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Vanha mies päättää toistaa yli kuudenkymmenen vuoden ta-
kaisen matkansa, vielä kerran, ei nostalgisesti, mutta uteli-
aasti. Miten maisemat ovat muuttuneet? Onko talvisodan ai-
kainen talo paikallaan ja keitä siellä nyt asuu? Onko Djur-
sholmin maineella edelleen konkreettista katetta vai onko 
ruotsalaisten sinnikäs pyrkimys kohti tasa-arvoa onnistunut 
muuntamaan entisen yläluokan esikaupungin medel-svens-
sonin ulottuvilla olevaksi lähiöksi? Onko idyllin ja katas-
trofi n ristiriita vieläkin olemassa?

Djursholmstågetin lähtöpaikka on siirretty keskustan 
Humlegårdin puiston laidalta Itäiselle asemalle. On 
pakko käyttää metroa. Juna löytyy parin (suomen-

ruotsiksi tehdyn) kyselyn, ynseähköjen vastausten ja jyrkäh-
köjen portaikkojen takaa. Se on yhtä ruskea kuin ennen 
ja auttamattoman vanhanaikainen. Vasemmanpuoleinen lii-
kenne vahvistaa vaikutelmaa. Jäikö projekti kesken, se jossa 
nuori Olof Palme ansaitsi poliittiset kannuksensa ohjaamalla 
ruotsalaiset kulkemaan pitkin oikeaa laitaa ja ajattelemaan 
vasemmistolaisesti? Säilytettiinkö vanha tilanne konservatii-
visen herrasväen painostuksesta vai oliko syynä rahapula?

Onneksi asemien nimet ovat ennallaan. Osoitteen hän 
muistaa vanhastaan. Kävelyreitti on tuttu, mutta vain peri-
aatteessa. Yksityistaloja, eteen vedettyjä verhoja, aitojen suo-
jaamia pihoja, pelkin numeroin merkittyjä portteja, varkaita 
pelkääviä omistajia. Silloin tällöin ohi liukuu auto, ei enää 
Buick tai Ford Lincoln, vaan Mercedes tai BMW. Mutta 
missä ovat ihmiset, iloisesti hälisevät koululaiset, juoruilevat 
rouvat puuhkineen, hilkkapäiset apulaiset ostoskasseineen, 
junalle kiiruhtavat herrat salkkuineen? 

Asukkaiden omat reviirit kertovat huolenpidosta ja vau-
raudesta, mutta yhteisillä alueilla näkyy merkkejä välinpi-
tämättömyydestä: mainoslehtiä ja muuta roskaa, hoitamat-
tomia tienvarsia, rakentamattomia tontteja ja savisia oiko-

polkuja. Eivätkö puheet ruotsalaisen kansankodin tasa-ar-
vosta ja kontrollista pidäkään paikkaansa? 

Lapsuusajan tasamaa on muuttunut kumpuilevaksi. 
Mäennyppylät ovat jyrkentyneet. Matka on pidentynyt. Ei-
vätkö puheet iän pienentävästä vaikutuksesta lapsuusajan 
mittasuhteisiin pidäkään paikkaansa? 

Kenkä alkaa hiertää, hengitys tihentyä ja usko horjua. 
Lopulta oikea osoite löytyy. Mutta missä on talo? Missä 
ovat jyrkkäkattoinen vinttikerros, punainen tiilikate, pieni-
ruutuiset ikkunat ja vihreät luukut, valkea rappaus ja tumma 
puu, luonnonkivistä muurattuun sokkeliin piilotettu auto-
tallin ovi, viime vuosisadan vaihteen turvallinen arkkiteh-
tuuri? Paikan on vallannut !%&#-luvun tunteeton lättähattu, 
jonka arkkitehtuuri syntyi kuolleena eikä kukaan jäänyt kai-
paamaan.

Reaktio täyttää kaikki turhautumisen tunnusmerkit. Hän 
istahtaa naapuritalon kiviaidalle ja on juuri riisumaisillaan 
toisen kenkänsä, kun portista ilmestyy ensin koira, sitten 
hihna ja lopulta muodikkaaseen lenkkiasuun sonnustautunut 
daami. Voinko auttaa herraa, tämä kysyy varautuneesti. Minä 
tässä vain, mies aloittaa, keskeyttää ja jatkaa kysymällä pää-
seekö kaupunkiin bussilla, kun junalle on niin hel – anteeksi 

– pitkä matka. Kyllä pääsee, mutta se kulkee vain kerran 
tunnissa ja on juuri mennyt, vastaa nainen. Oliko äänensä-
vyssä hitunen voitonriemua ja en fi nne igen-tyyppistä hal-
veksuntaa vai kuuliko hän väärin? 

Kotimaassa joku kertoo, että rataa on siirretty kilometrin 
verran poispäin hänen talvisodan aikaisesta sijaiskodistaan. 
Ehkä talon purkaminen, kävelymatkan pidentyminen ja 
pääteaseman siirto pois keskustasta ovat osa sosiaalidemo-
kraattien pirullista suunnitelmaa, jonka tarkoituksena on 
muistuttaa Djursholmin herrasväkeä siitä, kenellä on valta 
maassa. 
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Lopuksi jaan ihmiskunnan rohkeasti kahteen osaan. 
Toiset hakevat vieraista maista samanlaisuuksia. 

He huudahtelevat yllättyneinä että katso, tuo mies on 
ilmetty Aapo-setä nuorena, tuon naisen nokka tuo mieleen 
meidän talonmiehen akan, nuo lapset mekastavat ihan kuin 
Irkun ja Valtterin huonosti kasvatetut kakarat sukujuhlilla 
viime kesänä, kaukaa katsottuna tuo talo muistuttaa kirkon-
kylän uutta supermarkettia, tai että ilman turhia mausteita 
tämä makkara vetäisi vertoja vaikka hookoon siniselle. Heitä 
Suomessa on paljon. 

Toiset etsivät erilaisuuksia. He ihmettelevät uteliaasti 
mistä kulttuurista mahtaa olla peräisin tuon miehen eksoot-
tinen profi ili, miksi nuorten naisten käytös ja pukeutuminen 
poikkeavat siitä mihin me olemme tottuneet, ovatko kadulla 
kerjäävät lapset todella niin köyhiä kuin miltä he näyttävät, 
mitä varten kaupungissa on niin paljon pilvenpiirtäjiä vaikka 
sähköt ovat vähän väliä poikki eivätkä hissit toimi, tai mistä 
johtuu että tarjoilijaa joutuu odottamaan vain viisitoista se-
kuntia eikä viisitoista minuuttia niin kuin meillä. Heitä Suo-
messa on vähän. 

Samanlaisuuksien etsijä – ja löytäjä, sillä tuttuutta on 
kyllä tarjolla kaukaisimmissakin maailmankolkissa – saattaa 
ajanpitkään ryhtyä kuvittelemaan, että pohjimmiltaan ih-
miset todella ovat ja ovat aina olleet samanlaisia kuin meidän 
kylässä. Biologisesti tämä on tietysti totta; kaikilla on raajoja, 
pää ja useimmilla myös aivot. Asenne voi johtaa itsetarkoi-
tukselliseen konservatiivisuuteen, fatalismiin ja (väärään) tur-
vallisuustunteeseen. Ja katastrofeihin, sitten kun erilaisuus 
ja sen seuraukset eivät enää ole vain turistimatkojen ekso-
tiikkaa, vaan osuvat omaan nilkkaan. Uskallan arvella, että 
maaseudulla ja EU-vastustajien joukossa (ja Yhdysvalloissa) 
heitä on enemmän kuin kaupungeissa ja EU-kannattajien 
joukossa (ja Euroopassa). 

Erilaisuuksien etsijä – ja löytäjä, sillä vierautta on 

kyllä tarjolla ihan lähelläkin – huomaa tuota pikaa, että ih-
misten arvoja ja aikaansaannoksia muokkaavat voimat ovat 
enemmän kulttuurisia kuin geneettisiä. Asenne voi johtaa 
edistyksellisyyteen, kehitysoptimismiin ja joustavuuteen. Us-
kallan arvella, että kaupungeissa ja EU-kannattajien joukossa 
(ja Euroopassa) heitä on enemmän kuin maaseudulla ja EU-
vastustajien joukossa (ja Amerikassa). 

Mitä mieltä olen itse? Siihen perustuen mitä yllä 
olen kirjoittanut, oletan lukijan arvelevan, että 
totta kai mies pitää itseään erilaisuuksien etsijänä. 

Mutta ei asia niin yksinkertainen ole. Parhaimmillaan sa-
manlaisuuksien etsijä voi edustaa juurevaa realismia, jatku-
vuutta ja perinteiden kunnioittamista. Pahimmillaan erilai-
suuksien etsijä voi edustaa haihattelevaa idealismia, muutok-
senhalua ja muodikkuutta. Niin että olkaa varuillanne ja vält-
täkää yleistyksiä. Jokainen ihminen, jokainen inhimillinen 
tapahtuma ja aikaansaannos, on tilannekohtaisen harkinnan 
arvoinen.
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