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Sonja=haastattelija, Maiju=haastateltava 

 

SONJA: et te ehditte käydä läpi sitä 

MAIJU: Me ehdittiin käydä läpi sitä joo, ja totta kai sen sairauden aikana, 

mä muistan, esimerkiksi äiti, mä oon koko ikäni, mä muutin 21-vuotiaana pois 

kotoo, niin harrastettiin iltalenkkejä ennen nukkumaanmenoo äitin kanssa, 

käsikynkkää käveltiin tuolla pitkin [eteläsuomalaisen kaupunkimaisen kunnan 

kaupunginosan] katuja, oollaan puhuttu kaikki maailman asiat hänen kanssaan, 

ja tota, mä muistan, sillon kun hän sairastu, tai siis siinä syövän 

loppuvaiheessa, kun ne hoidot oli lopetettu niin, me käveltiin, ne asu 

[eteläsuomalaisessa kaupunkimaisessa kunnassa], niin me käveltiin siinä 

[edellä mainitun kunnan] hautausmaalla, kun äiti oli omalla tavallaan kauheen 

fiksu niin, mä en koskaan ajatellutkaan että hän katsoo omaa hautapaikkaansa 

siellä, meillä ei ollu sukuhautaa täällä, niin hän sano, että mennään katsoon 

tuttujen hautoja, niin me etsittiin siellä, sit kun siellä on uus hautausmaa 

ja vanha, niin se vanha on hirveen kaunis, se uus on kauheen kolkko, niin me 

puhuttiin siitä alueesta ja katsottiin kaikkia puita ja paikkoja ja näin, 

niin jälkeenpäin tajus vasta että se katto sitä omaa paikkaansa (alkaa 

itkeä), ja sit se oli isälle antanu semmosen toivomuksen että hän haluu 

päästä sinne vanhalle hautausmaalle, ja sinne hän sitten pääsi semmosen 

koivun alle, että ihan kaunis paikka, että se oli äidin tarina ja se oli, 

niinkun huomaat vieläkin että se on hirveetä, se on ihan hirveetä kun 

ajattelee että kakstoista vuotta ja aina vaan jaksaa näin tunteella suhtautua 

siihen, että ei kauhean mielellään edes, en mä nyt siitä voikkaan kaikkien 

kanssa puhua, ja mietin tätäkin että voinksmä nyt näin antaa tän haastattelun 

kun mä aattelin että jos kirjottaa, niin se on helpompaa, niin mähän oon 

kirjottanu omaan elämääni liittyvistä vaikeista aiheista semmosia 

päiväkirjoja, että mä puran sillä lailla sitte... 

SONJA: mitä asioita te kävitte läpi kun keskustelitte äidin kanssa sitte 

MAIJU: siitä kuolemasta 

SONJA: niin kuolemasta 

MAIJU: no tietenkin mä kysyin että pelottaaks sitä se kuolema, ja sitä hän 

sano, että ei hän osaa sitä pelätä, että kun hän oli hirveen uskovainen niin 

hän ajatteli ja niin minäkin ajattelen että meillä on joku toinen elämä missä 

ei oo kipuja eikä kärsimyksiä eikä riitoja, että on hyvä olla siellä, että se 

oli, kuvitteli että se on semmonen pumpulimaailma missä on ihanaa, että sitä 

me käytiin läpi, ja tosiaan niistä lapsenlapsen ikävästä mistä se puhu, mutta 

ei me sit sen enempää siitä, 

sen syvällisemmin menty siihen, 

SONJA: puhuitteks te sun elämästä sitten, että miten sä pärjäät  

MAIJU: ei, ei, koska kyllä hän sano, että mä olin naimisissa sitten jo, 

vaikka mun ongelma on ollu se että me ei olla saatu lapsii (alkaa itkeä) ja 

hän tiesi että se on ollu mulle ikävä asia, raskas asia, mutta en mä oo 

koskaan oikein sitäkään koskaan sitäkään antanu hänelle painolastiksi koska 

kun hän sairasti sitä syöpää niin mä ajattelin että, mä olisin halunnu puhua 

siitä oikein syvällisesti, mut mä en halunnu rasittaa hänen mieltään, kun 

hänellä oli niin raskasta ittensä kanssa, mun isä oli kauheen vaikee, sekä 

kiltti että kauheen ilkee, eikä osannu aina ihan välttämättä olla semmonen 

oikeenlainen tukihenkilö siellä, ja kun me oltiin muutettu jo pois kotoo ja 

en mä sit halunnu puhua omasta elämästä sen enempää, vaikka jäi joitakin 

asioita mitä ois halunnu paljastaa, niin mä ajattelin että parempi jättää ne 


