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Olin perheineni puoli vuotta Belgiassa, jossa 
tein opintoihini liittyvää tutkimusta. Ennen 
paluutamme takaisin Yhdysvaltoihin meillä 
oli tilaisuus viettää kymmenen hienoa 
heinäkuista päivää Suomessa. Olin innoissani 
päästessäni käymään maassa, josta olin 
kuullut niin paljon vaimoltani Lauralta ja 
hänen äidiltään Annilta.  

Matkalla Helsinki-Vantaan lentokentältä 
Hauholle muistan puut, jotka olivat – Brianin 
kertoman mukaan – kuusia ja mäntyjä. 
Vastakohtana Flandersin lehtipuille Helsingin 
ja Hauhon puut ulottuivat korkealle taivaalle. 
Puut pyrkivät – niin kuvittelin – keräämään 
mahdollisimman paljon auringon valoa ennen 
kuin kesä on ohi. Ymmärsimme pian, että 
päivät olivat kirjaimellisesti päättymättömiä 
noina kesän kuukausina – yöt olivat yöttömiä. 

Voidaksemme nukkua kiinnitimme 
sanomalehtiä ikkunoiden eteen, mutta valoa 
pääsi kuitenkin läpi. Aloin silti pitää noista 
pitkistä kirkkaista päivistä – missä muualla on 
keskiyöllä  mahdollista lukea ulkona?! Koska 
aurinko oli koko ajan ylhäällä, sen voisi  

 

kuvitella edistävän kiivasta rytmiä sellaisissa 
paikoissa kuin New York tai Tokio, mutta 
silti elämä mökillä oli oikeastaan hyvin  
rauhallista – hitaampaa. Elämänrytmin 
muutos ja sähkön puuttuminen sai minut 
tuntemaan itseni jotenkin eristyneeksi  ja 
tunsin tarvitsevani yhteyttä muuhun 
maailmaan. Pyöräilin säännöllisesti 
hiekkateitä pitkin kirkolle  kirjastoon, jossa 
oli internet-yhteys. Ehkä minun olisi pitänyt 
vain pysyä mökillä, piilopaikassa, jossa voi 
rentoutua, olla lähellä luontoa, itseä ja 
perhettä. Siinä on mökin viehätys, mutta 
vanhoista tavoista on vaikea päästä irti. 

Kävimme myös  Hauhon kirkossa ja 
museossa. Kirkossa Anni näytti minulle 
kuvan poikani Oliver Gabrielin kaimasta, 
Henrik Gabriel Outisesta. Olimme kaikki 
samaa mieltä yhdennäköisyydestä. Tuntuu  
erikoiselta nähdä läheisen tai kaukaisen 
sukulaisen piirteitä oman lapsensa poskipäissä 
tai kulmakarvoissa.  Hauhon matkamme 
lopulla meillä oli mahdollisuus tavata monia 
Outisen suvun jäseniä mukavassa 
sukutapaamisessa Erkki Nickulin mökillä, 
jossa meitä emännöi Stenna,  Helena ja Anni. 
Lapset leikkivät metsässä ja puutarhassa, ja 
aikuiset joivat  kahvia ja nauttivat runsaista  
pöydän antimista. Oli täydellinen heinäkuun 
iltapäivä Suomessa. Odotan innolla kokevani 
niitä tulevaisuudessakin. 

(käännös Jukka ja Outi Lippu) 
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