä tasan vuosi aikaa, ennen kuin kuoli-
sin. Päätin käyttää sen fiksusti “ajautumalla harsomaiseen unen 
sisään nähdäkseni itseni muistojeni keskellä” kaikesta siitä, mis-
tä olin eniten arvostanut ja pitänyt elämässäni.

Walterin kaksoisveli, Willy, oli muuttanut sodan jälkeen 
Amerikkaan ja piti kanssani yllä jonkinlaista Walterin muiste-
lukerhoa kirjoittamalla minulle kerran kuukaudessa pitkän ja 
intiimin kirjeen ihan kuin hän olisi ollut itse Walter, ja joihin 
vastasin osin siksi että pidin näin yllä saksankielentaitoani, osin 
siksi että en halunnut loukata Willyä. Samalla sain tuntea Wal-
terin uudelleen lähelläni vaikka vain haalistuneina muistoina, 
mutta kuitenkin. Sitä paitsi mittarissani näytti elinaikaani ole-
van jäljellä enää alle vuosi, joten pidän tätä reissua myös jäähy-
väisinä elämälleni sellaisena kun olin sen oppinut tuntemaan 
niihin aikoihin kun Walterin tapasin. Katsoin karttaa minne 
haluaisin tehdä viimeisen Amerikan – matkani Walterin hen-
gessä, hänen muistostansa hengittäessä elävästi niskassani. Ha-
lusin olla poissa rasittavien “Amerikan - tuttujeni” luota, sillä 
olin muuttunut jo palvottavaksi ja lypsettäväksi museoesineek-
si, jonka kaikki liikkumiset heidän luonaan dokumentoitiin 
huolellisesti kuvin ja sanoin jälkipolville talteen monistettaviksi 
kirjojeni tapaan ilman mitään näkyvää rahallista hyötyä itselle-
ni, niin etten halunnut mennä sinne tyhjänpanttina tällaisena 
näyttelyesineenä ja oman itseni kaupallisen roolin vankina, 
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vaan halusin haistella vapauden tuulia kiertämällä “harmaana 
pantterina” yhdessä edesmenneen Walterin kaksoisveljen Wil-
lyn kanssa, jonka menneisyys oli salaperäisyyden verhoama, 
ja jota en ollut valitettavasti kiireiltäni ehtinyt koskaan tavata.

Miltä kiireiltä, kysyin itseltäni ja harmittelin sillä näin jäl-
kikäteen sillä ne vaikuttivat vain huonoilta tekosyiltä välttyä 
olemasta Walterin muiston kanssa aidoilla tapahtumapaikoilla. 
Niin päätin lähteä Willyn kera Amerikan halkovaa kuuluisaa 
Route 66 pitkin Chicagosta Los Angelsiin. Ja lentää sieltä lo-
pulta Willyn kanssa Berliiniin laskemaan seppeleen Walterin 
haudalle, joka jäisi ilmeisesti viimeiseksi ponnistuksekseni, sillä 
minulla oli taskussani minua hoitavan keuhkolääkärin minul-
le muutama päivä sitten kiireellisenä lähettämä kirje minusta 
otettujen uusien laboratoriokokeiden jälkeen, jossa hän vaati 
minua heti ilmoittautumaan sairaalaan. Halusin kaiken tämän 
tehdä muistoilleni vielä kerran hyvästiksi ja kunnioituksesi sille 
kauniille ja arvokkaalle elämälle, jota olin saanut kaikesta huo-
limatta uhkarohkeasti mutta menestyksellä elää niinkin pit-
kään ennen kuin joutuisin taas pitkäksi aikaa ennen edessäni 
väistämättömänä häämöttävää kuolemaani maakamaan yksin 
sairaalassa odottamassa kivuliasta kuolemaani tupakkaan, ihan 
kuin se pahainen ennustajaeukko oli osuvasti 60 – vuotta sitten 
minulle suutuspäissään ennustanutkin käyvän.

Chicagon valitsin siksi, että siellä vuonna 1983 osallistuin 
samana päivänä kun minulla oli syntymäpäivät, tuomarina 
homojen suurimpaan maailmanlaajuiseen tapahtumaan, In-
ternational Mr. Leather – kilpailuun. Paikalla oli tuhansia 
nahkamiehiä ympäri maailmaa kaukaisimmat aina Australi-
asta ja Uudesta - Seelannista asti. En voinut olla näyttämättä 
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liikutustani yleisölle kun astuin lavalle häikäisevin valospottien 
loisteen alle ja kun yhtäkkiä minut kuulutettiin suureen ääneen 
valtaisin fanfaarien kera Tom of Finlandina yleisön edessä sen 
villiintyessä täydellisesti. Ensin minulle hurrattiin minuuttitol-
kulla ja tömisteltiin nahkasaappaita lattiaan. Sitten laulettiin 
tuhannen moniäänisen karheansuloisesti ja bassovoittoisasti 
mörähdellen Happy Birthday – laulu kuin Frank Sinatran 
viimeisessä konsertissa. Ja sen jälkeen taputettiin kymmenen 
pitkää minuuttia seisaalleen nousten ja vihellellen, jolloin en 
saanut henkeä ja luulin tukehtuvani siihen paikkaan liikutuk-
sesta, ja maailma alkoi pyöriä ympärilläni; sekunti sekunnilta 
koin kaikki elämäni ikävät nöyrtymiset, alistumiset, vähättelyt 
ja haukkumiset poispyyhityksi muististani. Menin niin sanat-
tomaksi että menetin samalla sekä liikunta - että puhekyky-
ni nähdessäni yleisöni muodostuneen kokonaan luomistani 
Tom of Finland – hahmoista. Ja millaisia Tomeja näinkään, 
mitään sellaista en ollut koskaan uskonut näkeväni vielä eläes-
säni: iloitsevia ja ylpeitä homomiehiä halaillen ja junnaavan 
disco-musiikin tahdissa toisiaan vastaan nojaillen – luulin kuo-
levani onnesta siihen paikkaan. Päässäni jyskytti ja sydämeni 
otti muutamia harhalyöntejä kuin kehässä iskuja naamansa 
suojauksensa unohtanut nyrkkeilijä.

Yhtäkkiä yleisö kuitenkin vaikeni ja tuijotti minua hiljaa 
kunnioittaen. Tiesin olevani taivaassa enkä siksi voinut pi-
dättää herkässä olleita kyyneleitäni, jotka valuivat noroina 
silmistäni. Horjahdin, mutta en kaatunut. Poskilleni nousi 
se sama viattomuuden puna kuin ensimmäisen kerran Walte-
rin kanssa Berliinissä vuonna 1936 Hitlerin Olympialaisissa, 
kun ensi kerran yöllä menimme lähimetsään, mikä oli täynnä 
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keskenään kuhertelevia Saksan Wermachtin sotilaita univor-
muineen kaikista mahdollisista sen aselajeista. Ja kun katsoin 
yleisöäni toisen kerran, näin siellä nyt kaiken mitä olin pit-
kän elämäni aikana nähnyt mm. SS:n upseereita, Walterin ja 
Kaken, Kapteenin, minulle kuolemastani 60 – vuotta ennen 
sen tapahtumista kertoneen ennustajaeukon, homopuliukoksi 
kauniista huorapojaksi muuttuneen Eikan, orvokit, neilikat, 
siniset kissankellot, 30 - luvun yläluokkaiset helsinkiläiset 
esteettidandyhomot, Tähtitorninmäelle seksituristina maan 
pahimmista umpitakapajuloista seikkailemaan eksyneen ison 
maalaisseurakunnan vanhoillislestadiolaisen kappalaisen, ran-
netta vispaavat naismaiset sutturat, homomarttyyri - Harvey 
Milkin, parrattomia ja kirkasotsaisia siloposkia sekä viattomia 
untuvikkoja – ”joli laideja” – flirttailevilla satyyrinkatseillaan 
jäntevät kehot ja lihakset hermostuneen jännitettyinä, sävel-
täjäsuuruus Jean Sibeliuksen, Akseli Gallen – Kallelan, po-
liiseja, palomiehiä, autonkuljettajia, rautatieläisiä, suojelus-
kuntalaivastolaisia, taidemaalari Magnus Enckellin Heräävän 
faunin, isäni ja äitini sekä muun perheeni, ”Kämppäkaverini”, 
junien konduktöörit, märkien päiväunieni univormupukuiset 
ja koppalakkiset miehet, arkkitehti Theodor Höjerin, Kiljusen 
herrasväen luojan ja sarjakuva Janne Ankkasen kirjoittajan, 
Jalmari Finnen, Jumalan, taksikuskeja, suomalaiskirjailijat; 
Aleksis Kiven, Olavi Paavolaisen ja F. E. Sillanpään sekä Juhani 
Ahon, Robert Stigellin Haaksirikkoiset – patsaan, Shakespea-
ren Kesäyön unelma – näytelmän metsän olentojen taioillaan 
ihmisten elämään puuttuneiden keijujen kuningas Oberonin 
sekä hänen puolisonsa Titanian ja hänen kauniin intialaisen 
ottopoikansa, Fredrik Cygneuksen, kusenhajuisen vuosisato-
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jen takaisten kusiputkien homokääkkäkummitus ala Munkki-
niemen eltaantunut ällökreivi 1800 – luvun lopun haisevilta ja 
tautisilta vuosikymmeniltä, Venäjän antibolsevistiset vastaval-
lankumoukselliset, Kronstadin pakolaismatruusit, Marskin, J. 
W. Snellmanin, säveltäjä Fredrik Paciuksen ja runoilija Rune-
bergin, saksalaisia ja venäläisiä sotilaita sekä Valvontakomis-
sion jäseniä, säveltäjä Toivo Kuulan, 50 – luvun eksistentiaa-
lifilosofi Jean – Paul Sartren, kiehtovan Narkissoksen, nuoren 
Adoniksen, Sokrateen, antinomiaopista puhuneen Immanuel 
Kantin, kulttuurihistorioitsija Egon Friedellin, Karamozovin 
veljesten luostarinvanhin Zosimon, tähtitorninmäkeläiset ja 
“Kämppäkaverini” hoitajan sekä saman verran elämäni aikana 
muita tapaamiani sekä kuvitelmiani henkilöitä. Yhtäkkiä näin 
heidät kaikki yleisössä taputtamassa minulle.

Nyökyttelin vain päätäni liikuttuneena heille kiitoksieni 
merkiksi, kuullen korvissani Sibeliuksen Viulukonserton, joka 
oli koskettavin viulukonsertto mitä oli minun ja “Kämppäka-
verini” mielestä kuunaan sävelletty. Ja kun katsoin ympärilleni 
miten hahmot muuttuivat musiikin tahdissa koko elämäni 
kestäneiksi himojeni ja halujeni pojiksi ja miehiksi kosteiden 
silmieni edessä. Näin heissä samalla sitä samaa pelokkuutta sil-
missään mikä Walterilla ja minullakin oli silloin ollut, ja minkä 
olin juuri itkemällä pessyt pois ja uhrautumalla heidän puo-
lestaan kuin Jeesus antaen heille näin toisen mahdollisuuden 
yrittää olla ihmisiksi tällä kertaa nyt kun laki salli sen samalla 
kun näin kommodori Friedensreich Hudertwasserin heilutta-
massa minulle hyvästiksi nostamalla kättä lippaan upseerin ja 
herrasmiehen viimeisenä tervehdyksenä toiselle upseerille ja 
herrasmiehelle.
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Route 66
“Mitä minulla on, sitä minä rakastan, mitä minulla ei ole, sen minä haluan.”

-Thomas Hobbes Leviathan

Suomessa minua ei kukaan tuntenut pientä lähipiiriäni lukuun 
ottamatta, eivätkä hekään tienneet mitään piirtämästäni tai-
teesta – saati että olisivat arvostaneet sitä, heillehän se oli roskaa 
ja alentavaa pornoa, tai että he olisivat tienneet että minä olin 
Tom of Finland, juuri se omituinen suomalaisnahkaheppu, 
josta maailman taiteen undeground – piireissä nyt kohistiin 
eniten ja vähiten tunnettiin. Nautin tuntemattomuudesta Suo-
messa. Hyvä itsetunto ja ylpeästi homona oleminen oli käytän-
nössä kaikkialla maailmassa siihen aikaan mahdotonta paitsi 
Amerikoissa ja nimenomaan Kaliforniassa.

Huomasin, että kykyni haaveilla ja erotisoida kaikki näke-
mäni minua kiinnostaneet miehet Tom of Finlandeiksi, toimi 
johdantona myöhempää elämääni ja minäkuvaani varten. En 
ollut niinkään kiintynyt noihin haalenneisiin muistojeni mie-
hiin miehinä, kuin mitä ne edustivat minulle. Se oli tärkeäm-
pää kuin itse muisto. Se, että kehitin tästä “väärinkatsomisesta 
ja - olemisesta” itselleni sen epäilevän vastarinta - asenteen, joka 
oli reaktiivisen tunneälyni vahva pohja, loi minulle uskalluksen 
ponnistaa väittäessäni, että vain uskonto ja taide esittivät enää 
itsensä mahtipontisesti yleispätevinä ja tosina - sen sijaan kun 
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viihde ja porno olivat selkeämmin kuviteltuja eivätkä väittä-
neetkään olevansa totta. Ja että vain me uskalsimme ja kyke-
nimme riisumaan niitä pyhäinkuvia valheista ja vääristellyistä 
myyteistä, jota maailma nyt olisi kipeästi tarvinnut kyetäkseen 
rakastamaan ja selviytymään kaiken pahan ja ikävän keskeltä, 
mille sillä oli ikävä tapa antaa ehdoitta koko käsivarsi pikku-
rillin sijaan.

Huomasin myös sen, että jos muisto oli elävä ja yksityiskoh-
tainen, sen ei aina tarvinnut olla välttämättä totta eikä voinut-
kaan olla turpakeikkoja ja nenästä vedettävää arkipäivää täynnä 
olevassa tunne - ja kokemusmaailmassani. Psyykeni toimi näet 
sisäisten tunnevammojeni korjaajana vähän samalla tavalla kuin 
uneni yöllä korjatessaan psyykeni päivällä erilaisissa yhteentör-
mäyksissä kokemia vaurioita. Tästä tässä oli kysymys. Kaikkien 
muidenkin homojen päät olivat täynnä tällaisia muistoja, jotka 
eivät olleet, eivätkä voineet ympäristön päinvastaisen ohjailun 
takia ihan sata prosenttisesti olla aitoja, vaan matkan varrella 
joko hänen oman salaisen toiveminänsä muokkaamia. Tai jos-
tain muista syistä muokkautuneita ja vahvasti häneen kaikista 
turhista kitkemisyrityksistä uponneita miinoja, jotka räjähtivät 
heti kun ympärillä oli vähän enemmän tilaa hengittää ja ajatella 
vapaasti ilman kuristavia pakkoja.

Olin käynyt läpi satoja muodonmuutoksia. Kaikki tämä oli 
aiheuttanut minulle valtavasti ylimääräistä päänvaivaa ja huo-
lia, joista oli vaikea selvitä muiden arkihuolien paineen keskellä 
yksin ihan noin vaan silmää räpäyttämättä ihan kuin mitään ei 
olisi tapahtunutkaan. Olisin ollut valmis muuttamaan kaiken 
ympärilläni. Vaihtamaan vanhan uuteen ja muuttamaan vaikka 
hevonhelvettiin pois täältä ahdistavien ihmisten jaloista heitä 
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olemuksellani häiritsemästä, mutta minulla ei ollut yksinker-
taisesti mitään mahdollisuutta siihen, joten annoin olla tälläkin 
kertaa, annoin periksi. Vetäydyin vain syvemmälle itseeni ja itse 
luomaani unenomaiseen seksipetona melskaavaan mielikuvi-
tusmaailmaani, niin etten enää välittänyt ympäristöstäni. Se ei 
enää häirinnyt minua, vaan oli paikka, jossa kävin tienaamassa 
ruoka - ja vuokrarahat, ei muuta. Kun ulko-oveni sulkeutui 
elin täysin omassa maailmassani, itse luomillani säännöilläni 
- siitä alkoi minun varsinainen elämäni, jota nyt tässä teille 
muistelin, vaikken ollut vieläkään täydellisen tyytyväinen le-
vottomaan sieluuni, vaan aloin epätoivoissani elämäni ehtoolla 
etsiä entistä enemmän kaikenlaisia seksimahdollisuuksia, vaik-
ka minulla ei edes kunnolla seissyt. 

Amerikoissa minua pidettiin isona nimenä omieni joukossa 
ja fanit palvoivat minua intohimoisesti. Se sai minut viihty-
mään maassa ja hengittämään keuhkot täysillä lännen raikkaita 
tuulia sisääni. Sain myös nauttia vanhoilla päivilläni harvinaista 
herkkuja vanhalle miehelle lukuisista nuorista poikaystävistäni 
Kalifornian matkojeni aikana. Useista heistä tuli myös oikei-
ta ystäviäni, joiden kanssa seikkailin myös vapaa – aikanani, 
toisin täysmustissa nahkavaatteissa - ympäri San Fransiscon 
mahtavaa homomaailmaa erilaisissa pippaloissa ja näyttelyiden 
avajaisissa sekä muuten vain Castro Streetillä kulkien ja sen 
baareissa istuskellen.

Olin saanut arvostusta ensi kertaa juuri Amerikoissa ja esiku-
vinani piirtäjinä olivat tanssijoinakin toimineet amerikkalaiset 
Quintance ja Etienne, joita ihailin erityisesti siksi, että he osasi-
vat piirtää miesten jalat tarkasti ja hienolla tavalla uskottavasti, 
mihin itse en koskaan kyennyt jostain kumman syystä vaikka 
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kuinka yritin ja harjoittelin kovasti, ehkä tanssijataustansa takia 
50 – alussa kun aloitin piirtäjän töitä. Minä tein pieniä töitä, 
he isoja ja näyttäviä. Täällä olivat myös ainoat ystäväni, yhteis-
työkumppanini ja rakkaat poikaystäväni.

Suomessa vietin keväästä alkusyksyyn, mutta heti kun ilma 
jäätyi, lehdet varisivat puusta ja kylmyys valtasi yleisenä har-
mautena maan, aloin suunnitella taas Amerikan matkojani. 
Suomessa minua piti MSC – Finland ja sen Prätkäposti – leh-
ti. Marraskuussa 1984 varsinainen ikävyys alkoi kun jouduin 
vaihtaman ison vuokrahuoneistoni hyvältä paikalta Tehtaan-
kadulta Lauttasaareen merenrannalle pieneen yksiöön, jossa en 
viihtynyt lainkaan. Tunsin olevani lähiössä kuin lintu häkissä 
poissa kaupungin innostavasta hälinästä ja koko ajan tapahtuu 
jotain – tilanteista. Ahdasmieleinen talonmies alkoi katsella 
alta kulmien minua ja omituisennäköisiä vieraitani. Vasta lo-
kakuussa 1986 sain ison 134 neliömetrin asunnon vanhasta 
jugendtalosta neljännestä kerroksesta Lönkan ja Fredan kul-
matalosta, ja aloin taas viihtyä hyvin siinä aiemmin tuntemas-
sani Helsingissä keskustan liepeillä rakkaan Tähtitorninmäkeni 
lähellä, mihin kuuluin.

Amerikoissa oli oikea elämäni ja kaikki hyvä mitä minulle 
noina vuosina tapahtui. Minua panetti koko ajan ihan kama-
lasti ja Amerikoissa löysin poikia ja miehiä, joiden kanssa oli 
helppo olla. Muistan esimerkiksi miten kerran nämä rakkaat 
ystäväni olivat tulleet minua nahkavaatteissaan vastaan New 
Yorkin lentokentälle. Itse en uskaltanut istua koneessa nahka-
vetimissäni, olihan vuorokone suomalainen valtion omistama 
perin tylsä Finnairin lentokone, mikä oli pullollaan vain eto-
van keskiluokkaisia perheitä ja virttyneisiin pukuihin pukeu-
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tuneita tylsännäköisiä kaljamahaisia kauppamiehiä. Vaihdoin 
nahkavaatteet lentokentän vessassa. Kun astuin tullista ulos, 
minua vastassa liehuivat moottoripyöräklubien härskisti vih-
jaavat pornoliput, töötit kiljuivat korvissamme homokuoron 
kajauttaessa ilmoille Village Peoplen lauluja moniäänisesti ja 
monimielisesti niin, että poliisit ryntäsivät hädissään häätä-
mään pillejä puhallellen meitä ulos lentokenttähallista.

Autosaattue oli ikimuistoinen kaupunkiin. Istuin avocadil-
lacin takana heiluttamassa kättäni ohikulkeville tervehdykse-
nä päälläni vain nahkahousut sekä olkanauha missä luki “I 
am Tom of Finland - from Finland!” Automme edessä liehui 
komeasti kaksi Suomen siniristilippuja ja tietä varmistamassa 
oli ajoi edessämme ajan tööttäilevä parinkymmenen prätkän 
muodostama vartio kunniaa minulle tehden.

Suomessa kaikki oli pientä ja Amerikassa kaikki suurta: mie-
likuvitus ja kullit sekä lompakot! Viehättävintä Amerikoissa 
oli mutkaton suhde seksuaalisuuteen sinänsä. Kun Suomessa 
alussa kaikki pelkäsivät toisiaan seksin jälkeen ja ottivat sen 
haudanvakavasti, käännettiin päät pois jos tultiin kasvotusten 
kadulla vastaan. Amerikoissa taas kutsuttiin kylään vanhem-
mille ja esiteltiin koko perheelle ja ystäville ylpeinä väliaikai-
nenkin. Piirrokseni olivat tehneet suuren vaikutuksen laajalti 
koko homoyhteisöön riippumatta siitä olivatko he nahkaho-
moja tai eivät.

Törmäsin siellä usein King of sauna - piirroksiini vuodel-
ta 1970, joissa kulilla oli näköä ja kokoa sekä tyrkyllä paljas 
pää punaisen kutsuvana. Piirsin silloin Wild West – tarinoita, 
Higway Patrol Service Stationeja sekä urheiluvaikutteisia piir-
rustuksia ja tein ainoan romaanikuvitukseni Patricia Nell War-
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renin The Front Runneriin. Los Angelsin majapaikkani lähellä 
oli poliisi - asema, jonka poliiseista otin runsaasti valokuvia. 
Tom of Finlandista tehtiin isojen poikien nukke rebel 1 - figuu-
ri ja Tom of Finland clothing company teki Tom-farkut. Tom 
of Finlandin XXL - kirjan painamisessa yhteistyökumppani 
löytyi Vatikaanista, joten kirjaan päätettiin mahduttaa lahjaksi 
kauniille katolilaispapeille 666 - sivua muistutukseksi jokaisen 
kauniin miehen, myös papin ja erityisesti katolisen, housuissa 
himokkaana odottavan kullin ikuisesta ja koskaan purkautu-
mattomasta sopimuksesta Paholaisen kanssa.

Viihdyin enemmin kuin hyvin Amerikoissa, sillä San Fran-
siscon homoelämä oli hurja vaikken uskaltanut ajaa autolla 
liian mäkisessä kaupungissa. Jokaiselle löytyi jotain ja paljon 
koko ajan kaikkialla ja puistokruisailujen kissa - ja hiirilei-
kit jatkuivat entiseen maliin vaikka olin jo vanha. Erityises-
ti minua viehätti homomuodin rohkea hulvattomuus, nämä 
rohkeat 50 – luvun rokkarin rasvaista ankanpyrstökampausta 
urhoollisesti kantaneet räystäsperseiset nuoret namut, jotka 
verhosivat kuntosaleilla treenatut jättilihaksensa seksikkääseen 
mustaan nahkaan, jättäen joskus tahallisesti muita ärsyttääk-
seen perseensä paljaina vilkkumaan ohikulkevien kiihotukseksi 
tai järkytykseksi.

Amerikkalaiset ottivat tosissaan Tom of Finlandin. Se oli 
heille Jumalaan verrattava pyhä ikoni, jonka eteen he tekivät 
hartaasti kaiken mahdollisen näyttääkseen siltä. Katseet oli-
vatkin siellä tärkeitä. Kyky nauttia toistensa läheisyydestä sekä 
Tom of Finlandiin liittyvä seksin ja väkivallan yhdistelmä, sillä 
Tom of Finland oli ylpeä, iloinen, leikkivä ja nautinnollinen 
mies, joka nussi vain samanlaisten komeiden miesten kesken. 
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Kaikesta tästä intoutuneena piirsin Tomin panemassa maailmaa 
vuonna 1976 “Fuck The World” – piirroksessani, missä Tom 
of Finland panee jättikullillaan maapalloa. Mikä ihaninta San 
Fransiscossa, iloisen ja estottoman kaupungin homoeroottinen 
sydän hyppi tasajalkaa öisin baareissa, homoelokuvateattereissa 
ja klubeilla ja lisäksi homopuistot olivat täynnä toisistaan het-
ken nautintoa hakevia kiimaisia ja komeita miehiä. Kuvitelkaa 
Helsinki sata kertaa suuremmaksi ja sen kauniit pojat sata ker-
taa kauniimmiksi ja ymmärrätte ehkä, jos ymmärrätte, minkä 
luokan ihanasta ihmeestä tässä oli oikein kysymys.

Amerikkalaisten ystävieni organisointikyvyn - ja halun an-
siosta sain asiani kuntoon ja oma elämäni helpottui, eikä joka 
päivä ollut enää veitsenterällä elämistä tai hengissä pienillä sär-
pimillä kituuttamista, niin kuin aika ajoin se oli ollut Suomes-
sa. Siksi vietin talvisin pitkiä aikoja ystävieni luona Kalifornian 
auringossa. Heidän kehotuksestaan tein siellä eräänä talvena 
kolmentoista Tom of Finland – piirrosten sarjan, mikä levisi 
nopeasti kulovalkean tavoin ostohalukkaan ja maksukykyisen 
homopopulaation keskuuteen kaikkialla Amerikoissa aina Raa-
mattuvyöhykkeen konservatiivisia osavaltiota myöten “Duos” 
- nimellä.

Ystäväni teettivät minulle tämän kunniaksi Kalifornian kuu-
luisimmalla nahka – asusteiden valmistajalla hienot nahkahou-
sut. Siitä kaikki alkoi. Minun kuuluisuuteni ja rikkauteni. Olin 
taas vapaa kuin taivaan lintu – tällä kertaa taloudellisesti teke-
mään mitä melkein halusin ja siksi lennätin “Kämppäkaverini” 
Kaliforniaan, missä vuokrasimme auton ja ajoimme Route I:stä 
tarunhohtoista rannikkoa pitkin Monreyn ja Big Surin kautta 
Santa Barbaraan.
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Poikkesimme matkallamme Santa Monicaan samoja mai-
semia pitkin, joista John Steinbeck kirjoitti 30 – luvun la-
mavuosista kertovassa kirjassaan “Vihan hedelmät”. Halusin 
nähdä legendaarisen elokuvaohjaaja John Hustonin kuvaamia 
maisemia Grand Ganyonissa, mutta “Kämppäkaverini” ei oli-
si jaksanut tällaista mutkaa matkassa, joten päätimme palata 
San Fransiscoon sillä kertaa, mistä lensimme sitten Finnairin 
suoralla lennolla kotiin Helsinkiin. Se olikin viimeinen yhtei-
nen keikkamme. Pian sen jälkeen hän kuoli käsiini samassa 
sairaalassa, missä minäkin tulisin kuolemaan yksin kymmenen 
vuotta hänen jälkeensä.

Olimme suunnitelleet Willyn kanssa keskinäisessä kirjeen-
vaihdossamme yhteisen matkamme Route 66:sella niin, että 
lensin ensin Finnairilla Chicagoon, mihin Willy tuli minua 
vastaan ja sieltä vuokraisimme auton, jolla lähdimme huriste-
lemaan läpi Amerikan mantereen sen museoitua reittä pitkin 
ajaen Villin lännen intiaani – ja cowboymaisemien ja osaval-
tioiden kautta Springfieldin, St. Lousin, Tulsan, Oklaholma 
Cityn, Amarillon, Santa Fen, Albuquerquen ja Flagstaffin kau-
punkien läpi suoraan Los Angelsiin, jonne päästyämme ostim-
me päitämme koristamaan komeat cowboy – hatut Cavanderin 
lännenkaupasta. Matkan varsinainen tarkoitus oli tutustua ja 
nauttia suuren Amerikan ihmeistä kaksin rauhassa ja samalla 
käydä laskemassa kukat sodan jälkeen amerikkalaisten vangiksi 
jääneen ja Fort Renon historialliseen linnakkeeseen, joka oli 
toiminut ratsuväen keskuksena kuulusien intiaanisotien ai-
kana, internoidun kommodori Friedensreich Hudertwasserin 
haudalla.

“Yleensä linnoitukseen tuotiin vain sotavankeja Pohjois-Af-
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rikan rintamalta, mutta kommodori oli poikkeus korkean 
vakoojastatuksensa ja läheisten suhteittensa takia korkeaan 
natsijohtoon. Se oli ihme – ja selviytymistarina todellisesta va-
koojasta ja huippudiplomaatista vailla vertaa. Koko miehen ta-
rina hakee vertaistaan maailmanhistoriassa. Hitler kutsui häntä 
“laiskaksi germaaniksi”, mikä hän olikin taustansa takia. Hän 
oli näet ¼ -osaltaan ruotsalainen ja puhui toisena kielenään 
sujuvaa ruotsia. Siksi hänet sijoitettiinkin Suomeen. Ei hän 
Suomen asioita hoitanut vaan Ruotsin pankkien kautta Kauko 
– Itään lähettyjä kulta – ja arvoesinelähetyksiä. Hänen isoisänsä 
oli toiminut Västervikissä paikallisen maamiesseuran kiertävä-
nä viljelyneuvoja. Hän itse kertoi taustastaan, ja siitä miten äi-
dinäiti oli ennen naimisiinmenoaan ollut piikana Vimmerbyn 
pappilassa. Kolme lypsävää kantturaa ja lauma kanoja ja vuohia 
piti kotirouvan kiireisenä yhdeksänlapsisen perheen pienessä 
punamultaisessa talossa, jota ympäröivät peruna- ja ryytimaan 
lisäksi pieni metsäpalsta, minkä puustoa hieman verottamalla 
maksettiin perheen välkkypojan oppikoulu ja yliopisto Saksaan 
Jenan yliopistoon, mihin poika sitten jäikin lopullisesti ja meni 
naimisiin saksalaisen naisen kanssa synnyttäen hänet. Ja vaikka 
sanottiin, ettei sota yhtä miestä kaipaa. Se kaipasi kipeästi tätä 
taitavaa salaisen diplomatian asiantuntijaa kipeämmin kuin 
mitään muuta hänen yrittäessään järjestellä verhojen takana 
isoja keskeneräisiä ja avoimina kysymysmerkkeinä suunnitte-
lupöydillä kulkeneita huippusalaisia asiakokonaisuuksia, joista 
haluttiin päästä sodan keskellä eroon hinnalla millä hyvänsä 
mahdollisimman pikaisesti,” Willy kertoi.

Se mistä hän ei halunnut puhua, oli se todellinen syy miksi 
kommodori Friedensreich Hudertwasser oli kiikutettu suoraan 
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vankileiriltä, sen jälkeen kun hänen vangitsijoilleen oli paljas-
tunut kuinka korkea – arvoinen henkilö heillä oli vankina, ja 
kuka hän todella oli, suoraan yksityisellä panssarikenraali Pat-
tonin sotilaskoneella Hampurista New Yorkiin, oli kuulustelut 
tammikuun 14. päivän 1942 natsien yli 80 – metrisen sen ajan 
huippuvarustellun U – 123 sukellusveneen tapahtumista New 
Yorkin edustalla. Kommodori Friedensreich Hudertwasser oli 
Hitlerin erikoislähettiläänä seuraamassa laivan kapteenin Rein-
hard Hardegenin ja luutnantti Horst von Schroeterin kanssa 
sukellusveneen periskoopilla, miten autot ajoivat läheisellä ran-
tatiellä ja Coney Islandin huvipuisto loisti kuin joulukuusi, 
samalla kun laivan torpedoputkesta lähteneet ammukset osui-
vat heidän tielleen eksyneeseen höyrytankkeri Coimbraan, hal-
kaisten sen toisella laukauksella kahtia 58 sekunnin päästä, ja 
valaisten räjähtäessään koko Manhattanin yhdeksi valomereksi.

Hitler oli julistanut sodan Amerikoille kuukautta aikai-
semmin ja oli niin tyytyväinen Friedensreich Hudertwasserin 
kuukauden kestäneen sukellusvenematkan raportointiin, että 
korotti hänet kommodoriksi. Tiesin jo aikaisemmasta kir-
jeenvaihdostamme hänen palvelleen maataan ennen tätä mm. 
pitkään diplomaattina Kauko - Idässä, erityisesti Japanissa. 
Tuntien hyvin maan historian, kielen, kulttuurin ja politii-
kan lisäksi keisariperheen jäseniä, joista osa oli jopa vierail-
lut Saksassa hänen kutsumanaan. Kommodori Friedensreich 
Hudertwasserin itse oli aristokraattisen näköinen huolimatta 
smoolantilaisista talonpoikaisjuuristaan ja liikkui kaikkialla 
maailmassa erilaisten ihmisten keskuudessa kuin kala vedessä, 
niin että hän oli sopiva korkeanluokan vakooja hyvän muun-
tautumiskykynsä ja laajan sivistyksensä ja monenkirjavan pu-
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hetyylinsä ansiosta. Vanhan maailman sivistynyt tapa puhua 
kohteliaan verhotusti ja vanha sivistysnäkemys, joka noja-
si vahvasti lapsena koulussa alkaneisiin antiikin historian ja 
klassisten kielten opiskeluun, olivat enää vain harvojen piirien 
etuoikeus, mutta hän kuului vielä tähän harvinaiseen ja kiireet-
tömään, ihmistä syvältä ajatuksen ja mielen sisältä tutkivaan 
luksus - ecce homo - luokkaan, osaten suoltaa ammatikseen 
hienosti kalskahtavia korulauseita aidanseipäistä doorilaisiin 
pylväisiin tilanteessa kuin tilanteessa lennosta vaihtaen kieltä 
kaikkiin niihin kuuteen maailman pääkieleen, joita hän suju-
vasti osasi puhua.

Meissä oli paljon sekä yhdistäviä että erottavia henkilökoh-
taisia ominaisuuksia ja luonteenpiirteitä. Siinä missä hän oli 
kehittänyt rautaisen kovan itsekontrollin ja lähes murtamatto-
man itsepuolustusjärjestelmän itsekunnioituksensa säilyttäen, 
olin minä vastaavasti avoin ja leikkisä luonteeltani kuin ke-
säisin ulkona metelöivät lapset. Kumpaakin meitä yhdistivät 
syvällä sisimmässämme riutuva pelko todellisten olemustensa 
paljastumisesta; ja lopulta pelko kaiken sen menettämisestä 
minkä olimme saaneet kovalla työllä ja henkilökohtaisilla uh-
rauksillamme elämissämme saaneet aikaan.

Mutta minusta poiketen, hän oli myös herkkä asioiden ha-
vainnoitsija ja tarkkailija ajan ja matkan päästä joko kotona 
turvallisesti sanomalehtiä radion ääressä lukiessaan tai työ-
paikallaan suurlähetystössä salaisia raportteja asemamaastaan 
suoraan Hitlerille ja Göringille kirjoittaessaan. Mikään inhi-
millinen elämänalue ei ollut hänelle vierasta. Hän heittäytyi 
aina täysin rinnoin milloin minkäkin uuden asian pauloihin 
tutustuakseen siihen kunnolla ilmiönä sekä sen ideoihin ja 
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ihmisiin, ei ulkopuolisena tarkkailijana, vaan itse asiat juuri 
sellaisina kokien kuin ne tapahtuivat, saaden tutkijanotteellaan 
vahvistuksen aavistuksilleen ja ajatuksilleen, joista hän muo-
dosti myöhemmin puolueettomasti kokonaiskuvansa. Hän 
oli erilainen ja ihmeellinen. Totta, sillä muistan miten hän oli 
kertonut minulle avoimesti tavattuamme ensimmäisen kerran 
Tähtitorninmäellä sekä iso - että omista vanhemmistaan.

”Molemmat heistä kuuluivat vanhaan maailmaa ja olivat 
pitkän vuosisadan tuuliviirin lailla ilmassa heiluvia kasvatteja, 
aikana, jolloin tavat, puhuttu kieli, asemat ja käsitys ihmises-
tä ja sen paikasta maailmasta muuttuivat ymmärryksen laidat 
rytisten. Historian romukoppaan pyyhkiytyivät silloin kanti-
kas kulmikkuus monine sulkapäisine pöyhkeilijöineen. Ensin 
valokuva ja sitten elokuva valtasivat ihmisten mielenkiinnon. 
Sitten kirjallisuus ja taide uudistuivat ärhäkäksi ja pistäväksi. 
Maailma koneistui hullunlailla vaarallisesti päästä varpaisiin. 
Hevoset väistyivät autojen tieltä. Ilman täyttivät vaaralliset sa-
vut ja myrkyt. Rauha oli tipotiessään. Ihminen järkkyi. Jumala 
astui alas taivaasta kadotakseen jossain Berliinin keskustassa 
ihmisvilinään eikä enää sen jälkeen palanut takaisin paikalleen 
tuomitsemaan ihmisiä niin hyvässä kuin pahassakin. Murskaa-
vat äänet ahdistivat pienen ihmisen nurkkaan ja maat kaupun-
gistuivat hurjaa vauhtia. Ovella kolkutteli moderniksi kutsut-
tu epävarmuuden ja hulluuden aika. Ja sen mukana vanhan 
maailman laitoja keikuttelevat ääriliikkeet kovaa vauhtia ovista 
ja ikkunoista sisään. Minulle ei jäänyt muuta mahdollisuutta 
kuin hypätä tähän vauhtiin itsekin mukaan, sillä tiesin, että jos 
en olisi silloin heidän puolellaan hyvissä ajoin, olisin loppupe-
leissä kun sen aika koitti, heitä vastaan. Minun tapauksessani 
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ja luonnollani se olisi tiennyt varmaa kuolemaa.”

“Mutta jokin meni vikaan. Särkyi ja musersi hänen maail-
mansa romahtaessa. Vahvan katolisen uskon ja kasvatuksen äi-
dinmaidosta imeneenä, hän oli taipuvainen hakemaan selitystä 
Jumalasta ja Paholaisesta sekä moraalista tai sen puutteesta. 
Siksi hän ei tuntenut oloaan kotoisaksi 30 – luvun Saksassa 
vaan halusi ulkomaille, sillä sen ajan suurin vitsaus oli hänestä 
se, että Paholainen oli voimistunut ylimaallisen ovelaksi pa-
huudessaan kun se ei valehdellut aina, vaan valehteli hämä-
täkseen ihmistä, johtaakseen tämän harhaan ja pannakseen 
uskomaan omaa valhettaan totuuden asemesta. Ja siihen sillä 
oli hänen mielestään monta mahdollisuutta; yksi parhaista oli 
sekoittaa tosi ja valhe, välillä valehdella, välillä puhua totta. 
Vielä ovelampaa oli valehdella viisaasti, oikeaan aikaan ja oi-
keassa paikassa, kuten se nyt teki”, Willy valisti minua.

Heti kun olimme päässeet eroon nauhamaisesti kaiken ym-
pärilleen kietovista moottoritiekäärmeistä, maisemat muut-
tuivat silmää hivelevän kauniiksi, ja tärkeän näköiset ja hyvin 
pukeutuneet ohikulkijat muuttuivat baseball- lakkeja päässään 
pitäviksi ja t – paitoihin pukeutuneiksi ylipainoisiksi maalais-
ihmisiksi, joilla oli laiskanleppoisat ilmeet kasvoillaan, päällään 
värikkäät shortsit ja jaloissaan tennistossut keskellä ei mitään, 
ympärillään vain hiekkaa ja autiomaata. Ohitimme Kentuc-
kyn Louisvillen, mikä oli koti paitsi Kentucky Fried Chicken 
– ravintoloille niin myös Kentucky – whiskylle ja Reynolds 
– tupakoille. Sen jälkeen huomasimme tulleemme Raamattu-
vyöhykkeelle kun tienvarret täyttyivät erilaisista Jeesus Pelas-
taa – valotauluista, ja vähintään joka kilometri seisoi jonkun 
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ristikunnan kirkko valmiina tarjoamaa väsyneille matkailijoil-
le herran raikastavaa sanaa matkaevääksi eteenpäin. Radiosta 
kuului hillybillien country – musiikkia samalla kun maisemat 
muuttuivat entistä kumpuilevimmiksi. Ajoimme kuin hullut 
läpi Teaxin Panhallen kohti Amarilloa ja Mojavan autiomaan 
hiekalta suussa maistuneen maiseman silmissämme kangas-
tellen vain kuivia cactuksia. Gallupin kaupungissa kävimme 
kahvilla El Rancho – hotellissa, jonka baariin Errol Flynn oli 
kerran legendan mukaan ratsastanut kesken kuvausten hevosel-
laan ryyppäämään. Holbrookin pikkukaupungissa ihastelimme 
3,9 kilometrin levyistä ja 168 metrin syvyistä meteoriittia. Ajo 
pitkin Grand Ganyonin 446 kilometrin mittaista villin lännen 
nostalgista reittiä mahtavine auringonlaskuineen oli suuri elä-
mys, samoin suurten pulavuosien aikaan rakennettu Hoover 
Dam – pato. Poikkesimme luonnonkauniilla paikalla sijain-
neessa entisessä kalastajakaupunki Montreyssä syömässä juuri 
merestä poimittuja katkarapuja. Upotimme ylimääräiset ja lii-
kenevät matkarahamme Las Vegasin Caesar Palace – hotellin 
puolen kilometrin pituisten yksikätisten rosvojen pelihalleihin 
ja näimme Mephisissä tukuttain erilaisia - ja eritasoisia Elvis 
– imitaattoreita sekä käärmeennahkahousuihin pukeutuneita 
ökyrikkaita, joiden paksut ranteet taipuivat timanttien pai-
nosta. Matkalla Mephisistä Oklaholma Cityn pilvenpiirtäjien 
luokse näkyi “nuokkujia”, öljylaitteiden pumppulaitteita, ja 
tienvarret olivat täynnä toinen toistaan tylsemmiltä vaikutta-
neita vanhanajan Bates – motelleja, ja funkkis - pikaravinto-
loita, joissa mainostettiin jättipihvejä sekä Budwaiser – olutta.

“Tiesitkö, ettei villissä lännessä musta ihonväri ollut mikään 
este menestymiselle miehisten miesten ammateissa, kuten 
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sheriffin vaativissa ja tuulisissa tehtävissä”, Willy sanoi tietäen 
minun kiinnostukseni mustiin miehiin, ja kertoi tarinan liit-
tovaltion apulaisseriffinä toimineesta ensimmäisestä mustasta 
miehestä nimeltään Bass Reeves, joka oli vielä kaiken lisäk-
si entinen orja. “Bass Reeves oli erityisen pätevä ja komean 
pitkänhuiskea hoitaessaan työtään. Hän pidätti uransa aikana 
yli 3000 rikollista, Ja hänestä sekä hänen isosta kullistaan pu-
huttiin kunnioittavaan sävyyn tallirenkien ja tavallisten maa-
työläisten sekä rikollisten keskuudessa vielä pitkään hänen 
kuolemansakin jälkeen, ainakin ne jotka olivat saaneet suuren 
kunnian maistaa sitä joko kasvoilleen, suuhunsa tai pyllyynsä 
rangaistuksina pikkukolttosistaan, jos se oli mahtunut sinne – 
ja varsinkin silloin kun ei ollut!”

Amerikka oli tarinoissakin yliverto. Mitään näin ihmeel-
listä ja suurta emme olleet kuulleet ja kummatkaan nähneet 
missään muualla. Täällä kaikella oli oma mittaansa, nyökyt-
telimme toisillemme. Aikaa olimme varanneet tälle matkalle 
kuukauden. Sen verran olin laskenut vielä jaksavani. Itse en 
halunnut ajaa koska kaikissa amerikkalaisissa autoissa oli auto-
maattivaihteet. Niistä oli ollut minulle riittävästi haittaa kym-
menen vuotta aiemmin, kun olin tekemässä matkan muodossa 
viimeistä palvelusta “Kämppäkaverilleni” Ennusteen mukaan 
minulla oli juuri sen verran aikaa ennen kuin kuolisin eräänä 
hyisenä marraskuun alun päivänä sairaalassa Helsingissä. Sil-
loin oli syyskuu. Minulla oli kuukausi ja rapiat aikaa, vaikka 
oli yhtä hyisevä sää kuin Suomessakin. Syksyn ensimmäinen 
kunnon vihuri riepotteli Pohjoista maapallonpuoliskoa. Syk-
syn myrskytuulet tekivät tilaa kylmeneville ilmamassoille ja 
masentavalle mielelle.
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Willy oli minua vastassa lentokentällä kumaraisena ja vapi-
sevana harmaahapsisena vanhuksena, olihan hän minua viisi 
vuotta vanhempi, kuten kaksoisveljensä Walterkin. Willyn mu-
kaan minua tervehtinyt kalsea ilma kavalsi talvesta tulevan taas 
kova ja vaikea, kuten Chicagossa oli tapana. Hänen silmänsä 
eivät olleet vanhat eivätkä väsyneet, vaan iloiset ja kujeilevat 
ihan kuin Walterinkin silmät silloin joskus kauan sitten olivat 
muistoissani olleet. Ja hänen valtavat ja hyvin hoidetut kätensä. 
Miten ihanat ne olivatkaan; vilkkaat ja joka paikkaan levotto-
masti ehtivät kuin nuorukaisen. Oli heissä paljon muutakin 
yhteistä mielestäni nyt kun ensimmäistä kertaa pääsin läheltä 
tarkkailemaan Willyä. Ja vaikka Walterin toisesta kohtaamisesta 
oli kulunut jo 51 – vuotta, muistin kaiken hänestä kuin eilisen 
päivän pikkupiirtoja myöten. Myös tuoksun joka ihmeekseni 
oli prikulleen sama kuin Willyllä. Molemmat olivat arjalai-
sen miehen esikuvia nuoruudessaan. Komeita vaaleahiuksisia 
185-senttisiä ja sinisilmäisiä mallinuorukaisia. Juuri niitä joista 
ensin Hitler – jugendin näytösluonteiset valiokaartit, ja sitten 
hieman myöhemmin SS:n eliittijoukot muodostettiin Berlii-
nissä.

Niitä samoja soihtuja vakavat ilmeet naamoillaan kantaneita 
atleettijoukkoja, joita näytettiin ylpeinä elokuvissa ja uutiskat-
sauksissa ulkomaailmalle, ja spartalaiseksi Germaniaksi muut-
tuneessa sotilasleirien - ja tulien pääkaupungissa kyllästymiseen 
saakka ulkomaalaisille turisteille, tai diplomaateille ystävällis-
mielistä maista sekä liittolaisten sotilasvaltuuskunnille, jotka 
luulivat koko Saksan kansan ja armeijan muodostuneen näistä 
poikkeuksellisen kauniista ja silmää hivelleistä valioyksilöistä, 
vaikka totuus oli tietenkin tarua ihmeellisempää, kuten Willy 
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matkalla asiaa minulle valaisi. ”Tummatukkaiset ja lyhyenlän-
nät alle 170 – senttimetriset ja epäilyttävästi idän rappiorotui-
hin viitanneet persjalkaiset, ja korkeilla poskipäillä varustetut 
tumpit pidettiin visusti piilossa pikkukaupungeissa, ja lähetet-
tiin aina käskyn käydessä täydennysjoukkoina eturintamaan 
kaatumaan ensin rumina meidän Saksan viimeisten kauniiden 
puolesta, joiden aika koitti vasta silloin kun liittoutuneet mars-
sivat Berliiniin – varsinkin silloin kun sodassa raaistuneen Puna 
– Armeija mongolisotilaat alkoivat ennen teloituksia raiskata 
meitä joukolla!” Häntä kuunnellessani ja katsellessani, ymmär-
sin nyt selvästi, miksi maailman oli parempi sisältää muitakin 
värejä kuin mustan ja valkoisen tiukan selvät ja yksiulotteiset 
vaihtoehdot, jos niitä nyt väreinä pystyi pitämään. Enemmän 
ehkä toisena poissulkevina jyrkkinä vastakohtina, kuten elä-
mämme väärät ja liian ehdottomat valinnat tuppasivat aina 
vahingoksemme olemaan, ollen yhtä hajanaisia, tahdottomia 
ja rajattomia kuin maailmakin.

Hänessä oli jotain muuta. Jotain salaperäistä pahaa syväl-
lä sisimmissään valmiina putkahtamaan esiin milloin tahan-
sa. Joskus hänen hymynsä oli ystävällinen, mutta muuttui jo 
seuraavassa käänteessä pirullisen pahaenteiseksi. Kaikki nämä 
havainnot hänestä toimivat minulle avaimina uusiin oivalluk-
siin ja yllättäviin totuuksin haaveillessani, jonka kautta saatoin 
nähdä itseni ja hänet uudessa valokeilassa, missä sanat olivat 
sekä ihania että pelottavan kuolleita. Tätä tapaani haaveilla ja 
havaita todellisuutta sen avulla, kutsuin todelliseksi taiteeksi, 
joka syntyi juuri siinä kohdassa missä ne minussa tuon kaiken 
kohtasivat – unelmissa, mielessä ja lopulta kielessä, joka pu-
hui hiljaa mumisten itsekseen minun suullani. Olin riittävän 
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sinnikäs ja nöyrä tajutessani sen jälkeen tulevan taas aikoja, 
jolloin sanani olisivat iloisia ja täynnä elämää, ja ettei kan-
nattanut päättää tietoisesti mitä ajatteli ja puhui, vaan antaa 
teemojen rauhassa ja huolella vallata meidät kokonaan. Riit-
tää kun kuuntelin ja katselin häntä. Siinä oli minun tarinani 
ja tutkimukseni tärkein kohde. Siksi tämä matka oli minulle 
löytöretki omaan minääni ja siitä poispäin, alkuvoima, joka vei 
minua johonkin pelottavaan ja tuntemattomaan suuntaan – ei 
niin väliä mihin, sillä näin ollessani ja katsellessani häntä, tiesi 
että se suunta oli oikea ollessaan vääräkin.

Kun aiemmin olin kokenut itseni hänen kanssaan jotenkin 
ulkopuoliseksi ja osattomaksi, löysin tämän pitkän ajomatkan 
aikana uuden tavan kirjoitetun ja puhutun sanan ilmaista sitä, 
mitä olin piirroksillani aiemmin yrittänyt kuvata. Huomasin 
hänessä löytäneeni näin eri tavat nähdä samat asiat uudelleen 
toisenlaisina; kuin virtaava joki, joka pyrki eteenpäin. Näistä 
ilmeistä ja lausuttujen sanojen välisistä merkityksellisistä tau-
oista opin tuntemaan minulta aiemmin visusti piilossa pysy-
neiden asioiden merkitysten ytimen, kehyksen paljon parem-
min kuin kirjeistämme tai keskinäisistä sanavaihdoistamme, 
joita tuntui häiritsevän aina liikaa muut seikat, kuten se, että 
Willy näytti vieläkin 75-vuotiaana ryppyisenä vanhuksenakin 
komealta saksalaiselta upseerimieheltä, eikä lainkaan siltä että 
hän olisi joutunut elää kituuttamaan raskaan ikeen alla kuten 
sodan jälkeen monen muun sotavangiksi joutuneen kohtaloksi 
oli koitunut.

Mietin miltä hän olisi tänään näyttänyt SS:n univormussa 
ja mustissa sotilassaappaissa. Ehtikö Willy kantaa SS:n univor-
mua sodan loppuhetkillä saarretussa Berliinissä? Näitä mietin 
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hiljaa itsekseni samaan aikaan kun satoi tihuutti ja ikkunasta 
katsottuna ulos Hudson – joella aika näytti pysähtyneen kaiken 
elollisen kietoutuessa harmaan tihkusateen unohduksen suru-
vaippaan. Katselin häntä sivusilmin kun hän ajoi ja hän vilkuili 
minua. Olimme tuttuja ja silti tuntemattomia keskenämme, 
vaikka kirjeenvaihtomme oli lähes viikoittaista. Tunsin hänet 
kirjeistä kuin omat taskuni ja osasin jo aavistaa hänen käsialas-
taan kaukaa viisaasti pienestäkin vihjeestä milloin hän oli ma-
sentunut, apea tai iloinen, milloin taas onnellinen ja toiveikas.

Mutta kun nyt häntä ilmielävänä siinä vierelläni katsoin, en 
osannut tulkita hänen kasvoistaan tai olemuksensa niistä hie-
novaraisista piirteistä mitä hänen käsialastaan, kynänsä jäljen 
painaumista paperiin, tai tahattomista tauoistaan olin aiemmin 
kirjeistä voinut arvioida; muuta kuin sen tosiasian, että hän 
muistutti minua häiritsevän paljon Walterista näin läheisellä 
läsnäolollaan, enkä ehkä siksi kyennyt häiriötekijöistä aistini 
sekoittaneena erottamaan hänestä sävyjä tulkitakseni häntä 
oikein, tai onkiakseni sivuun siivuja hänen omasta persoonal-
lisuudestaan mieleni sopukoihin analysoimaan hänen mahdol-
lisia tunnetilojaan: niin vahva oli hänen päälleen laskeutunut 
hänen sisimpänsä täydellisesti pettänyt varjo; syynä se että hän 
oli lähes Jumalaksi muistoissani muuttuneelle Walterilleni niin 
läheistä sukua, samaa verta ja lihaa. Ja vieläpä kaiken kukkarak-
si identtinen kaksoisveli, josta oli ollut vaikea edes oman äidin 
erottaa kumpi oli kumpi, saati sitten lähes kuudenkymmenen 
vuoden jälkeen ulkomaalainen nuorukainen, joka kiihkoissaan 
oli tavannut erikoisolosuhteissa hänet vain kahdesti ja nekin 
kerrat hätäisesti. Ja silloinkin enemmän intiimissä kanssakäy-
misessä kuin normaalissa päivänvalossa tapahtuvissa tapaami-
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sissa. Hän katsoi minua pari kertaa takaisin. Ja ihan kun hän 
olisi tiennyt etukäteen minun miettivän tätä, hän veti esiin 
taskustaan kuvan missä hän seisoi piikkilankaesteiden edessä 
komentamassa lähes pikkupoikasista koostuneita joukkojaan 
hyökkäykseen SS:n luutnantin upeassa univormussa jossain 
laitakaupungin viimeisissä lopputaisteluissa venäläisen tankin 
vilahtaessa kuvassa pienenä pisteenä kuin merkkinä kaikkien 
olevan hetken päästä kuolleita, ja tämän turhan taistelun ohitse 
tykinlaukauksen jälkeen.

Kun vihdoin kaikkien matkalla aina tapahtuvien luonnolli-
sesti matkantekoon kuuluvien kummallisten yhteensattumien 
ja kommellusten jälkeen pääsimme vihdoinkin kommodori 
Friedensreich Hudertwasserin haudalle intiaanilinnoituksen 
saksalaisille sotavangeille tarkoitettuun hautausmaahan, emme 
löytäneet hänen hautaansa vasta kun kysyimme sitä hautaus-
maan vahtimestarilta. “Usa:n laivaston tiedustelun eversti Frie-
densreich Hudertwasser siirrettiin täältä viikko sen jälkeen kun 
hänen todellinen asemansa ja peitetehtävänsä Saksassa kaksoi-
sagenttina oli paljastunut arkistojen kätköistä ensin sotahisto-
rian tutkijoille ja sitten laivaston esikunnalle, kunniaosoituksin 
ja sotilasarvon jälkeenpäin korottamisella kenraalimajuriksi 
Arlingtonin hautausmaalle 300.000 muun kuolleen sotilaan 
seuraan.”

Olimme hetken hiljaa väsymyksestä ja järkytyksestä.” Vasta 
viikko sitten?”, Willy sanoi epäilevä ilme naamallaan jatkaen 
melkein huutaen. “Kun olisi silloin tiennyt ei olisi tarvinnut 
turhaan kulkea koko Amerikan pitkää mannerta läpi!” Niin 
ajoimme suoraan lähimmälle lentokentälle, ja lensimme 
Washingtoniin, josta vuokrasimme auton mennäksemme Ar-
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lingtoniin, johon oli haudattu myös suomalaiset Mannerheim- 
ristin ritari, legendaarinen Lauri Törni.

“Luulen, että eversti Friedensreich Hudertwasser murtui 
lopullisesti Nankingin verilöylyssä, mitä hän oli todistamassa 
diplomaattina. Hän oli kuullut jo ensimmäisistä keskityslei-
reistä, joihin homot oli vaaleanpunainen kolmio rinnassaan 
poimittu yhteisistä tapaamispaikoistaan ympäri kaupunki. 
Yhtäkkiä kaikki oli paljastanut eikä kukaan ollut enää missään 
turvassa. Sitten hän kuuli kauhukseen kuolemanleirien uusista 
tappamiskiintiöistä, ihan samalla Himmlerin kynästä lähtevät 
kuten Stalinin Neuvostoliitossakin, missä kaupunkeihin tulvi 
joka ilta baletin myöhäisesityksen jälkeen yöllä Stalinin allekir-
joittamat uudet kiintiöt seuraavaksi tapettavista uhreista. Se oli 
viimeinen niitti hänen sietokyvylleen. Aika oli niin epävarmaa 
meille ja erityisesti hänenlaisilleen, että hänen piti toimia hy-
vissä ajoin ennen kuin muut toimivat hänen vahingokseen.”

Muistin nämä sanat hänen suustaan silloin kun olimme ta-
vanneet viimeisen kerran Saksan lähetystössä. Yhtäkkiä aloin 
muistaa paljon sellaistakin mitä en ollut silloin huomannut, ja 
jotka vain täydensivät kuvaa hänestä kaksoisagenttina. Hän-
hän tapaili ja iski Tähtitorninmäellä nimenomaan suomalaisia 
sotilaita, jotka osasivat ruotsia, tai joilla oli hyvät suhteet elitis-
tisiin “esteettidandyhomoihin”, joiden keskustassa sijaitsevissa 
kodeissa järjestettiin muiden uteliaitten homojenkin silmiltä 
piilossa homobakkanaaleiksi naamioituja salaisten agenttien 
tapaamisia, ja muita tietojen vaihtamisoperaatioita niiden 
liittoutuneitten salaisten huippuagenttien kanssa, jotka olivat 
joko hyvin naamioituneina piiloutuneina sota -ajan kaiken kir-
javaan homopopulaatioon, tai pysyivät maan alla muuten vain 
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paljastumisen pelosta turvallisuutensa takia.
”Nankingissä olin vielä siviili. Olin kirkon asialla siellä sa-

maan aikaan kun japanilaiset hyökkäsivät kaupunkiin emmekä 
päässeet sieltä pois. Siemensin johtajana toiminut aktiivinen 
natsi, mutta kristitty John Rabe perusti piiritettyyn kaupun-
kiin turvavyöhykkeen, joka onnistui pelastamaan sodan kau-
huilta yli 200.000 kiinalaista. Jotain samaa meidän tulee keksiä 
pelastaaksemme “lämpimät veljet” ja sinun Walterisi täydeltä 
tuholta. Niin minä tiedän sinun ja Walterin suhteen laadun 
oikein hyvin: älä kysy miksi ja miten! Nyt täytyy toimia äkkiä! 
Muuten meille kaikille käy köpelösti!”, eversti Friedensreich 
Hudertwasser oli silloin sanonut minulle.

Sitten hän kertoi miten liittyi natsipuolueeseen ja alkoi no-
peasti kiivetä ylöspäin natsihierarkiassa sattumien ja hyvän on-
nen avulla ensin Göringin ja lopulta suurimman kalan, Hit-
lerin lähipiiriin, ja lopulta heidän ystäväkseen ja luotetuksi, 
jolle järjestettiin “erinomaisista johdon yksityisistä palveluksis-
ta” kattavan kielitaidon ja kansainvälisen suhdeverkon lisäksi 
vastalahjaksi täydellinen koskemattomuus SS:n ja Himmlerin 
raateluhampaista sekä ensimmäiseksi salaiseksi tehtäväksi iso 
tukku Saksan markkoja, nykyrahassa satoja miljoonia, vietä-
väksi henkilökohtaisesti kuriiripostilla Madridin, Casablancan. 
Geneven, Rooman ja Tokion sekä New Yorkin turvalliseksi 
katsottuihin pankkeihin omalle nimelleen varmuuden vuoksi 
tehtyinä talletuksina. Heti saavuttuaan New Yorkiin, eversti 
Friedensreich Hudertwasser oli kuitenkin ensi töikseen kävellyt 
lähimmälle poliisiasemalle ja ilmoittanut oikean nimensä ja 
asemansa ihmetteleville paikallispoliisille, ja kertonut halua-
vansa ryhtyä Usa:n laivaston tiedustelulle kaksoisagentiksi vain 
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yhtä vastapalvelusta toivoen. Mikä tuo vastapalvelus oli ollut? 
Minkä korkean hinnan hän asetti vaaralliselle työlleen? Mie-
tin silloin ja kysyin sitä myös häneltä. Hän vain katsoi minua 
surullisesti ja oli juuri vastaamaisillaan jotain, kun ilmahäly-
tyksen sireenit harmillisesti soivat ja minun oli kiirehdittävä 
pikaisesti vartiopaikallani Tähtitorninmäelle. Eversti Frieden-
sreich Hudertwasser kuitenkin nyökytteli päätään edestakaisin 
kuin aikomaisillaan puhua suunsa puhtaaksi ihan kuin olisi 
ollut jättämässä minulle jäähyväisiä, niin kuin tosiasiallises-
ti olikin ja viestiä Walterilta. “En taida ehtiä nyt kertomaan, 
mutta juuri jotain tuollaista. Näet sen vielä myöhemmin”, hän 
sanoi ja näytti pelästyneenä sormellaan ikkunan suuntaan, jos-
ta syöksyi kaupungin ylle terhakkaana viholliskoneiden ini-
sevä pommituslentue eversti Friedensreich Hudertwasserin 
huutaessa viimeistä kertaa perääni. “Se koskee Walteria!” En 
kuullut enää kunnolla mitä hän yritti minulle sanoa, enkä sil-
loin ymmärtänyt hieman yllättyneenä hänen lausuneen Wal-
terin nimen, vaan luulin sitä joksikin muuksi saksankieliseksi 
epäselvästi lausutuksi äänteeksi tai sanaksi - ehkä verbiksi, sillä 
en ymmärtänyt silloin mistä hän puhui ja mitä hän tarkoitti ja 
ennen kaikkea, miksi.

“Eversti Friedensreich Hudertwasser ei koskaan sielullisesti 
toipunut kunnolla siitä, että joutui antamaan pirulle pikkusor-
mensa ja samalla päänsä pantiksi ammottavaan leijonankitaan. 
Kamalinta hänen mielestään olivat SS:n salaiset homobileet, 
joissa tapettiin ja vammautettiin nuoria ja kauniita homohuo-
ria tai sellaisiksi erilaisilla tekosyillä lavastettuja, joita oli kerätty 
ympäri valtakuntaa leikkikaluiksi ennen kuin SS - miehet te-
loittivat onnettomat pojat, ja heittivät heidät tuntemattomina 
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tuhoamisleirien joukkohautoihin. Hän sanoi, ettei siinä ollut 
mitään puolustettavaa että hän oli niissä mukana “virkansa 
puolesta” sekä kaksoisagenttina että raportoimassa koskemat-
tomuutensa turvin suoraan Göringille ja Hitlerille mahdollisia 
puhdistuksia ja kiristyksiä varten. Mallia juhliin oli otettu an-
tiikin kreikkalaisten Panhellenisistä kisoista ja Symposioneista. 
Natsien “Panhelleenisissä kisoissa” kauniit nuorukaiset taiste-
livat alastomina keskenään paljain käsin. Koko ottelupaikka 
oli koristeltu metrin pituisilla jättikulleilla. Viina ja musiikki 
virtasi. Ja kauniista pojista tapeltiin verissä päin. SS – miehet 
ottivat tavaksi ampua kesken kisojen nuorukaisia huvikseen 
keskelle otsaan ilman ennakkovaroitusta, jos kulli ei pojalla 
seissyt niin kuin he olisivat sen halunneet seisovan. Sympo-
sioneihin haettiin keskitysleireistä nälkiintyneitä homoja vaa-
leanpunaisissa kolmioissaan. Heidän päälleen paskannettiin ja 
kustiin. Ja lopuksi heidät nyljettiin elävinä ja luut heitettiin 
varta vasten paikalle tuoduille SS – joukkojen vartiokoirille...”, 
Willy sanoi minun keskeyttäessä hänet, sillä en halunnut kuul-
la yhtään enempää näitä kamalia hirveyksiä.

Yhtäkkiä Willy painoi rintaansa ja alkoi haukkoa henkeään 
ja lyyhistyi kauhukseni maahan edessäni kuolleena. Tiesin, et-
tei Willy ollut Willy vaan Waltter, joka esitti Willyä tai Wil-
ly - Walteria kuten koko hänen oikea kaksoisnimensä passin 
mukaan kuului. Olin tajunnut sen sillä samalla hetkellä sil-
mänräpäyksessä kun hän oli tullut minua Chicagon lento-
kentälle vastaan. Ei entisiä rakastavaisia voinut huiputtaa jos 
he rakastivat edelleenkin toisiaan vaikkakin ajan takaa kuten 
me. Arvasin leikin nimen, ja että hän nautti tästä sairaasta pe-
listään taas suunnattomasti, joten annoin hänen luulla etten 
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ollut huomannut mitään. Olihan se osa hänen identiteettiään 
ja luonnettaan vanhana homopoikahuorana selviytyäkseen vai-
keuksien kautta voittoon mahdottomilta tuntuvien olosuhteit-
ten ja muiden rajoitusten keskellä. Tiesin että hän jatkoi näin 
jo Berliinissä alkanutta kissa – hiirileikkiämme, mutta halusin 
saada sille tarkemman selityksen: miksi? Waltter oli laittanut 
auton hansikaslokeroon kuoren, missä luki: “Siltä varalta au-
kaise tämä, että minulle sattuu jotain.” Avasin kuoren. Siellä 
oli paksu tukku rahaa ja tarkat ohjeet polttohautaukseen Berlii-
nissä ja tuhkien sirotteluun Unter den Lindenin vanhoille ho-
mopoikkikaduille ja kusipömpeliimme, jos se oli enää jäljellä, 
mitä pahoin epäilin ja olinkin oikeassa: ei ollut. Kirjeessä luki 
koukeroisella vanhan miehen nykivällä käsialalla kirjoitettuna.

”Anna anteeksi. En voi itselleni mitään. On jo verissä tämä 
huijaaminen. Ihmettelet varmasti miksi tein sinulle temput sil-
loin kun tapasimme hotelli Kämpin edustalla lähes neljäkym-
mentä vuotta sitten. Tunnistithan minut silloinkin kuten kai 
nytkin? Se korkea hinta minkä eversti Friedensreich Hudertwas-
ser oli valmis maksamaan hengestään vaarallisena kaksoisagent-
tina olin minä. Hän halusi siirtää minut turvaan Amerikkaan. 
Sinä iltana kun tapasimme en voinut paljastumisen pelossa 
kertoa asiasta edes sinulle, sillä en tiennyt millä puolella liikuit, 
tai millaisia suhteita sinulla oli saksalaisiin. Koko homma oli 
huippusalaista saappaista koppalakkiin. Sain houkuteltua erään 
toisen lentäjän lentämään minun univormussani sinä iltana 
kun koneeni putosi minun koneellani, ja hän siis katosi kuin 
tuhka tuuleen. Eihän sota nyt yhtä miestä kaivannut! Se kaipasi 
kovasti kahta miestä; minua ja eversti Friedensreich Huder-
twasseria, joilla oli liittoutuneille jotain paljon arvokkaampaa 
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tarjottavana kuin Enigman ratkaisut. Meillä oli lista kaikkien 
ylimpien natsien salaisista reiteistä muuhun maailmaan, pank-
kitileistä ja yhdysmiehistä, mikä oli kultaakin kalliimpaa, ja 
saattoi omalta osaltaan ratkaista kamppailua hieman liittoutu-
neitten hyväksi ja lyhentää sotaa muutamalla kuukaudella sekä 
vähentää miestappioita muutamalla sadalla tuhannella. Minut 
oli naamioitu peruukilla ja tekoviiksillä ja minulla oli väärä pas-
si ja henkilöllisyys, niin ettet pimeässä voinut minua tunnistaa. 
Sitä hieman pelkäsin mitä sanoisit kun tuoksuin samalle, ja 
olin ihan sama tuttu kun ääntelin. Ja voihkin nautinnollisesti 
silloin allasi. Ja kullini oli sinulle pikkupiirtoja myöten hyvin-
kin tuttu. Kaivopuistonrannan rakastelujemme jälkeen menin 
suoraan Tähtitorninmäen pömpeliin, missä vaihdoin kuriirin 
tuomat siviilivaatteet pikaisesti päälle. Odotin hetken lähei-
sestä talosta sovittua huomaamatonta valomerkkiä piilossa ja 
katsoin että olit kömpinyt tiehesi turvallisesti. Ja vasta sitten as-
tuin sydän pamppaillen ulkona odottavaan diplomaattiautoon, 
jossa eversti Friedensreich Hudertwasser odotti minua auton 
ikkunat pimennettyinä. Kiersimme autolla pohjoiselle rajalle 
Haaparannan kautta Tukholmaan, missä menimme suoraan 
USA:n lähetystöön. Nousimme muutaman päivän päästä le-
vättyämme matkan rasituksista ja jännityksestä Bromman len-
tokentältä amerikkalaiseen sotilaskoneeseen, joka vei meidät 
Washingtoniin. Rakastin Friedensreich Hudertwasseria sillä 
tavoin kuin mitä nyt minut varmalta kuolemalta pelastanut 
homohuora voi rakastaa tätä vakituista ja hyvin palveluistani 
maksanutta elinikäistä asiakastani; oli sille varmasti olemassa 
jotain muitakin hempeämpiä siviilien käyttämiä nimityksiä, 
mutta me elimme suhteessamme ikuista 30 – lukua. Olin hä-
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nelle aina se sama poikahuora, jonka hän kerran yhtenä kesäpäi-
vänä tuoreena kukkasena poimi koriinsa Unter den Lindenillä. 
Tiesin toki kaiken hänestä, mutta en sitä että hänet oli siirretty 
saksalaiselta hautausmaalta, sillä sopimukseen kuului se, että hän 
jatkoi piilossa sodan jälkeen ensin taas kaksoisagenttina vakoil-
len natsipakolaisia, ja sitten DDR:n agentteja värväämällä heitä 
isoilla summilla kaksoisagenteiksi Rautaesiripun takaa. Ja lopulta 
entisten sodanaikaisten ystäviemme ja nykyisten vihollisiemme, 
neuvostoliittolaisten vastavakoiluverkoston paljastumisen orga-
nisointia kylmän sodan hengessä. Siksi emme saaneet ilmaista 
keitä olimme paljastumisen pelossa, joka oli todellinen uhka: 
että ylipäätään olimme olemassa ja hengissä. Maailman huip-
puvakoilijapiirithän olivat pieniä viidenkymmenenkin vuoden 
jälkeen – ja huippuvaarallisia edelleenkin kuten itsekin hyvin 
tiedät. Mutta sinä olit koko ajan sydämissämme ja mielissämme. 
Itse asiassa urasi sai meistä hieman potkuakin. Ihmettelit var-
masti kuka oli se rikas amerikkalainen homo, joka lähetti sinulle 
ensimmäisenä vanhemman miehen ja nuoren pojan kuvatila-
uksen, joka tarkalla silmällä katsottuna muistutti meitä etäisesti 
kultaiselta 30 – luvulta kukoistuksemme kunniakkailta päiviltä, 
niin kuin se olikin. Se oli ensimmäinen yhteinen kuvamme siltä 
samalta päivältä, kun ensimmäisen kerran tapasimme Unter den 
Lindenin sivukujien homojen suosiossa olleissa kusipömpeleis-
sä vuonna 1933 muutamaa kuukautta ennen Hitlerin valtaan-
nousua. Maksoimme ensimmäisestä Tom of Finlandista min-
kä koskaan teit yksityisiin kokoelmiin silloisen tähtitieteellisen 
summan, yli 25.000 amerikandollaria, jolla saatoit aloittaa oman 
studiotyöskentelysi ja taloutesi oli moniksi vuosiksi eteenpäin 
turvattu. Ne rahat olivat eversti Friedensreich Hudertwasserin 
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natseilta amerikkalaisiin pankkeihin tallettamia miljoonia, joita 
käytettiin vastavakoilun pimeään rahoittamiseen ohi Senaatin 
ja Kongressin alahuoneen tiedustelukomitean. Näitä miljoonia 
oli vielä niin paljon jäljellä, että pystyimme joka vuosi tekemään 
sinulle eri nimillä ”joululahjoina” lisää tilauksia, koska olit yksi 
meistä ja me osa sinua, niin elämässä kuin kuolemassakin, tah-
doimme tai emme – ja me tahdoimme kovasti edes tällä tavalla 
olla näkymätön osa elämääsi. Siksi kirjoitin tätä kirjettä sinulle 
jo ties monettako kertaa yhä uudelleen ja uudelleen, osaamat-
ta päättää mitä siinä oikein sanoisin sinulle. Eli ei tästä mitään 
tainnut tulla. Olen niin onneton nykyisin. Olisin halunnut vain 
sanoa sinulle, että pelkäsin kertoa tätä, mutta en joko osannut tai 
uskaltanut kirjoittaa sitä paperille. Siksi minun piti nähdä sinut 
vielä kerran, jotta olisit tunnistanut minussa sen saman ilmeen 
ja voiman kuin silloin aikoinaan Unter den Lindenillä.”

En ollut unohtanut ennustajaeukon ennustusta kuolemastani, 
johon oli aikaa enää pari päivää. Ajatella että siitä oli jo tasan 
kuusikymmentä vuotta kun sekin tapahtui, puhuin itsekseni 
suomeksi kun Waltterin ohjeiden mukaisesti sirottelin hänen 
tuhkaansa ympäri hänen toivomiaan homopaikkoja Unter den 
Lindenin tuntumassa samalla tunsin polttavan piston sydämes-
säni ja tiesin että se oli nyt menoa. Kipu oikein vihlaisi syvältä 
mennen pari kertaa lävitseni päästä jalkoihin ja sydämestä ai-
voihin. Silloin muistin sisareni joululahjaksi antaman Hadria-
nuksen muistelmat. Ja miten keisaria loppunsa lähestyessä ei 
jaksanut kiinnostaa enää mikään muu kuin oman rakkaansa 
kiharainen tukka. Sen silittäminen. Tummat mantelimaisen 
kutsuvat isot silmät, ja niistä välkkyvä pohjaton ystävällisyys ja 
viattomuus. Nuorukaisen notkea vartalo kun hän jännitti sen 
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kaarelle antaen hänen tulla päälleen ja painautua hänen sisälleen 
niin syvään, että hän pelkäsi rakkaansa halkeavan tästä seiväs-
tyksestä, hajoavan palasiksi taivaan tuuliin ja katoavan häneltä 
ikuisesti näkymättömiin; hän oli vain seissyt silmää räpäyttä-
mättä itsensä entistä vanhemmaksi ja väsyneemmäksi tuntien, 
tunteitaan näyttämättä tai paikaltaan liikkumatta, vaikka oli jo 
vanha ja raihnainen ja jokaista hänen pitkän elämänsä nähnyttä 
ja kokenutta lihastaan pakotti ihan kuin viimeistä jo vietäisiin. 
Hadrianus hymyili Antinoukselleen aikoen sanoa hänelle jotain, 
mutta muisti sitten seisovansa hänen haudallaan samalla kun so-
tilaat sytyttivät haudan tuleen. Ja niin hän katseli yksin haikeana 
taivaalle miten hänen rakkautensa katosi ylös taivaalle pieninä 
hiukkasina lopullisesti leijaillen ties minne tavoittamattomiin 
pois hänen käsistään ja silmistään. Pakoon jonnekin tuntemat-
tomaan omaa elämäänsä kuristanutta kiroustaan. Samalla hän 
tajusi aikansa tiimalasissa olevan vihdoinkin täynnä ja hän lyy-
histyi polvilleen ja oksensi verta. Ensimmäisen kerran tauti oli 
saanut hänestä näin valtavan kuristusotteen. Hadrianus tunsi 
miten hänen loppunsa läheni hetki hetkeltä kuin hyökyaalto, 
joka hukutti hänet lopulta märkään pimeyteen. Eikä hän vä-
littänyt enää mistään mitään. Antoi vain kaiken muun olla ja 
kuoli siihen paikkaan hymy huulillaan ja Antinouksen kuva 
mielessään.

Seuraavan kerran heräsin Laakson sairaalassa Helsingissä tu-
tussa sängyssä ja huoneessa. En pystynyt kunnolla liikkumaan tai 
liikuttamaan eväänikään. Minut oli tuotu kiireellisenä potilaani 
ambulanssikoneella suoraan Berliinistä Helsingin lentokentälle 
ja siirretty sieltä helikopterilla sairaalaan tutun lääkärin valvovien 
silmien alle. Se ei enää auttanut, tiimalasi oli minunkin kohdal-
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lani valunut jo loppuun. Olin yskäissyt viimeisen kerran verta 
tupakan rikkirepimistä keuhkoistani, jotka eivät olisi kestäneet 
enää uutta yskähdystä, kun eivät enää kestäneet edes yhtä taval-
lista hengenvetoa.

Sen verran olin tolkuissani, että tajusin kuitenkin olleen yön 
ja ikkunan raosta, joka oli avoinna, kuuluvan hiljaista mumi-
naa, ihan kuin kuoro olisi ollut aloittelemassa jotain laulua. Se 
sama hoitaja, joka oli hoitanut “Kämppäkaveriani” kymmenen 
vuotta aiemmin hoivasi nyt minua kuiskaten korviini äänes-
sään selvästikin rinnassaan pakahtuvaa ylpeyttä, sillä minusta 
oli tullut kotimaassani viimeinkin kuuluisa. Sänkyni päädyssä 
oli avoimena sanomalehti missä oli kuvani ja siinä otsikko isolla 
“Tom of Finland palasi kotimaahansa kuolemaan!”

“Nostan vähän päätäsi että näet miten he kauniisti laulavat si-
nulle oman elämäsi sankarille” Ja kun hoitaja nosti päätäni näin 
miten ikkunani alla Laakson metsän laidassa seisoi nahkavaattei-
siin pukeutuneita miehiä kynttilät käsissään laulamassa minulle 
jotain kaunista ja ennestään tuntematonta hymniä jäähyväisik-
si: minun kansaani – minun Tom of Finlandejani – minä olin 
onnellinen mietin ylpeänä vihdoinkin, muuta en muista kun 
viimeisen kerran vihlova kipu halkaisi minut kuin puoliksi, ja 
olin turta mennen lopulta tunnottomaksi ensin varpaista ja 
viimeiseksi päästäni samalla kun päässäni soivat Saarnaajan 9. 
luvun 11. jakeen sanat.

”Vielä tämän minä havaitsin auringon alla: Juoksu ei ole no-
peiden vallassa eikä sota sankareiden, ei leipä viisaiden, ei rikkaus 
kyvykkäiden, eikä menestys älykkäiden. Kaikki on ajan ja koh-
talon vallassa.” Enkä sen jälkeen nähnyt ja kuullut enää mitään 
muuta kuin Sibeliuksen Valse Tristen säveliä. Annoin kaiken olla 
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ja aloitin kuolemiseni siihen paikkaan hymy huulillani ja Tom 
of Finlandin kuva mielessäni.

Tiesin päässeeni vihdoinkin perille ja rauhaan siihen suureen 
tuntemattomaan mihin minua aiemmin levottomat Hadria-
nus, paimenpoika Antinous, “Kämppäkaverini” sekä eversti 
Friedensreich Hudertwasser, ja Walter olivat jo päässeet tämän 
ihmeellisen kirouksen kimpusta, joka ei ottanut hellittääkseen 
edes kuolemassa ja tajusin elämäni suuren rakkauden olleen 
Walter! Ja että olin koko urani piirtänyt alitajuisesti häntä Tom 
of Finlandeissani yhä uudelleen ja uudelleen tietämättä ennen 
tätä miksi.

Huomasin nyt ihmeikseni osaavani runon alusta loppuun 
kuin vettä vaan. Sen, jonka ennustajaeukko oli sanonut tap-
pavan minut lopulta kun löydän siihen sanat sisältäni osaisin 
sen ääneen. Siitä tietäisin lopulta loppuni tulleen: “...näin uusia 
polvia entiset saattelevat – tie, etsintä niillä on kaikilla yhteinen, 
näyt yhteiset, sama kaipaus kauemmaksi ja Kohtalo matkasau-
vana kaikkien...”

Samaan aikaan mietin, miksi ihmisten piti aina tehdä ne 
iänikuiset samat joka sukupolven tyhmyydet ja virheet joiden 
paikkailuun ja katumiseen kului se kuuluisa loppuelämä, jon-
ka olisi pitänyt satujen mukaan olla kuin ruusuilla tanssimista, 
mitä nyt väliin onnettomuuksilla, kuolemalla, kavaluudella ja 
häviöillä päällystettynä joutui kulkemaan, kuten kaikki muutkin 
perimmäisten kysymysten äärellä kamppailevat eksyksissä olevat 
elämän matkamiehet kun kaiken teki yksin – hakkasi päätään 
seinään kunnes pää pehmeni ajan myötä, ja veritahrat kuivuivat 
seiniin seuraaville sukupolville muistoksi siitä mitä ei olisi pitä-
nyt koskaan eikä missään olosuhteissa tehdä niin kuin minä tein! 
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Mutustelin suussani värssyn sanoja kauan ennen kuin kieleni 
löysi jostain sisältäni siihen puuttuvia kirjaimia ja kokonaisia 
lausumattomia sanoja, niin että tunnistin pätkän vihdoin osaksi 
Uuno Kailaan Karavaani – runoa jota olimme koulussa ulkoa 
alaluokilla joutuneet pänttäämään 65 – vuotta aiemmin.

Aloin rauhallisen hitaasti lausua runoa kirjain kirjaimelta ää-
neen samalta kun tunsin miten konehuoneeni alkoi sammuttaa 
valojaan juhlallisesti kuin jostain oopperan loppukohtauksesta. 
Ensin varpaani menivät tunnottomiksi. Sitten jalkani ja alaruu-
miini. Mahani. Käteni. Kaulani. Lopulta tunsin miten päässäni 
pimeni ja sydämeni pakahtui rintaansa saatuani värssyn viimei-
set sanat vaivalloisesti kakistettua kuivien huulieni välistä ulos 
ennen kuin lopullisesti heitin henkeni.

”Tien lapsia olemme, matkaan syntyneitä, karavaani - hei-
moa retkellä elämän. Ja ei tule koskaan loppua matkallemme, 
vaelsimmepa auringon alla tai pimeän. Yli ikuisuuden hietikon 
valkenevat monenkaltaiset päivät, paahtein ja keitaihin; me nau-
ramme, juomme ja suutelemme – taikka sudet tuskan saartavat 
meitä laumoin nälkäisin. Vaan eteenpäin, ohi päivien kaikenlais-
ten karavaania vie iankaikkinen kaipaus. Ei, ei tule koskaan lop-
pua matkallemme, ja sen määränä lienee vain jokin kangastus. 
Tosin loppuvat kerran askelet vaeltajilta, kukin vuorostaan on 
nukkuva syliin maan. Vaan katso: kaikki he kuitenkin muka-
na ovat, nekin, joiden tomu on uupunut vaeltamaan. Mit’ on 
parhaintamme syntynyt rakkaudesta, rikastuttaen, kaunistaen 
elämää, tomustamme se erkanee ja ikuisesti karavaani - heimon 
sielussa kimmeltää. Näin uusia polvia entiset saattelevat – tie, 
etsintä niillä on kaikilla yhteinen, näyt yhteiset, sama kaipaus 
kauemmaksi ja Kohtalo matkasauvana kaikkien.”
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Jälkisanat
“Häpeän kuninkaallinen puna on värjännyt minun ylpeyteni!”

- Jean Genet

“Eräs perverssin päämäärän olemassaolon yhteiskunnallinen seuraus on, 
että alistajat ovat kaiken sosiaalisen kontrollin ulkopuolella”, kirjoittaa asiaa 
tutkinut Helsingin yliopiston käytännöllisen filosofian emeritaprofessori, 
Timo Airaksinen vuonna 1995 ilmestyneessä kirjassaan “Markiisi de Saden 
filosofia”. Airaksisen mukaan rankaiseminen, vaino ja jopa kidutus luovat 
miellyttävän käsikirjoituksen. Ja koska aika ei ole lineaarista, tuloksena on 
Airaksisen mielestä paluu alkutilaan tai toiselle näyttämölle, jossa tuska 
aiheuttaa uuden purkautumisen. 

Airaksinen läpivalaisee kirjassaan voimakkaasti eritteille haisevan, ja 
1960 - luvulta lähtien syntyneen uuden postmodernin nautiskelijatyrannin 
henkilökuvan sadelaisia juuria, jossa myytti normien ja arvojen loukkaami-
sesta on keskeistä, toisin kuin Tom of Finlandin edustamille koppalakkisille 
saappaannuolijaunelmoitsijoille. Yhteistä heille ja sadelaiselle perversiolle 
voi kuitenkin löytää perversioiden luonteesta vaatia jyrkkää itsekontrollia, 
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suunnittelua ja järkeilyä sitä suunnitellessaan niin, että siitä tulee osittain 
jopa älyllistä, perversioiden paheellisuudesta taas teon suorittamisen motiivi 
eikä vain pelkästään jonkin hämmennyksen tulosta. 

Airaksisen mielestä molemmat perversiot tarvitsevat näyttämön, jolla 
erilaiset elämänalat voidaan yhdistää “petomaiseksi käyttäytymiseksi”. Ai-
raksiselle seksuaalisuus on tällä tavalla tulkintaa tuskasta, ja sadelainen sek-
suaalisuus symbolista toimintaa, jonka paheellisuus liittyy yhtäältä tuskaan 
ja toisaalta vääristyneisiin kertomuksiin.

Tom of Finlandin “salaiset muistelmat” on samanlainen omassa pääs-
säni itse kehittelemäni “mukaelämänkerta” kuin mitä teatteriohjaaja Janne 
Saarakkalan erään Suomenlinnassa esitetyn karnevalistisen näytelmän mi-
nimalistinen “mukahistoria” Suomenlinnasta oli; se perustuu aistimuksiin 
ja tuntemuksiin faktojen kustannuksella. Olen tietoisesti yrittänyt välttää 
mainitsemasta oikeiden henkilöiden nimien käyttämistä kuvaamassa Suo-
men ehkä maailmalla Sibeliuksen jälkeen tunnetuimpaa myyttiä Tom of 
Finlandia, ei siksikö etten kunnioittasi häntä hahmona ja homona – päin-
vastoin, hän on eittämättä suurimpia suomalaisia, ja aivan erityisesti tun-
netuin tyyliä luoneista omaa aikaansa edellä olleista homoista - vaan siksi, 
ettei kukaan Tom of Finland - fani ota turhaan herneitä nenäänsä hänen 
sisuksensa avaamisesta julkisesti ilman että olisin kysynyt siihen lupaa heil-
tä, tai tehnyt sen olemassa olevien tietojen pohjalta samalla tavalla mitä 
kuin dokumentaristit tekevät, nuuskien kaiken näkyvän ja unohtaen kaiken 
näkymättömän, se mikä on minun tehtäväni yrittää onkia esille.

Mallia Tom of Finlandille otin myös portugalilaisen ”moniäänisestä ja 
-persoonaisesta” runoilija Fernando Pessoasta, kun hän kirjoitti ”Muka-
päiväkirjassaan”, ettei ollut koskaan tehnyt muuta kuin unelmoinut: ”Se 
ja vain se on ollut elämäni tarkoitus. Minulla ei ole koskaan ollut mie-
lenkiintoa muuhun kuin omaan sisäiseen elämääni. Suurimmatkin suruni 
ovat hälvenneet kun olen avannut ikkunan sisimpääni, ja voinut unohtaa 
itseni vilkaisemalla mitä sisikunnassani tapahtuu. En ole koskaan yrittä-
nyt olla muuta kuin unelmoija. Kun joku on puhunut kanssani elämisestä 
en ole koskaan kuunnellut häntä. Jostain luonnesyystä, jota en aio eikä 
ole tarvekaan analysoida, olen rakentanut sisääni useita henkilöitä, jotka 
poikkeavat toisistaan, ja minusta ja joille olen antanut useita runoja. En 
tiedä kuinka olisin ne kirjoittanut omilla tunteillani ja ajatuksillani. Monet 
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näistä runoista ilmaisevat ajatuksia, joita en hyväksy ja tunteita, joita en ole 
koskaan hyväksynyt”.

Juuri tämä näkymätön ydin oli mielestäni myös esiin kaivamisen paik-
ka Tom of Finlandin osalta. Kaikki ei ole vielä paljastunut hänestä eikä 
viimeistä sanaa sanottu. Olen täysin varma, että hän ihan kuten muutkin 
suomalaiset, kätki oikean ja herkän minänsä syvälle sisimpäänsä eikä hiis-
kunut siitä tarkoituksella sanallakaan muille. Tällainen salattu ja piiloteltu 
Tom of Finland on ilman muuta kiinnostava ilmiö nykypäivässä, ja kertoo 
sinällään jo hyvin paljon ajan muuttumisesta, erityisesti ajassa liikkuvista 
nykyilmiöistä sekä jotain myös pinnallisen “pane mua” – homokulttuurin 
noususta maailman johtavaksi trendiluojaksi kaikkialla.

Käytin viitteellisesti Tomista kirjoitettuja faktoja kuin kehyksenä tälle 
kirjalle, jossa pääasiana oli yrittää löytää erilainen, ajatteleva ja salaisista 
asioistaan vaiennut ihminen Tomin takaa, sillä kaikesta julkisuuden pöhi-
nästä huolimatta Touko Laaksonen oli enemmän homoalakulttuurin iko-
ninen tavaramerkki kuin suuri taiteilija sanan varsinaisessa merkityksessä. 
Hoovenin elämänkertakirjassa kerrotaan, ”että hän tiesi, etteivät hänen 
”tuhmat kuvansa” tule koskaan roikkumaan Louvren suurten salien sei-
nillä, mutta hänestä olisi ollut vaatimattomasti mukavaa, joskus sitten kun 
ajan myötä oppisimme hyväksymään eri tavat rakastaa, että silloin hänen-
kin piirroksiaan voisi hyvällä syyllä esittää ehkä jossain vähän pienemmissä 
sivuhuoneissa.”

Tom of Finlandista on kirjoitettu hyvin ja kattavalla läpileikkauksilla 
monia kirjoja täydentämään sitä kuvaa mikä Tom of Finlandista halutaan 
jälkipolville jättää. Samalla ne ovat myös valitettavan ikäviä esimerkkejä 
järkeilevästä dogmaatikosta tendenssitähtitaivaan alla, sillä juuri tällaiset 
kirjat betonisoivat Tom of Finlandin tavaramerkkinä valmiiksi ja tarkoin 
tutkituksi kulutustuotteiksi, jonka tuoteseloste on juuri sellainen kuin sen 
on muovailtuna päähämme tiukasti juntattuna iskostettu. 

Kuva on tuotettujen imagojen tapaan väkinäinen ja perustuu enemmän 
markkinointikoneiston myyntilogiikkaan, kuin siihen mitä hän todella 
ajatteli ja tunsi sellaisten elämänsä suurten hämmennysten äärellä, joista 
hän ei koskaan puhunut. Mutta jotka vaikuttivat todennäköisesti enem-
män häneen kuin hänestä kirjoittaneet ovat osanneet edes hurjimmissa 
kuvitelmissaan kuvitella, sillä jokainen ihminen, oli sitten hetero tai homo, 
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oli onnellisimmillaan sellaisena kuin sai olla, eikä vain ansioidensa tai saa-
vutustensa takia.

Juuri siksi halusin antaa mahdollisuuden tälle pinnanalaiselle elämälle ja 
hänen minälleen näissä “salaisissa muistelmissaan”, jotka ovat tietenkin vain 
kirjailijan omassa päässään huvikseen keksimää sepitettä hänen “mahdolli-
sesta piiloon jääneestä elämästään ja ajatuksistaan”. Mielenkiintoiseksi Tom 
of Finlandin virallisen kuvan tekee se samanlainen roska, kuin mikä haisee 
vahvasti ummehtuneelle monen muunkin ilmiön takana “historismin kum-
mituksena”, josta historismin yksi suurimmista kriitikoista, amerikkalai-
nen Hayden White puhui jo 1960 - luvulla nostaessaan arvoon enemmän 
taiteen mahdollisuuden ja erityisesti modernistien tapaa esittää mennyt. 
Esimerkiksi James Joyce, Henrik Ibsen tai Thomas Mann onnistuivat ta-
voittamaan hänen mielestään kaunokirjallisilla töillään jotain hyvin tärkeää 
ja olennaista menneestä aikakaudesta, historiantutkimuksen taas tuottaessa 
puolestaan keinotekoista järjellisyyttä sinänsä absurdiin maailmaan.

Pessoan ja Whiten lisäksi tämän kirjan näkökulma on samalla tapaa 
hiljaa etenevä kuin “irlantilaisen metsämenninkäisen”, sillä minuun teki ai-
koinaan suuren vaikutuksen, ja tekee yhä, suomalaisen teatteriohjaaja Janne 
Saarakkalan henkilö, ja hienovarainen sekä melkein näkymättömällä hipai-
sulla aiheitaan koskettava tulkintatapa, oli sitten kysymys nuoren miehen 
kaapistatatulosta, Isoveli – valvoo, Suomenlinnan syntyminen jättiläishir-
ven jalanjäljestä tai kiinalaisten keisarilliset teenjuontitavat. Dokumentoitu 
historia on mielestäni tylsää, eikä pysy mielessä, mutta kun on kerran näh-
nyt vaikkapa Bertold Brechtin “Sezuanin hyvän ihmisen”, ei hetkeksikään 
lakkaa kysymystä: kumpi maailma onkaan todellinen, se jonka näen vai se 
jonka kuvittelen näkeväni, ja onko sillä mitään väliä?

Suuri osa tavallisista homoista ei ollut kiinnostunut homouden poli-
tisoimisesta osaksi ”luokkataistelua” byrokraattisen ja säännöillä kahleh-
ditun hyvinvointivaltion puolesta ay – liikkeen ja vasemmistojärjestöjen 
johdolla, kuten kaikkialla lonkeronsa ulottaneet äärifeministit ja 60-luku-
laisten suoran vaikuttamisen ruohonjuuriaktivistit ovat saaneet kaikkialla 
Pohjoismaissa muutettua julkisen homokeskustelun ”ruotsalaisella tasa-ar-
volässytyksellä” lisättynä (kehotan lukemaan tässä vaiheessa tähän liittyen 
osoitteessa: kulttuuriklubi.com ”Anteeksipyyntö ei riitä ja muita epätoivon 
esseitä - och på svenska bögnoveller”, kirjani tammikuulta 2017, missä 
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perkaan retoriikan keinoin erilaisia yhteiskunnallisia hegemoniavalheita 
analysoidessani erilaisten politiikkojen puheita, aikeita, tekemättä jättämi-
siä ja habitusta toteamuksella, ettei haukkuva koira pure.). 

Homoja kiinnostavat edelleenkin miehet ja homouden homomaiset 
puolet riisuttuna naismaisuudesta, kokoustelusta, puolitoimisesta ja sitä 
ankarasti rajoittavasti ja rasittavasta lesboudesta, jolla ei pitäisi olla mitään 
tekemistä homouden kanssa.

Homoista tuntuu suurin osa olevan oikeistolaisia ja lesboista vasemmis-
tolaisia näin karkeasti yleistäen. Homoja ovat kiinnostaneet Platonin ajois-
ta lähtien enemmän oman nautinto kuin yleinen uhrautuminen. Lesbot 
kokevat taas olevansa huolehtivia kanaemoja, joiden tehtävänä on yrittää 
pelastaa maailma heidän haluamallaan tavalla, tai muuten he kääntävät 
voimansa uhmakkaasti Median tapaan omat lapsensa tappaviksi. Väite voi 
tuntua suomalaislukijan silmissä liian kärjistävältä, mitä se voi ollakin. 

Mutta antakaas kun kerron teille tästä hyvän esimerkin. Asuin 90 – 
luvulta 2000 – luvun alkuun jostain kumman syystä Kumpulassa, mikä 
on todellinen vihervasemmiston kotipesä eikä mikään Kallio. Vihreiden 
kannatus oli noihin aikoihin jo lähellä viittäkymmentä prosenttia Kum-
pulassa. Vasemmiston yhteenlaskettuna melkein kolmekymmentä. Kum-
pulassa saattoi haistaa kannabiksen ohi kävellessään kadulla muulloinkin 
kuin Kumpulan kyläjuhlien aikaan. Nuoret rastahiuksiset naiset pukeutui-
vat juuttisäkeistä värjättyihin kankaisiin. 

Asukkaina oli ns. luovaa luokkaa, näyttelijöitä, kirjastovirkailijoita, toi-
mittajia, nuoria radikaaleja ja vaihtoehtoehtoihmisiä, vanhoja 60-lukulaisia 
talonvaltaajia, ympäristöaktivisteja ja lihavia lesboja sekä kulttuurimarxis-
teja. Kuvaavaa Kumpulan äänestysalueelle oli olla ensimmäisten tarjaha-
los-vaalien ”tarhjahalosmaisin” äänestysalue lähes 90 prosentin kannatuk-
sella.

Kumpulan kylätila - nimisessä ”yhteisessä kansalaisten olohuoneessa” 
kokoontui kerran viikossa alueella asuvien vasemmistolaisten kirjastovir-
kailijoitten pitämä kirjallisuuspiiri. Minuakin houkuteltiin mukaan, koska 
samoihin aikoihin opetin sivutyönäni kirjoittamista ja kirjoittamista kult-
tuurialan työllisyyskursseilla. Huomasin kuitenkin ohjelmaa lukiessani sen 
kovin maailmoja syleileväksi ja esittävän vain turvalliseen maailmanpelas-
tuskaanoniin kuuluvia maailmankirjallisuuden huippuja, joita oli paha ky-
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seenalaistaa. Asetin reunaehdoksi, että piiri ottaa luettavakseen juutalaiselta 
nobel-kirjailija Saul Bellowilta juuri Tammen Keltaiseen kirjastoon käänne-
tyn ”Mr. Ravelsteinin (2001)”. Bellow esittelee kirjassaan USA:n älylliseen 
oikeistoon ja eliittiin kuuluvan homon, jonka maailma on ärsyttävästi juuri 
sellainen kun se on älykkäällä oikeistolaisella homolla, joka toteuttaa vaan 
itseään Platonin hengessä – siis homouttaan, josta ei ole kuohittu Eroksen 
voimaa eikä sitä ole lastattu äärifeministien ja militanttilesbojen yhteiskun-
nallisilla tasa-arvopyrkimyksillä.

Kirjan saama vastaanotto Kumpulan Kylätilan lukupiirissä oli shokee-
raava. Heidän oli vaikea uskoa, että joku kirjoittaa sellaisesta ”fiktiivisestä” 
henkilöstä kuin mitä Mr. Ravelstein oli. Ja että kirjoittaja sattui olemaan 
yksi maailman arvostetuimpia kirjailijoita. Ja että kirjan henkilöllä oli oma 
esikuvansa oikeassa elämässä (kannattaa lukea myös Norman Mailerin Por-
ton Haamu, missä valaistaan USA:n älyllisen oikeiston salaisuutta CIA:n 
sisältä). Kysymys oli siitä, että vihervasemmiston kuplassa koko elämänsä 
eläneet eriasteiset aktivistit ja ympäristölleen hyvää näyttävissä julkisissa 
kampanjoissa tehneet lukupiiriläiset eivät uskoneet, että älykäs ja osaava 
homo voi olla oikeistolainen. 

Heidän fanaattisessa mielessään homouteen piti liittyä altruistinen ele-
mentti. Tai laajempi näkökulma osana yhteiskunnallista muutosta kohtia 
parempaa maailma ja sitä kautta kohti parempaa homoutta. Muistan aivan 
erityisesti, ettei Bellowin esittelemä tavallisen homon ja oikeistolaisen nyky-
homon manifesti vakuuttanut heitä, koska kyseessä oli homouden autono-
mian julistaminen vastaan homouden siihen liitetyistä, ja siihen ehdotto-
masti kuulumattomista tavoitteista, joita vasemmistolaiset militanttilesbot 
ja äärifeministit olivat siihen onnistuneet omassa verhotussa luokkataiste-
lussaan tasa- arvon nimissä sateenkaari- ideologian voitonmarssin alettua 
90 – luvun lopulla liittämään. 

Kyse oli pienestä vivahteesta asiaan vihkiytymättömän lukijan silmin. 
Mutta käytännössä samalla se suuri ero, mikä erotti homot lesboista ja oi-
keistolaisuuden vasemmistolaisuudesta homoudessa Saul Bellowin sanoin, 
kun hän ylisti älykkäästi verhoillen saman asian Mr. Ravelsteinin sanoin.

”Ravelsteinin ajatukset avioliitosta olivat minulle (Saul Bellowin Ravel-
stein kirjan minäkertoja) jo tuttuja. Ihmisten yksinäiset kaipuut ja sietämä-
tön eristyneisyys kukistavat heidät lopulta. He tarvitsevat juuri sen oikean, 
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sen puuttuvan osan jotta tulisivat ehyiksi, ja koska he eivät voi realistisesti 
toivoa löytävänsä sitä. Heidän täytyy hyväksyä sopiva korvike kumppa-
nikseen. Kun he tajuavat etteivät voi voittaa, he tyytyvät. Sukulaissielujen 
avioliittoja esiintyy harvoin. Rakkaus joka kestää tuhon partaalle asti ei 
kuulu nykyajan hankkeisiin). Ravelsteinin mielestä taas mikään ei voinut 
kilpailla tämän sielun saavutuksen kanssa: ”Tutkijat kiistivät että sonetti 
116 kerto miesten ja naisten rakkaudesta, ja pitivät kiinni väitteestään että 
Shakespeare kirjoitti ystävyydestä. ”Enin mitä voimme nykyaikana toivoa 
ei ole rakkaus vaan seksuaalinen kiintymys – porvarillinen ratkaisu bohee-
miuuden kaavussa. Mainitsen boheemiuuden koska meillä on tarve tuntea 
olevamme vapaamielisiä. ”Ravelstein opetti että nykyoloissa me olemme 
heikoissa kantimissa. ”Vahvat kantimet – ja tämän hän oppi Sokrateelta – 
tulevat luonnosta. Sielun ytimessä on Eros. Olen luultavasti puhunut tästä 
aiemmin. Kun puhun siitä jälleen, syynä on se että minulle Ravelstein on 
ehtymätön, ja Ravelsteinille Sokrates oli ehtymätön. Sokrateelle Eros oli 
sielun keskuksessa. Jossa aurinko ravitsee ja laajentaa sitä, sillä molemmat 
heistä olivat liian samanlaisia ja lauloivat mieluummin kaipauksella ka-
dotetuista ystävistä, ja menetetyistä rakkauksista, kuin antautuivat niihin 
todellisessa elämässä haavoittumaan ja putoamaan korkealta kukoistuksensa 
kauniista pilvilinnoista.”

Saul Bellowin Ravelsteinin käy vallan mainiosti myös oikean homou-
den. Ja erityisesti sen oikeistolaisen homouden ylemmästä ja jalommasta 
jatkokurssista ilman sateenkaariväritystä. Pitää kertoa vielä miksi tämä on 
tärkeää. Ja tukea tätä kertomusta Oslon pridemarssikokemuksellani. Nä-
kyvä ja riehuva marssihomous ei ole sitä oikeaa homoutta, mistä Bellowin 
Ravelstein puhuu piilottamalla tekstiinsä aimo annoksen Esseiden mon-
taignelaisuutta ja Goethen vaaliheimolaisuutta ”todellisena ystävyytenä ja 
sielunveljeytenä”. Tai mistä ranskalaisfilosofi Michel Focault myöhemmin 
huomasi kadonneen nämä tärkeät elementit 1700 – luvun lopulta alkanees-
sa prosessissa, mitä taas Wittgensteinin oppilas ja brittiläinen edesmennyt 
aatehistorioitsija Stephen Toulmin kuvasi kirjassaan ”Kosmopolis (1990)”, 
jonka suomenkieliseen laitokseen on tehnyt hienon esipuheen silloinen 
pääministeri ja Toulminin ystävä, Paavo Lipponen, huumorintajuttomaksi 
(hetero)miesten modernismin agendaksi, mikä hukkasi tarkoituksellisesti 
1600 – luvun Euroopassa (homo)humanismin leikkisyyden ja avarakat-
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seisuuden.
Kun olin eräänä vuonna 2000 - luvun alussa Oslon sateisessa pridemars-

sissa yhdessä Oslossa asuneen tätini, joka meni marssissa täydestä transsu-
na, kanssa, ihmettelimme molemmat marssissa vahvasti mukana ollutta ja 
ulkopuolisille silmille tieten tahtoen suunnattua ”vahvaa vasemmistoväri-
tystä” ja ay – liikkeen panostusta. Mutta kun marssin jälkeen tutustuimme 
oslolaiseen juhlivaan homokansaan, emme tavanneet yhtäkään vasemmis-
tohomoa sen jälkeen kun LO (Norjan SAK) oli käärinyt telttansa kasaan. 
Ja päästänyt päivärahoilla houkutellut työntekijänsä ja luottamusmiehensä 
sekä aktivistinsa koteihinsa. Itse asiassa tapasimme eräässä homoravintolas-
sa iltaa istuessamme joukon Norjan oikeistopuolueen (Höyre) aktivisteja, 
joista moni istui korkeilla paikoilla mm. eräs kansanedustajana ja toinen 
Oslon kaupunginjohtajistossa. Höyreläisten homoaktivistein suulla kuu-
limme totuuden, joka kuvastaa hyvin sisältä onttoja pridemarsseja muual-
lakin Pohjolassa: niistä oli tullut vihervasemmiston eri suuntausten, kun 
heillä ei ollut mitään muuta mitä juhlia.

Sateenkari – ideologian aika alkaa olla ohitse. Sateen jälkeen on aika 
sateenkaaren monien eri värien erottua. Seuraavaksi on tarinoitten vuoro, 
kun ei tarvitse puhua enää lakitermein homoseksuaalisuudesta, vaan voi 
kertoa jo aikuisikään päässeistä homokohtaloista, joissa on mukana koe-
tun elämän maku, menetys, tuska, kuolema ja muistot. Yhä suurempi osa 
hiljaa pysytellyistä tavallista ruohonjuuritason homoista ja lesboista ovat 
kyllästyneet sateenkaari – ideologiaan ja Prideihin. 

Vaikka pitävätkin Prideä tärkeänä ja eräänlaisena oman seksuaalisuuten-
sa itsenäisyyspäivänä. Homomaailmassa Tom of Finland oli ensimmäinen 
vastaisku vasemmistolaiselle ja feminiiniselle homoudelle, jota amerikka-
laisen Jack Donovanin vuonna 2007 ilmestynyt pamfletti ”Androphilia – 
A Manifesto” jatkoi avoimen homoseksuaalin miehen jyrkkänä kritiikkiä 
vallassa olevaa homokulttuuria vastaan. Samasta asiasta puhuu myös kan-
sainvälisesti tunnettu queertohtori ja Helsingin yliopiston sukupuolentut-
kimuksen dosentti, Antu Sorainen, sekä viimevuotisen (2016) ”Orlando” 
– romaanini jälkisanoissa että ”Anteeksipyyntö ei riitä ja muita epätoivon 
esseitä – och på svenska bögnoveller”- kirjassani tältä vuodelta (2017). 

Antu väittää, että homonormatiivisuudella tarkoitetaan että joitain 
oikeuksia – erityisesti tasa-arvoista avioliittoa – ajamaan valjastettu sek-
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suaalivähemmistöidentiteetti sulkee ulos monia ihmisiä ja seksuaalisesti 
marginalisoituja ryhmiä: ”Tämä on tullut selvästi ilmi esimerkiksi omissa 
queer- perimysjärjestelyjä koskevissa tutkimushaastatteluissani ja kyselytut-
kimuksessani. Suuri joukko lesboista ei halua tai voi hankkia avioliittoa, 
lapsia, parisuhdetta tai auvoista kotielämää. Vastaavasti kaikki homomiehet 
eivät ole söpöjä heteronaisten bestis - tyylineuvojia tai Tom of Finland - 
klooneja.”

Olisi varmasti mielenkiintoista tietää mitä Tom of Finland nykypäivänä 
ajattelisi kaikesta tästä ja erityisesti pridehössötyksestä. Ei varmasti mitään 
erityisen hyvää! Mutta Tom of Finlandina hän pysyisi kuitenkin todennä-
köisesti kohteliaasti suu supussa omiensa keskuudessa, ja tukisi vain hil-
jaa taustalla oman ideologiansa mukaista kokoomuksen sateenkariryhmä 
Kasaryä. Touko Laaksoselle kävi sama kuin kaikille muillekin legendojen 
sarjaan nostetuille, hänestä on jälkikäteen häntä henkilökohtaisesti tunte-
matta vaikea sanoa mikä hänessä oli oikeasti totta, mikä keksittyä, ja mitä 
hän oli itse tarinaansa omin päin säveltänyt, kun hänestä ajan myötä tuli 
tärkeä esikuva ja innoittaja koko maailman homoille ja tärkeä osa AIDS:n 
vastaisissa kampanjoissa mainoskuvillaan ja piirroksillaan.

Vaikuttaa siltä, että hän koki roolinsa jonkinlaisena tunnustuksena ja 
esitti siksi kunnialla tämän “harveymilk- roolinsa” kunnialla hyvässä oh-
jauksessa loppuun saakka. Muutenkin kun lukee hänestä amerikkalaisen 
Hoovenin tekemää elämänkertaa, alkaa epäillä että myytti maailmalla Tom 
of Finlandista oli vain tunnetusti hyvinä imagorahastajina tiedettyjen jenk-
kien tarpeisiin tehty. Tätä varten hän kirjoitti mm. vuonna 1990 Tom of 
Finland Companyn luetteloon, että oli piirtänyt aika hurjia kohtauksia 
kuvituksiinsa, mutta vain siksi että Kake ja Pekka ja heidän partnerinsa 
olivat vain paperia ja painomustetta: “He eivät voi saada aidsia, mutta me 
muut voimme. Nauttikaa näistä kohtauksista siis kuten minäkin – vain 
mielikuvituksessa!”

Tom of Finlandin suureksi maailman silmissä tekee se, että hän pa-
lautti ja päivitti rohkeilla mieseroottisilla piirroksillaan antiikin kreikasta 
periytyneen adonis - pornografian takaisin vuosisataisten pöytälaatikkojen 
kätköistä “kunniallisen taiteen pariin”, tai pitäisikö sanoa: keskiluokkaisten 
massojen käsille markettien hyllyille koko kansan silmien eteen ihmeteltä-
viksi. Kokonaan eri juttu oli se, jaksaako kuvia katsoa moneen kertaan. Var-
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sinkaan enää nyt kun ne olivat muuttuneet jo osaksi valtakulttuuria, niin 
että tylsät perheheterotkin hyväksyivät ne kuten Tom of Finlandin taustalla 
olevien ihmisten toive olikin. Tom of Finland - säätiön johtaja, Durk Deh-
ner kiteytti Kalervo Pulkkisen toimittaman “Tom of Finland – välähdyksiä 
nimimerkin takaa” - kirjan loppuun Tom of Finlandin merkityksen Suo-
melle ja maailmalle. Hänen mielestään Tom of Finlandia oli syytä juhlia 
sankarina, koska Tom of Finland vapautti kokonaisen väestönosan, jonka 
oikeuksia yhteiskunta silloin vielä törkeästi polki. Ja erityisesti siksi, että 
hän oli vahva suomalainen persoona, joka oli moraaliltaan esimerkillinen.

“Me kannamme Tomin lippua viestiäksemme maailmalle, kuinka tärkeä 
tämän miehen elämäntyö on. Tom piirsi miehensä Suomen majesteettisen 
luonnon syleilyyn. Hänen sanomansa oli yksinkertainen – jokaisen pitäisi 
pystyä nauttimaan elämästään.”

Minä olen ihan toista mieltä kuin edellä olleet mainostekstit kalliin kiil-
topaperin täytteenä. Juuri siksi kirjoitin tämän romaanin. Oikea Tom of 
Finland ei ole sitä mitä meille Durk Dehner väittää sen olevan, vaan jotain 
ihan muuta: paljon kiinnostavampaa ja monisyisempää. Paljon mielikuvi-
tuksellisempaa. Ja hyvin paljon sekä kertomattomia että unhoon jääneitä 
tarinoita, haaveita ja täyttymättömiä toiveita.

Siksi yritin löytää “sen” Tom of Finlandin piirrosten ja myytin takaa. 
Kiinnostuin erityisesti niistä kohdista, joissa näytti löytyvän pitkään tyhjää 
hänen elämässään, kuten peitellyssä ja sokeroidussa sota - ajassa, liian vä-
hälle huomioille jääneessä pianistihaaveissaan. Ja ohuesti kuvatuissa koke-
muksissaan Hitlerin Olympialaisista, sekä sille todelliselle minälleen, joka 
koki miten koki – ja ei varmasti hiiskunut siitä kenellekään – elämänsä 
tappiot ja nöyryytykset; aivan erityisesti sodan jälkeen oman maansa nyr-
peän suhtautumisen itseensä, hiljaisesti kaiken tämän pakon edessä sisäänsä 
häpeänsä kera niellen, luoden näistä pettymyksistä oman itsensä märäksi 
päiväuneksi ylimaallisen komean Tom of Finlandin eroottisesti innokkaasti 
hääräileväksi yhden yön miespäiväperhoseksi, joka eli hävyttömän irstaan 
elämän paperilla hänen puolestaan, nauttien ja ilakoiden surutta ilman 
arjen raskauttamia taakkoja lihaksikkailla piirrosharteillaan, ihan kuin Aku 
Ankka ilman pöksyjäänkin.

Harald Olausen
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