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Isän pajukorin salaisuudet
JARKKO ESKOLA

Elina Sana 
Isän sota 
Siltala, 2017

Elina Sanan kirja Isän sota on 
jälleen yksi yritys eläkeikään tul-
leen tarpeesta saada selitys oman 
kodin ja kasvuympäristön mer-
kityksestä omiin elämän valin-
toihinsa. Jo kirjan nimenä Isän 
sota viestittää ongelmasta, johon 
haetaan vastausta. Mitä minul-
le, isälleni, perheelleni oikein ta-
pahtui oman kasvuni vuosina? 
Oliko syy minussa, isässä vai ul-
kopuolisessa maailmassa, men-
neissä tapahtumissa – sodassa 
vai sairaudessa? Hyvänä ja perus-
teellisena tutkijana ja tietokirjai-
lijana Sana pyrkii perehtymään 
monipuolisesti omaan mennei-
syyteensä, jonka eräs avain saat-
taa piillä siinä olohuoneen paju-
korissa, jota isä niin tarkasti var-
tioi läpi hänen lapsuutensa. Se 
kyllä avattiin isän kuoleman jäl-
keen jo vuosikymmeniä sitten, 
mutta sen sisältöön ei ole ollut 
aiemmin aikaa, uskallusta tai ha-
lua perehtyä. Nyt on tullut etäi-
syyttä, elämänkokemusta ja vah-
vuutta koettaa ymmärtää, miksi 
ja mitä lapsuuden kodissani ta-
pahtui. Olinko minä syyllinen 
vai syytön, missä voisi olla seli-
tys niihin pelkoihin, joihin tart-
tumista olen vältellyt? 

”Sodasta palasi muuttunut 
mies” oli Elinan äidin selitys. So-
ta ja sen kokemukset, pitkäai-
kaisheijastukset ovat olleet viime 
vuosikymmeninä yritys ymmär-
tää sodan kokeneen suomalaisen 
miehen karuutta, perheväkival-
taa, juoppoutta ja itsemurha-alt-
tiutta. Kärsijöinä ovat olleet ns. 
suurten ikäluokkien lapset ja hei-
dän perheensä. Tuoko Isän sota 
jotain uutta tähän laajaan mutta 

yksilöllisesti vaihtelevaan selitys-
kuvioon? Ehkä ei, mutta kirjan 
vahvuus onkin siinä pohdinnas-
sa, jolla isän tyttö, Elina, omaa 
menneisyyttään, sen kokemuksia 
ja sen vaikutuksia oman elämän-
sä kulkuun analysoi. 

Isän sota on kaksi ”kirjaa” lo-
mittain. Isän pajukorin salaisuu-
det sisältävät hänen autenttiset 
sotapäiväkirjansa vuosilta 1941–
1944. Niiden lomaan on sijoitet-
tu Elinan (s. 1947) omat muis-
telmat ilmeisesti vuodesta 1950 
eteenpäin ylioppilaaksi tuloon 
vuoteen 1968 asti. Edelliset ovat 
Sanan suoraan isänsä sotapäivä-
kirjavihoista puhtaaksikirjoitta-
mat ja pienin tarkennuksin toi-
mittamat. Jälkimmäiset muisto-
jen kammareista hiljalleen vuo-
sien muisteluiden aikana tar-
kentuneet ja kirjatuiksi tulleet 
kokemukset. Ne ovat ajallises-
ti erilliset kokonaisuudet. Sota-
päiväkirjat voi lukea myös eril-
lään ja hahmottaa niiden kaut-
ta isän, Jyrki Kolkkalan, tien jat-
kosodan ajan eri tehtävissä. Pää-
osin hän oli saksan kielen erin-
omaisesti hallitsevana määrät-
ty tulkin tehtäviin suomalaisten 
ja saksalaisten rinnakkain toimi-
vien joukkojen yhteyksien yllä-
pidossa. Tämä työ oli ensisijai-
sesti rintaman takaista, eikä sii-
hen kuulunut aseellista yhteen-
ottoa vihollisen kanssa. Ainoan 
merkityksellisen henkilökohtai-
sen aseellisen yhteenoton Kolk-
kala koki jatkosodan loppuvai-
heessa neuvostoliittolaisen par-
tion vallatessa rintamantakaisen 
yhteysjoukkojen sijaintipaikan. 
Siinä hän joutui suoraan hen-

keään uhkaavaan puolustustais-
teluun selviytyen siitä vahingoit-
tumattomana.

Elina Sana toteaa torjuneensa 
lapsuuden ja nuoruuden muis-
tonsa. Päästyään ylioppilaaksi 
hän lähti koulukaupungistaan 
Lappeenrannasta ajatellen, ettei 
sinne enää koskaan palaa. Isän 
pajukori kyllä avattiin hänen 
vuonna 1975 tapahtuneen kuo-
lemansa jälkeen. Sen sisältö tu-
li kirjailijan tietoon ja oli uteliai-
suutta sen tutkimiseenkin, mut-
ta aika ei vielä ollut kypsä. Nuo-
ruuden ajasta kummunnut viha 
ja halu muistoista irtautumiseen 
estivät menneisyyden avaami-
sen – oli muut kiireet, oli lapset, 
oli tutkimustyö ja oli halu maa-
ilmalle. Vasta eläkkeelle siirryt-
tyä löytyi aikaa ja silloinkin oli 
ylitettävänä tietoisesti iso kynnys 
ennen kuin isän sotapäiväkirjoi-
hin kykeni paneutumaan. Mikä 
oli se isän ”trauma”, joka äidin 
mukaan muutti miehen persoo-
nallisuuden? Oliko syy sodassa 
vai oliko taustalla ehkä sairaus, 
voisiko se olla jopa periytyvää? 
Heräsi kysymyksiä, jotka vaati-
vat vastausta. Ne siivittivät tut-
kimusretkelle, ja vastausta Sa-
na lähti etsimään isänsä sotapäi-
väkirjojen ja oman lapsuuden 
muistojensa kautta. Siitä alkoi 
viiden vuoden intensiivinen ret-
ki takaisin lapsuuteen ja nuoruu-
teen. Se edellytti paluuta lapsuu-
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den ja nuoruuden kotikaupun-
kiin Lappeenrantaan, asumis-
ta siellä ja kätköön painettujen 
muistojen hiljalleen avautumis-
ta. Se edellytti sukututkimusta, 
joka paljasti yllättäviä tietoja isän 
taustasta ja menneisyydestä. Tä-
män yksilöllisen tarinan nämä 
”kaksi kirjaa” kertovat. 

Isän sota on kiintoisa lukuko-
kemus, hyvin rakennettu, pal-
jastavakin. Kirja on sekä kerto-
mus pienen teollisuuskaupun-
gin sodanjälkeisestä luokkayh-
teiskunnasta että nuoren kivuli-
as kasvukertomus. Se on vahva 
muistutus sodanjälkeisestä mah-
dollisesta ”perhehelvetistä”, jos-
sa uhrina ovat lapset. Kirjaili-
ja tuntuu haluavan uskoa, että 
isän muuttunut persoonallisuus 
olisi sodan syytä. Tätä syy-yh-
teyttä eivät sotapäiväkirjat kui-
tenkaan minusta näytä todista-

van. Isän päiväkirjat eivät an-
na ainakaan selvää selitystä, 
miksi pääosin kuitenkin rin-
tamien takaisissa rooleissa oli-
si voinut karttua sellaista taak-
kaa, joka selittäisi hiljalleen ke-
hittyvän pakkomielteisyyden ja 
lähes piilevää vainoharhaisuut-
ta sisältävän persoonallisuuden 
muutoksen. Mietin myös sitä, 
miksi tämä persoonallisuuden-
muutos esiintyi lähinnä vain 
suhteessa omiin lapsiin eikä si-
tä työpaikalla havaittu. 

Sanan oman lapsuuden ja 
nuoruuden kuvauksen mu-
kaan perheen sisäinen harmo-
nia alkoi murtua ja isän oirehti-
minen paheni olennaisesti vas-
ta kun seitsemän vuotta paran-
tolassa ollut veli palasi 14-vuo-
tiaana vuonna 1955 kotiin. 
Murrosikää lähestyviä ja isän 
auktoriteettia uhmaavia nuoria 

ei Jyrki Kolkkala kotonaan sie-
tänyt. Pajukorista muodostui tä-
män uhman mittari. Tästä vas-
takkain asettelusta ja sen dra-
maattisista seuraamuksista Elina 
Sana muistoissaan kertoo. Siel-
tä kumpuaa myös hänen syylli-
syytensä suhteessaan isään. Tä-
tä syyllisyyden purkamista var-
ten hän on joutunut uudelleen 
hahmottamaan jo torjutut lap-
suuden ja nuoruuden muiston-
sa. Sana tunnistaa muistami-
sen ongelman, jota muistitutki-
mus korostaa todetessaan, miten 
”muisto on aina uusi”. Elina Sa-
na itse toteaa, ettei varmuudella 
voi sanoa, ovatko omat muistot 
totta vai osin kuviteltuja, oman 
syyllisyystaakan verhoamia. Tä-
mä rehellinen tunnustus mieles-
sä tulee myös Elina Sanan Isän 
sota lukea. Kiitos kirjasta!

Jäämiehen läpivalaisu
MATTI VIRTANEN

Kari Hotakainen 
Tuntematon Kimi Räikkönen 
Siltala, 2018

Kimi Räikkösen tarina on Ka-
ri Hotakainen ensimmäinen ei-
fiktiivinen kirja ja vielä aluees-
ta, josta Hotakainen ei omien 
sanojensa mukaan tiennyt mi-
tään. Lopputulos on todella hy-
vä. Laadun salaisuus on siinä, et-
tä Hotakainen toimii kuin am-
mattitaitoinen ja työhönsä into-
himoisesti suhtautuva toimitta-
ja, jonka etuna on kokeneen kir-
jailijan kyky ja taito kirjoittaa 
elävää ja iskevää kieltä sekä ryt-
mittää materiaali niin, että tari-
na kulkee kuin juna.

Jos toimittaja ei tiedä kohtees-
taan mitään, ensimmäinen teh-
tävä on perehtyä kaikkeen mah-
dolliseen siitä kertovaan mate-
riaaliin. Tärkeintä on kuitenkin 
tutustua päähenkilöön ja saada 
hänet puhumaan avoimesti ja 
rehellisesti. Hotakainen lähestyy 
kirjaideallaan Kimiä ensimmäi-
sen kerran 2011, ilman vastaus-
ta, ja toisen kerran 2015. Täs-
tä kahden vuoden päästä eli vii-
me syksynä Kimin asiainhoitaja 
Sami Visa ottaa yhteyttä ja ker-
too kirjan olevan mahdollinen, 

mutta Kimi haluaa ensin tavata. 
Ensi tapaamisella syntyy luotta-
mus, jota Kimi kirjan julkista-
mistilaisuudessa kuvasi suunnil-
leen näin:

”Meillä on aika samanhenki-
nen ajatusmaailma. Kun vuo-
si sitten tavattiin, niin aika no-
peasti huomasi, että kun sieltä 


