
OLEN AINA pitänyt vanhoista ihmisistä. Hannukse-
lan Ida-mummo ja isotädit Elli ja Alma olivat lap-
suuden sankareitani. Minä sain kammata mum-
mon hiuksia ja hieroa saunan jälkeen tummelia 
Alma-tädin jalkoihin. Mummon hiukset olivat ai-
na nutturalla, mutta minä sain avata nutturan ja 
hiirenhäntäletin ja laskea hopeisen virran pitkin 
mummon selkää. Mummon kädet olivat karhean 
ryppyiset ja kämmenselkien iho liikkui sormien al-
la laskoksille. Mummon lahjaksi saama käsivoide 
tuoksui sitruunalta ja löytyi melkein käyttämättö-
mänä mummon jäämistöstä. 

ALMA-TÄDIN kasvot olivat täynnä pientä, hienoa 
ryppyä. Silmäkulmissa oli kunnon vekit paljosta 
hymyilemisestä. Elli-tädin ryppyvoide oli kattilas-
sa sulatettu voi. Ensiksi rypytimme piirakat kes-
keltä ylös ja keskeltä alas, sudimme ne voilla ja su-
jautimme pellit uuniin.

NUOREMPANA MINULLA oli vaatteiden lisäksi rypys-
sä myös otsa, usein suupieletkin alaspäin. Ne olivat 
niitä ihmiseksi kasvamisen kivuliaita aikoja. Silloin 
ei paljon naurattanut, oli jatkuva maailmantuska 
niskassa oman elämän maanvyöryjen lisäksi. Ja kai 
sitä myös kuvitteli olevansa otsa rypyssä jotenkin 
uskottavampi henkilö, jonkin sortin älykkö.  Kun 
sitten harjoittelin vähän yli parikymppisenä Car-
lo Goldonin näytelmää Majatalon emäntä, ohjaa-
ja sanoi putsaavansa ensiksi maneereiksi kasvavat 
tavat pois ja teippasi palan putkiteippiä otsaani. 
Kuukauden kuluttua kulmien kurtistelu oli poissa.

MIEHELLÄNI JA minulla on suhteellisen suuri ikäero. 
Kolmisenkymmentä vuotta sitten se tuntui ympä-
ristöstä taatusti suuremmalta kuin nyt.  Silloin mi-
nä olin se nuori vaimo, joka silitti ryppyiset liinat 
vasta pöydässä, huolettomasti suihkupullosta vet-
tä ruiskimalla. Lakanoiden mankelointi ei maistu-

nut ja silitettävien paitojen sijaan suosittelin mie-
helleni t-paitoja.

ELÄMÄ TASAA puntit. Nyt minullakin on mummon 
kädet, mutta miehellä edelleen samat soittajan-
sormet kuin kolme vuosikymmentä sitten. Vahvat 
kortisonivoiteet ovat tehneet käsieni ihon haperok-
si. Ja kun seison kylpyhuoneen peilin edessä, näen 
kaulani vuosirenkaat. Eräänä päivänä huomasin, 
että leuan alle on ilmaantunut ylimääräistä nah-
kaa, aivan selvä heltan alku. Valokuvissa paikalla-
ni näyttää istuvan äitini. 

KUN TALVI kiskoo minut kuivuriinsa, kasvoni ovat 
samaa sävyä lumen kanssa ja uurteet talvipäivän 
kelmeässä valossa kuin hiilellä piirretyt. Lapsena 
laskin mäkeä ja nuorena rahoja, mutta keski-iässä 
jätän ryppyjen laskemisen muille.  Ihoa hoidan nyt 
ensimmäistä kertaa kunnolla, mutta ettäkö tahtoi-
sin luopua rypyistäni? Ehei! Rypyt ja ikääntymi-
nen ovat etuoikeus, joita ei suoda kaikille. 

Rypyssä

Lapsena laskin mäkeä ja nuorena rahoja, mutta ryppyjen laskemisen jätän muille.
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