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Joutsenet      kirjoitettiin lentoon
Kansallislintumme herätti tunteita, ajatuksia ja tarinoita. 

BirdLife Suomen ja sähköverkkoyhtiö Elenian yhteiseen 

joutsenaiheiseen kirjoituskilpailuun osallistui yli 200 kil-

pailutyötä. Niiden laittaminen paremmuusjärjestykseen ei 

ollut tuomaristolle helppoa. Niin kaunosieluisia, luontoa 

rakastavia ja taitavakynäisiä suomalaiset ovat!

Heli Laaksonen ja Jan Södersved

BirdLife Suomen ja sähköverkkoyhtiö 

Elenian yhteiseen joutsenaiheiseen kir-

joituskilpailuun osallistui yhteensä 218 

kilpailutyötä kolmessa sarjassa. Haasta-

vimmaksi osoittautui korkeintaan 160 

merkin mittainen tviitti tai tekstiviesti. 

Tähän sarjaan lähetettiin vain 17 työtä. 

Suosituin oli runosarja, johon tarjottiin 

131 työtä. Vapaamuotoisia tekstejä lä-

hetettiin 70.

Kilpailun tuomaristoon kuuluivat ru-

noilija Heli Laaksonen, tietokirjailija 

Kaarina Davis sekä Linnut-lehden pää-

toimittaja Jan Södersved BirdLife Suo-

mesta ja viestintäjohtaja Heini Kuuse-

la-Opas Eleniasta.

Tuomariston mielestä jokainen kil-

pailuun lähetetyistä teksteistä olisi pal-

kitsemisen arvoinen. Joutsenkirjoituk-

sissa oli odotettavaakin löytää kauko-

kaipuuta, koti-ikävää, isänmaallisuutta, 

kärsivällisyyden palkitsemista, luonnon 

varjelemista sekä tuonpuoleiseen siirty-

mistä. Yllättävän moneen kirjoitukseen 

joutsen toi mukanaan sisaruuden, sai-

rauden, kivut, kivuttomuuden ja sielun 

– sekä sähkölinjat.

Näkökulmien moninaisuus hämmäs-

tytti: joskus puhui vanhana syntynyt 

joutsen, toisinaan joutsenkuiskaaja, jos-

kus rengastettava untuvikko. Yhtäällä ol-

tiin aavejoutsenen suojeluksessa, toisaal-

la ajettiin kolari joutsenen kanssa, katsel-

tiin lintua Ruotsin-laivan kannelta tai pii-

naviikon tunnelmissa. Joutsen koetaan 

niin majesteettiseksi, että huumoria teks-

teissä oli vain harvakseltaan.

Tyylejä ja tekstilajeja oli äärilaidas-

ta toiseen, kryptisestä nykyrunosta rii-

mittelyyn. Luettavaksi saatiin kauhuta-

rinoita, fantasiaa, päiväkirjamerkintö-

jä, muistelmia, klassisia novelleja ja lau-

lunsanoja.

Joutsenen kulttuurihistoriallinen 

merkitys tuli esille monessa tekstis-

sä: muistettiin Yrjö Kokon elämäntyö, 

Yö-yhtyeen Joutsenlaulu, Tapio Rauta-

vaaran tulkinta Kulkurista ja joutsenes-

ta sekä kreikkalainen jumaltaru, jossa 

Zeus vietteli kauniin Ledan joutseneksi 

muuttuneena.

Joutsenen herättämän tunteen suu-

ruutta kuvaa hyvin erään kirjoittajan 

tunnustus: ”Laulujoutsen on minulle niin 

-

misen tunnen kuin kipuna.”

Voittajat

Tviitit tai tekstiviestit:

1. Vilja Siitonen, Turku

2. Mari Saavalainen, Siilinjärvi

3. Marita Kantola, Turku

Vapaamuotoiset:

1. Pirjo Maijala, Saarenkylä

2. Satu Rakkolainen-Sossa, Espoo

3. Marko Leppänen, Helsinki

kunniamaininnat: 

 

Runot:

1. Marita Seppälä, Orivesi

2. Sinikka Inkeroinen-Huhta, Raisio

3. Mia Rönkä, Naantali

kunniamaininnat: 

Kunkin sarjan voittaja palkitaan 

Lintuvarusteen 200 euron, 

toiseksi tullut 100 euron ja kolmas 

50 euron lahjakortilla. Lisäksi 

kunniamainintoina jaetaan 

Kaarina Davisin Toisinnäkijän 

päiväkirjaa.
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Tviitit tai tekstiviestit

Tviittisarja oli erityisen sopiva, sillä englannin kielen tweet-sana tarkoittaa linnun sirkutusta. Suomen kieli on vieraan korvin erottautuva ja merkillinen – aivan kuin harvinai-

sen linnun laulu - voittajasirkutukset sen osoittavat.

1. sija

Majatalossa. Ristipisto taululla. Lintutornissa käsi 

vyötärölläni. Hämeenkadun kaupan ikkunassa. 

Kolikon kuvassa. Joutsen, Sinä, olet siellä missä minä. 

– Vilja Siitonen

KD: Elämä on kaunis kun sitä katselee laulujoutsenen ja 

rakkauden perspektiivistä.

2. sija

Jokainen ylilentävä joutsen jää kaihertamaan rintaa. 

Voisinko syntyä joutseneksi tai norpaksi seuraavassa 

elämässä? Annan tekijän päättää. 

– Mari Saavalainen

KD: -

maan aikaan.

3. sija

Rakkaani. Olen pesässä. Tule pian. 

– Marita Kantola

KD: 

Joutsenet      kirjoitettiin lentoon

Vapaamuotoiset

1. sija

Pirjo Maijala

Aina ne tulevat maaliskuun lopussa tänne pohjoiseen. 

Joutsenet. Niin nytkin. Riemukkaat tööttäykset kuulu-

vat pääni yläpuolelta ja olen varma, että siinä se taas on. 

Sama kaksikko, joka kotirannassa levähtää ennen kuin 

kiirehtii pesimäpaikoilleen. Seuraavana viikonloppuna 

ajan eväiden ja kameran kanssa kairaan. istun tutulla 

kivellä ja mutustelen eväitäni. En mene lähelle, jotta en 

häiritse väsyneitä. Joutsenilla on takanaan pitkä, vaa-

rallinen matka ja olen iloinen, että ne ovat taas selviyty-

neet tänne asti. Nopeasti ne tottuvat häiriöttömään läs-

näolooni ja näen jokakeväisen näytelmän. Eivät nämä 

ihanat, isot, valkoiset linnut ole niin lempeitä kuin ih-

miset kuvittelevat, lienevätkö edes yksiavioisia elämän-

sä loppuun asti. Joutsenet riitelevät reviiritappeluitaan, 

julmistelevat toisilleen mutta myös hellivät ja rakasta-

vat. Vanavedessä näkyy aina muutama sorsa ja joskus 

kurkiakin soidinmenoillaan. Joutsenten tulossa on aina 

jotain riemukasta, aivan kuin nekin olisivat iloisia tän-

ne saapumisestaan. Metsänreuna ja pelto täyttyvät nii-

den äänistä. Maltan lähteä pois, kun joutsenet syötyään 

asettuvat levolle, vain muutama pää nousee korkeuk-

siin silloin tällöin tarkastelemaan, että kaikki on hyvin.

Olemme vanhan isäni kanssa moneen kertaan puhu-

neet, kohta ne tulevat. Olemme hitaasti kävelleet ranta-

tietä ja tähyilleet joelle. Kaksi sataa metriä isä jaksaa, sit-

ten jalat väsyvät. Katson uupunutta istujaa rollaattorin 

penkillä. Katson väsynyttä, kumaraista selkää. Katson 

ryppyisiä kivun satuttamia kasvoja, lempeitä silmiä. Isä 

painaa lippalakkia tiukemmin päähänsä, tuulee.

Juhannuksen alla istumme lääkärin vastaanotolla. 

Isän kasvot loistavat, hän on saanut hyviä uutisia, veri-

arvot ovat kohdallaan. Seison isän selän takana ja pidän 

pyörätuolin käsikahvoista kiinni. Helpotus valahtaa jal-

koihini, puristan kahvoja. Vilkaistaan vielä sitä jalkaa, 

lääkäri sanoo lopuksi. Lääkäri riisuu isän kengän ja su-

kan, polvistuu isän eteen. Seison hiljaa, pidätän hengi-

tystä. Silloin se tulee. Jalka on ehdottomasti amputoita-

va reidestä asti, toteaa lääkäri. Varpaan kuolio on eden-

nyt, elimistöön on suora infektiotie. Tiedän, mitä se mer-

kitsee, isäkin tietää. Hän voi kuolla leikkaukseen mutta 

varmasti hän kuolee, jos leikkausta ei tehdä. Näen, mi-

ten ilo kuolee isän kasvoilta. Tältä tuntuu, kun sydän sär-

kyy, ajattelen, nielen kyyneleitä. Hiljaisina ajamme ko-

tiin. Illalla katsomme säleverhojen raosta joutsenia, isä 

on liian väsynyt lähteäkseen rantatielle niitä katsomaan. 

Ylväinä joutsenet lipuvat tyyntä joen pintaa.

Tulee syksy. Katso, tuolla, tuolla saaren rannassa, 

ojennan kättäni joutseniin päin. Isä istuu pyörätuolissa. 

Leikattu jalka on nätisti kutomani raitasukan sisällä. Pik-

kujalka, taputan sitä hellästi, isä hymyilee. Joutsenet läh-

tevät kohta, sanon. Keväällä taas ollaan niitä vastaanot-

tamassa, jatkan. isä ei sano mitään. Myöhemmin illalla 

tirkistelemme niitä taas säleverhojen raosta. Poikkeuk-

sellisesti joutsenet ovat tulleet aivan kotirantaan ja lipu-

vat siinä hiljaa edes takaisin ihan kuin tietäisivät, että isä 

ei jaksa enää ulos niitä katsomaan. Katso, tuolla kaukana 

on yksi, viiton verhojen raosta ja isä nyökyttelee. Vilkai-

sen isää. Hän katsoo kaukaisuuteen, silmät ovat sameat.

Lokakuussa isäni kuolee. Eräänä syysiltana hän vain 

nukkuu eikä enää herää. Koko lokakuun alun joutse-

net ovat melskanneet kotirannassa. Öisin olen nukah-

tanut niiden huutoon ja aamulla herännyt samaan ää-

neen. Pieniä valkoisia höyheniä on kellunut joen aalloil-

la. Nimipäivänäni lokakuussa isä onnitteli minua. Hän 

istui pyörätuolissa ja katsoi sydämeeni, onnea. Kuinka 

joku voi katsoa noin täynnä rakkautta, ajattelin silloin. 

Rakastan sinua niin hirveästi, hymyilin hänelle. Loka-

kuun lopussa syntymäpäiväni aamuna ajoin ruumisau-

ton perässä. Katsoin auton keulassa liehuvaa Suomen 

lippua ja valkoista arkkua. Kuolinkellojen kumahdelles-

sa oli aivan hiljaista.

Koko viikon ennen hautajaisia paistoi aurinko. Joki 

täyttyi joutsenista, ne kokosivat laumojaan ja tekivät läh-

töä. Valkoisten joutsenten seassa oli paljon harmaita. Voi, 

kunpa ne selviäisivät taas! Oli kummallisen hiljaista, läh-

döntunnelma. Hautajaisissa istuin etupenkissä. Olin kä-

tellyt kohteliaasti arkunkantajat ja hymyillyt. Ave- Marian 

soidessa yhtäkkiä ymmärsin. Valkoisessa arkussa siellä 

edessä oli isäni. Hyvä Jumala, siellä oli minun isäni! Itkin.

Kun ajoin kotiin, vesisade hakkasi tuulilasia. Käve-

lin tyhjälle rannalle. Ei ainuttakaan joutsenta. Sadepil-

vien raosta pilkisti pieni auringonsäde. Sinne jonnekin 

olivat menneet isäni ja joutsenet. Koko talven pelkäsin 

tulevaa kevättä.

Nyt seison jälleen joenrannalla. Yksin. Tähyilen ete-

lään. Sieltä ne tulevat kaupungista päin. Lentävät ylitse-

ni, ne kaksi joutsenta ja kaikki muut! Laskeutuvat hie-

man alemmas, töräyttävät tutut huutonsa. Palaavat pie-

nen matkan takaisin päin ja laskeutuvat läheisen saa-

ren rannalle. Rinnassani kouraisee. Isä ne ovat täällä 

nyt, kuiskaan tuuleen. Katson uljaita, valkoisia surulin-

tujani, toivon tuojia. Elämä jatkuu, ne kertovat ja tiedän 

vielä joskus nauravani. Nyt kaipaan niiden rohkeutta, 

kun omani olen menettänyt.

Ajan hiljaa tutuille kuvauspaikoilleni. Kaadan kah-

via termoskannusta. Istun muki kädessäni, kamera on 

vieressä. Ehkä kuvaan jotakin. Viime kesänä katselim-

me kuvia yhdessä isän kanssa. Kun nämä joutsenet lo-

kakuussa lähtevät, isäni kuolemasta on vuosi…

Kävelen haudalle, kädessäni on kullerokimppu. Pää-

siäisenä olin vienyt sinne pajunkissoja. Pieni tuntema-

ton lintu sirkuttaa oksalla. Hautakivessä on kaksi jout-

senta. Isä, mikään ei ole enää kuin ennen.

Joutsenet, surulintuni

KD: Koskettava. Kirjoittaja on seurannut tarkasti lau-

lujoutsenten elämää. Kertomus muistuttaa laulu-

auttaa käsittelemään vaikeitakin tunteita ja luo 

toivoa.
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Marko Leppänen

Itä-Uudenmaan kesä oli vaihtunut syksyyn, mutta lämpö viipyili raukean maan yllä. In-

tiaanikesäksi sellaista kutsutaan. Loviisan puutalokodeissa oli meneillään avoimien ovi-

en viikonloppu. Väki kiersi kakluunien, pinkopahvien, ikkunalaudoilla kukoistavien pe-

largonioiden ja unisten kissojen piiriä.

Sitten se näkyi taidegalleriaan perustetun pop up -kirpputorin ruudun takana. Jout-

sen, joka oli tehty valkoiseksi maalatusta puusta. Sillä oli keltainen ja kyhmytön nokka, 

kai se siis oli laulujoutsen. Sen siivet oli kiinnitetty langalla kehoon. Se roikkui katosta. 

Lentää se halusi. Siksi sen alla oli vetonaru pampulan kera. Kun siitä vetäisi, sen siivet is-

kisivät ilmaa.

Tiesimme heti, että lintu haluaisi lentää meille. Joutsen oli kumppanuutemme sym-

boli. Jokin, joka olisi enemmän kuin osiensa summa. Jokin, mikä eläisi ihmismielessä val-

miiksi kirjoitettuna niin että sen ulkomaailmassa nähty vastine herättäisi välittömän tut-

tuuden tunnun. Ylitse pienuuden ja arkuuden lensi joutsenemme.

Kirpputori oli sulkeutumassa, päivä oli pulkassa. Mutta yhä tehtiin yhdet kaupat. Niin 

sai puinen joutsen uuden kodin. Myyjä väitti sitä vanhaksi, mutta ei se vanha ollut – pi-

kemminkin ajassa vaivatta lentävä.

Joutsen ripustettiin huoneeseen, jonka nimi oli Apollo. Se roikkui ikkunan edessä; 

maisemanaan omenapuu, etelään viettävä rinneniitty ja vaahteroiden raikastama met-

sänreuna. Vuonna 1946 rakennetun talo sisäkatto oli tummanruskea häivähdyksellä pu-

nertavaa. Pigmentti oli peräisin jostain hyönteisestä, oli joku arvellut. Joka tapauksessa 

tummaa vasten oli valkean linnun paikka. Tumma salli sen hohtaa.

Kulttuurikerros Suomessa on ohut, sanotaan. Iäkäs oli kuitenkin se kirjatalo. Sen jul-

kisivu oli luonnonkivestä ja toi mieleen ritarilinnan. Talo huokui vanhaa hyvää aikaa, jol-

lainen ilmeisesti todellakin oli ollut olemassa. Silloin talossa oli työskennellyt mies ni-

meltään Kaarlo Joutsen. Näin kertoi daami, joka oli palvellut talossa teini-ikäisestä aina 

eläkkeelle jäämiseen. Tapa millä hän mainitsi Kaarlo Joutsenesta, oli ehkä sanojen tasol-

la neutraali mutta huokui suurta arvostusta.

Näin joutsenemme oli saanut nimen. Sen kunniaksi se puhdistettiin kostealla liinalla. 

Sen valkeus lisääntyi. Luonto on antanut joutsenelle siekailemattoman, järjettömän vä-

rin, joka paljastaa sen kilometrien säteellä. Jo kivikauden esi-isämme piirsivät joutsenia 

kallioon. He olisivat luultavasti pitäneet Kaarloa vahvana taikakaluna.

Kevättalven iltapäivän yhä huutaessa kirkkautta ja kaikuessa palokärjen rummutus-

ta, kömpi Apolloon onnellisen väsynyt villapaitamies. Hän oli vieras, jota oli kehotettu 

rentoutumaan ruokaa odottaessa. Hän riisui metsäretken housut, sulki oven, lämpeni 

huovan alla. Aurinko paistoi isosta ikkunasta.

Ikkunalaudalla pyöri vaimeasti ruksuttaen tiibetinbuddhalainen rukousmylly. Lai-

te oli juomalasin korkuinen kullanvärinen sylinteri, joka liikkui koristeellisessa tuki-

kehikossaan pienestä aurinkopaneelista saamallaan voimalla. Munkki Kathmandussa 

maailmankaikkeuden; toistamiljoonaa kopiota Dalai-laman tiibetiläisin kirjainmerkein 

kirjoittamasta myötätunnon buddhan mantrasta. Kun se pyöri, levisivät siunaukset kaik-

kiin ilmansuuntiin, näin ainakin kauniisti ajateltiin.

Raukea retkeläinen ei voinut olla huomaamatta rukousmyllyn tasaista pyörimistä ja 

sen levittämää kultaista välkettä. Hän on varmasti nähnyt Kaarlon sen yläpuolella. Len-

nättikö hän Kaarloa? Vetikö hän pampulasta? Suljettu ovi piti salaisuuden. Eräs parra-

kas ja eloisasilmäinen eläinlääkäri ainakin lennätti. Hänessä oli uteliaisuutta, hän ei pe-

lännyt kasvojen menetystä. Myhäillen hän veti pampulasta ja teki näin selväksi, että oli 

heimoamme.

Jotkut lapsista noteerasivat Kaarlon, eivät kaikki. Tuleva isä esikoisensa syntymän las-

kettuna päivänä innostui Kaarlosta. Hän suunnitteli ottavansa siitä piirustuksen. Odotta-

mattomin kiinnostus Kaarloa kohtaan tuli kuitenkin hyvin pieneltä olennolta. Eräänä il-

tapäivänä kun Kaarloa lennätettiin, alkoi kärpänen kierrellä sitä. Se tunsi selvää vetoa 

valkoiseen ilmestykseen ja yritti koko ajan päästä mahdollisimman lähelle sitä, mutta sa-

malla se pelkäsi ilmestyksen liikettä ja teki pitkiä väistökaaria – palatakseen taas välittö-

mästi liki. Kärpänen oli täysin Kaarlon vallassa. Jos se ei olisi ollut kärpänen, olisi sen toi-

mintaa voinut pitää ilmiselvänä leikkinä, kisailuna.

Kärpänen ei väsynyt, vaan Kaarloa lennättävä ihminen. Oli jo tullut ilta, kun kärpänen 

taas huomattiin. Se nukkui Kaarlon poskella.

KD: 

tavoin enemmän kuin osiensa summa ja herättää lukijan mielikuvituksen. Laulujout-

Satu Rakkolainen-Sossa

Uolevi istui nuotion loisteessa ja tuijotti lammen pintaa. Vasta-

rannan hongat heijastuivat tummaan veteen, ja hetken Uolevia 

houkutti astua niiden joukkoon. Ennen hän olisikin tehnyt niin. 

Nuorina hän ja Aulikki olivat riisuneet vaatteet kilpaa ja heittäy-

tyneet lammen syliin. Silloin se oli ollut yhtä lämmin ja hyvällä ta-

valla houkutteleva kuin hänen Aulikkinsa. Nyt lammen puoleen-

savetävyydessä oli jotain synkkää ja surumielistä. Ikään kuin se 

olisi sanonut Uoleville:

– Mitä sinä vanha mies siellä rannalla yksiksesi ruikutat? Hyp-

pää tänne syleilyyni päästäksesi pois yksinäisyydestäsi!

Uolevi mietti, olisiko kaikki helpompaa, jos seuraisi kutsua.

Kaukana lammella ui laulujoutsenperhe. Aikuisten ylväät 

hahmot ja valkeat sulat kiilsivät lammen pinnalla. Poikasten vie-

lä harmaat sulkapörröt näyttivät liikuttavilta vanhempien kyl-

keä vasten. Joutsenten sulavat liikkeet saivat Uolevin kateuden 

värähtämään. Joutsenet lipuivat yhdessä perheenä. Vanhemmat 

pysyivät yhdessä. Toinen niistä ei lähtisi Aurinkorannikolle ilman 

toista.

Aulikki oli lähtenyt. Hän oli muuttanut Espanjaan ja jättänyt 

Uolevin yksin. Joutsenten poikasetkin olivat perheen kanssa yh-

dessä ainakin ensimmäisen vuoden. Hylkäsivätkö ne sitten van-

hempansa vai tulivatko ne edes käymään?

Uolevin lapset olivat pelanneet oman pelinsä Uolevia vastaan. 

Hän oli rakentanut heille lammen rannalle omat mökit, jotta he pa-

laisivat edes lomilla juurilleen. Kolme lasta, kolme mökkiä. Eivät 

-

likin luokse he kyllä lensivät. Mökit seisoivat tyhjillään ja odotti-

vat tulijoita.

Kun joutsenten syysmuuton aika tulisi, ne kerääntyisivät yh-

teen ja tekisivät lentokierroksia peltojen yllä. Yhdessä ja pareit-

tain. Olisiko minunkin pitänyt lähteä liikkeelle? Uolevi mietti. 

Osallistua Aulikin ehdottamille teatteriretkille ja kaikenmoisille 

bussimatkoille? Olisiko Aulikki silloin jäänyt?

Keväisin joutsenia saattoi kerääntyä isoiksikin laumoiksi lä-

heisille pelloille. Vaikka joutsenten lentoonlähtö näytti työläältä, 

ne pääsivät ponnistellen ilmaan. Olisiko vain pitänyt ponnistella 

yhtä paljon? Pakottautua seurallisemmaksi?

Uolevi muisteli kerran järjestettyä joutsenbongausta. Tulisi-

kohan sellainen taas? Olikohan se humpuukia, vai osallistuisiko 

siihen? Vai pitäisikö tiedon näistä oman lammen joutsenista ihan 

itsellään? Jos jakaisi tietoa, voisi edes seitinohuin langoin kuulua 

johonkin yhteisöön.

Yksi joutsenista päästi komean äänen.

– Olette te musikaalisia. Minä en, Uolevi puheli enemmän it-

selleen kuin joutsenille.

Aulikki oli aina halunnut kaupunkiin kaikenlaisiin pimpu-

tuskonsertteihin ja teatteriesityksiin. Uolevi vihasi kaupunkia. 

Joutsentenkin paikka oli luonnossa, vaikka osa niistä muuttikin 

ihan liian lähelle asutusta. Osa teki pesänsä jopa vilkkaiden tei-

den viereen.

Lampeaan Uolevi rakasti. Se oli hänen teatterinsa. Hänen tai-

denäyttelynsä. Hänen konserttinsa. Sinfoniansa ja hymninsä. Hil-

jaisuutensa. Kun Uolevi oli seissyt kaupungin äänten kakofonias-

sa, hän ei ollut kuullut omia ajatuksiaan. Kun hän seisoi niemen-

kärjessä lammella vailla ihmisten aiheuttamia ääniä, hän voi hy-

vin. Miten ne urbaanit joutsenet kestivät kaupungin melun ja 

saasteet, kun pakokaasut salpasivat hengityksen ja ihmisiä oli 

joka puolella eikä mihinkään päässyt piiloon?

Aulikki oli hokenut tarvitsevansa ihmisiä. Uolevi ei ollut jak-

sanut kuunnella. Sitten Aulikki oli muuttanut Aurinkorannikolle. 

Nyt hän asui laatikkoa muistuttavan kerrostalon 13. kerroksessa. 

Samanlaisia laatikkoja siellä oli rivissä kymmenittäin.

Laulujoutsenet viettivät elämänsä useimmiten vain yhden 

kumppanin kanssa, mutta toisen kuoltua ne saattoivat pariutua 

uudelleen. Sitäkö Aulikkikin halusi? Pariutua uudelleen jonkun 

Reviirinpuolustajat

2. sija3. sija

Kaarlo oli joutsen nimeltään
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malaista sielunmaisemaa. Laulujoutse-

net ja Uolevi puolustavat rakasta lam-

peaan ja reviiriään. Kirjoittajan sanoja 

mukaillen: suomalainen luonto on teat-

-

-

suutemme.

Runot

1. sija

Tumman veden

vastarannalla

naapurilla pyykkipäivä

Ei. Joutsenparvi levähti.

– Marita Seppälä

HL: Voisko enä tiiviimmin 

elämänhetki kahreksal sanal. 

oivallise oivaltava – vähä 

humoristinenki runo.

2. sija

Laulujoutsen

Lumi putoilee

hiljaa valkeiden

sulkien poimuihin

piirtää uurteet

vastasyntyneelle

höyhenpeitteelle

kuin lintu riisuisi

maailmasta

kaiken pahan

pois

valkoinen

vasten sinistä

maalaa

taivaan täyteen

valon aukkoja

joista me kuljemme

uusiin aamuihin.

– Sinikka Inkeroinen-Huhta

HL:

uurestas ja uurestas.

espanjanlaisen gigolon kanssa – vaikka Uo-

levi ei ollut edes kuollut?

Molemmat joutsenvanhemmat huolehti-

vat kesällä syntyvistä poikasista, ja koko per-

he vietti vielä ensimmäisen talvenkin yhdes-

sä. Olisiko hänenkin pitänyt huolehtia lapsis-

ta enemmän? Aulikki oli hoitanut kaiken yk-

-

ma ei olisi pyörinyt. Pitkien työmaratonien ai-

kana hän vieraantui lapsista niin, etteivät he 

lopulta enää osanneet olla yhdessä. Siksi kai 

he menivät nytkin aina Aulikin luokse.

Uolevi haukkasi makkaraleipää. Hän 

muisti lukeneensa joutsenten syövän lähes 

75 prosenttia ajasta, jonka ovat hereillä. Au-

likki oli halunnut kokeilla merkillisiä kok-

kauskotkotuksia. Ensin kaiken maailman il-

makuivattuja kinkkuja, jotka venyivät suus-

sa. Sitten hän rupesi kasvissyöjäksi ja tarjolla 

oli vain rehuja ja siemeniä, kuten joutsenilla.

Uolevi kohensi nuotiota. Savu kieppui 

pohjoisesta nousseen tuulen sylissä ja muo-

dosti lammen päälle harmaan viitan. Kuu-

senoksat ritisivät tulessa. Nuotiosta kuului 

napsahdus kuin laukaus. Se kaikui vastaran-

nalla asti. Joutsenuros nosti päätään ja suo-

risti kaulaansa.

– En minä teitä vahingoittaisi. En kos-

kaan, Uolevi puheli.

Jotkut asiakkaat olisi pitänyt viedä met-

sästysretkelle. He olisivat halunneet ampua 

joutsenia.

Uolevi oli sanonut painokkaasti:

– No, no!

-

himpina lamavuosina tarvinnut kipeästi jo-

kaisen uuden asiakkaan.

mutta Uolevin haistettua markkinaraon ja 

päästä osingolle. Oli ollut ennakkoperintöpu-

hetta ja hiillostuskampanjoita, joista viimei-

-

man lapsilleen siinä toivossa, että he vihdoin 

arvostaisivat häntä ja antaisivat hänelle edes 

hetkiä. Vielä mitä. Hänen parastaan he kuu-

lemma ajattelivat investoidessaan aikansa 

Lammelle laskeutunut hiljaisuus rikkou-

tui vihaisiin ääniin. Uolevi näki pienen hah-

mon rannalla. Minkki. Uolevi tiesi laulujout-

senen puolustavan reviiriään tarvittaessa rai-

vokkaastikin erityisesti pesimäaikaan. Sellai-

nen Uolevikin oli, ikioman yksityisen reviirin-

sä puolustaja. Siinä hän oli onnistunut hyvin, 

liiankin hyvin. Koko perheen puolustamises-

sa onnistuivat hänen joutsenystävänsä.

3. sija

joutsen katsoo kuvajaistaan jään pinnasta

nokan vesipisarassa koko maailma

harmaa joutsen, valkoinen, sinivalkoinen

punainen joutsen kallionseinämässä

punainen joutsen palavan kaupungin yllä

lapsi heiluttaa helistintä, joutsenen 

henkitorvesta tehtyä, niin oli tapa

ja tunturissa kulkee mies, joka haluaa löytää

edes yhden pesivän joutsenparin, jonka on pakko kulkea

vuosia

pienellä järvellä asuinalueen kyljessä

lapsi näkee, miten joka kevät

ne tulevat takaisin

ihminen katsoo joutsenta

metsästäjä, runonlaulaja, taiteilija, rengastaja, 

lintuharrastaja, luonnonsuojelija

vesilinnun kansa

joutsen merkitsee, kulkee mukanamme päivittäin

joutsenen maailma

sammaleinen pesäkumpu, lumilaikkuiset 

pellot, jäätyvät vedet

sähkölinjat leikkaavat maisemaa, mustaa jokea

ihminen katsoo kuvajaistaan jään pinnasta

– Mia Rönkä

HL: 


