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Näytän valokuvaa kellosta lontoolai-
selle huutokauppamiehelle. Kuultuaan 
mistä maasta olen, hän hymyilee alentu-
vasti ja kertoo, että sen arvo on noin tu-
hatviisisataa puntaa eli kaksituhattaviisi-
sataa euroa. Alhaisen hinnan selityksek-
si hän tarjoaa kysynnän puutetta. Mark-
kinat tulvivat sekä oikeasti vanhaa että 
uusvanhaa tavaraa. Nykyaikaiset asuin-
huoneet ovat matalia ja ostokykyiset ih-
miset ovat kiinnostuneita modernista. 
Se jää mainitsematta, että varmaan hä-
nellä on provisiosopimus nurkan takana 
toimivan antiikkikauppiaan kanssa, joka 
möisi sen edelleen moninkertaisella hin-
nalla. Markkina-arvon ja tunnearvon vä-
linen kuilu on huimaava.

Sillä ne, jotka väittävät ettei esineil-
lä ole tunteita, ovat väärässä.

Meidän kello käy ensin monta 
vuotta, pysähtyy äkkiä ja alkaa käydä 
uudelleen juuri ennen kuin paikalle hä-
lytetty kallispalkkainen kelloseppä ei ole 
ehtinyt tehdä mitään muuta kuin laatia 
mentaalisen matkalaskun.

Toisinaan se pysähtyy neljä päivää 
vetämisen jälkeen, vaikka normaalikes-
to on yksi viikko + yksi unohduspäivä, 
mutta parantaa tapansa kun moitin sitä 
kovaäänisesti.

Joskus se tekee lakon eikä palaa 
töihin ennen kuin olen onnistunut hel-
vetinmoisen vaivannäön jälkeen sijoit-
tamaan oikean paksuisen pahvinpalan 
tietyn tassun alle.

Silloin tällöin se sairastuu, kellolää-
käri tulee ja vie yläosan mennessään. 
Kun vilkaisen torsoa, tunnen kaipausta 
ja keksin uudelleen sen vanhan viisau-
den, ettei todellista ystävyyttä yhdessä 
mitata vaan erossa.

Se on hyvällä tai huonolla tuulella, 
vaatii hellyyttä ja kuria, oikuttelee, kiu-
kuttelee, osoittaa kiitollisuutta ja heijas-
taa omistajansa mielialoja ihan yhtä us-
kollisesti kuin lemmikkikoira tai -kissa.

Kaiken kukkuraksi se kieltäytyy lyö-
mästä silloin, kun kukaan ei ole kuule-
massa.

Kun olin lapsi, se oli nimeltään salin 
kello. Se kuului kodin itsestään selvään 
rekvisiittaan – kysyttäessä olisin var-
maan olettanut, että kaikilla muillakin 
perheillä oli samanlainen laite omissa 

saleissaan. Mutta toisaalta siihen tarttui 
muista mööpeleistä poikkeavaa hohtoa 
siksi, että sali oli samalla myös isäni 
työhuone. Sinne lapsilla oli asiaa vain 
joulun kaltaisina juhlapäivinä.

Lukiovuosinani kellon persoona sai 
uusia ulottuvuuksia. Oli sota, vanhem-
mat olivat paljon poissa, veljet rintamal-
la, pikkusiskosta ja palvelijoista ei ollut 
väliä eikä kavereista puutetta. Punaviini 
ruokasalin komerossa oli jatkuvan lant-
raamisen myötä muuntunut ensin ro-
seeksi ja sitten valkoiseksi. Sitkeän etsin-
nän jälkeen apu löytyi läheltä eli vierei-
sen huoneen kaappikellosta. Heilurin 
ja punttien alapuolisesta tilasta, jonka 
kaukonäköinen lontoolainen kellosep-
pä oli tehnyt täsmälleen oikean korkui-
seksi, löytyi kokoelma pulloja. Totesim-
me, että varmaan nyt on se paha päivä, 
jonka varalta joku oli ne sinne piilotta-
nut.

Sittemmin meidän kello siirtyi ta-
juntani taka-alalle, pois sellaisten muka 
tärkeämpien asioiden kuin arkkitehdik-
si valmistumisen ja Suomen jälleenra-
kentamisen tieltä, mutta kiinnostukseni 
kelloihin yleensä säilyi. Tunsin epämää-
räistä viehtymystä laitteeseen, koska se 
liittyi lapsuusmuistoihin (freudilainen 
selitys), tikitti sydämen tahdissa (biolo-
ginen selitys), toimi kohtuullisen hyvin 
(teknologinen selitys), symboloi valistus-
ta (kulttuurinen selitys) tai edusti kont-
rollia (byrokraattinen selitys). 

Mutta tärkein syy taisi sittenkin olla 
äidiltä opittu itsetarkoituksellinen täs-
mällisyys, minkä hän vuorostaan oli pe-
rinyt juristi-isältään. Kellojen tehtävä 
on paitsi näyttää myös kuuluttaa oikeaa 
aikaa. Kun herään öisin, mikä tapahtuu 
nykyään yhä useammin, odotan seuraa-
vaa lyöntiä. Viimeistäään puolen tunnin 
kuluttua tiedän mitä kello on, paitsi 
puolenyön jälkeen tietysti, jolloin voi 
kestää kokonaisen tunnin ennen kuin 
selviää oliko se puoli yksi vai yksi.

Isäni sisaren suhde aikaan oli erilai-
nen. Kysymykseen paljonko kello on 
hän vastasi, että keittiön kello näyttää 
kahtatoista, mutta koska en muista 
onko se kaksi tuntia edellä vai jäljessä, 
oikea aika saattaa olla joko kymmenen 
tai kaksi. Vanhemmiten olen alkanut 
ymmärtää häntä paremmin, mutta yhtä 
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Meidän kello

Työhuoneeni nurkassa jököttää 
kello. Se ei ole mikä tahansa 

kello. Sitä ei voi panna 
taskuun eikä ranteeseen eikä 
edes pöydälle, sillä pituutta 
komeudella on peräti kaksi 
metriä ja neljäkymmentä 
senttiä; todellinen kellojen 
Myllyrinne siis. Se seisoo 

ylpeästi suoraan lattian päällä 
omilla mahonkitassuillaan, 

tietoisena pitkästä historiastaan 
ja aatelisesta alkuperästään.
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suvereenia suuripiirteisyyden ja loogi-
suuden yhdistelmää en ole pystynyt si-
säistämään.

Kaappikellon juuret ovat Englan-
nissa. Heilurin keksiminen $%##-luvun 
puolessavälissä vaati enemmän korkeut-
ta kuin vanhat vieterikellot, mutta tark-
kuus lisääntyi dramaattisesti. Nostamal-
la tai laskemalla heilurin painoa saan 
meidän kellon pysymään ajassa parem-
min kuin elektronisesti säädellyn ranne-
kelloni.

Ensin sitä kutsuttiin arkisesti nimel-
lä fl oor tai longcase clock, vaikka vain kar-
tanonomistajilla oli varaa moiseen ylelli-
syyteen. Uusi laite innosti maan johtajia 
pateettisiin yrityksiin käyttää sitä laivo-
jen paikanmäärittelyyn, mikä olisi hel-
pottanut merkittävästi brittiläisen im-
periumin hallitsemista ja laajentamista. 
Heilurin vakaa ja laivan epävakaa liike 
olivat kuitenkin ikävässä ristiriidassa. 
Nähtyäni aiheesta laaditun fi lmin ajatte-
lin, että kerrankin televisiosta on jotain 
hyötyä.

Aikanaan kaappikello yleistyi kaikis-
sa kansankerroksissa ja levisi muihin 
maihin. Koneisto ja koristelut köyh-
tyivät, mutta muunnelmat rikastuivat 
– suomalainen Könnin kello on sekin 
kaukainen sukulainen. Amerikkalainen 
viisuntekijä teki aiheesta laulun:

Oh, my grandfather’s clock was too 
tall for the shelf.
So it stood ninety years on the 
fl oor.
It was taller by a half than the old 
man himself.
Though it weighed not a penny-
weight more. 

Anglosaksisessa maailmassa runollinen 
versio on syrjäyttänyt vanhan nimen. Jos 
kello oli korkeudeltaan alle && tuumaa 
eli noin $'( cm, se sai kuitenkin tyytyä 
nimeen grandmother’s clock (meidän kel-
lolla on mittaa turvalliset '( tuumaa). 
Löydettyäni tiedot web-sivuilta ajatte-
lin, että kerrankin internetistä on jotain 
hyötyä.

Minuun grandfather’s clock ei vetoa 
romanttisuutensa vaan sattuvuutensa 
vuoksi, sillä meidän kello on tosiaan pe-
räisin isoisäni kodista. Aikaisemmin ku-

vittelin, että se oli hää- tai huomenlahja 
nuoren parin ensimmäiseen kotiin Vii-
purissa joskus $))#-luvun alkuvuosina. 
Tämä on totta tai ei, mutta asiantunti-
joiden yksimielisen väittämän mukaan 
se on rakennettu $&&#-luvulla. Pääin-
vastoin kuin monasti muulloin, tällä 
kertaa uskoin heitä. Mahonkia ryhdyt-
tiin käyttämään vasta $&##-luvun puo-
lessavälissä. Voihan kello silti olla peräi-
sin paljon myöhemmältä ajalta, minä 
kinasin. Kyllä kyllä, mutta niin kaapin, 
taulun kuin viisarien mallit ja koristeet 
määrittelevät tekohetken parin vuosi-
kymmenen tarkkuudella, he vastasivat.

Kävi ilmi, että konventio oli niin 
ankara, ettei yksikään arvostaan ja toi-
meentulostaan kiinni pitävä kellonteki-
jä uskaltanut kuvitellakaan valmistavan-
sa mallia, joka ei enää ollut muodissa. 
Tämä argumentti vakuutti minut lopul-
lisesti sen jälkeen kun huomasin, että 
niinhän asian laita on edelleenkin myös 
arkkitehtien kohdalla, paitsi että heidän 
muotinsa muuttuu parin vuoden eikä 
vuosikymmenen välein.

Kun kello pysähtyy minä kuolen, 
oli äidilläni tapana sanoa. '*-vuotiaana 
hän joutui muuttamaan vanhainkotiin, 
mutta asunnosta hän ei halunnut luopua. 
Käykö kello varmasti, hän kysyi kun 
kävin häntä katsomassa, ja minä vakuu-
tin että kyllä käy, vedän sen kerran 
viikossa kuten aina ennenkin. Aluksi 
tämä oli totta. Mutta sitten seinänaapu-
ri ei enää kestänyt tyhjässä asunnossa 
öisin kaikuvia kummitusmaisia lyöntejä 
ja kello oli pakko pysäyttää väkisin.

Äidilleni en kertonut mitään, eikä 
kestänytkään kovin kauan kun hän 
kuoli '& vuoden korkeassa iässä. Liioit-
telisin, jos sanoisin tunteneeni itseni 
tappajaksi, mutta jotenkin asia jäi vai-
vaamaan minua.

Nyt hänen kuolemastaan on kulunut 
kymmenen vuotta. Kun kuulen kellon 
säännöllisen tikityksen, tunnen yhteen-
kuuluvuutta hänen kanssaan, koska 
meille kello on oikea vain silloin kun se 
käy. Kun kuulen kellon lyövän muistan, 
että hänelle oikea aika oli viisi minuut-
tia edellä, koska sen verran hän halusi 
varata aikaa noustakseen kaikessa rau-
hassa keinutuolista avaamaan radion tai 

television. Kun vedän kellon sunnuntai-
sin, punttien takaa paljastuu vapiseval-
la kädellä tehty liitukirjoitus, jossa hän 
ilmaisee tahtonsa jättää sen perinnöksi 
nimenomaan minun perheelleni.

Kello välittää minulle historiaa, 
kuvia äitini persoonallisuuden pikku 
omituisuuksista, kauan sitten kadonneis-
ta sukupolvista, viipurilaisista ja helsin-
kiläisistä säätyläiskodeista, brittiläisestä 
imperiumista ja luokkayhteiskunnasta, 
merenkulun menetetystä merkityksestä, 
lontoolaisten kelloseppien kärsivällises-
tä aherruksesta, antiikkikaupan kiemu-
roista ja muodin säälimättömästä kierto-
kulusta.

Mikä on meidän kellon kohtalo sitten 
kun minä kuolen?

Ilkeämpi mahdollisuus on se, että 
tuottoahneet kiinteistönomistajat on-
nistuisivat kutistamaan normaalihintais-
ten asuntojen huonekorkeuden alle '( 
tuuman. Silloin edessä olisi pakkomyyn-
ti jollekin tietämättömälle uusrikkaalle, 
sellaiselle jolla on varaa asua vanhan-
aikaisesti ja joka tyytyy nimittelemään 
vanhusta joko kaappi- tai lattiakelloksi. 
Pelkoa lievittää kuitenkin vahingonilon 
sekainen tyydytys siitä, että tulisi kestä-
mään toiset "!# vuotta ennen kuin se 
on kerännyt yhtä paljon elämänviisaut-
ta kuin mitä meidän kellolla on jo nyt.

Mutta olettakaamme, että perillisil-
lä on sekä halua että varaa säilyttää 
sekä kello että sen historia. Silloin sym-
bolielämäni ei jatkuisi vain Hietanie-
men sukuhaudan mullissa, missä ikui-
sen ikävän katkaisevat vain kirkonkello-
jen harvatahtinen kumina ja omaisten 
vielä harvatahtisemmat käynnit. Vaikka 
saattaisin ajan pitkäään hermostua ar-
kielämän hälinään ja puolitunneittain 
toistuviin lyönteihin uskon silti, että kai-
kille osapuolille mieluisampi asuinsija-
ni olisi nurkassa jököttävä grandfather’s 
clock.
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