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Venetsia on ruuhkaisimmillaan kesällä. Syksyllä yhdellekin hengelle löytyy helposti pöytä upealla näköalalla. Se
onkin sitten toinen juttu, miten
siitä osaa nauttia ilman seuraa.

Pöytä yhdelle
Mitä onnellisuus on – ja voiko sitä kokea
yksin? Tuntuvatko elämykset miltään
ilman kumppania? Lappilainen toimittaja
lähti etsimään vastauksia rakkauden
kaupungista. Sonja HuHtaniSka, teksti ja kuvat
”On ihmisiä, jotka elävät onnellisina
siitä tietämättä.”
Marquis De Vauvenargues

H

uh helekatti. Kyhjötän silmät
turvonneina lentokenttähotellin sängyn reunalla ja
syön riisifruttia limsapullon korkilla.
Kello on 03.35 torstaiaamuna. Olen nukkunut vain kolme tuntia ja näytän asiaankuuluvan karmealta.
Ei se mitään, kukaan ei ole katsomassa. Tänään(kään) ei tarvitse tihkua seksiä.
Olen aloittamassa viisi päivää kestävän
ihmiskokeen. Aion matkustaa Venetsiaan,
yhteen maailman romanttisimmista kaupungeista. Teen sen yksin, pitkästä parisuhteesta eronneena.
Matkani on tarkoitus olla niin sanottu
mää-matka. Mää-matkat ovat kuin häämatkoja, paitsi että niillä juhlistetaan suhdetta
omaan itseen, tehden ainoastaan asioita,
joita itsellä huvittaa.
Käsitteen on luonut supersuosittu sinkkubloggaaja ja kirjailija Henriikka Rönkkönen, 32. Ylen aamu-tv on jo nimittänyt
hänet Suomen johtavaksi sinkuksi. Ilmeisesti sellainenkin on oltava.
Olen seurannut Rönkkösen värikästä ja
viriiliä sinkkublogia jo yli vuoden, erostani lähtien. Rönkkösen asennetta on pakko ihailla. Hän vaikuttaa niin tyytyväiseltä, vaikka on ollut sinkkuna jo seitsemän
vuotta.
Minäkin haluan olla tyytyväinen. Ei,
enemmän. Haluan olla onnellinen. Haluan oppia nauttimaan arjesta ja elämyksistä, vaikka niitä ei olisikaan enää kukaan
jakamassa.
Mutta onko se mahdollista? Sitä Lapin
tyttö lähtee Venetsiaan selvittämään.

JOs JOtAKIN aikoo tavoitella, täytyy tietää,

mitä se pohjimmiltaan on.
Etsin vastausta onnellisuusprofessori Markku Ojasen tuotannosta. Eräässä
teoksistaan hän erittelee onnellisuuden
olemusta arvioimalla siihen liittyviä aforismeja yli 2 000 vuoden ajalta.
Tartun kirjaan toiveikkaana. Jos tämä ei
kasvata 29-vuotiaan sinkun perspektiiviä,
niin ei sitten mikään.
Ojanen luonnehtii onnellisuutta tilaksi,
jossa ihminen ei kaipaa mitään parempaa
menneisyydestä tai tulevaisuudesta. Onnellinen ihminen on tyytyväinen siihen,
mitä hänellä on tässä ja nyt.
Vau. Se kuulostaa niin yksinkertaiselta.
Taidamme kuitenkin jokainen tietää,
kuinka vaikeaa ihmisen on elää tässä ja nyt,
nauttien kulloinkin kuluvasta hetkestä –
varsinkin, jos elämässämme on ollut onnellisempia aikoja.
Selailen onnellisuusprofessorin teosta.
Nobel-palkitun kirjailijan, George Bernard Shawnin mietelmä kiteyttää ongelman osuvasti:
”Onnettomuuden tunne johtuu siitä, että ihmisellä on aikaa aprikoida, onko hän
onnellinen vai ei.”
Ojanen asettuu samalle kannalle. Hänen
mukaansa oman elämäntilanteen jatkuvasta pohdiskelusta ei ole ihmiselle hyötyä,
vaan pikemminkin vahinkoa, sillä asioiden
hautominen on yhteydessä masennukseen.
Niinpä tietysti, aivan. Mutta entä jos ihminen ei osaa lopettaa?
Entä jos ympäröivä yhteiskunta ei anna
ihmisen lopettaa, tarjotessaan alati uusia
onnellisuustavoitteita saavutettavaksi?
KAtsElEN pImEää ja vetistä kiitorataa len-

tokoneen ikkunasta. Pian on aika lähteä.
Minua jännittää. Olen haaveillut Venetsian näkemisestä lapsesta saakka.
Mutta mitä jos unelman toteuttaminen

”Onnellinen ihminen on
tyytyväinen siihen, mitä hänellä
on tässä ja nyt. Vau. Se kuulostaa
niin yksinkertaiselta.”
yksin tekee minut entistä yksinäisemmäksi? Mitä jos aina jotakin ihanaa nähdessäni olen automaattisesti osoittamassa sitä
jollekin ja petyn tajutessani, ettei vierelläni olekaan ketään?
No, nyt on myöhäistä katua. Lentokone kiihdyttää jylisten, irtoaa maasta ja
kaartaa yläviistoon niin että vatsanpohjassa muljahtaa. Tuijotan lumoutuneena,
kuinka pääkaupunkiseudun oranssi hämähäkinseitti hehkuu mustassa maassa.

Kiitolliset kyyneleet kihoavat yhtäkkiä
silmiini. Ne muuttavat maiseman vesivärimaalaukseksi, kuin valokuvasovelluksen
taiteellinen suodatin.
Vau. Mie oikeasti uskalsin lähteä.
Kaksi tuntia myöhemmin saavun rättiväsyneenä välilaskulle Müncheniin. Kirjaudun hetkeksi lentokentän langattomaan verkkoon ja tarkistan uteliaana treffisovellus Tinderissä tapaamieni suomalaisten sijainnin.

Sovellus perustuu paikannustekniikkaan.
Se tarjoaa juttukavereiksesi ihmisiä, jotka
ovat sinua lähellä.
Enää ei ole kukaan kovin lähellä. Kaikki
ovat 1500 kilometrin päässä.
Jokin sisälläni liikahtaa levottomasti;
astuu siihen kipeään kohtaan, joka aina
narahtaa haikeasti kuin vanha lautalattia.
Nyt olen täysin omillani.
Olen liian väsynyt hermoilemaan. Kiedon kameralaukun ja repun hihnat ranteideni ympärille, jotta niitä ei kähvelletä. Käperryn penkille kyljelleni ja nukahdan heti.
VOIKO yKsIN eletty elämä olla yhtä onnel-

lista kuin jaettu? Sitä palaan pohtimaan yhä
uudelleen. Unissa, valveilla ja valveunissa.
Pelkään, että ei. Mutta ehkä minut onkin aivopesty. Joka ainoa satu ja piirroselokuva, jonka muistan lapsena kuulleeni tai nähneeni, päättyi asetelmaan: Ja he

elivät onnellisina elämänsä loppuun asti.
He. Ei hän, vaan he.
En ole ainoa, jonka päätä on peukaloitu.
Sinkkujen henkioppaan, Henriikka Rönkkösen mielestä Disney-sadut voivat olla
lapsille jopa haitallisempia kuin väkivaltaiset konsolipelit, sillä ne luovat epärealistisen mielikuvan parisuhteista ja onnellisesta elämästä – vaikutelman, että ilman
unelmien prinssiä tai prinsessaa elämässä
on tyhjiö.
Tapailen sydänalaani toiveikkaana. Tämä tyhjiö, eikö se siis olekaan todellinen?
Onko se vain tuotettu meille?
Noh, ei se nyt ihan tuulesta temmattu
ole, toppuuttelee Rönkkönen. Ihmisyyteen
kun liittyy olennaisesti läheisyyden ja hyväksynnän kaipuu, ja tuon kaipuun tyynnyttämiseksi tarvitsemme toisia ihmisiä:
ystäviä, perhettä ja kumppania.
Kumppani, sitä sinkulla ei ole. Jääkö jo-

takin silloin väistämättä puuttumaan?
Rönkkösen mielestä ei. Seksuaalista nautintoa voi löytää itsestään ja muista kanssaihmisistä, ei vain pitkäaikaisesta kumppanista. Ihastusta muistuttavia huumantunteita puolestaan voi kokea esimerkiksi
harrastuksissa, työssä ja syvällisissä ystävyyssuhteissa.
Se vaatii kuitenkin parisuhdekeskeisen
onnellisuuskäsityksen kyseenalaistamista.
– Sinkkuuteen liittyy kaukaa menneisyydestä tuleva, negatiivinen leima. Ajatus, että ilman kumppania olet vajavainen. Toivoisin ihmisten ymmärtävän, että sinkkuus
ja parisuhteessa eläminen ovat kaksi hyvin erilaista tilaa, joissa molemmissa on
hyvät ja huonot puolensa. Kumpikaan ei
ole toista parempi.
OlEN pErIllä. Vajavaisena, kenties, mut-

ta kuitenkin ehjänä.

Lentokenttäbussi jättää minut ja kantamukseni Venetsian itäosassa olevalle
aukiolle. Sitä pidemmälle veden päälle
rakennetussa kaupungissa ei autolla pääse. Sokkeloiset kadut ovat kapeimmillaan
alle metrin levyisiä.
Astelen painava rinkka selässäni Grand
Canalen rantaan. Saaren halki kiemurteleva väylä toimittaa pääkadun virkaa;
vesibussit lipuvat lakkaamatta ylä- ja alavirtaan. Koreat, rapistuvat rakennukset
kohoavat vihreästä vedestä ylväinä.
Saatan vain seistä ja tuijottaa. Auringossa kylpevä kaupunki on juuri niin kaunis kuin uskalsin unelmoida, suorastaan
edesvastuuttoman romanttinen. Tekee
mieli mennä naimisiin ensimmäisen vastaantulijan kanssa.
Jatkuu seuraavalla sivulla
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Jatkuu edelliseltä sivulta

Valitettavasti se on pulu.
Suunnistan vaatimattomaan hotelliini ja levähdän hetken kapeassa sängyssä.
Selaan Facebookista ystävieni kuulumisia ja jaan valokuvan itsestäni kanaalin
rannalla. Pääni on täysin tyhjä.
Illan hämärtyessä suunnistan ravintolaan syömään. Tarjoilija osoittaa minulle pöydän ulkoa, keski-ikäisen pariskunnan vierestä. Hän kerää vastapäiseltä paikalta aterimet pois, ikäänkuin
alleviivatakseen, että ruokailen yksin.
Tilaan pastaa ja lasillisen viiniä. Viini tarjoillaan pienessä karahvissa. Sitä
on enemmän kuin odotin, ja se maistuu
taivaalliselle.
Kotvan kuluttua huomaan, etten sittenkään illasta aivan itsekseni. Tärkeimmät ihmiset ovat läsnä – joskaan eivät
fyysisesti, vaan sisäistettyinä, minussa
itsessäni. Kesken aterian yksi heistä (se,
joka jaksaa aina olla positiivinen) puhkeaa puhumaan pääni sisällä.
– Oi Sonja, nauti nyt tästä, kun on hyvää ruokaa ja juomaa ja vieno tuuli puhaltaa kasvoille!
– Kyllä se taitaa olla ihan vaan känni
joka sieltä puhaltaa, tuhahtaa sarkastinen ääni heti perään.
Se olen selvästi minä itse. Joudun
kääntämään pääni sivuun ja puremaan
tiukasti hampaita yhteen, jotta en purskahda nauruun.
Tajuan olevani onnellinen, tässä ja
nyt. Mutta kauanko sitä kestää? Johtuuko se vain viinistä?

Venetsiassa kannattaa rohkeasti poiketa hiljaisille sivukujille, siellä on kaupungin sielu. Ainakin päivisin se on turvallista myös yksin.

”Mikään ei ole pakenevampaa ja hä-

viävämpää kuin ihmisen onni,” onnellisuusprofessori siteeraa aforismikokoelmassaan kirjailija Mika Waltaria.
Kiitos tästä, murahdan happamana.
Sillä jos Komisario Palmun ja Sinuhe
Egyptiläisen isä on oikeassa, onnen menettämistä joutuu alati pelkäämään.
Kohta kuitenkin oivallan, että juuri sitä teen – kaiken aikaa. Onnellisissa hetkissä tuntuu aina olevan sisäänrakennettuna epäilys: milloin tämä päättyy?
Yritän muistella aikaa, jolloin elin parisuhteessa. Pelkäsinkö silloin?
Ehkä toisinaan. Mutta koska en ollut
yksin, onnen kestävyys tuntui jostakin
syystä todennäköisemmältä.
Kuin tilauksesta Ojanen esittelee kirjassaan 2000 vuotta vanhan roomalaisen viisauden:
”Jokainen voi taata itselleen oman
onnensa, jos hän oppii etsimään sitä
omasta itsestään eikä ulkopuoleltaan.”
Pohdin ystäviäni ja tuttujani. Vaikuttaa siltä, että onnellisen yksinolon mahdollisuus epäilyttää muitakin. Sen verran moni on siirtynyt eron jälkeen lähes
välittömästi seuraavaan parisuhteeseen
tai vähintäänkin säätöön, kuten kevyitä
ajanviettosuhteita nykyisin nimitetään.
Miksi yksin oleminen on niin vaikeaa?
Miksi pitää säätää? Käännyn jälleen henkiopas Henriikka Rönkkösen puoleen.
Rönkkösen mukaan kyse on pelosta.
Jos ei ole valmis kohtaamaan yksinolon
mukanaan tuomia kipeitä tunteita ja
käsittelemättömiä asioita, luonnollinen vaihtoehto on etsiä rinnalle uusi
kumppani. Ihastumisen huuma hautaa

Veden päälle rakennettu kaupunki on unohtumaton mää-matkakohde. Viikon tai parin

sisällä eronneena rakkauden kaupunkiin ei ehkä kuitenkaan kannata suunnistaa.

ahdistuksen tehokkaasti alleen.
Minusta se kuulostaa hieman lyhytnäköiseltä. Rönkkönen ei moralisoi.
– Ei se huono vaihtoehto ole, jos löytää
hyvän tyypin. Mutta hirmu vähän yleensäkin puhutaan siitä, että elämään kuuluu tietty määrä ahdistusta ja surua. Ei
meistä kukaan lopulta pääse karkuun sitä, mitä pelkää.
Eipä kai. Mutta Venetsian kaduilla minus-

ta tuntuu siltä kuin olisin päässyt, ihan
vähän.
Jokaisen nurkan takana on uusi mykistävä maisema, jota jähmetyn ähkäisten
tuijottamaan. Vietän koko matkan koluten kaupunkia kameran kanssa. Olen
omituisen levollisessa, rakastumisen aiheuttamaa euforiaa muistuttavassa mielentilassa.
Ajantajuni katoaa ja unohdan olla yksinäinen. En kaipaa ketään jakamaan näkemääni.
Minä näen. Se riittää.
Mutta lopulta kohtaan Heidät. Heidät,
joita eniten pelkään.
Onnelliset.

He istuvat vihreänä hehkuvan kanaalin
reunalla, aivan kylki kyljessä. Nuori nainen
nojautuu miehen puoleen ja yrittää saada
tämän katsomaan itseään. Mies kääntää
ujosti kasvonsa pois.
Sama leikkisä ele toistuu monta kertaa.
Molempia naurattaa.
Pariskunnan vuorovaikutuksessa ei ole
mitään laskelmoitua. He eivät esiinny kenellekään. Istuessani ohilipuvan vesibussin keulassa näen jotakin, mitä muiden ei
ole tarkoitus nähdä.
Hetki on erittäin koskettava. Odotan
niskat kyyryssä, että yksinäisyys jysähtää
päälleni, musertaa minut alleen kuin sentimentaalinen satamakontti.
Kohta se tulee... Ihan kohta...
Mutta ei se muserrakaan. Se vain hipaisee ohimennessään.
Huomaan hymyileväni: muistan, miltä
tuollainen onni tuntuu. Ehkä joskus koen
sen vielä uudelleen.
Lopulta on aika palata Suomeen. Lähden

Venetsiasta haikeana, mutta tyytyväisenä.
Ihmiskoe on osoittanut, että elämyksiä voi
kuin voikin kokea myös yksin.

Mutta ollessani junassa, kolmen tunnin
päässä Rovaniemeltä, tajuan yhtäkkiä ettei onnistunut elämysmatkani muuta mitään arjessani. Kukaan ei ole odottamassa
minua kotona.
Sen sijaan elämä tulee asettumaan tuttuihin uomiinsa: aamulla menen töihin,
iltaisin tapaan ystäviä ja perhettä tai käyn
lenkillä ja puuhailen muiden harrastusteni
parissa. Yöllä käperryn yksin nukkumaan
jättimäisen parisängyn reunaan kuin katkarapu joka on huuhtoutunut valtameren
rantaan.
Vajoan refleksinomaisesti itsesääliin. Miten hirveä kohtalo minua odottaakaan, yksin tuossa parisängyssä! Nojaan otsaani
junan ikkunalasiin kuin megatähti melankolisessa musiikkivideossa.
Yritän lievittää tuskaa kirjoittamalla
viestejä ihmisille, joista pidän. Kyselen,
mitä kuuluu. Käyn useaa keskustelua yhtä aikaa. Mutta se ei auta. Olen edelleen
rauhaton.
Miksi, kysyy merkillisen tyyni, vieras ääni jostakin aivojeni uumenista. Miksi olet
niin rauhaton?
Rypistän otsaani.
Niin, miksi? Jos voin olla onnellinen kaupungissa, jossa en tunne ketään, miksen
voisi olla onnellinen kaupungissa, joka on
täynnä minulle tärkeitä ihmisiä?
Alan laskeskella: olen sinkku, mutta en
ole yksin. Itsellisen naisen elämysmatkallani jaoin useaan otteeseen kuulumisiani
Facebookissa, saaden valtavasti rohkaisevia tykkäyksiä ja kommentteja ystäviltä ja
tutuilta. Kotikaupungissani minua odottaa työ, jota rakastan ja mielekkäitä harrastuksia.
Joten mikä tässä mättää? Sekö, että olin
suunnitellut elämäni menevän eri tavalla?
Sekö, etten pysty tunnistamaan onnellisuutta, koska se ei tule siinä muodossa,
jossa oletin sen tulevan?
Jähmetyn. Hetkinen. Tarkoittaako tämä, että olen onnellinen – tajuamattani?
Tyhjä junavaunu ei vastaa. Odottamattoman oivalluksen tuottamat jatkokysymykset saavat pääni pyörälle.
Kuinka pitkään tätä on jatkunut? Mitä
tämä merkitsee? Tietävätkö muutkin, että näin voi käydä?
Ja, koska ihminen ei mahda itsellensä
mitään:
Milloin tämä päättyy?

