
aluksi meillä kylässä

Moni Mieltää perheen olevan olevan jotain itsestään selvää ja 
annettua. Moni Meistä Myös tietää, ettei niin ole suinkaan aina.

Sydämesi perheenjäsen 
on sitoutunut sinuun

Maaret Kallio
kouluttaja- 

psykoterapeutti,  
tietokirjailija  

Luin kesälomallani äärettömän kau-
niin ja samalla kovin surullisen kir-
jan. Eläintieteiden tutkija Delia 
Owensin esikoisromaani Suon villi 

laulu kertoo tytöstä, joka jää jo 8-vuotiaana 
yksin keskelle suorämeikköä. Ensin lähtevät 
sisarukset yksi toisensa jälkeen, sanomatta sa-
naakaan, mutta pelastaakseen henkensä. Sit-
ten äiti, joka ei uskalla enää jäädä väkivallan 
ja alkoholin riivaamaan perheeseen. Lopul-
ta lähtee vielä väkivaltaa käyttänyt isä. Isän 
turva oli ollut tytölle siihenkin saakka vain 
ohut henkäys ryyppyputkien välisissä tauko-
hetkissä.

Tyttö jää yksin elämään keskelle suo- 
rämeikköä, laihana, turvanaan vain röttöinen 
tönö ja ympäröivä luonto. Hänen selviytymi-
sensä keinoilla ja kekseliäisyyden määrällä ei 
tunnu olevan rajoja, muttei myöskään vaih-
toehtoja pysyäkseen hengissä. 

Kaikkien hylkäämä tyttö on kuitenkin 
luonnon lohduttama. Suurien surujen, tuskal-
lisen yksinäisyyden ja loputtoman ikävän re-
pimänä hän palaa aina sinne, missä elämä on 
edes jotenkin ennakoitavaa ja tuttua: lintujen, 
kasvien, meren aaltojen, rapujen ja simpukoi-
den äärelle. Tutut lokit rauhoittavat tyttöä pa-
remmin kuin yksikään ihminen. Aaltojen ko-
hina ja auringon matkat liikkuvat ennakoi-
tavasti, vaikka kaikki muu ympärillä katoaa. 

Luonto on hänelle sitoutunut perhe, jota 
muutoin ei ole enää olemassa.

Tapaamme katsoa perhettä kovin yk-
siulotteisesti. Kun puhutaan perheestä, tar-

koitetaan tavallisesti niitä henkilöitä, joiden 
kanssa perimä yhdistää. Oletamme, että per-
he syntyy dna:sta, geeneistä ja verenperintö-
nä. Moni mieltää perheen olevan jotain itses-
tään selvää ja annettua, jo syntymässä auto-
maattisesti syntynyttä.

Mutta moni meistä myös tietää, ettei niin 
ole suinkaan aina.

Kirja vei jatkuvasti ajatukseni psykotera-
peutin työssä kohtaamiini ihmisiin. Vaikka 
harva kokee romaanin päähenkilön kaltais-
ta totaalista yksinjäämistä, sen sävyt ovat tut-
tuja monelle meistä. Perhe ei ole mikään it-
sestäänselvyys silloinkaan, kun se löytyy fyy-
sisesti läheltä. Perheen sisälläkin voi kokea 
suurta yksinäisyyttä tai pakottavaa pelkoa, 
vaikka biologia tai yhteinen koti tiiviisti yh-
distäisivätkin.

Käsitystä perheestä on tärkeää laajen-
taa. Perhettä tulee katsoa ennen kaikkea sydä-
men silmin. Veri ei vielä määrittele perhettä, 
mutta rikkaampaa kieltä puhuu jo sydämellä 
sitoutuminen. Kuka on sydämen siskosi, jo-
hon voit aina luottaa? Kuka on sinun veljesi, 
joka pysyy puolellasi? Kuka on äitisi, isäsi ja 
isovanhempasi, joka hyväksyy silloinkin, kun 
maailma hylkää? 

Kuka jaksaa rakastaa, vaikka se välillä on-
kin raskasta?

Sitoutuminen toiseen on kauneinta, mitä 
tässä maailmassa voi toiselta saada. Perheen 
voi lopulta muodostaa kuka tahansa, joka on 
sydämestään sitoutunut ja pysyvästi puolel-
lasi.
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