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Eppu

Keskellä elämää

K

Kuva anna Nuotio

Eppu Nuotio 
on Hiittisissä ja 
 Berliinissä asuva 
kirjailija ja kolmen 
lapsen äiti.

Kuka

olumnistipestini aluksi on syy-
tä esittäytyä. Täytän helmikuus-
sa viisikymmentä vuotta, ja viime 
aikoina ajatukseni ovat alkaneet 

luiskahdella yhä useammin taaksejääneisiin 
vuosiin. Puoli vuosisataa ei tunnu ikänä mui-
ta vuosia kummemmalta, enkä kärvistele min-
kään sortin vanhenemiskriisissä. Ainoastaan 
ajan luonne ihmetyttää: lapsena tuntikin oli 
pitkä aika, mutta nyt vuosi valuu käsistä no-
peammin kuin hiekka. Ja lähes kaikesta on vä-
hintään kymmenen vuotta. 

Viidessäkymmenessä VuodessA ih-
misen elämässä on ehtinyt tapahtua kaiken-
laista: on muutettu asuinpaikkaa ja työtä, saa-
tu lapsia ja huomattu heidän kasvaneen itseä 
viisaammiksi. on remontoitu taloja ja luovut-
tu niistä. on naurettu silmäkulmiin rypyt ja 
surujen sakeaa maljaakin on pitänyt jo mais-
taa moneen kertaan. kai sitä jotakin on oppi-
nutkin, mutta ihmeesti sitä on jaksanut myös 
hakata päätään seinään. Vieläpä samaan sei-
nään. sellainen ihminen näkyy olevan, etsii 
seinän sieltäkin missä sitä ei ole.

olen iloinen keski-ikäisyydestäni. nuo-
ruus ei ollut pelkästään ”seikkailu suunnaton” 
vaan suurimmaksi osaksi epävarmuuden vä-
rittämää poukkoilua ja alakuloista haahuilua. 
sitä halusi niin kovasti olla hyväksytty ja ra-
kastettu, että suostui alinomaa aidanseipääksi 
ja hukkasi miellyttämishalussaan ensin kom-
passista neulan ja lopulta koko kompassin. 
Vasta nyt olen antanut itselleni anteeksi nuo-
ruuden ja sen, kuinka huonosti osasin pitää it-
sestäni huolta. lyhyesti sanottuna nuoruudes-
sani parasta on se, että se on takana. 

ihAilen Tämän päivän nuoria sekä heidän 
rohkeuttaan ja kykyään sukkuloida maailmo-
jen välillä, mutta itse liputan vuosien karttu-
misen puolesta. Vanheneminen ei ole häpeä, 

se on lahja. olemme vielä elossa! Pää toimii 
vielä ja jalat kantavat kevyesti elopainon. ym-
pärillämme on meitä vanhempia ja meitä pal-
jon nuorempia, olemme keskellä elämää.

keski-ikä on hyvä. nyt tiedän kuka olen ja 
mikä olen ja mitä haluan elämässä tehdä. Tun-
nistan heikot kohtani ja sen, mihin minun ei 
kannata ryhtyä. Voin paljastaa sen teille tässä 
äkillisessä avoimuuden puuskassani: olen sur-
kea kokouksissa istuja eikä minusta olisi polii-
tikoksi. on yhteinen etu, etten heittäydy eh-
dokkaaksi enkä leiki päättäjää.
 
olen iloisesTi keski-ikäinen kirjailija, äiti 
ja vaimo ja tuore kolumnisti. elämä on laskos-
tanut kasvoni,  vartalossani on hieman Paasi-
kiven patsasta ja paljon sukuni naisia. kiskon 
perässäni geeniperimääni ja olen siitä ylpeä. 
en taatusti mahdu ihannenaisen muottiin, 
mutta muottihan onkin sarjatuotantoa var-
ten. minä olen mieluummin oma epätäydel-
linen itseni, vikoineni kaikkineni. Ja niitä on 
muuten niin paljon, etteivät ne mahtuisi ko-
lumniin vaan vaatisivat kokonaisen iijoki–sar-
jan. en siis vaivaa teitä niillä jatkossakaan, sil-
lä tehän tunnette minut jo. Tavataan pian.


