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Kesä on 
vakava paikka

O
ikeasti vuosi vaihtuu kesällä. 
Vanha vuosi päättyy kesälomaan 
ja uusi alkaa sen jälkeen, niin 
kuin koulussakin opimme. Jaksamme ke
sään asti ja sitten taas kesästä eteenpäin. 
Joulukuun lopussa vietetään jotain iiotu- 

litusjuhlaa, mutta se on kesään verrattuna 
keinotekoinen rajapyykki.

Suomen kesä on dramaattinen, sillä sii
nä on paljon pelissä. Olemme täällä poh
joisessa hyvin riippuvaisia kesistämme.

Suomalaisten kesälomat ovat pitkiä, ja 
ne katkaisevat vuoden tehokkaasti. Ne 
ovat luoneet meille omintakeisen vuosi- 
rytmin, jota muualla Euroopassa ja maa
ilmassa on varmaan vaikea ymmärtää. 
Amerikkalaisilla on onneton kaksiviik- 
koisensa ja japanilaiset pitävät lomaa 
muutaman naurettavan päivän. Ei silloin 
ehdi muuttua toiseksi ihm iseksi, kuten 
monet suomalaiset onnistuvat lomallaan 
tekemään.

Tämä kesä näyttää pahalta. Kesäkuu oli 
kolea katastrofi, heinäkuussa olimme huk
kua sateisiin. V iis heinistä, mutta miten 
aiomme selviytyä sateisen loman jälkei
sestä syksystä ja talvesta? Elokuu voi vie
lä pelastaa kesän ja Suomen.

H
yvän kesän jälkeen työpaikoille 
palaa ruskeita ja tyydytettyjä ih
misiä, jotka hohkaavat heihin 
varastoitunutta lämpöä. He aloittavat kie
likursseja, liittyvät yhdistyksiin ja työs
kentelevät tehokkaasti pitkälle syksyyn.

Vanhasta tottumuksesta lehdet, radio ja 
tv katsovat kesäsäätä yhä maatalouden nä
kökulmasta, vaikka rypsin, syysohran ja 
sokerijuurikkaan sadoilla ja kadoilla on 
enää merkitystä vain eksoottiselle kan
sansirpaleelle. Oluen jajäätelön menekis
tä kyllä muistetaan mainita, mutta kesäsää 
merkitsee paljon enemmän. Se ei ole har
mitonta hömppää.

Pitkä, kuuma kesä panee ihmiset ja ra
han liikkeelle: kansanjuhlat onnistuvat, 
maaseutu kuhisee, ihmiset matkustelevat 
ja kuluttavat, lomamökkejä varataan jo  
seuraavaksi kesäksi. Suomi lataa patterin
sa.

Huono kesä taas on pelottava alku uu
delle vuodelle. Epäonnistuneen loman jäl
keen ihmiset masentuvat ja tuntevat voi
mattomuutta talven edessä. Jo nyt surkea 
kesä on ehtinyt tehdä karmeaa jälkeä. V ii
na-ja mielenterveysongelmat ovat kärjis
tyneet samaan aikaan kun terapeutit ovat 
lomilla.

Kesästä oli odotettu niin paljon, ehkä 
liikaakin. Huonon kesän jälkeinen syksy 
on Suomessa itsemurhien sesonki. Miten 
meidän käy tällaisen kesän jälkeen? Täs
sä ankarassa maassa puhe säästä ei ole  
small talkia.

S
uomi on heinäkuussa auki, vaikka 
toisin väitetään. Se on ainakin 
avoimempi kuin tammikuussa. Ke
sällä eletään kiihkeästi.

Aina joku kuitenkin valittaa, että hei
näkuussa ei ketään saa kiinni. Kuka ei saa 
kiinni ketä? Ehkä ihmiset ovatkin silloin  
siellä, missä heidän pitäisi olla enemmän, 
ja tapaavat niitä, joita heidän pitäisi tava
ta paljon useammin. Kesällä kuviot vaih
tuvat ja  vapautuvat.

Kesällä tehdään päätöksiä. Heinäkuus
sa päättäjillä on vihdoin aikaa miettiä rau
hassa asioita. Saunassa, ongella ja marja- 
metsässä syntyy odottamatta ideoita ja rat
kaisuja. Otankin Kolehmaisen pois koko 
sektorilta! Saakoon Kurppala sekä sen et
tä reskontran. Ja nyt uimaan.

Kesämökeillä, veneissä ja saunakama
reissa muhii suuria asioita. Kun elokuus
sa palataan töihin, on monessa yritykses
sä korkea aika tehdä jotain loppuvuoden 
pelastamiseksi. Osavuosikatsaukset on 
silloin nähty. Syksyllä saneerataan.

Budjettiriihi alkaa jo  elokuussapa val
mistelevat virkamiehet ovat jääneet kau
punkiin painamaan töitä koko heinäkuuk
si. EU höyryää täysillä. Siksi joissain mö
keissä raksuttavat kodikkaasti faksit, ja  
kesäillassa piipittää hätäinen kännykkä 
kuin kahlaajalintu.

K
esällä yksityiseläm ässä tehdään 
ratkaisuja -  tai pikemminkin jou
dutaan niihin.

Kesälomalla parit, perheet ja suvut nä
kevät, miten hyvin ihmiset kestävät toi
siaan. Kesällä uudet ihmiset kohtaavat, ja 
vanhat parisuhteet nytkähtävät lomalla 
jompaankumpaan suuntaan. Mitä minä 
teen täällä näiden ihmisten kanssa? Mik
si Jari ei voinut sanoa äidilleen, että tänä 
kesänä emme tule? Miksi minä en voinut 
sanoa Jarille, että en lähde?

Kesälomalla päätetään uusista perheen
jäsenistä, joita syntyy eniten keväällä. Ja 
kesälomien jälkeen tulee vuotuinen avio-

Raili ja Reijo Svärd odottavat sään 
lämpenemistä Sysmän Töijensalossa.
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Hauenkudusta 
juhannukseen kaikki 

on vielä edessä

%

Sysmäläismaisema pysäytti Virpi Kosken ja Paul Backin.

erohuippu.
Suomen heinäkuussa kypsyvät mansi

kat ja päätökset.

E
urooppa yrittää saada suomalaisia 
pitämään lomansa myöhemmin, 
elokuulla. Tänä vuonna se olisi eh
kä hyvä ajatus, mutta muuten se kuulostaa 
oudolta. Eteläeurooppalaisen m ielessä  
elokuu on ydinkesää, syyskuukin on vie

lä kesäkuukausi, mutta täällä se on jo  
syyskuu; sillä on syksyn nimi.

Se olisi eurokesä. Tätä ennen m eille 
ovat tulleet tutuksi vetiset eurotalvet.

Eikö kesän hienoin vaihe ole pikem
minkin jo toukokuussa, kun siitä ei kulu 
vielä yhtään päivää? Kouluajoista olem 
me oppineet, että kesä alkaa kesäkuun 
alussa, suvivirren jälkeen. Suomen kie
lessä kesäkuulla on kesän nimi, toisin  
kuin muissa kielissä. Niiden kuukaudet 
ovat eri jäijestyksessä, ne sijoittavat kesän 
eri kohtaan vuotta.

Yksi vuoden taitekohtia on se hetki, kun 
tullaan kesäm ökille ensimmäistä kertaa 
talven jälkeen. Nurkissa on hiiren papa
noita, huoneet ovat kylmiä ja kosteita. 
Talven läpi jähmettyneinä olleet esineet 
tuntuvat heräilevän. Vaihdetaan naapurin 
kanssa pari sanaa. Koko kauhea talvi on 
mennyt. Peipot ovat tikahtua.

Toinen taitekohta on juhannus. Silloin 
alkukesän reuhtominen ja sylkeä pirskova 
kiihko alkavat laantua. Eikö silloin ala jo  
hidas valuminen takaisin pimeään?

Heidi Lindberg viettää juhannusta mummin 
ja papan luona Sysmässä.

K
okko hiipuu Sysmän VPK:n la
valla. On kylmä, satelee aina vä
listä ja kädet ovat kohmeessa. 
Suuret muoviset limskapullot ovat kiertä
neet koko illan, ja miehet alkavat olla ai
ka väsyneitä.

Orkesteri soittaa Kultaista nuoruutta. 
Veneiden vanat kulkevat yli tyynen jär- 
venselän. Vastarannallakin sammuu jo  
kokko.

Palataan koteihin ja mökeille. Tiellä on 
jalankulkevia seurueita: miehet hoiperre
levat housut kurassa, naiset omana ryh
mänään villapusero harteilla, kädet puus
kassa. Valon villi juhla päättyy.

Koiranputki vaahtoaa pitkin pientareita. 
Kuhankeittäjä vislailee salmen yli. Aivan 
kuin sekin yrittäisi kertoa, että Tshekki 
pääsee jalkapallon EM-loppuotteluun.

K
aikki eivät ala masentua vielä ju
hannusiltana, sillä onhan edessä 
pitkä heinäkuu, jolloin uimavesi 
lämpiää, heinä kellastuu ja tiet pölyävät 
korkealle. Korkeana kaartuva Suuri Suvi.

Mutta tänä vuonna kesä ei millään 
käynnisty. Sataa pitkälle heinäkuuhun. 
Päijänteen syvässä rotkossa vesi lämpe- 
nee hyvin hitaasti.

Sadepäivänä Sysmässä on hiljaista. Ih
miset pysyvät mökeissään. N iissä on ah
dasta, vaatteet eivät kuivu, ja heinäkuu 
kuluu! Mökkiläiset hermostuvat ja lähte
vät käymään Suvi-Pinxissä, alennus
myynneissä, savipajoissa ja tehtaanmyy
mälöissä.

Niissä heitä näkee seisomassa ritisevis
sä plastik-viitoissa hartiat jännittyneinä. ►
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Mökeillä on 
aina kolme sukupolvea

Voi tätä karun osan saanutta kansaa, gra- 
niittipaadellaan suuren havumetsävyö
hykkeen reunalla, irtokivilohkareitten 
keskellä, Atlantin matalapaineiden ar
moilla.

S
uomen kesän käänteet ovat jyrkkiä. 
Tulee aamu, jolloin neljän aikaan 
huoneessa on aivan valoisaa. Kär
pänen surisee ikkunassa. Sen yläreunasta 
näkyy vain sinistä taivasta.

Kaikki muuttuu. Minihameet ja shortsit 
ryntäävät ulos; tanakat, paljaat yläruumiit 
huojuvat kohti terasseja. Rullaluistelijoi
ta liukuu esiin kuin jonkin putken suusta. 
Voi melkein kuulla tirinän, kun suoma
laisia poltetaan.

Sitten tuuli nousee taas ja työntää pilvi- 
kannen taivaan ylle. Leikki saa loppua. 
Rankkasade pesee kadut. Vieläkään ne 
päivät eivät tulleet, jolloin kesä jatkuu il
man että meidän täytyy kantaa siitä huol
ta. On heinäkuun puoliväli, ja  horsma 
kukkii jo.

Demarissa on naurettava pääkirjoitus, 
jossa muistutetaan, että viileässäkin ke
sässä on puolensa: heinäallergikot esi
merkiksi eivät kärsi ja kurkkuviljelmät 
kukoistavat. Kuulostaa tosiaan sosiaali
demokraatin kesältä. Syö se puuro nyt 
vain loppuun. Miljoonilla lapsilla ei ole 
tänä aamuna ruokaa ollenkaan.

Venäjällä sen sijaan on kuumaa. Arojen 
päällä hautuva korkeapaine kyttää tilai
suutta päästä livahtamaan Karjalan kan
nakselta. Kun se kerran tulee ja pläsäyttää 
itsensä keskelle järvi-Suomea, aika maas
sa pysähtyy, ja  siirrymme jokakesäiseen 
hellejaksoon, epätodelliseen, värisevään 
tilaan. Silloin Suomelle antaa paljon an
teeksi. Siitä tulee paras paikka maan pääl
lä. Tuleeko se tänä vuonna ehkä elokuus
sa?

Sellaisia hellepäiviä on Helsingissä kes
kimäärin kuusi vuodessa. Ei niitä monta 
elämään mahdu.

On vain osattava arvata, mihin kuukau
teen hellejakso kesässä sattuu. Se on suo
malaista lottoa, jossa on osattava rastia oi
keat lomaviikot.

E
lokuu voi tänä vuonna pelastaa ke
sän, mutta eihän se enää voi olla 
sama asia. Elokuussa metsissä on 
jo  hiljaista. Linnut eivät paljon laula, ja 
monet niistä ovat jo  lähteneet. Olo on kuin

karnevaalista myöhästyneellä ja metsät 
täynnä serpentiininpätkiä. Ei sykettä, ei 
himoa.

Muutamat hassut kukat kukkivat vielä. 
N iissä ei ole mitään alkukesän hentou- 
desta ja heleydestä, vaan loppukesän ku
kat ovat voimakasvärisiä ja ytimekkäitä, 
ja niissä on paksut varret. Jaksavat sitten 
koko talven törröttää hangen läpi.

Elokuu tuntuu rääppiäisiltä, siinä on 
sunnuntaineuroosia: kohta arki taas alkaa.

Metsässä kuuluu enää kaikkein yleisin  
ääni: pajulintu laulaa vielä hiljaista säet- 
tään. Sen mollissa kulkevassa ja kesken 
uupuvassa melodiassa on koko Suomen 
kesän idea. Se on myös suomalaisen lau
seen melodia.

S
uomalaiset saa helposti kahteen lei
riin, kun heiltä kysyy, milloin on 
kesän korkein hetki; se, jonka jäl
keen kesä alkaa jo  olla ohi. On alkukesä- 
ja loppukesäihmisiä.

Taitekohtia ovat juhannus, heinäkuun 
15:s, Jaakon päivä, rapukauden alku, elo
kuun eka, koulun alkuja sorsastus.

Kysytäänpä Sysmän kesämökkiläisiltä, 
milloin on paras vaihe kesästä. Onko se jo  
ohi?

Sysmässä on kesäasukkaita enemmän 
kuin vakituisia asukkaita. Ensin mökki
läiset olisi löydettävä piiloistaan. He ovat 
kätkeytyneet Sysmän saloille pitkin Päi
jänteen rikkonaista rantaviivaa.

Soratiet haarautuvat asfalttitiestä epä
määräisten kylttien kohdalla. Tiet kie- 
murtavat syvälle sakeaan lehtimetsään. 
Siellä ne haarautuvat uudelleen, kapene- 
vat, kulkevat ohi omatekoisten ajokielto- 
merkkien, haarautuvat vielä ja putoavat 
alas rantaan. Tien keskellä kulkee jo  hei- 
nikkojuova. Sitten käännös tontille ja hil
jaisuus.

Siellä ne ovat, piilossa, hajotettuina ym
päri metsiä, pienet maailmat, mikrokos
mokset. Tästä eteenpäin tiet jatkuvat sau- 
napolkuina, jotka kulkevat veteen asti. 
Mökkitiet ovat kuin hiussuonisto, joka yh
distää Suomi-ruumiin järviveteen.

Jos sellaisen tienpätkän on itse raken
nuttanut, tietää, mitä se pieni matka mer
kitsee. Siinä laskeudutaan syvälle suoma
laiseen mieleen, intiimille alueelle. ►

Eero ja Kauko Mantere rakentavat laiturin 
portaita.



Aurinko paistaa hetken Antti ja Taru Kaakon ja heidän äitinsä lomapäivään mökkirannassa 
Töijensalossa.

Elokuu on 
kuin sunnuntai-ilta

Sille privaatille vyöhykkeelle ei tulla 
niin vain. Mökki on aina selin tiehen, sen 
nurkan takaa on kierrettävä etupuolelle; 
on köhittävä ja tömisteltävä, ettei yllätä 
pahasti. Ovelle ei voi mennä veranta he
listen koputtamaan. Naiset ovat säikkyjä, 
miehet puolustuskannalla.

Mitä asiaa?
Mikä siis on paras aika? Sysmän mö
keillä se olikin vielä edessä.

Siellä sukupolvet kohtaavat, ahertavat 
yhdessä, käyvät rannassa taistelua kaislo
ja, kiviä tai mutaa vastaan, rakentavat taas 
uutta laituria ja muuraavat ainaisia grille- 
jään.

Joidenkin mielestä paras kesä oli kyllä 
hauenkudusta juhannukseen, ja heinäpel- 
lolla he huomasivat ajattelevansa jo  syk
syä. Tai silloin kun heinikko alkoi olla aa
muisin märkää. Silloinkin he ajattelivat 
kesän loppua lämmöllä:

”Sitten kun alkaa tulla keltaisia lehtiä ja 
pimeitä, kuutamoisia öitä.”

”Kun tuntuu tulevan syksy. Ja kaikki 
taas oikein alkaa.”

^  |  1 lokuun kuutamot! Varsinkin se
| H  yksi, appelsiininkeltainen, kun se 

- L —/k u lk ee  tuolta ja laskee tuonne.” 
”Elokuussa ei tarvitse enää tehdä mi

tään. Luonnossa on rauhallista. Kukka
penkit selviävät jo  itse.”

”Kun tuohon nousee siika. Ja sienet ja 
marjat! Vasta silloin kesä on täysin.” 

”Elokuu on hienoin aika. Silloin kun 
koivuihin alkaa tulla väriä ja tuo järvi on 
tyyni ja tuntee, kuinka syksy alkaa saa
pua.”

”Loppukesä! Se on alku uuteen.” 
”Elokuun lämpimät, hämärät illat.” 
”Kun metsissä on maljoja, ja vedet ovat 

vielä lämpöisiä.”
Varsinkin vanhemmat miehet puhuvat 

kesästä kalojen, lintujen ja maljojen kaut
ta. Nuoremmat mökkiläiset puhuvat lä
hinnä auringosta. Ja Sysmästä löytyy m el
kein jokaiselta mökiltä kolme sukupolvea, 
joista vanhin on rakentanut mökin.

S
uomalaiset tuntevat painajaisen, 
jossa kesä on mennyt huomaamat
ta ohi. Unessa tullaan kertomaan, 
että yllättäen onkin syksy. Se lienee yhtä 
tavallinen kuin ylioppilaskiijoitus- tai int- 
tipainajainen tai se, jossa ollaan äkkiä työ

paikalla nakupellenä.
Kesät seuraavat toisiaan nopeasti. Äk

kiä on taas kesä, ja asiat ovat ennallaan. 
Mikä oli viime kesänä sietämätöntä, on 
sitä yhä. Pian on kulunut kymmenen sie
tämätöntä kesää.

Sateet ja koleat illat voivat vielä pilata 
elokuunkin, mutta eihän kesä ole koskaan 
ihan sitä mitä odotettiin. Mökillä on vää
riä ihmisiä, hyttysiä; pilvistyi, kun vih
doin päästiin rantaan. Ja ainoana aurin
koisena päivänä joutuu istumaan puku 
päällä sukujuhlissa. Sillä lailla kesä opet
taa elämän perusasioita. ■

Pentti Palonen ja Anna Moshandrea Sysmän 
Nuoramoisissa. Talveksi Teneriffalle.
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