
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aforismini 60 luvulta: 
 

Jokaisessa meissä on jotain hyvää, 
vaikka itse ei sitä tiedä ja 
muut eivät sitä huomaa. 

 
 

Esa Lahtomaa 



LUKIJALLE 
 

Muistan, kun tuoreena isänä toiveeni oli, että poi-
kani Janne oppisi kävelemään, sillä välillä tuntui, ettei 
hän opi ikinä. Lopulta hän lähes neljä vuotiaana alkoi 
hitaasti, mutta varmasti kävelemään.  
   Silloin en edes osannut kuvitella, että hän nuorena 
miehenä tanssisi flamencoa. Uskomattomia asioita voi 
siis tapahtua, kun jaksaa vain toivoa.  
   Purin tuntojani vuosien varrella kirjoituksilla pöytä-
laatikkoon ja kipinän kirjaksi saattamiseen antoivat 
ystävät ja tutut. 
   Pohdiskelut, kysymykset ja elämänkatsomustarinoi-
den taustalla on erilaisen lapsen isän pyrkimys saat-
taa lukijoille uusia näkökulmia. Humoristiset osuudet 
ovat kunnioitusta kehitysvammaisten vanhemmille. 
Olen etuoikeutettu saadessani kuulua mielettömän 
huumorintajuiseen joukkoon.  
   Etsimällä ja löytämällä omia sisäisiä vastauksia, 
hyväksymme elämämme erilaisuuden ja sen rikkaudet 
sekä hyväksymme myös arjen realiteetit, joiden 
avulla voimme ponnistaa kohti parempia hetkiä.  
   Kehittykäämme myös me, lastemme läheiset ihmi-
set. Kehittämällä itseämme ja vaatimalla yhteiskuntaa 
talkoisiin, luomme kehitysvammaisille rakkaillemme 
mahdollisuuksia elää elämäänsä rikkaasti omien 
kykyjensä rajoissa. 



Kirjani tuotto menee minulle tärkeiden kehitysvam-
maisten ihmisten hyväksi Kehitysvammatuki 57 ry:n 
kautta.  
   Kiitän vaimoani kärsivällisyydestä, lapsiani Jannea, 
Villeä ja Ilonaa ihanista kuvista sekä Heljä 
Silvennoista, joka taittoi ja auttoi hienosäätämään 
tekstiäni.  
   Erityiskiitokset kaikille tukijoille ennakkoluulotto-
muudesta ja kaikesta saamastani tuesta. Jälleen sain 
todeta, että tietotekniikan ja rahoituksen parissa 
työskentelevillä ihmisillä, on bittien ja eurojen kes-
kellä sydämessä paikka erilaisuuden ymmärtämiselle.  
 

Esa Lahtomaa 

 



 
Kirjan lähtökohta vuodelta 1998 
 
SANAT ON, VAAN OLEN SANATON 
 
Jotain kertoisin, jos voisin, 
joskus toivoisin, 
ett' kaik' ois toisin. 
 
Kyllä arjesta paljon irti saa, 
kun sen oikein oivaltaa, 
ei itseään kenkään uhraa, 
sillä itse elämä on juhlaa. 
 
Pyörin pyörässä oravan, 
pois siitä pääse en, 
on kiva taakkaa kantaa, 
niin paljon se mulle, antaa. 
 
Vaan onko se mitä saan, 
pelkkää lumetta vaan, 
kuori ulkoisen elämän, 
arvot arvottamattomat. 
 
Oonko eksyksissä poluilla elämän, 
onko liian vaikeaa tää, 
enkö osaa periksi antaa, 
myös muiden taakkaa kantaa. 



Jotkut miljoonissa kylpee 
ja on siitä ylpee, 
toiset päivän kerrallaan, 
elää vaan. 
 
Toisen unelma on kisat voittaa, 
toiselle, kunhan aamu seuraava koittaa, 
niin eroaa haaveet nää, 
tää onhan vaan, elämää. 
 
On lapsellani vamma, 
ei unelmat elämän kanna, 
nyt luodaan unelmat uudet, 
toisenlaiset arjet, juhlat, 
arvotetaan aiemmoiset. 
 
Arvot uudet voimaa antaa, 
päivät toisensa jälkeen, 
eteenpäin kantaa. 
 
Etsimme paikkaa elämässä, 
niin oudossa ihanassa 
ja löydämme sisäisen rauhan, 
ennen kuin ystävät hakevat, surunauhan. 
 
Siis rientäkäämme elontiellä, 
vaikka joskus surumiellä, 
on meillä paljon mitä muille antaa, 
se jos mikä - uskoa huomiseen, antaa. 
 



UNELMA    vuodelta 1999 
 
Olit paikalla - Jumalani 
kun unelmia luotiin. 
 
Missä olit - Jumalani 
kun ne todeksi saatettiin? 
 
Miksi hylkäsit minut 
- miksi pettyä sain? 
 
Missä olit 
- kun turhaan turvaa hain? 
 
Mikä loppujen lopuksi 
- oli unelmain? 
 
Sitä usein tutkia sain, 
kun vastauksia itselleni hain. 
Ovat pieniä asioita, 
nuo ihmeet Herran. 
 
Nyt ymmärrän sen verran. 
 
Toit iloa ja suruakin toisinaan 
ja unelmia uusia, vanhoja korvaamaan. 
 
Toit ystäviä, tuttavia ympäri maan, 
heitä emme ois kohdanneet konsanaan. 
 
Unelmat uudet - toisenlaiset - 
meitä eteenpäin siivittää. 
 
Askel vaikka lyhytkin - on kerrallaan. 



TOTEUTANKO 
OMAA KÄSIKIRJOITUSTANI 
VAI TOISEN ODOTUKSIA? 
 
Osa 1 
 
Voiko kukaan koskaan ennalta 
elämänsä kokonaisuuden suunnitella, 
laatia ikään kuin käsikirjoituksen ja 
myös onnistua siinä? 
 
Onko se omaa elämää, 
jos yrittää elää toisten puolesta 
ja myös toteuttaa 
vain toisten odotuksia. 
 
Henkilökohtaiset haaveet ja unelmat, 
ne luovat oman elämän käsikirjoituksen. 
 
Toteutus jää itsensä ja 
yläkerran Herran hoidettavaksi. 
 
 
 
 

 



Lauantai 27.4. Veteraanipäivä.  Vuodelta 2002 
 
AIKATAIKA 1 
 
"Menevän miehen huokaus" 
 
Onko siinä mitään taikaa, 
että olisi edes hieman omaa aikaa? 
Saisi kerrankin olla vaan, 
antaa ajan mataa, paikallaan. 
 
Mitä ajalla omalla tekisin, 
minne sen tarkasti käyttäisin. 
Lapsille sen uhraisin, 
vaimolle sen antaisin, 
vaan silloin omaa aika tuo, ei oisikaan, 
siis olla vaan. 
 
Kirjojako lukisin, vai viatko kodin korjaisin, 
kavereita moikkaisin ja kuulumiset kertoisin, 
vaan silloinkaan omaa aika tuo, ei oisikaan, 
siis olla vaan. 
 
Jospa päivän kesäisen, ma oisin jouten vaan, 
kuulen kuinka ruoho kasvaa, 
laulaa lintujen kuoro, 
nyt on minun vuoro, 
siis olla vaan, 
ajalla omallaan. 
 



AIKATAIKA 2 
 
Nytkö on hetki? 
 
Pihakeinussa, aurinko lämmittää 
ja olen kaksin koiran kanssa. 
Nyt kerrankin kuitenkin olla saan, 
annan ajan mataa, ihan omaa rataa. 
 
Rusakko loikki pihan poikki, metrin päässä, 
tässä ihanassa säässä. 
Ritariperhot kengän juuressa ja alivuokralainen, 
city-orava "Osku" hyppää kuin tuulessa. 
Nyt kerrankin kuitenkin olla saan, 
annan ajan mataa, ihan omaa rataa. 
 
Mukava kaveri on orava tuo, 
suihkulähteestäkin vettä juo, 
vaan sisustukset kello aamu viiden, 
saisi lähteä mokoma, matkaan hiiden. 
Nyt kerrankin kuitenkin olla saan, 
annan ajan mataa, ihan omaa rataa. 
 
Linnut laulavat kuorona Luojan 
ja säteet auringon, ah tuon hyvän olon tuojan. 
Tässä ja nyt, olemisen autuus, 
kaupungissa lähes maalaismaisemissa, 
luonnon ihmeitä ihaillen. 
 
Nyt kerrankin kuitenkin olla saan, 
annan ajan mataa, ihan omaa rataa. 
Kaiken keskellä, lippujen liehuessa, 
tunnen itseni myös, jonkin sortin veteraaniksi! 



KATKERUUS 
 
Katkeruus on kuin pieni pata ihmisen sisällä. 
Siihen kerätään murunen kerrallaan hiljaisella tulella 
lämmitettäviä katkeruuksien aiheita. 
Pettymyksiä, ihmissuhteita, vääriä käsityksiä. 
 
Jotkut henkilöt jakavat padastaan katkeruuden 
keiton pois ja näin selvittävät asiansa, 
kun toiset vuosi toisensa jälkeen keräävät, 
kunnes pata halkeaa. 
 
Millä keinoilla voisi katkeruuden poistaa, 
huumorillako? 
 
 
 
ERIPURA 
 
Kuinka eripuraisia voimmekin olla 
- ajatellen toisen parasta. 
 



Seuraava juttu on atk-miehen sanaleikkiä. 
 
KEN ITSENSÄ TUNNISTAA?   vuosi 1995 
 
Ois meidän hommat ihan feikkiä, 
ilman Markkua ja Heikkiä, 
ois muitten kanssa kiva kilpoa, 
muttei ilman Ilpoa. 
 
Ois rahoissa jotain kieroa, 
ilman meitin "Ieroa", 
tytöt lisääpi meikkiä, 
joku pyytääpi breikkiä. 
 
On aika pienelle oodille, 
ja pahuksen Cobol-koodille, 
sillä voi mua Aatua, 
joka yritin tehdä laatua, 
pitikö tämänkin homman kaatua? 
 
Asiakas soittaa, 
kiukutella koittaa, 
täytyy yrittää, jollei muuta, 
voittaa aikaa, siis puhumisen taikaa, 
ettei ärräpäät raikaa. 
 
Joku katsoo saldoa, 
minäpä ihannoin Nick Faldoa, 
mistä löytyisi taikaa, 
viettää rauhallista vapaa aikaa. 
 
Useat katsovat ulkokuoria, 
minä taas nuoria, 
he kasvavat silmissä, 
kuljen kuin pää pilvissä. 
 



SYYLLISTÄÄ VAIKO SYYLLISTYÄ 
 
Itse syyllistän itseäni 
• isänä, aviopuolisona, työntekijänä, ystävänä 
• varsinkin vapaaehtoisena kehitysvammatyössä 
• olen riittämätön, haluan tehdä enemmän, oppia 

enemmän, jakaa enemmän, jaksaa enemmän 
• miksi en osaa jakaa aikaani, läheisyyttäni - itseäni 
• olenko liian suorituskeskeinen ja unohdan tärkeimmän - 

ihmisen itsensä 
 
Minua syyllistetään 
• päätöksistä tai asioista, joita teen 
• päätöksistä tai asioista, joita minun olisi pitänyt tehdä 
• päätöksistä tai asioista, jotka minun olisi pitänyt jättää 

tekemättä 
 
En suostu syyllistymään 
• onhan tarkoitukseni vilpitön 
• tavoitteena kehitysvammaisen ihmisen parempi 

huomen - kanssakulkijana, puolestapuhujana 
• syyllistymättä jaksan eteenpäin ja näen asiat 

kokonaisvaltaisemmin - etäämmältä 
 



LASKUKAAVA 
 
 
 

                     +                          <  
 
 
KIERTOKULKU 
 
Mato syö maata 
Ihminen kalastaa 
Kala syö madon 
Ällistyttävä kalaonni 
Ihminen syö kalat 
Henki menee, ihminen maaksi 
Mato syö maata 
Elämä jatkuu. 
 
 
 
 
TOISENLAINEN URAPUTKI 
 
Tiedän isän, joka on eräällä tavalla laskien 
8 vuotta elämässään yhtämittaisesti vaihtanut 
vammaisen lapsensa vaippoja. 

Omaisen 
mielipide 

Omaisen 
mielipide 

Virkamiehen 
mielipide 



Halusin kokeilla, miten onnistuisi 
tyyliin Eppu Normaali. 
 
JUPPI 
 
Voi Mua juppia, 
kantabaarissa otan kuppia tiskillä, 
huuhtelen kurkkua viskillä, 
arvostan vaan nuppia 
ja tuijotan blondin C-kuppia. 
 
Mikä mua pännii, 
kun lohduttaudun känniin, 
puhki puhallan elämän. 
On elämäni liian vakavaa, 
se lähes johtaa tuonelaan, 
henkiseen manalaan. 
 
Missä on nauru, missä on ilo, 
missä sieluni silo. 
Enkö Mä nää, oonko kuin Sää, 
ett' pelkkää tuskaa on elämä tää. 
 
Uskoni lataan ma huomiseen, 
oppini lapsien luomiseen. 
Lapset nuo ihmeet elämän, 
uuden ajan elävät. 
 
Kaatuu rajat, aidat, maat 
uuden mahdollisuuden saat. 
Elossa ennalta annetut, 
arvot vanhat pois kannetut, 
uudet uljaat korvaa sen, 
mitä vaatii huominen. 
 



Mitä hyödyttää heitä haukkuu, 
otetaan vaan rauhassa paukkuu, 
annetaan ajan mataa, 
he menevät minne mielivät, 
me taasen samaa rataa. 
 
Onko se pölkky, joka pölkyn halkoo, 
ken luontoa sellaisenaan palvoo. 
Pölkkykö on hän, joka päätään aukoo, 
teräviä sanoja suoraan laukoo. 
 
Toiveet onko totuudessa, tiedon murusessa, 
vaiko haaveet siivin valkoisin, kannan kotihin. 
 
Voi Mua juppia, puukko kädessä ilman tuppia, 
ei puukko Mua tapa, vaik' katkeaa elämännapa, 
nuora katketen napsahtaa, 
nuora elon iäisen. 
 
Syynä on synkeä mieli, 
ei niinkään terävä kieli, 
minne elo viepi, ken sen aavistaa 
ei haittaa, kunhan joku edes mua rakastaa, 
ehkä sittenkin elää saan. 
 
On kohta huominen, 
jo loppuu juominen, 
en jaksa enää, en saata 
ma katuojassa maata. 
 
Voi Mua juppia, 
kantabaarissa otan kuppia tiskillä, 
huuhtelen kurkkua viskillä, 
arvostan vaan nuppia 
ja tuijotan blondin C-kuppia. 



TIETÄVÄISET JA TAITAVAISET 
 
Tietäväisiä löytyy paljon ja heistä on suunnatonta 
apua: 
• toiset vanhemmat 
• lääkärit 
• ystävät ja tuttavat ja sukulaiset 
• yhteiskunnan eri alueen edustajat 
 
Mutta todellinen asiantuntijuus löytyy perheestä. 
Perhekohtainen asiantuntijuus syntyy samanaikaisesti 
siihen perheeseen, jonne lapsi syntyy. 
 
Perhekohtainen asiantuntijuus kasvaa ja lisääntyy 
ja lopulliset ratkaisut tehdään aina viime kädessä 
tietäväisten informaatioon pohjautuen, 
vanhempina. 
 
 
 
 
RASKASTA? 
 
Missi naistenlehdessä: 
- Kyllä elämä on sitten hankalaa ja raskasta 
lapsen synnyttyä. 
 
Äiti kehitysvammaisten vapaaehtoistyössä: 
- Meillä on kaksi pientä kehitysvammaista ja 
jokainen päivä on uusi ja ainutkertainen. 



 
 
 
 
 
ANTEEKSI, ETTEMME 
ME VANHEMMAT 
OLE TÄYDELLISIÄ? 
 
Vanhemmuuteen liittyy esimerkiksi hyväksyntä 
uudesta jäsenestä: 
• uusi tulokas muuttaa tilanteen, mutta mitä minun 

pitäisi antaa anteeksi hänelle tai itselleni? 
• senkö että hän on toivottu tai hän ei ole toivottu? 
• senkö että hän vie "paikkani"? 
• odotusvaiheessa lapset ovat toivottuja, mutta syntymän 

jälkeen saattaakin mieli muuttua, varsinkin jos tilaus oli 
jotain muuta 

• hyväksynkö vanhempana muiden vanhempien lapset, 
eriväriset, erilaiset? 

• haluammeko anteeksiantoa omille erilaisuuksille vaiko 
hyväksyntää omiemme erilaisuuksille? 

 
Minusta täydellisyyttä ei kannata edes tavoitella, 
sillä ripaus epätäydellisyyttä, tekee asiat inhimillisiksi. 



Pakilan seurakuntaneuvoston jäsenenä uskonnollissävytteinen 
mietiskely vuodelta 2000. 
 
EVANKELJUMI 
 
Evankelju mi ko se ihmislasta askarruttaa, 
tunteet oudot mieleen nostattaa, 
mahtaako Jumis mulle jotain kostaa. 
 
Onko kelju tuo ukko yläilmojen, 
kun moni mulle poskea soittelee ja 
elämä näin rankasti koittelee. 
 
En Varmaan Aina Noudata 
Korkeimman Elämän Lakeja 
Ja Usein Mietin Itsekkäästi. 
 
Vaan pyrkimyksein on vilpitön, 
en tavoittele kuuta, en rikas tahdo olla, 
vaan sydämeeni rakkautta ja rohkeutta elää, 
etten ilman Herraa, pelkää kulkea enää. 
 
Oli maalla meillä koni, 
mi ahkerasti ahersi, 
uutta uraa vanhalla pellolla, 
vuosi vuodelta kyntää sai. 
On Herralla myös diakoni, 
joka lailla pollen kyntää saa, 
Luojan luomaa sarkaa, 
monen monta ihmisparkaa, 
käsistänsä karkaa. 



TOTEUTANKO OMAA KÄSIKIRJOITUSTANI 
VAI TOISEN ODOTUKSIA? 
 
Osa 2 
 
Oma käsikirjoitukseni laadittiin uudestaan, 
kun syntyi hän: 
• toiset ei minulle odotuksia laadi, vaan itse odotan nyt 

toisenlaisia asioita kuin alun perin luulin 
• kun lapset normaalisti kotoa lähtevät, jäänkin näiden 

toisenlaisten odotusten "vangiksi" ja näin alkuperäinen 
oma käsikirjoitukseni vanhuudesta ei toteudu; 

• kumpi käsikirjoitus onkaan parempi; alkuperäinenkö 
vaiko uusi? 

 
 
 

 



Jussi täytti vuosia, vuosi 2001. 
 
JUSSI 60 V. 
 
Hän palveluja lupaa ja laatuakin saa, 
kun rahaa ja kumppanuutta, 
meille antaa vaan. 
 
On lähes aina iloinen ja 
naurunsa käytävillä raikaa, 
kohta myös alle satakiloinen, 
se salaatin on taikaa. 
 
Silti maistuu hälle työ 
eikä hommia lekkeriksi lyö. 
On tahti hällä kova, 
kuin ois TietoEnator ihan oma. 
 
Vaan onneksi on tulossa loma 
ja mökillä ahertaa saa, 
alaisia voi sieltäkin postilla muistaa, 
katsokaakin, että homma luistaa. 
 
Sulle Onnea toivotamme 
ja muista sanamme nää: 
 
Onnen kosketus elämässä ihanassa, 
tuntuu sydämessä ja mahassa, 
et ehkä voi kylpeä rahassa, 
mutta ystäviä on sulla, 
niin hyvässä kuin pahassa. 



Vuodelta 2002 
 
KIIRE 
 
Kiire, kiire, kiire 
tee sitä, tee tätä, 
älä niitäkään tekemättä jätä. 
 
Eikö tässä mikään auta, 
mua lähestyy ennalta hauta. 
Tulessa monessa hehkuu rauta, 
siis, levätäkö ei auta. 
 
Auta itseäsi, jotta voit auttaa muita, 
on helppoa sanoa fraasi tuo, 
ei aikaa se mulle lisää luo ja 
mielenrauhaa, teoistani suo. 
 
Siis kysymys onkin tää, 
jos lopetan, mitä tekemättä jää. 
Ja teenkö asioita oikeita noita, 
jotta tehossa ei mua aika voita. 
 
Kiirettä säädellä voi ja joutilaisuus 
mielenrauhaa loi, 
kun tarvinnut ei hokea: 
kiire, kiire, kiire. 



Useiden lähes viisikymppisten ukkojen "tuntoja" 
yhdessä nipussa vuosilta 1999-2001. 
 
MINNE MEEN? 
 
Miksi Sinä tyttö sinisilmäinen, 
hurmaat miehen lähes viisikymppisen. 
 
Kun sut parketille hain, 
yhteen valssiin vain, 
en tiennyt, että syömeeni 
hetkes palon sain. 
 
Katseet kohtas alla kuun, 
löysin kaaret hymyilevän suun. 
Pelko hiipii sisuksiin, 
vastaako hän tunteisiin. 
 
Miksi Sinä tyttö sinisilmäinen, 
hurmaat miehen lähes viisikymppisen. 
 
Jokin sisälläni sotii, 
mieli palaa kotiin, 
näen vaimon, lapset mielessäin, 
minne menee elämäin. 
 
Tanssi jatkuu, tunteet nää, 
jää hämärään. 
Sua katson silmiin sinisiin ja 
hymyn kauniin sulta saan. 
 
Miksi Sinä tyttö sinisilmäinen, 
hurmaat miehen lähes viisikymppisen. 



On kanssas helppo katsoa kuuta ja 
maistaa mansikan makuista suuta. 
Vaikk’ on mieli nuoren miehen, 
jääköön ilta puolitiehen. 
 
Ilta jatkaa matkaa ja aamu sarastaa, 
sua mietin ja mitä mä teen, 
meen yksin kotiin, hiljalleen. 
 
Miksi Sinä tyttö sinisilmäinen, 
hurmaat miehen lähes viisikymppisen. 
 
Mitä oikein hain, 
kun aloin leikkiä tunteillain, 
mihin päättyy tää hetki, 
vai onko eessä pitkä retki. 
 
Silmät kirkkaat katsoo mua, 
oudon viestin ne mulle suo, 
mitä mä teen, minne mä meen 
hymy päättyy virneeseen. 
 
Miksi Sinä tyttö sinisilmäinen, 
hurmaat miehen lähes viisikymppisen. 
 
Vaihtuu sanat, vaihtuu aika, 
vaihtuuko outo taika, 
polulla käynkö vierahalla, 
kotoa löytyykö halla. 
 
On matka outo, niin tutunoloinen, 
minä mies olen, vaan poika poloinen, 
jos elämässä on hetken hurmaa, 
ei se rakkauttani kotiin surmaa. 



Miksi Sinä tyttö sinisilmäinen, 
hurmaat miehen lähes viisikymppisen. 
 
Syöksyi tunteet kuin vaahtopäät, 
nyt kaiken selkeänä nään, 
kätken syömmeen hetket nää 
ja jatkan - elämää. 
 
Vaan mihin päättyy tämä hetki, 
päättyy kahden sydämen retki, 
se päättyy ystävyyden suloon 
ja uuden aamun tuloon. 
 
Sinä tyttö sinisilmäinen, 
hetkeks hurmasit, miehen 
lähes viisikymppisen. 
 

 



JOS YSTÄVÄNI SAISI KEHITYSVAMMAISEN, 
MITEN NEUVOISIN HÄNTÄ? 
 
 
Osaisin neuvoa 
 
• monessa teknisessä asiassa 
• miten hakea KELAlta korvauksia 
• keitä lääkäreitä kannattaa tavata 
• mistä löytyy tietoa harrastuksista, koulusta, 
• mahdollisesta ammatista 
• miksi kannattaa kuulua yhdistykseen 
 
EN kuitenkaan pystyisi neuvomaan häntä 
sydänsuruissa, toisenlaiseen vanhemmuuteen 
kasvamisessa, unelmien uudelleen asettamisessa. 
Sen voi vain kokea. 



Musiikki on minulle iso asia, Junnu Vainion sanoitukset vailla 
vertaa, joten halusin kokeilla miten iskelmän käännös onnistuu. 
Suomalaiseksi laulajaksi käännöstä tehdessäni ajattelin Laura 
Voutilaista. 
 
MYALL 
 
MARIAH CAREY 
 
Säkeistö 1 
 
Sua muistelen 
yksin haaveissain 
Jos väärin sua on rakastaa 
niin syömmein ei rauhaa saa 
silmiesi syvyys ei 
pois päästä ei, ennen kuin 
oot vierelläin. 
 
Kuoro 1 
 
Sulle annan - kaiken 
vielä yksi yö 
riskin teen - tunteillein 
olla vierelläs 
koska jatkaa näin en voi 
sinun katsees, tuoksus muistoissain 
annan Sinulle kaiken - tänään - vain. 
 



Säkeistö 2 
 
Rakas, etkö tunne 
tunne sielusi syvyydessä 
sut selkeästi nyt nään 
kuin sateenkaaren värit päällä pään. 
Oot kaukana niin 
kuin tähti kaukaisin 
kuitenkin haaveissain 
 
 
Kuoro 2 (sama kuin kuoro 1) 
 
 
Kuoro 3 (sama kuin kuoro 1 +) 
 
 
Sulle annan - kaiken. 
Tänään. 



Alun perin rakkauslaulu, mutta haen tekstissäni 
tunnetta, kun on menettänyt lapsensa. 
 
ONE MORE TIME 
 
LAURA PAUSINI 
 
En tiedä mitä teen, 
en tiedä minne meen, 
tyhjää kaikki on tää, 
vain yksin tänne jään. 
 
En nauruas kuulla saa, 
itkee taivas päällä maan, 
ei kulje kukaan rinnallain, 
kun sydän kuolee näin. 
 
Jos kerran viel' sut syliin saan, 
kuin olit luonain, rakkaimpain, 
rakkaus äidin syvä tää, 
jos jäädä voisit. 
 
Hymys rukouksen aikaan sai, 
nuo hetket pienet muistan ain, 
on unelmain vain yksi tää, 
sut syliin saada vain. 
 
Sun kuvas tallennan, 
se sieluun ikuisesti jää. 
Kohtaamme vielä kerran, 
luona Isän Taivaan Herran. 
 



Siis miten Sinut saisin takaisin. 
 
Jos kerran viel' sut syliin saan, 
kuin olit luonain, rakkaimpain, 
rakkaus äidin syvä tää, 
jos jäädä voisit. 
 
Hymys rukouksen aikaan sai, 
nuo hetket pienet muistan ain, 
on unelmain vain yksi tää, 
sut syliin saada vain. 
 
Ees kerran vain, ees kerran vain. 
 
 

 



Hieman "irrottelua" vuodelta 1999. 
 
PAUKKU 
 
Olipa kerran pappi, 
jolle maistui kebabbi, 
tulipa hälle huolia, 
kun kaasut velloivat suolia. 
 
Kesken ripin, kertoi tulleen pipin, 
liperit kaulassa, pienessä laukassa, 
käytävän pitkän päähän, 
uskoi matkan jäävän. 
 
Huoneen suuren avun luo saavun, 
riisun pois papin kaavun, 
voi Herra, Jumal auta, 
ei sovi mulle vieras nauta. 
 
Kajahti viimein pamahdus, 
tärähti porsliinin perustus, 
kuului onnen kiljahdus, 
lopuksi vielä pihahdus. 
 
Taidanpa siirtyä kasviin ja luomuun, 
isken kynteni kalan suomuun, 
en lihaa enää itsellein syötä, 
siis kiristän hiljaa nahkavyötä. 
 



Olipa myös perheen vesa, 
taisi nimi olla halla Esa, 
kertoi paljon juttuja, 
aina kun näki tuttuja. 
 
Vatsassa kiertää myös kaasuvaiva, 
pettääkö ensin maksa vai haima. 
Pitäisikö päästää iso paukku, 
vai riittääkö siihen kossunaukku. 
 
Vika olikin mummon muusissa, 
perunoissa uusissa, 
nyt istun ulkohuusissa, 
soi tahti melkein bluesissa. 
 
Meillä kaikilla joskus perä soi, 
oli ilta tai aamun koi. 
Tuuli uudet ilmat muassaan toi, 
siis uudet musiikit meille soi. 
 
On luonnollista perän soitto, 
niin kuin aamun koitto. 
Ja kun ilta mailleen ehti, 
soitti sävelet iloiset - perälehti. 



Seuraava tarina on 1990 luvun alussa kirjoitettu. 
 
ATK-MIES 
 
Hän karvasta sumppia juo 
ja katkeran katseen dumppiin luo, 
missähän lienee se vika, 
tämän koodaaja onpi sika. 
 
No, itsehän koodannut oon, 
taidanpa joutaa museoon. 
 
Me ollaan yövuorossa, 
huutavat jätkät kuorossa, 
me valvotaan ja muut nukkua saa, 
vaan aamulla tietoa valtaisaa, 
kukin osaltansa kahlaa ympäri maan. 
 
Mitä tekee edelleen atk-mies, 
kulkee käytävällä otsa hies, 
kello kahta yöllä lyö, 
kun kuivaa sämpylää hän syö, 
vatsa valittaen urahtaa, 
mies myös tuskaisesti murahtaa. 
 
Pomot vettä myllyyn lyö, 
kuin piikkivitsa selkääni syö, 
pinnasta katkeaa tappi, 
ja paidasta katoaa nappi, 
PERKELE, hakekaa kohta pappi. 
 



Sitten katoaa kaaos, 
rauhaisa on aatos, 
tuossahan on se vika, 
en sittenkään ole sika. 
 
Korjaustoimitus pika, 
poistuupi pirullinen vika, 
dumpit ja sumpit roskiin nakkaa, 
laukkunsa pakkaa 
ja keskittyy akkaan, 
joka yöllisestä herätyksestä nurisee, 
koko päivän vielä murisee. 
 
Tässäkö kaikesta kiitos? 
 
 
 
 
 
YHTEISTYÖTTÖMYYTTÄ! 
 
Yhteistyö on voimaa, sanotaan! 
Miksi kuitenkin yhdistykset 
ympäri Suomenmaan 
eivät tee enempi yhteistyötä? 



 



KENELLÄ ITSEASIASSA ON VAMMA? 
 
• asennevamma 
• tunnevamma 
• kehitysvamma 
• fyysinen vamma 
 
Kaikissa vammalaaduissa 
yhteinen nimittäjä 
on toisen ihmisen hyväksyntä 
(joko ehdollisena tai ehdoitta). 
 
Jotta voi hyväksyä toisen, 
pitää ensin hyväksyä itsensä. 



ONNI   vuodelta 2000 
 
Mitä on Onni? 
Onko se lehmälle naapurin sonni, 
vai puhtaassa purossa uiva monni? 
 
Käsite tuo niin moninainen, 
outo ja oiva on vainen. 
 
Päivät eläisin kuin eilisen, 
niin onnellisen ma uudelleen, 
nuo tunteet somat ihan omat, 
jopa kanssa muiden jakaisin. 
 
Onko Onni maallinen se mi lohdun antaa, 
sen kera jaksanko taakkani kantaa, 
vai henkinenkö Onni tuo, 
mulle elon autuuden suo? 
 
Ehkä Onni kuitenkin, on ilo pienen sydämen, 
mi voiman kerää arjesta, palasista minuuden. 
Sitä ruokkii ilo lapsien, niin omien kuin vieraiden, 
se löytyy sanoista rakas, sydänkäpynen, 
sanoista, jotka kestää ajan iäisen. 
 
Onni lienee kosketus hetkessä kiitävässä, 
se kertoo toiselle, olen nyt mä tässä, 
vaikka aikaa ei paljon elo suo, 
se ajasta lyhyestäkin ilon tuo. 
 
Onni kahden ihmisen kestää myös elon paineet, 
vaikka monen onnen särkee myrskyt, laineet. 
Muistot ah niin elävät, vuosienkin takaa 
onnen tunteet suurenmoiset mieleemme lataa. 
 
Onni on saada olla, edes kerran, 
onnellinen onnestaan. 



VERTAISET? 
 
Miten kehitysvammaistemme sairauksien tai 
osaamisten vertailu auttaa meitä ja asiaamme? 
 
Mikä itse asiassa on asiamme? 
• jonkun mielestä vertailemalla pystyy selvittämään 

"kurjuuden" tason; mitä vaikeammin vammainen, sitä 
kurjempaa on verrattuna muihin 

• mitä vähemmän vammainen, sitä "onnekkaampia" 
olemme 

• minusta jo se, että on vammainen, luo "kurjuutta" sekä 
onnea, ei vertailuilla asiaa helpota 

• vanhemmille ja omaisille on jatkuvan henkisen kasvun 
paikka, fyysisten rasitusasteiden vaihdellessa 

 
Jokaisen meistä on edes kerran elämässämme 
tehtävä asioita, jotka loiventavat hyväksynnän 
kynnystä. 
 
 
 
 
APUVA! 
 
Auttamalla saat itse apua! 
• hymy "palaa" lähettäjälleen 
• auttamalla ilman auttamisen pakkoa, saat sisäisen 

kiitoksen, jonka vaikutus kestää pitkään 
• omiin ongelmiin voi löytää avun huomaamattaan 



Pääsin vuonna 2002 
ASLAK työkyvyn ylläpitoon mukaan. 
 
ASLAK 
 
En jänkhältä kotoisin vaikk' Aslakki oon, 
olen joutunut kuntolataamoon, 
siis selkää ja rankaa, ei mull' oo, 
ja asennotkin on ihan H. 
 
Siks' Lea juttua vääntää 
ja kylkiasentoon mua kääntää, 
ei tiennyt minkä ristin sai, 
kun jumppamatolla makoilin vain. 
 
Kolisee puntit ja pulisee juntit, 
mahdottomia on temput nää, 
ei rankaan ehjää paikkaa jää. 
Lea kertoo et' usko sää, kun kerron tään, 
ett' jonain päivänä sinäkin, mään, 
saat sormesi yltämään polviin, 
ei viedä vielä hautaholviin. 
 
Pojat taukoja pyytää, 
Lea lisää kierroksia syytää, 
etsii lihaksista isot ja pienet, 
minne piiloon, lienet vienet. 
 
Jokaista yhdessä ja erikseen jumppaa, 
matolla kieri, pyöri ja pumppaa, 
koneilla kampea käännä ja hikeä väännä 
ja lopuksi laita napa selkään 
näytä, ettet kuntoilua pelkää. 
 



Lea komentaa Istoa, nosta sitä takalistoa, 
katsahtaapi Mirjaan, joka uppoutunut on kirjaan. 
Ihmettelee Marja-Liisan kuntoa ja sormia, 
joissa ei oo tuntoa. 
 
Anne seuraa Eijaa, joka itseään heijaa, 
neuvoo välin Artoa, en jaksa Sua vartoa. 
Asko uudet verkkarit sai, 
niillä jumpat paremmin onnistuu, kai. 
 
Esan venytykset pitkät nuo, 
huolen rypyt Lean otsalle tuo, 
komentaapi Eskoa ja Jussia, 
heille heristäen hernepussia. 
 
Katseet puhuvat Lea meihin luo, 
viime neuvot vielä Mariannelle suo, 
sitten alkaa läksytys, 
nyt pojat loppuu räksytys. 
 
Kaikkea tätä teemme yhdessä ja hyvässä, 
eikä milloinkaan ohranjyvässä, 
on kuin David kohtais' Goljatin, 
sillä niin kovasti koneita rynkytin, 
joutui kunto kovaan hakuun 
ja siihen auttoi kyykkyselkämakuu, 
oli kuin viidenkympin huoltotakuu. 
 
Anne ja Håkan ne luitansa näytteli, 
päitämme uusilla tiedoilla täytteli, 
lääkärin arkusta tuli viimeinen naula, 
ei kunnian kukko laula, 
ellei ala taipumaan selkä ja kaula. 
 



Rentoudu aina kun vaan voit, 
sitä meille Vuokko hoit, 
ja vuoden päästä, jos ette voimia säästä, 
pääsette pois pälkähästä. 
 
Mitä minä hain ja mitä minä sain, 
palkaksi jumpastain. 
Löysin lihaksia uusia, joita, 
en käyttänyt ennen, noita. 
Tietoa vaikka muille jakaa, 
niin kuin petaa, niin sitä makaa. 
 
Vielä se vanhakin nuortuu, 
kun selkä hieman suortuu, 
ja tunteet saavat tunnottomat 
lihakset ennen niin kivikovat. 
 
 
 
 
 
KUINKA VOISIN HUOLEHTIA ITSESTÄNI 
JA VOIMAVAROISTANI PARHAALLA 
MAHDOLLISELLA TAVALLA JUURI NYT? 
 
Moni sanoisi tähän, että kuntoilussa on voimaa, 
toki näin vaan ei pelkästään 
• henkiset voimavarat auttavat monasti kun kunto 

loppuu, yli tosi vaikeidenkin tilanteiden 



SIE JA MIE   vuodelta 2001 
 
Oliko liikaa suorituspaineita, 
kun piti käyttää huumausaineita. 
Ambulanssi saa onnettomia kuskata, 
on elämää turha yrittää fuskata. 
 
Myit sielusi ja tuhosit nielusi, 
kumosit kurkkuusi juomat jos toisetkin, 
pistit itseesi aineet monen moisetkin, 
vaan löytänyt lohtua et, oletko kadottanut sen, 
inhimillisyyden, elämänlankasi punaisen. 
 
Toiselle lohdun suo, kylmyys haudan tuon, 
toinen luottaa Luojaan suureen ja elon alkuun 
aivan uuteen, 
sivusta seuraa joukko suuri, 
tulimme tähän aivan juuri, 
kävipä meillä tuuri. 
 
Mistään emme mitään tiedä, 
emme myöskään erilaisuutta siedä, 
saa tuo joukko etnisten, 
olla joukko entisten, 
vaikka heti, vapautuupa peti, 
veljelle Suomalaisen. 
 
Mie oon hyvä ja Sie oot paha. 
Mie oon valkea ja Sie oot musta. 
Mie oon fiksu ja Sie oot niksu. 
Oi, miten mie oon hyvä 
ja mulla on oikeus ja valta, 
tuollaisilta vedän maton alta. 
 
Sie ja Mie, kumpi meistä väärässä lie? 



KIITOS 
 
- tuo kaunis voimasana! 
 
- se saa silmät sädehtimään 
 
- se uskoa elämään antaa 
 
- se yli monen vaikeuden kantaa 
 
 
 
 
 
JOULU 2007 
 
Katselin valokuvaa vuodelta 1883. 
Siinä koottiin joulupaketteja köyhille perheille. 
Mietin: 
 
- kaiken tämän runsauden keskellä, 
onko sydän köyhtynyt? 
 
- joillekin rikkaus on aika ja sydämellisyys, 
jota voi jakaa - ilmaiseksi 
 
- joillekin rikkaus on raha, materia ja valta, 
jota kerätään lisää 
 
Kukahan tässä oikein tarvitsisi "joululahjan"? 



VALOA TUNNELIN PÄÄSSÄ   vuosi 1997 
 
Syntyi lapsi, mi mullisti elämän, 
syntyi side, syvempi kuin aavistinkaan. 
Pelkäsin niin perhanasti, 
koska ymmärtänyt en, 
en tiennyt, en osannut. 
 
Pelot liittyivät paljolti arkehen, 
miten pärjäämme, elellen. 
 
Kasvoin isänä kera vuosien, 
siirtyi pelot aikaan tulevaisuuksien. 
Miten pärjää hän, 
jolle on suotu mua vähemmän, 
miten jaksan mä auttaa, 
kun kohta itsekin avun tarpeessa oon. 
 
Se pitää itse kokea, sitä on vaikea kertoa 
ja vielä vaikeampi ymmärtää. 
 

 



RÄPPILAULU  vuodelta 2001 
 
Räppäri- 1: (kehari) 
 
On mulla kehitysvamma 
mua hoitaa meijän mamma 
en periksi minä anna 
ei halvalla mua panna. 
 
Mitä mä teen, minne mä meen 
isona sitten joskus - eix yee. 
 
Räppäri-2: (veli) 
 
Mä oon ton broidi 
ja vaikken oo mikään Loiri 
kyllä minäkin pelata osaan. 
 
Broidi on ihan jees 
vaikk' mä sanonkin, että mees 
pois mun huoneestain. 
 
Mä meen kohta kahtia 
ku aina tota pitää vahtia 
miksei se terve olla vois 
tai menis ainakin pois. 
 
Kuuntelen paljon rokkia 
ja yritän elämää oppia 
onhan se hieman outoa 
olla veli pikkuinen ja 
kuitenkin niin aikuinen. 
 
Räppäri-3: (veljen ystävä) 
 
Jou - Mä oon noitten frendi 
ja mull' on sellainen trendi 
ett' kaikista mä diggaan 



Mulle toi ei oo toi 
aina se sanoo mulle moi 
ja kysyy miten kaveri voi 
ja väsyneen räppärin vastaus on oi voi voi 
mun korvissa soi soi soi 
 
Räppäri- 1: (kehari)  

 
 
Veli hoi mihin sä meet 
mitä sä teet 
otatko mukaan 
mua ei huoli kukaan 
vaikka mä oon mä 
mä teen niinku sä 
kun sanot vaan. 
 
Räppäri-3: (veljen ystävä) 
 
Jou - taasko ne veljet 
kisailee 
toisillensa visailee 
toi räppäri broidi 
on kuin Loiri 
ainakin omasta mielestään. 
 
Räppäri-2: (veli) 
 
Kuulehan Sinä Janne - hoi 
sanon nyt Sulle moi 
aion mennä bailaamaan. 
Bilistä pelaan ja 
asioita kelaan 
sua en mukaan ota, 
ku tota noin 
en vaan voi. 
 
 



LAIT! 
 
Mitkä lait pätevät kehitysvammatyössä? 
• empatian lait 
• sympatian lait 
• busineksen lait 
• moraalin lait 
• oikeudelliset lait 
 
Useita ihania lakeja, joiden taakse ihminen voi 
piiloutua, ettei tarvitsi kohdata toista ihmistä 
laeista vahvimman - rakkauden lain - tasolla. 
 
 

 



SUOSITUS 
 
Tulin Tukiliiton 40-vuotispäiviltä ja menin suoraan 
Fenniaan kehitysvammaisten diskoon. 
 
Jälleen oli hieno kokemus olla mukana tapahtumassa, 
johon viisikymppinen mies ei normaalisti eksy. 
Ei se jytäävä teknomusiikki useita tunteja 
kuunneltuna "vanhalle" niin herkkua ole. 
 
Näin useita tuttuja Vieraat näytelmän tiimoilta, 
muistelimme menneitä ja pohdimme milloin olisi 
aika ja paikka uudelle projektille. Kipinä näyttelijän 
urasta oli joidenkin sydämessä. Pitääpi ehdottaa 
teatterialan koulutuksesta vastaaville erityisryhmän 
perustamisesta. 
 
Sain halauksia, taputuksia, give me five -kättelyt, 
Magarena tanssiesityksen ja sydämen kyllyydestä 
nähdä iloa ja aitoa menoa. Toki kaikki diskoilijat 
eivät pystyneet ilmaisemaan itseään muuten kuin 
myötäilemällä musiikin tahdissa tai pyörähtämällä 
avustajan kanssa pyörätuolissa parketilla, vaan 
siinäkin oli menemisen makua. 
 
Rakastuneita kulki käsi kädessä, 
kihloihin oli menty ja liittoa kovasti suunniteltiin. 
Mitä tämä tämmöinen meno oikein oli? 
 
Se oli nuorten aikuisten irti arjesta retki, 
josta minullekin suotiin pieni hetki. 
 
Toivoisin muille omaisille yhtä antoisia tuokioita. 



Tässä innoittajana oli ystäväni Juhis joka on 
Suomalaisen rehdin miehen peruskuva. 
Löysi itselleen vaimon Kanadasta. 
 
POIKA POHJOLAN 
 
Olen poika Pohjolasta 
poika pahnan pohjimmainen. 
Ei Luoja mulle lahjoja suonut 
ei maailma rikkautta tuonut 
mutt' sen minkä teen 
teen koko syömmelläin. 
 
On ilme mulla tuima 
ja ulkomuoto huima 
on tervehdyksein murahdus 
ja vastauksein urahdus 
vaan luonto pojan Pohjoisen 
alla kuoren karun ja karkean 
on silkkiäkin hennompaa. 
 
Muut kun sanansa syö 
minä vain kättä päälle lyön 
se pitää mikä sovitaan 
mitä sitä turhaan katumaan. 
Sen minkä poika Pohjolan lupaa 
tulkoon vaikka lunta tupaan 
jos sanani mä syön. 
 
Taattoni mun kun sotahan lähti 
jäi kotihin iltatähti 
hän palavin tuntein - puolesta isänmaan 
teot sankarivainajan - tuskin uskotkaan. 
 



Minä rinnoilla maammoni makasin 
hän toivoi miestänsä takaisin 
niin turhaa on kuitenkin toive tuo 
kaikkea ei Luojakaan suo. 
 
En syönyt pettua, en ruista 
kun maammoni rinnoilla lepäsin 
vaan hamusin uhkeaa tisua 
sain vatsaani maitoa aitoa 
ja mieleeni paljon sisua. 
 
On veneenä mulla ruuhi 
ja rannalla muutama uuhi 
kalastan ja katsahdan rantoja 
kaskean kiviä ja kantoja. 
En kanna kellekään kaunaa 
vaan lämmitän savusaunaa 
kuuntelen iltaruskossa kuikkaa 
ja lisää puita pesään tuikkaan. 
 
Kun oman kullan vielä saisin 
häntä ruuhellain kuljettaisin 
oli kesä tahi halla vaikka taivasalla 
hälle kaiken lämpöni antaisin 
ja omaan pesään kantaisin. 
 
Hälle veistot veistäisin 
marjat poimisin makoisat. 
Hälle turkit hankkisin 
kylmässä kulkemahan 
hälle viljat vehnäiset 
tähkät kivisen pellon 
hälle kaiken tään antaisin 
ja omaan pesään kantaisin. 
 



Nyt yksin kantoja kitken 
ja itseni hiljaa uneen itken 
kun puuttuu yksi 
puuttuu kaikki, puuttuu pala sielustain. 
Muut kuitenkin nähdä saa 
karskean luontoni vaan 
kun poika Pohjolan 
kiertää ympäri maan 
hakien sitä oikeaa. 
 
Löytyi mulle armas maailmalta, kaukahalta 
hän oli se luu Aatamin 
hymysuin kaarevin. 
On hän emona nyt lapsien 
kirkassilmä hapsien 
ja pojan Pohjoisen murahdus 
on enää urahdus 
on pehmenneet piirteet kovat 
kun kodin täyttää askeleet niin somat. 
 
Vaan luontoni on edelleen oma 
oonhan poika Pohjolan 
ei luontoa mikään muuta 
vaikk' katsonkin kaksin kuuta. 
Oon susi hieman yksinäinen 
ja joskus niin etäinen 
mut' luota minuun kuin vuorehen 
en vetäydy mä kuorehen 
vaik' maailma mua heittelee ja koittelee 
sua armas - alati mä rakastan. 



 
 
OIKEASSA OLEMISEN TAITO! 
 
Olet oikealla asialla! 
 
Vanhemmuuteen kuuluu ajatella lapsiensa puolesta: 
 
- tehdä päätöksiä 
 
- ajatella lapsen etua 
 
- huolehtia ja opettaa 
 
Olenko oikeassa kun päätän kehitysvammaiseni 
(aikuisen lapsen) puolesta: 
 
- hänen harrastuksistaan 
 
- hänen pukeutumisestaan 
 
- hänen nukkumaanmenoajasta 
 
- MINUN arvomaailmani, 
 
ei HÄNEN arvomaailmansa mukaan. 
 



SUOMIPOIKA 
 
Olen laivarannassa, 
aivan tulijoiden kannassa. 
Käsi on viihtynyt selvästi maljassa, 
kun osa on niin kaljassa. 
 
Tallinnassa kukkii jo tuomi, 
täältä tulee iso poika, kotimaa Suomi, 
muistanko matkalta paljoakaan, 
vaan onko se tarkoituskaan, 
kunhan viinaa riittää, siitä maksa kiittää. 
 
Oonpa poika peräkammarin, 
vaikka herra Helsingin, 
saman laivan tuomat, yhtäläiset juomat, 
toinen nauttii tanssissa, 
toinen kännitranssissa. 
 
Mitä miettii Eestin neito tummissaan, 
poikain käytöksestä kummissaan, 
minne menneet ovat herrasmiehet, 
kun kuseksitut on porraspielet. 
 
Laulu soi, raikaa nauru, elo onpi ihanaa, 
kesken kaiken riitasoinnun toi, 
kaveri mi toikkaroi, 
kohta luuvitonen soi, 
ellet sano porukalle moi. 
 
Lyheneepi hermo pinnan, 
lyhemmäksi kuin hame Minnan, 
ei kiinnosta hyvä käytös, 
pelkästään voiman näytös. 
 



Onneksi on paikalla vahti, 
säilöön lähtee Ahti, 
juhla jatkuu ja laulu soi, 
vain lyhyen harmin hän muassaan toi. 
 
Laivarannassa on tarinaa niin monta, 
iloista ja onnetonta, 
uudet lähdöt päivittäin, kaikenmoista näin, 
toivottavasti kaikki kääntyy parhain päin. 
 
 

 
 
 
 
MISSÄ OIKEIN MENNÄÄN? 
 
Olet selvästi ammatti-ihminen sanovat eräät. 
 
Onko ammattini väärä, kun en pysty auttamaan 
kehitysvammaista siten kun haluaisin? 
 
Onko haluni väärällä tasolla? 
 
Missä oikein mennään? 



YSTÄVÄTUPA 
 
On meillä Ystävätupa, 
on siellä lupa, olla kera vertaisten, 
vain tarinoita vaihdellen. 
 
Jotkut kapakassa loistaa, 
meillä videot samaa nauhaa toistaa, 
Iloa ilman viinaa. 
 
Nauraa nurkassa kaksi, 
on heillä käynyt flaksi, 
kädet yhteen kiertyy, rakastuneet. 
 
Kahvia ja pullaa, joku kutsuu Ullaa, 
tukijoita noita, ei mikään voita. 
 
Yhteiset retket, yhteiset hetket, 
muistot rakkaat, sieluun pakkaat. 
Helppo esiin kaivaa, ilman vaivaa. 
 

 



Vaimoni Marja-Liisa täytti 50, vaikka ei uskoisi. 
Tarina valmistui lähes vuosi ennen määräaikaa. 
 
VAIMONI - 50-VUOTIAS! 
 
Vaimoni - 50-vuotias. 
Miten ihanaa onkaan sanoa se ääneen. 
 
Mietin kerrat monen moiset, 
miten löytää sanat, edes jonkinmoiset, 
joilla kutsua rakkaammaksi. 
 
Sanat suloiset sulleko teen, 
vai menenkö suoraan totuuteen. 
 
Sitten päätin näin, 
etsin sanat muistojen, 
jotka kertoo totuuden, 
kertoo tunteet syvät, 
jotka kerran oli pienet jyvät. 
 
Katsot peiliin kuin etsien, 
jälkiä meidän lapsien 
ja harmaantuvien hapsien, 
et aina ole iloinen, syy kuulemma on, 
vartalo liikakiloinen. 
 
Turhaan teet sen, aivan suotta, 
vaikka mennyt onkin monta vuotta. 
 
Näen edelleen, neidon seitsentoista kesäisen, 
jolloin ensi kerran tavattiin, 
syvälle silmiin toisiamme katsottiin 
ja äänettömät valat vannottiin. 
 



Ei aina se ruusuja suo, 
oli sanat häävalssimme nuo, 
tämän koimme, 
kun perheonnea loimme. 
 
Yhden naisen vihin mä vain, 
silti kaksi vaimoksi sain. 
On mulla Marjaa sekä Liisaa, 
kaksosista moneen piisaa. 
 
Tuli lapsia yksi ja kaksi, 
muuttui elo rakkaammaksi. 
Koiran toisen myös haimme, 
siitä uuden ystävän me saimme. 
 
Syntyi vielä iltatähti, 
jäljen lopullisen syömmeen jätti. 
 
Vierii vuodet, kasvaa nuoret, 
äiti senkun somistuu ja 
isänkin vatsa komistuu. 
 
Olet rouva rautainen, 
lapsille niin suloinen, 
sulle kelpaa vieraat, tutut, 
muille jätät tyhmät jutut. 
 
Jannelle haet Pepsiä, 
kannustat kovasti Tepsiä, 
muistelet isääsi Untoa, 
kun pyörällä haet kuntoa. 
 



Hoitelit äiti Ainoa, 
olit siinä usein sä ainoa, 
teit työtä jaloa, 
ilman tunteen paloa. 
 
Nyt täytät tänään vuosia, 
et vaihda silti kuosia, 
me toivomme sulle iloa 
ja hetkiä, tehdä omia retkiä, 
kera ystäväin vuosia eteenpäin. 
 
Sua me armastamme, 
sydämestämme rakastamme, 
jollet sitä huomaa, 
turvaudu sitten kuohujuomaan. 
 
Vaimoni, 50-vuotias, 
miten ihanalta se kuulostaa. 
 
 

 



MISTÄ KIITOS? 
 
Vaimoni sai kiitosta kun tanssi 
kehitysvammaisen poikansa kanssa. 
 
Miksen minä saa kiitosta kun tanssin 
ei kehitysvammaisen tyttären kanssa? 
 
 
 
 
 
KASVUPOLULLA! 
 
Sanon ääneen: 
On hienoa kun minulla on vammainen lapsi. 
 
Ketä petän - itseäni ainakin. 
 
Parempi sanoa ääneen: 
On hienoa, että olen ihmisenä kasvanut 
ja pystyn toimimaan mahdollisimman hyvin 
vammaisen lapseni kanssa ja 
lapseni puolesta. 



MIEHINEN ONNI 
 
Lauantai, koiran kanssa aamulenkillä, 
aurinko paistaa ja lämmittää, ihanaa. 
 
Pysähdyn hetkeksi katselemaan keski-ikäistä miestä, 
joka istuu moottoripyöränsä päällä, 
kääntäen peilejä, tehden kuvitteellisia ajoliikkeitä, 
onnellinen hymy loisti myös kadun toiselle puolelle. 
 
 

 



KASVUKIPUJA? 
 
Tyttäreni protestoi: 
veljeni vammainen - 
ei todellakaan mene hyvin. 
 
Minä kerron mitä kaikkea 
veli onkaan menettänyt, 
älä viitsi. 
 
Menettänyt ja mitä - 
kenen mittapuun mukaan? 
 
 
 

 



MITÄ MINUSTA JÄÄ JÄLJELLE, 
KUN AIKA JÄTTÄÄ? 
 
Mieleeni nousi Pauli Heikkinen, 
ystävä, aktivisti, vapaaehtoinen 
 
- toimimme yhdessä kehitysvammaisten hyväksi, 
kanssakulkijoina 
 
- hän poistui, jätin jäähyväiset ja poistin 
puhelintiedoista 
 
- olenko vain numero luettelossa, joka poistetaan 
vai jääkö minusta jälki? 
 
- onneksi muistot kantaa ja voimia minulle antaa, 
jatkaa hänen työtään, minun tavalla toimien, 
henki ja tavoite on kuitenkin sama 
 
MUISTOT on ne mitä muille jää, tehkäämme 
kaikkemme, jotta muistomme kantaa hedelmää 
 
 
 
 
VANHUS HARMAJAPÄÄ   vuosi 1999 
 
Tuo vanhus harmajapää, 
hiljalleen katuja kulkee, 
vierellänsä lapsi 
- lähes viisikymppinen. 
 
Niin samanlainen ja kuitenkin niin erilainen, 
on raamit hällä aikuisen 
vaan mieli pienokaisen. 
Tuo vanhus harmajapää 
miettii yksinään, mitä jäljelle jää, 
kun poistun ma taivaan katuja mittaamaan. 



SURU JA ILO! 
 
Surettaa, 
poika - samanikäinen kuin minun, 
armeijassa ja tyttöystävä. 
Lapset tulevat ja menevät, 
minun pysyy, poikani vuosia tulevia. 
 
Kenen kannalta tämä menee oikein 
- minulla ainakin on kaveri loppuelämäni. 
 
 
 
 
 
KUULUUKO, KUUNTELEN 
 
Me puhumme toisillemme ja kuulemme. 
Kuitenkin puhumme toistemme ohitse 
ja emme kuuntele. 
Miksi näin, vaikka molemmilla on 
palava halu saman asian puolesta? 
 
 
 
 
 
YKSINKERTAISTA! 
 
Tekniikka ja taito; isä opettaja. 
Rakkaus ja rakastamisen taito; poika opettaja. 



MITÄ TAPAHTUISI, JOS LUOPUISIN 
TURHASTA PONNISTELUSTA? 
 
Mikä on turhaa? Minulle tärkeä, toiselle turha. 
Jo pelkkä ponnistelu voi pitää elämän syrjässä kiinni. 
 

 
 



Vuodelta 1999 
 
KUMPI? 
 
Toisinaan taidan olla 
vammaisempi kuin vammaiseni, 
ainakin tunteiltani! 
 
 
 
 
KURIA? 
 
Joka kuritta kasvaa, se kunniatta kuolee. 
 
Pidänkö turhaan kuria 
yli ymmärryksen, kun tuo käy 
ohi oppimisrajojen. 
 
Kiusaanko itseäni vai kuritanko lastani, 
haaveena tasa-arvon huomen. 
 
 
 
 
MENESTYS! 
 
Menestys; minun vaiko lapseni? 



YHTEISKUNTA 
 
Vammainen - tuo ihmisen mittari - 
paljastaa neljä kategoriaa: 
 
Kaikkea hyvää Sinulle -tarjoajat 
• päämääränä enempi liike kuin päämäärä itse. 
• nuo hyvää tarkoittavat "hössöt" tuovat elämään iloa. 
 
Olen puolellasi - pakosta tai muuten 
• saat tulla lähelle, muttet liian 
• teen paljon puolestasi, älä kysy miksi 
• rakastan, vaan ilmaista tunteita en aina saata 
• olen äitisi, isäsi, ystäväsi, lääkärisi tai joku muu, kuka 

lie? 
 
Olen puolellasi - enempää en saata 
 
Olet minulle outo ilmestys, 
minulla ei ole aikaa ottaa selvää, 
asia kun ei minua kosketa. 
Tunnen sääliä ja sympatiaa, välitän jos mahdollista, 
välitän, jos ei ole muuta vaihtoehtoa. 
 
Olen sinun - uhrautujat 
• olen äitisi, isäsi, veljesi, siskosi, läheisesi 
• vain minä osaan ja kykenen 
• olen sitoutunut sinuun, olet missioni. 



PAKENEMINEN 
 
Pääsenkö vähemmällä kun en välitä 
• katseista bussissa 
• kertoa tunteistani 
• lapsestani 
• elämästäni 
• mistään ... 
 
 
 
 
ENSIN! 
 
Ensi tuntoni oli: 
LUOJA 
mitä pahaa olen tehnyt, 
kun vammaisen lapsen minulle annoit. 
 
Nyt vuosien jälkeen tuntoni on: 
LUOJA 
mitä hyvää minä olen tehnyt, 
kun minulle vammaisen lapsen annoit. 



VERRATTAVISSAKO? 
 
Kaksi vammaisten läheistä kohtaa, 
verrataan kummalla menee heikommin. 
 
Miksemme vertaa, 
mitä hyvää kumpikin on löytänyt? 
 
 
 
 
 
HYVÄKSYNTÄ 
 
Miksi "vaadin" muilta 
kehitysvammaiseni hyväksyntää, 
enhän itsekään voi hyväksyä 
kaikkia ihmisiä? 
Haluanko hyväksyntää itseni 
vaiko lapseni vuoksi? 
 
 
 
 
 
TYÖ 
 
Pakenenko - isänä - työhön 
Pakenenko - isänä - yöhön 
Myönnän - ylimääräinen työ auttaa kestämään, 
mutta samalla myös pitkittää tunteiden paloa. 



EDUNVALVONTA 
 
on sitä, mitä minä teen puolestasi, 
mutta mitä ihmeen etua 
• apuvälineet, joita tarvitset jokapäiväisessä elämässäsi 
• tukihenkilöt, joita tarvitset useita tunteja päivässä 
• kuljetuspalvelut, jotta voit osallistua koulutukseen ja 

harrastuksiin 
• lait ja säädökset kuntoon ja ajantasalle, jotta elämääsi 

ei tukahduteta 
• ja paljon muuta.. . 
 
En pidä näitä asioita etuina, enkä korvauksena 
vammasta, vaan inhimillisen elämän tukimuotoina. 
 
 
 
 
 
YSTÄVÄT 
 
Ystävä lohduttaa: 
- minä ymmärrän. 
 
Miten voit, eihän Sinulla ole vammaista lasta. 



SURUSTA 
 
Suren sitä, etten osaa surra. 
Toisaalta miksi surra, elämä on 
kaikesta huolimatta ihanaa. 
 
 
 
 
 
KESKITYN SIIHEN, MITÄ VOIN TEHDÄ JUURI NYT. 
RIITTÄÄ, KUN OTAN YHDEN ASKELEEN KERRALLAAN! 
 
Luovun ennakkoluuloista löytääkseni 
värikkäämmän maailman! 
 
 
 
 
 
MINKÄ PIENEN ASKELEEN VOIN OTTAA HETI? 
 
Askel 1: Käänny toisen puoleen. 
Askel 2: Mene puolitiehen 
Askel 3: Kuule ja kuuntele 
 
Toista vaiheet 1-3 riittävän monta kertaa, 
jotta pääset eteenpäin. 



ILTAHARTAUSVUORO  huhtikuu 2002 
 
Viikko aikaa miettiä, mitä sanon Seurakuntaneuvoston 
iltahartaudessa. 
 
Luin kirjan NIINKUS TIEDAT, 
raavaan miehen rukouskirja. 
 
Ensin ajattelin, että poimin sieltä jonkun 
omasta mielestäni hyvän jutun. 
 
Mietin myös, että voisin hakea kirjallisuudesta 
jotain hengellistä tai ylevää. 
 
Kuitenkin katsoin aiheelliseksi käyttää Luojan 
ihmiselle antamaa yhtä tärkeistä työkaluista, 
päätäni ja kirjoittaa sanottavani itse. 
 
Iltahartaus - siis Ilta ja Hartaus. 
 
Iltaa ja yötä varten kertoisin jotain harrastako? 
 
Sana harras tuo mieleen vakavuuden, hiljentymisen. 
 
Hiljentyminen nykyisenä hektisenä aikana jää 
monasti tekemättä. On työt, harrastukset, perheen ja 
omaisten parissa erilaisten asioiden kanssa puuhailut, 
ystävistä puhumattakaan. 
 
Vaan milloin tulee itselle se hiljentyminen? 
 
Hetki ennen nukahtamista ei liene se kohta, 
koska niin monasti nukahtaa ilman iltarukoustakin. 
 
Hetki hyvän kirjan kanssa voi antaa hartaan 
tunnelman, mutta sisäisesti keskittyminen kohdistuu 
kyseisen kirjan sisältöön, ellei päässä sitten myllerrä 
kesken jääneet asiat. 



Itseäni pidän hieman karkeana, raavaana 
perussuomalaisena miehenä. 
 
Tunteita on, vaan niitä ei kunnolla näytetä,  
usein ei edes parhaalle ystävälle. 
Mihin me niitä oikein säästämme? 
 
Onko liian vaikeaa kertoa elämään liittyvistä 
peloista, unelmista ja haaveista? 
 
Moni miehinen ärräpää jäisi sanomatta, jos pystyisi 
paremmin ja syvemmin ilmaisemaan itseään. 
 
Tähän avuksi toivon iltahartauksessamme kaikille 
suomalaisille miehille kykyä hiljentymiseen ja aikaa 
omaan henkilökohtaiseen hartaushetkeen. 
 
Kykyä seisahtumaan hetkeksi oman itsensä 
tutkailuun, löytämään sisäisen rauhan niin, 
että se näkyy myös ulospäin. 
 
Luotan Luojamme kykyyn antaa meille miehille 
muitakin pysähtymiskeinoja kuin aina 
vaikeimman kautta. 
 
Luoja antakoon meille kykyä myös nähdä, mitä 
kaikkea hyvää ympärillemme on siunaantunut, ja 
mitä kaikkea hyvää itse olemme saaneet aikaiseksi. 
 
Vahvistakoon hän meitä uskossa, jotta pystymme 
nauttimaan tästä kaikesta ja että uskomme sen 
todeksi. 
 
Siunatkoon hän myös suomalaisia naisia, jotta 
heillä säilyisi kyky nähdä karun ja karkean pinnan 
alle ja osaltaan olla tukemassa miehistä hartautta - 
miehisyyden kuitenkaan kärsimättä. 
Niinkus tiedät. Aamen. 
Virsi 524 säkeet 1 ja 4  



TUNTEET 
 
Ottaa päästä ja sydämestä, toisen puolesta! 
 
Ystävälläni on lapsi samanikäinen, 
poika parikymppinen. 
 
Lapsuus meni meillä ja heillä kuin siivillä, 
eroa oli ja näkyi, mutta siitä ei välitetty. 
 
Ikää karttui ja pojat varttui, ystäviä kertyi - meillä ei. 
Hän - se toinen -kulkee kavereiden kanssa, 
pitää hauskaa - opiskelee - elämä on edessä. 
Hän - se toinen -katselee tyttöjä - 
sillä silmällä - mitähän on edessä. 
 
Meillä - kehari - on kotona, katsoo videoita 
ja kuuntelee musiikkia - elämä on edessä. 
Meillä - kehari - katselee tyttöjä - 
varttuneita sellaisia - ystäviä, ymmärtäjiä, auttajia - 
heitä on jatkossakin edessä. 
 
Mitä poika menettää, sen perhe voittaa. 
 
Saimme sellaisia ystäviä, joita emme koskaan ois 
kohdanneet. Saimme tilaisuuksia, joista emme 
tienneet mitään. Opimme uusia asioita, jaamme 
oppimaamme, olemme osa suurta kokonaisuutta - me 
pienet muurahaiset globaalissa maailman 
kaikkeudessa. 
 
Silti - mitä kaikkea toivoin - elämältä itselleni - 
lapsilleni - no toivoa aina saa, vaan mitä elämä antaa, 
se kiitollisuudella vastaanotetaan. 



VANHEMMAN HUOKAUS 
 
Usein kuulen sanottavan, että vammaisten lasten 
vanhemmat ovat erityisiä ihmisiä. 
 
Väsyneenä huokaan: 
miksi en voisi olla tavallinen, 
keskinkertainen tai normaali. 
Miksei erityisyyteni tunnu mukavalta? 
 
 
 
 
 
TURHAUDUN 
 
Työssä on kiirettä, selvitän ongelmia ja ripottelen 
aikaani pieniin palasiin. Turhaudun ja hermostun, 
saatan jopa suutahtaa. 
 
Sitten muistan, miten kehitysvammaista poikaani 
harmittaa, kun hän ei löydä virsikirjasta oikeaa virttä 
tai ettei saa ilmaistua itseään ja minä en ymmärrä. 
 
Paljon pienempiä taitavat olla minun murheeni. 



KUKA KUIVAISI KYYNELEET? 
 
Iltavuorossa, pitäisi jaksaa kello yhteentoista. 
Puren hammasta, sinnittelen, teen yhtä jos toista. 
Kello yhdeksältä lähden, oman tuskani tähden. 
Illalla, Kulosaaren sillalla, 
kuiva on keli 
ja allani tuttu peli, 
mutta sitten kesken jää ajohommat nää, 
siihen vaikutti sisäinen sää, sillä ei ajaa nää 
kun silmät täyttyivät kyynelin. 
 
Olin tuore isä, lapseni ensimmäisen - 
pojan kehitysvammaisen. 
 
 
 
 
 
NAPANUORA 
 
Miten saisi kaikille kehitysvammaisen lapsen 
isille jonkinlaisen napanuoran? 
Sellaisen elastisen, joka venyisi ja kestäisi 
katkeamatta syntymästä läpi elämän! 



PIRSTALEET 
 
Hyvästit: 
 
Sydänsurut jättävät arvet. 
Jatkan elämää lääkkeenä rakkaus ja toivo. 
 
Tuomio: 
 
Lapsesi on kehitysvammainen - 
tieto jättää haavan. 
Hitaasti ommellen, tikki tikiltä, 
vuosi vuodelta - haava umpeutuu. 
Jatkan elämää lääkkeenä rakkaus ja toivo. 
 
 
 
 
 
KRIISI 
 
Miehen kriisi 
on kuin rikkinäinen levy 
ja siinä kulunut biisi. 
Ei sitä voi soittaa 
eikä apua saada koittaa. 
Siis se pitää jonnekin sulloa 
ja auttaa kun kallistaa pulloa. 



TUNTUI TUTULTA 
 
Polkupyöräilijä kilkutti kelloa kuorma-autolle. 

Huomaatko minut? 
 
Minä kilkutan elämälle! 

Huomaako kukaan, huomaanko minä! 
 
 
 
 
 
OIKEASSA OLEMINEN 
 
Olen niin usein väärässä, koska 
kuvittelen olevani oikeassa. 
 
 
 
 
 
LUPAUS 
 
Lupaan niin paljon - itselleni ja jopa muille. 
Saan aikaan jotain - muille ja jopa itselleni. 
 
 
 
 
 
INNOSTUS 
 
Tapaan uusia henkilöitä, kerron innostuneesti 
kehitysvammaisuudesta ja sen kanssa elämisestä. 
 
Minä olen innostunut kertomaan, mutta 
ovatko he innostuneita kuulemaan? 



HUUMORI 
 
Kokemuksesta tiedän, ettei kehitysvammaisten 
ihmisten ja heidän omaistensa kanssa elämisestä 
tule mitään ilman huumoria. 
 
Itse asiassa tämä elämä on opettanut paljon uutta 
itselle nauramisen ja tilannekomiikan alueilta. 
 
 

 
 



 
YRITYS HYVÄ 10? 
 
Kuu, taivas ja seitsemän tähteä. 
Pluto oli kadonnut avaruussumuun. 
Etsimme sitä, 
etäisyyksien päästä. 
Se varmaankin oli saanut 
jonkun päähänpiston, 
piilotteli minua. 
 
Lähdimme kiertämään kuuta 
ja kohti sen avointa suuta, 
löytääksemme onnen, 
joka piilotteli Plutossa, minua. 
 
Näin Otavan. 
siinä oli yksi tähti vähemmän kuin piti, 
minne lie kadonnut. 
Jatkoin matkaani ... 
 
Piilossa, piilossa, piilossa, Litta. 
Minusta tuli litta, sillä 
Neptunus oli saanut minut kiinni. 
Minä olin litta. 



 
Juoksin, kaaduin, aloin ryömiä, 
housuni polvet kuluivat puhki. 
Talonmies nauroi uiden auringon valossa. 
joku lämmitti niin mieltäni. 
Valo: Airam 75 W 240/360 V syttyi päässäni. 
Ikä: 19. 
Synt: on. 
Isä ja äiti: JEPS! 
 
Löysin kodin, oli rakennettu tammesta. 
Kaunis koti, kaunis tammi. 
Arkku. Tammiarkku. 
Kotini. leposijani. 
Voi tuskaa, voi paskaa, lopultakin - rauha. 
 
Kuti, kuti, kuti. 
Täit, luteet jo muut kutittivat jalkapohjiani. 
Reisiäni, mahaani, silmiäni - syödessään niitä. 
Rauha. 
Tätäkö on rauha. 
Ehkä on, ehkä ei. 
God only knows. 



 
KARKULAINEN 
 
Jeesus-lapsi karkasi 
Äiti, isä pelästyivät 
hakivat, hokivat, hakivat ja hokivat 
viimein etsimänsä löysivät. 
 
Piilossa ei ollut, ei laisinkaan, 
vaan isänsä kanssa jutteli, luolassa jalopeurain. 
Isänsä, oikea isänsä, suuri ja mahtava oli, 
vaan silti kuitenkin pieni ja vaatimaton. 
 
Sinä, ihminen monesti et tiedä, 
et uhria ymmärrä, jonka lapsi, poika, 
silti aikuinen mies, puolestasi antoi. 
Hän kuoli, sinä elät, mutta 
ilman häntä ei sinua olisi, 
siis kiitä häntä, lasta pellavapäistä, 
miestä partasuista, häntä kiitä, 
puolestasi vaivaisen olosi jo elämäsi, 
sillä Hän on yksi ja Hän on kaikki. 
 
Hän on Sinä, 
Hän on Me = Me olemme Hän. 
Aamen. 



 
SAASTEPEIKKO 
 
Pörröinen, likainen, 
repaleinen, pahanhajuinen 
ja nopeasti lisääntyvä solu-ukko. 
 
Aina ja joka paikassa, 
se killistelee ruskeilla silmillään, 
pöyhistelee, keimailee ja 
kukkoilee olemuksellaan; 
onhan hän kohta maailman herra ja valtias. 
 
Hammaspeikko pestään harjalla ja 
sitten kurlataan pois, mutta 
mistä teet harjan saastepeikolle ja 
minne sen kurlautat. 



 
KISSANPOIKA 
 
Ha, ha, nauroi mies, kun katseli 
kissanpojan ajavan häntäänsä takaa. 
Olohuoneen matolla pyöri pallo, kuin hyrrä. 
lämpimänä vielä pienten kissantassujen 
kosketuksesta. 
Nurkassa lemuaa, kuka kumma? 
 
Kissanpoika toisesta huoneesta, 
en ainakaan minä. 
 
Ahaa, sanoi 4-vuotias kultaherne, 
veti hännästä ja nauroi, 
roooooooooom 
ja vana vain jäi olohuoneen matolle, 
kun kodin pikku pikakiitäjä otti spurtin. 
 
Maitoa ja makkaraa, 
jotta tulis monta pientä kakkaraa. 
Ja sitt' mie kasvan suureks' ja 
pyydän hiiriä ja rottia, 
käyn kalalla, syön kiiskin, 
pitkin viiksin, 
mä kova kundi oon. 
 
Vaan pahus sentään jonakin päivänä 
musta tulee KOLLI, 
jonka nimi on tietysti OLLI. 



 
Cassius Hueffer 
 
He olivat kaivertaneet hautakiveeni sanat: 
 
'Hänen elämänsä oli tyyntä 
ja luonto oli sekoittunut hänen 
rakennusaineensa niin, että hän 
saattoi julistaa koko maailmalle: 
Hän oli mies!' 
 
Jotka tunsivat minut, hymyilevät 
lukiessaan tämän onton korulauseen. 
 
Hautakirjoitukseni olisi pitänyt kuulua: 
 
'Hänen elämänsä ei ollut tyyntä 
ja hänen rakennusaineensa olivat 
niin sekoitetut, että hän 
teki elämästään taistelun, 
jossa hänet lyötiin' 
 
Eläessäni en pystynyt puolustautumaan 
panettelevia kieliä vastaan 
ja nyt, kuoltuani, minun on siedettävä 
hautakirjoitus, jonka tylsimys on sepittänyt. 



 
HAUTANI 
 
Kukkia kimppu, kuihtuneita. 
Hoitamaton kumpu aivan kiviaidan vieressä. 
Hautani. 
 
Minut laskettiin sinne syksyllä 
juuri ennen talvea, 
lunta oli satanut vasta yhden päivän, 
minun oli kylmä, 
mutta he eivät tienneet sitä. 
 
Arkkuni heilahti, löin pääni, 
Irvistin, olisivatpa nähneet. 
 
Äitini katseli viimeistä matkaani 
kyynel silmässään, 
vai oliko se vain vesipisara, joka 
oli tippunut vieressä olevasta lehmuksesta. 
 
Isäni oli tyytyväinen, 
nämä olivat hyvät hautajaiset, 
siskonikin olivat tulleet, ihme kyllä. 
 



Rauha maassa ja kaikilla hyvä tahto. 
 
Lunta oli satanut jo pari päivää ja 
olin saanut jo muutaman vieraankin. 
Yhden madon ja kolme torakkaa. 
Erään torakoista ristin Elmeriksi. 
 
Elmeri kutitti nenääni, 
kun hän meni sieraimestani sisälle. 
Seuraavan kerran huomasin hänet, 
kun hän tuli ulos silmästäni. 
 
En tuntenut tuskaa, olinhan kuollut. 
Aurinko laski taivaanrannan taakse, 
tuli yö. 
minun oli kylmä, 
mutta he eivät tienneet sitä. 
 

kirj. Halvar Larsson 
 



FENIX LINTU 
 
Unelmia kuoli kehitysvammaisen syntymässä, 
elämä voitti ja saimme tilalle uusia, 
kuin Fenix lintu olisi tuhkasta noussut. 
 
 
 
 
JÄRKI JA TUNTEET 
Mitä enemmän minä väsyn, 
sitä enemmän minä toivon, 
että Sinulla olisi oma koti. 
 
Järki sanoo, että tämä on Sinulle hyväksi, 
kun minua ei joskus enää ole. 
Tunteet sanovat, voi miksi näin, 
miksi en voisi jaksaa ainiaan? 
 
Kaikkien lasteni kanssa on ristiriita sama, 
Sinun kohdalla vaan niin loputtoman syvä. 
Enkö olekaan hyvä isä? 
 
 
 
 
MITÄ HALUAISIN OPPIA LISÄÄ? 
 
Ymmärtää itseäni, jotta voin auttaa muita, 
ymmärtämään minua. 



KUOLEMAN LÄHESTYESSÄ 
 
Päivä päivältä se auttamattomasti lähestyy, 
huoli lasten hyvinvoinnista lisääntyy. 
Sinun, erilaisen lapseni kohdalla 
tunteiden ristiriidat vaihtelevat enemmän. 
 
Jotkut vanhemmat haluaisivat elää hieman 
vanhemmaksi kuin kehitysvammaisensa, 
siksikö, että vain isä tai äiti osaa ja tietää. 
 
Itse haluan olla vaikuttamassa palveluihin ja uskoa 
monen muun lailla, että voin ajallani lähteä rauhassa, 
tietäen järjestelmän toimivan. 
 
 
 
 
SURU 
 
Onko luopumisen suru suurempi 
kuin suru uuden elämän aloittamisesta 
siten, että ensin luopuu. 
 
 
 
 
MILLOIN 
 
Milloin on suru surua ja ilo iloa? 
Olla iloinen, kun suru on ohitse 
tai surra, kun toisen ilo tuo elämään muutoksia. 



VANHENEVA YSTÄVÄ 
 
Ystäväni, musta "käppäri" on tulossa tiensä päähän. 
Kuulo on mennyt, näkö hämärtynyt ja takapääkin 
pettää. 
 
Kannan hänet rappusia alas tai autan auton 
takapenkille, omien epäonnistuneiden hyppyjen 
jäljiltä. 
 
Huomaan usein ajatuksissa tekeväni surutyötä, 
milloin en enää kuule kynsiesi rapinaa parketilla, 
et kuorsaa kainalossani tai en saa iloista vastaanottoa 
pitkän työpäivän jäljiltä. 
 
Järki sanoo, että näin se elämän kulku menee, 
mutta tunteet kapinoivat vastaan. 
Kuitenkin olen saanut niin paljon iloa, 
että surua on helpompi kestää. 
 
Hetken saamme kuitenkin vielä yhdessä jatkaa ... 
 
In memoriam 
 
Röntti - Röde - Peacemakers Black Coup 
28.5.2003 klo 16.20 
 
Hyvää matkaa 



ENTINEN MIES 
 
Ennen olin mies, 
joka polkunsa päämäärät ties. 
 
Oli koti ja lämmin lies, 
töitä tehtiin otsa hies. 
 
Sitten tuli hän, 
joka muutti elämän. 
 
Elämän lahjan sait sä, kulta 
minä ja äitisi teimme sen. 
 
Elämisen lahjan saimme sulta 
sinä ja vammasi teitte sen. 
 
On vuosia vierinyt monta, 
iltoja istuttu, sanatonta. 
 
Sait veljen sekä siskon 
ja koiran mustanpuhuvan. 
 
Me kaikki olemme oppilaita 
lävitse koko elämän, vaan 
Sinun kauttasi saimme, 
sen tärkeimmän. 



TOISENLAINEN VAPPU! 
 
Hukkasin kuulemma ylioppilaslakit, 
sain vappuheilaltani pakit, 
jäi syömättä salaatit ja nakit, 
jäi juomatta kuohuvat ja kaljat 
kaikki ihanat snapsit ja maljat. 
 
Soittivat ystävät Ullanlinnan mäeltä, 
oli olo kuin kuusikon käellä, 
iloisesti laulaa luikauttivat 
ja serpentiinejä ilmaan ruiskuttivat. 
 
Oli kuohuvaa heillä myös meille, 
oli meillä myös varattuna heille, 
vaan vappuna tuona emme, 
kohdanneet konsanaan, 
syy hattujenko - ainoastaan. 
 
Mietin - miten pienistä murheen saa, 
mi koskee ja mielen pahoittaa, 
vaan kenkään ei asioita tahallaan, 
toiselle halua aiheuttaa. 
 
Vaan onko mittasuhteet kohdallaan, 
kun sydäntään purkaa ja mieltä kurjaa, 
elämän puolta nurjaa, toisille osoittaa 
ja pahaa tuulta kylvää, tuo siemen huono, 
on kuin vuono ja vie muut mukanaan. 
 
Hymyä minä Sinulta kaipaan ja iloista juhlijaa, 
valon ja auringon - sanansaattajaa. 
Valpurille kunniaa ja työnsä arvostajaa, 
me kaikki yhdessä - sitä syömmein halajaa. 



RAKKAUDEN LÄHETTILÄS 
 
Kiirastorstai 17.4.2003 kuuntelimme Lyhty ry:n 
pääsiäistapahtumassa, miten ulkomaalaiset 
vapaaehtoiset ja ammattiin valmistautujat omalla 
äidin kielellään (Japani, Liettua, Yhdysvallat, 
Venezuela, Turkki) toivottivat suvaitsevaisuutta, 
rakkautta ja rauhaa koko maailmaan. Heidän yhteinen 
nimittäjänsä on rakkaus ja välittäminen 
heikompiosaisista. 
 
Mietin hetken ellei maailmassa olisi yhtään 
kehitysvammaista tai yleensä vammautuneita, 
mihin nämäkin ihmiset suuntaisivat ajatuksiaan 
ja tarmoaan. Olisiko maailma kylmempi ja 
itsekkäämpien ihmisten paikka elää. 
 
Katsoin poikaani, 
tuota erilaista rakkauden lähettilästä, 
uusin silmin. 
 
 
 
 
KRIITTISYYS 
 
Miksi olen kriittinen? 
 
- siksikö, että asiat ovat huonosti 
 
- siksikö, että asiat menisivät paremmin 
 
- vaiko siksi, etten osaa antaa asioiden vaan olla, 
miksiköhän? 



EMPATIAN KOTI 
 
Eettiset arvot ja empatia 
asuvat umpisuolessa. 
Ellei mikään aiheuta "tulehdusta", 
niin jäävät käyttämättä. 
 
Tulehdus tarkoittaa hoitoa, sillä 
hoitamattomana arvot kuolevat. 
Leikkaushoidossa arvot 
otetaan todella käyttöön ja 
turhat asiat heitetään pois. 
 
Mitäpä, jos muuttofirma X veisi 
nämä arvot uuteen kotiin, 
sydämeen, jossa ne olisivat 
jatkuvassa käytössä. 



Esimiehenä 1990-luvun ajatuksia 
 
TUPLATUSKA 
 
Olla irtisanojana, 
kovettaa itsensä, rakentaa kuori, 
yrittää samaistua irtisanottavan tilanteeseen. 
 
Olla irtisanottavana, 
hallita itsensä, rakentaa kuori, 
yrittää samaistua irtisanojan asemaan. 
 
Hymyillään KUNNES tavataan? 
 

 



YSTÄVYYS 
 
Mikä saa ventovieraat ihmiset 
ystävystymään keskenään? 
Samat ajatukset, teot, käytös - 
jotain samankaltaisuutta, 
mutta miten mitattuna? 
 
Pitääkö ja voiko ystävyyttä mitata? 
Löytyykö sopivia mittareita? 
 
Missä kulkee tuttavuuden, toveruuden 
tai ystävyyden raja? 
 
 
 
 
VIERAAT YSTÄVYKSET 
 
Vieras mies - vieras nainen. 
Ystävyyttä ilman suhdetta. 
Mahdottomuusko? 



YHTEINEN PÄÄMÄÄRÄ 
 
Hassua. 
Minä kaasutan, sinä jarrutat. 
Molemmilla kuitenkin on 
sama päämäärä. 
 

 



Kurssilla suomalaisten ja ruotsalaisten kanssa 2002 
 
 
US 
 
We, together 
foreigners to each other, 
sometimes more foreigners to ourselves 
than to another. 
 
Making business, having fun, 
learning something under the sun, 
Finns and Sweds, alltogether 
starting to work, for ever. 
 
Where should we go, 
the customers will show 
and making business, 
that's we know. 
 
Between the meals, 
we make the deals, 
services or promises 
what ever it takes, 
without any mistakes. 
 
Customers want and us they tell, 
we shall follow, we shall sell 
there is nothing, we can't do well 
and we won't tell, what the hell. 
 
Deal to us, is a thing 
which will tie and 
money to bring. 



JOS SYDÄMENI SAISI VALITA, MITÄ SE TEKISI? 
 
 
Kuinka helppoa onkaan kuvitella 

asioita jälkeenpäin: 
 
 
jos voisin perua vammaisen syntymän, 

niin luultavasti peruisin 
 
 
jos olisin perunut, 

mitä kaikkea olisinkaan menettänyt, 
sitä todella katuisin 

 
 
siis enpä peru mitään. 
 




