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Goodbye, Papa
Tuukka Tomperi

Isä kuoli. Syksy jatkui. Vuodenaika pakeni alta. 
Muutama viikko syöpäosastolla, pari päivää saatto-
hoitokodissa, siinä kaikki alusta loppuun. Kuolema 

ei vastannut odotuksia eikä odottanut ihmisten ajatuksia.
Syöpäosaston rakennus oli hiljattain vihitty, tahraton, 

funktionaalinen. Optimoituihin tiloihin oli ihmisten 
tuotava virheet ruumiissaan, epäonnistuakseen elämään 
täydellisyyden keskellä. Ristiriita puitteiden ja luhistuvan 
kehon välillä pisti miettimään päättymättömiä ajatuksia. 
Kuten miksei kuolema näy sairaaloissa, vaikka se on niissä 
kaikkialla. Osaston taululla oli sairaalapapin kuva. Ei se 
ole vähän, se voi olla paljon, mutta on silti riittämätöntä 
koko kuoleman kuvaksi ja käytännöksi, jolla kokonaisen 
yhteiskunnan pitäisi kohdata kuolevien yksinäisyys.

Pirkanmaan hoitokodissa oli toisin, kaikki tarpeel-
linen oli tarjolla. Mutta isä ei ollut enää mukana, vaikka 
en tiennytkään missä hän meni. Käsitin siellä, että 
kuolema ei vain tule, joskus sitä on tehtävä. Pari päivää 
kamppailtuaan hän jätti itsensä, elämän. Hän päästi irti, 
myös konkreettisesti, sängynlaidasta, käsistä. Käsitin 
siellä, että kuolema on irti päästämistä.

Sairaalavierailujen ja hoitokotikäyntien jälkeen ajelin 
autolla ilman määränpäätä ja annoin ajatusten tulla. 
Päässä soi monesti ja pyytämättä Terry Jacksin Brel-
coveri ”Seasons in the Sun”: Goodbye Papa, it’s hard to die/ 
when all the birds are singing in the sky... Joka kappaleen 
muistaa, tietää että roolit olivat käännetyt. Eikä ollut ke-
vätkään, kuten laulussa, vaikka melkein olikin, ulkona 
vaikkei kalenterissa. Synkän alkusyksyn jälkeen aurinko 
alkoi paistaa, parvekkeelleni kävi helle, istuin shortseissa 
tuijottaen alas kadulle, missä ihmiset kävelivät kohti 
kuolemaa, kukin yksin ja tavallaan. Kärpäset heräsivät 
henkiin. Linnut ryhtyivät laulamaan, luulivat kevääksi. 
Mutta syksy jatkui. 

Mietin, jaksanko kiinnittää tikkataulun, jonka taus-
talevyn haimme päivää ennen lähtöä päivystysasemalle, 
päivää ennen tietoa lopun alusta. Käsitin, että tieto ra-
kentaa ajan ja kokemuksen uudeksi, vaikka asiaintiloissa 
kaikki olisi samoin.

Kovin paljon yhdistävää ei ollut. Isäni maailma oli 
raskaita koneita, tilojen suhteita, ergonomisia 
suunnitelmia, piirrustuslautoja, osia ja liikettä, 

prosesseja, jotka tuli saada toimimaan paremmin, käden 
taitoja. Ongelmien ratkaiseminen, rationaalinen ajattelu 

oli hänen lajinsa. Mutta hänen elementtinsä, elämänsä ja 
lapsuutensa olivat peltoa, metsää ja järveä.

Isän lepo oli ansaittu. Kahta elämäntyötä hän ehti 
tehdä, eikä peräkkäin vaan päällekkäin. Vapaat piti 
käyttää kun oli aika kylvää tai korjata. Toistakymmentä 
vuotta taisi mennä ilman varsinaisia kesälomia. Sitten isä 
tajusi luovuttaa järjettömyydestä, mutta joutui luovut-
tamaan kai liiankin paljon itsestään samalla.

Jo sitä ennen hänen erheensä – minun suhteeni 
ja elämänmuodon siirtämisen kannalta – oli muuttaa 
maalta kaupungin keskustaan ennen syntymääni ja ottaa 
asunto Klassillisen koulun oppilaaksiottoalueelta. Kasvu-
ympäristöni tarjoumat olivat toisia kuin hänelle. Jos väi-
tetään, ettei sosiaalisella ympäristöllä ole merkitystä ohi 
ja yli biologian, käyn elävästä vastaesimerkistä. Silti vietin 
maalla elämästäni niin paljon, että olen sieltä enemmän 
kuin moni. On asioita, joista kiitollisuus tulee vasta myö-
hemmin.

Joistain voi kiittää heti. Useimmiten kiitin autosta. 
Ajoimme molemmat vanhoja, koska hyvää on turha 
vaihtaa. Erona oli, että isä korjasi oman autonsa, mutta 
minun autoni korjasi isä. Viime vuosina en käynyt edes 
katsastuksissa, ja paremmin läpi menikin hänen vie-
mänään. Isän siunauspäivä osui viimeiselle katsastuspäi-
välle. Ajattelin, että olisi symboliikkaa siinä, että ajaisin 
ensin katsastukseen ja sitten Kalevankankaan kappeliin. 
En ehtinyt, tietenkään. Jätin katsastuksen yliajalle. Isän 
mielestä olin aina myöhässä, ja useimmiten hän oli oi-
keassa.

Kaksi isää on minulta mennyt, toinen äitini isä, 
toinen omani. Molempien kanssa kuljin lapsena, 
toisen kaupungissa, toisen maalla. Opin olemalla, 

kasvatus ei vaadi paljoa puhetta. Monella tavalla toisilleen 
käänteiset, mutta yhdessä mielessä kaltaiset: yhtä avuliaita 
ja avussaan pyyteettömiä en ole muualla tavannut. Jos 
hyvä tahto ja epäitsekkyys ovat sivistyksen ydin, sitä oli 
heillä, sydämen sivistystä. Ja ehkä siksi kaikki lapsetkin 
tulivat heidän tykönsä.

Vaikka isä ei tuntenut itseään tamperelaiseksi – ja 
vaikkei kai koskaan sopeutunut kaupunkiin – siskoni 
halusi Viitaa kuolinilmoitukseen. Siinä mielessä kuluneet 
säkeet sopivat, että ne ovat totta. Lahdentyven, männi-
köntuoksu, saunaranta, vene, kalat, lapset, kaikki olivat 
siellä, joten: Isä, hei!
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