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katu allasi kasvaa
murtaa oman kuorensa
kuoriutuu kohmeesta

sen ylös kurkottavia kämmeniä    
 
raapivat kulkupelien karkeat pohjat
kunnes muistavat   ikiliikkujat
pysähtymisen suloisuuden

autojen jähmettyneet ruhot 
seisahtuneina   takakonteissaan kosteus
ja pohjinaan tuore multa
seisovat näillä tienoilla 
rikkovat koneiden virtoja
onko näin ollut aina      
 
kumpuja kadun maastoissa 

Lähdetään kulkemaan.
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the street beneath you grows  
breaks its own shell  
hatches from its rime 
 
its upwardly stretching palms  

scratch the rough undercarriages of vehicles 
until they remember    those perpetual motion machines 
the sweetness of stopping  
 

the petrified corpses of cars 
stalled   humidity in their trunks 
and fresh soil as their undercarriage  
they idle around these parts  
breaking   machinic currents  
has it always been like this 

mounds  in the terrains of the street    

Let’s start walking. 

Translation: Tom Snellman
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Pysähdytään 
tunnen raitiovaunun kolinan kylkiluissani
luudun tähän
kenkien pohjista kasvaa juuria   
jotka tunkeutuvat asvaltin raoista
kohti maanalaisia metrotunneleita
missä sinun juuresi kulkevat?
ehditkö vielä juurtua? ehdinkö… 

Näin kuroteltaisiin toisiamme kohti kasveina. Sillä tiestithän, että juuri 
on kasville se, mikä pää on eläimelle. “Juuret tekevät maaperästä ja 
maanalaisesta maailmasta henkisen kommunikaation tilan.” italialainen 
filosofi Emanuele Coccia kirjoittaa. Mietin tässä kohdassa aina huone-
kasvejani. Päät ruukkuihin työnnettyinä. Vierekkäin samalla hyllyllä 
kiertävät kehää. Yrittävät niin kovin päästä toisilleen kertomaan, eivätkä 
ikinä saa kiinni. Multia vaihtaessa voi huomata kuinka paljon heillä olisi 
ollut asiaa.  

Annan hetken ajatukselle. Kengänpohjistani virtaavat juuret kuin virta-
piuhat. Yritän välittää niiden kautta viestejä vastaantulijoille.
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We stop 
I feel the tram’s clanking in my ribs  
I ossify into place 
roots   growing from the soles of my shoes 
that push through the cracks in the pavement  
toward underground train tunnels  
what path do your roots take?  
do you still have time to take root? do I still have time… 

This is how we would reach toward each other as plants. Because you 
do know that roots are for plants what the head is for an animal? “The 
roots make the soil and the underground world a space for spiritual 
communication,” writes the Italian philosopher Emanuele Coccia. At 
this point I always think about my houseplants. Their heads stuffed 
into flowerpots. Going round in circles, side by side on the same shelf. 
Trying so hard to reach each other but never making a connection. 
Changing the soil, you can see how much they would have had to say. 
 
I dedicate a moment to my thoughts. Roots flow out of my soles like 
power cables. Through them, I try to transmit messages to passers-by. 
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Pohdintoja suoruudesta… 

Brittiläis-australialainen feministinen kirjailija Sara Ahmed 
kirjoittaa kirjassaan Queer Phenomenology suuntautumatto-
muuden voimasta. Hän aloittaa suunnan etymologiasta ”suunta 
(direction), ohje, suuntaus”. Polkuja, joita seurata, tai ohjeita siitä, 
missä, miten ja mitä. Suunta, joka vie meidät jonnekin, edellyttää, 
että seuraamme etukäteen piirrettyä linjaa. ”Suoran (straight)” 
etymologia liittyy ”suorana olemiseen (being straight)” tai suo-
raan asiaan pääsemiseen.  ”Suunnan käsitteeseen sisältyy suoruu-
den käsite”, Ahmed kirjoittaa. Suoraa linjaa seuraamalla voi olla 
mahdollista tulla suoraksi, jotenkin toteuttaa suoruutta, olla suo-
ra. Kun ei poikkea missään vaiheessa. Ahmed kuitenkin painottaa 
polulta poikkeamisen tärkeyttä. Kulkea pitkin reittejä, joita ei ole 
ennen kuljettu ja joita ei ehkä voi myöhemmin kulkea. Sillä miten 
joku olisi voinut ennalta tietää, mikä reitti olisi toiselle paras? Joh-
taisi sinne, minne tahdot tai mitä tarvitset. Vain ennalta päätettyjä 
määränpäitä kohti mentäessä, kannattaa valita suoria teitä. Kenen 
päättämiä? Kenen ennalta kulkemia? Ja minkä kuljettamana?
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   Reflections on straightness… 

The British-Australian feminist author Sara Ahmed writes about the 
power of disorientation in her book Queer Phenomenology. She begins 
with the etymology of direction. Directions can be paths to follow or 
instructions about where, how and what. A direction to take us some-
where requires us to follow a line drawn in advance. The etymology 
of “direct” relates to “being straight” or getting straight to the point. 
“Within the concept of direction is a concept of straightness”, Ahmed 
writes. To follow a line might be a way of becoming straight, by not 
deviating at any point. Ahmed, however, emphasises the importance of 
deviating from the path. Of taking routes previously untrodden, which 
might not be possible to tread upon again. Because how could some-
one know in advance which route is the best for someone else? Which 
one would lead to what the other person wants or needs. Straight lines 
should only be chosen when heading towards predetermined destina-
tions. Destinations determined by whom? Lines trodden by whom? 
And driven by what? 
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asvaltti kukkii 
sen annetaan jäädä aloilleen 
rönsyillä rauhassa
ja hoitamattomana kasvaa 
kiemurrella kadunkulmien lyhtypylväiksi

Missä olet juuri nyt? Mihin olet matkalla ja haluatko päätyä sin-
ne? Valitse seuraavaksi reitti, jota pitkin et ole vielä kulkenut. 

Eikä kulku aina ole helppoa tai tasaista, eikä varmastikaan mutka-
tonta.
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the asphalt blossoms 
it is left in peace 
to sprawl  
and unkempt to grow  
meander into lamps on street corners        

Where are you right now? Where are you headed and is it where you 
want to end up? Next, choose a route you have never taken yet. 

It doesn’t always have to be easy or smooth, and definitely not straight-
forward. 
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Jatkaisin kulkemista ja kysyisin asvaltin peittämältä kadulta: onko allasi 
multaa, saavatko madot kiemurrella sisuksissasi? Tekisin mielessäni 
rakoja. Vapauttaisin madot – tai päästäisin kovalta kadulta sukeltamaan 
mullan sekaan. Antaisin matojen möyhiä paljastunutta maata, päästäi-
sin ne omiin puuhiinsa, omaa osaansa toimittamaan. Lopulta minut 
vapauttamaan.

Yhdessä matojen kanssa pitäisimme huolta, että katujen raoista kasva-
vat villiköynnökset saisivat vallata teitä ja talojen julkisivuja. Rauhassa 
kasvattaa juuriaan ja kurottaa lähettämään viestejä toisilleen. 

Sallittaisiin ympärillemme enemmän sellaista puhetta, jota emme 
ymmärrä. Annettaisiin muillekin tilaa kulkea hajamielisesti. Kukasta 
kukkaan. Harhailevat pölyttäjät, kaupungin kukkien yltäkylläisyydestä 
juopuneina keskellä päivää, kokoontuisivat yhteen paistattelemaan: kar-
nevaaleja, shakkilautoja, lukupiirejä ja rakastajiaan. Tätäkö niin kovin 
pelätään, kun päivästä toiseen ajellaan tienvarret autioiksi?
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I would continue walking and  ask the asphalt-covered street: is there 
soil beneath you, are worms allowed to wriggle in your insides? I would 
create cracks in my mind. I would set the worms free, or let them off 
the hard street to burrow into soil. I’d let the worms aerate the revealed 
earth, I’d let them get on with their thing,   fulfil their task. To finally set 
me free. 
 

Together with the worms, I’d make sure that the wild vines growing 
through the pavement cracks   could take over the roads and the building 
façades. They could grow their roots in peace and reach out to send 
messages to each other. 
 
 
We   could allow more talk   around us that we don’t understand. We’d 
give others room to wander absent-mindedly. From blossom to blos-
som. Meandering pollinators, drunk in the middle of the day on the 
bounty of the city’s flowers, would gather to make merry: carnivals, 
chess boards, book clubs and lovers. Is this what we fear so much when 
we cut down and desolate the road verges day after day? 



11

mitään ei jätetä tekemättä 
ei kiveä kääntämättä
kadunkulmaa kiertämättä
ei jätetä aloilleen
ei anneta levätä
on liikaa piirretty rajoja
kielloilla kahlittu tiloja

kaikki samaa kulmaa samaa kiveä
kaikki samaa tilaa ilman rajoja missä levätä

mitään ei jätetä tekemättä 
ja samaan aikaan kaikki
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nothing is left undone  
no stone unturned  
no street corner unexplored  
nothing may stay still  
nothing may rest  
too many boundaries have been drawn  
too many spaces shackled with injunctions 
 
it is all the same corner the same  stone  
the same space with no boundaries where one can rest 
 
nothing is left undone  
and at the same time everything 
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Emanuele Coccia puhuu mielen metamorfoosista, ajatuksiemme 
välillä vaihtuvasta ja sekoittuvasta materiaalista. Että mielemme olisi-
vat yhtä materian, maailmankaikkeuden, vastaantulijoiden ja seinän 
takana asuvan naapurin kanssa. Aivan kuten vesi ja ravinteet kiertävät 
ekosysteemeissä, vaihtuvat välillämme tunteet ja ajatukset. Sulautuvat, 
muovautuvat yhteen. Ehkä näin voisin kuvitella kaupunkiani mui-
den kanssa jaettuna. Kaupunkia, joka on samaa materiaa kaikkien sen 
asukkaiden kanssa. Asukkaiden, jotka ovat kaupunki. Kaupunkia, joka 
on osa samaa maailmankaikkeutta sydänsurujeni tai pöydällä lepäävän 
mandariinin kanssa. Sama kiertävä aine muuttuu ensin ravinnokseni, 
minä mandariiniksi. Tunnemme yhdessä sydämen lyönnit. Astun ulos 
ovesta ja hengitän katupölyä mandariinin sekaan. Vastaantuleva naapuri 
kysyy jotain ja lyhyen keskustelun jälkeen katupöly ja mandariinit siir-
tyvät sanojeni kautta häneen. Näin jaetaan, vaihdetaan, tunkeudutaan 
jatkuvasti toisiimme ja meitä ympäröiviin julkisivuihin. Seinät ottavat 
vastaan riemunkiljahduksia ja heijastavat takaisin kulman takana poh-
dittavia iltapäivän auringon kyllästämiä ajatuksia. 

Unohdetut kulmat muuttuvat unohdetuiksi osiksi minua. Luotaan-
työntävä katukuva saa minutkin työntämään luotani. Kun katu ei kutsu 
tai tee tervetulleeksi, naulitsee se katseeni ja sieluni maahan. Ohitan 
vastaantulijoita, silti vahingossa heihin sekoittuen ja mieluiten yhteis-
ymmärryksessä siitä, ettei kummallakaan ole mitään sanottavaa. Vain 
kengänpohjat keskustelevat keskenään. Narisevat mielenmaisemaam-
me. 

Emanuele Coccia kirjoittaa maailmasta upoksissa olon tilana. Kun elä-
mä aikoinaan nousi merestä, se keksi ja loi ympärilleen koostumuksel-
taan ja luonteeltaan erilaisen fluidisen, nesteen kaltaisen tilan. “Maailma 
on tila, jota ei voi koskaan palauttaa asunnoksi, kodiksi, siksi mikä on 
omaa ja välitöntä. Maailmassa-oleminen merkitsee vaikuttamista ennen 
kaikkea kodin ulkopuolella, oman elinpiirin ja oman ekolokeron ulko-
puolella. Maailmassa asutaan aina sen kokonaisuudessa, maailmassa, 
joka kuhisee toisia.”, hän jatkaa. Niin ilma ympärillämme kannattelisi 
meitä kuin vesi kaloja. Ja jokaisella hengenvedolla, jokaisella askeleella 
sekoittaisimme tätä perustavanlaatuisesti yhteistä. Kuinka paljon hymy 
vastaantulijalle voisikaan saada aikaan. Ja toisinaan se saakin! Perhosia 
vatsassa. Jotain välillämme liikkuu…



14

Emanuele Coccia speaks about the metamorphosis of the mind, of the 
matter that is exchanged and blends between our thoughts. That our 
minds are one with matter, the universe, passers-by and our next-door 
neighbour. Just as water and nutrients are cycled through ecosystems, 
thoughts and emotions circulate between us. They merge and meld. 
Perhaps in this way I could imagine my city  being    shared with others. 
A city that shares all of its matter with its inhabitants. The inhabit-
ants that make up the city. The city, which is an element of the same 
universe as my heartaches or the mandarin orange on the table. The 
same circulating matter turns first into my nourishment ,    I turn into 
the mandarin. Together we feel the same heartbeat. I step outside and 
inhale street dust to blend with the mandarin. I bump into a neighbour 
who asks something, and after a brief conversation the street dust and 
mandarins are transferred into her through my words. In this way we 
share, we exchange, we continually invade each other and the façades 
that surround us. The walls receive squeals of joy and  reflect back the 
afternoon-sun-soaked thoughts from someone around the corner. 

Forgotten corners turn into forgotten parts of me.  A harsh streetscape 
makes me harsh, too. When a street is not inviting or welcoming, it riv-
ets my gaze and my soul to the ground. I pass by others, still accidentally 
blending in with them and preferably in the mutual understanding that 
neither of us has anything to say. Only the soles of our shoes converse 
with each other. They creak out our mindscapes. 

Emanuele Coccia writes about the world as a state of immersion. When 
life rose out of the sea back in the day, it invented and created a fluid, 
liquid-like state around itself, different in texture and nature. The world 
is a state that can never be returned into a dwelling, a home, something 
owned and immediate. Being-in-the-world means having an influence 
primarily outside of the home, outside of one’s own habitat and eco-
niche. Coccia writes that we always inhabit the world in its entirety –  a 
world swarming with others. In this way, the air around us supports us 
like water supports fish. And with every breath, every step, we stir that 
which is fundamentally shared. How much could one achieve by smil-
ing to a passer-by? And how much one sometimes achieves. Butterflies 
in the stomach. Something moving between us…  
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kokeillaan, katsotaan muita silmiin:

katso vastaantulijaa silmiin
kuuleeko hänkin saman ohjeen juuri nyt
ehkä hän vastaa katseeseen
tiedät varmaan siitä

sano hänelle jotain
kuuleeko hänkin saman ohjeen juuri nyt
kokeile
hei
ehkä hän vastaa 
hei

ehkä hänkin kuulee saman ohjeen juuri nyt
on samassa tilassa juuri nyt
samassa kaupungissa, samaa

Eräällä kävelyllä kerran, 
…kuulin kaupungissa, kuinka:
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let’s try it, let’s gaze into others’ eyes: 
 

look into the next oncoming person’s eyes  
can they hear the same   instruction at this moment  
perhaps they will respond to your gaze  
you will know from that  
 
say something to them 
can they hear the same   instruction at this moment 
try it  
hello  
perhaps they’ll respond  
hello 
 
perhaps that person can hear the same   instruction at this moment  
is in the same space  at this moment  
in the same city, is the same 

     Once, while out walking in the city 
…I heard how:
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tutki halkeamia asvaltissa ympärilläsi

etsi sen raoista itsepintaisesti paikkansa valinneita ruohonkorsia, 
kukkia ja niiden nuppuja tai kuivaa heinää

ehkä myös hieman askelten alle litistynyttä sammalta

tai sitten kadun kolot ovat täyttyneet sorasta, tupankantumpeista ja 
epämääräisestä liasta

halkeamista pusertuu ulos jotain
immateriaalista kiinni materiassa
ilman sanaa, muotoa, rajaa
tai muoto on mutta se muuttuu

se on liukas, siitä ei saa kiinni
se lipeää otteesta irti
putoaa kohti samean veden pohjaa
jääden hahmottomana siihen syvyyteen 
jossa katoaminen alkaa 
samalla saapuen jostain yhä uudestaan

jostain toisesta 
muualta 

valuu joitain
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examine the cracks in the pavement around you 
 
look for blades of grass, flowers or buds, or dried weeds that have stub-
bornly found themselves a place there 
  
perhaps some moss squashed beneath footsteps 
 
or then the cracks are filled with gravel, cigarette butts and indetermi-
nate dirt  

something immaterial is squeezed out  
through the cracks attached to matter  
  a word, a form, a boundary 
   or form there is but it changes 

it is slippery, it cannot be caught, 
it slips out of your grasp  
falls towards the bottom of murky water  
remaining shapeless at the depth  
where  disappearing begins 
arriving at the same time again and again 

from some other  
elsewhere 

 something
    oozes 
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Anna nyt askeleen kuljettaa.

Tapahtumia kaupunkitilassa, asioiden äärellä. Luoda muistoja ja hetkiä 
ympäristöön, joiden ohi kulkea uudestaan. Muistot palaavat joka kerta 
kun palaan. Katse osuu samaan säröön ja sukellan sisään, annan mieleni 
kerroksiin sulahtaneen äänimaailman ryöpsähtää jalkakäytäville, valuen 
sadevesikaivoihin tai tulvien niistä takaisin kadulle. Niin paljon voi 
pieneen kadunkulmaan luotu hetki herättää. Kuin toisen kokonaisen 
maailmankaikkeuden. Se kätkee minun, ja monen muunkin salaisia 
ajatuksia, yhtäkkisiä alitajunnasta pulppuavia hyökyaaltoja. On kutkut-
tavaa ajatella, kuka kätki tuon kiven alle läjäpäin salaisuuksia. Kenelle 
tämä kadunkulma muistuttaa aina ensisuudelmasta. Kuka jätettiin 
tuolla bussipysäkillä. Kuka joka kerta ohi kulkiessaan muistaa, mitä tällä 
kertaa unohti.

Ajattelen ranskalaisen filosofin ja yhteiskuntateoreetikon Henri Lefeb-
vren ajatuksia kaupunkitilasta. Kaupunkitilan rakentumisesta muistin 
ja muistojen verkostona. Tai jotenkin sitä, että kaupunki muuttuu 
olemassa olevaksi vasta sinne luotujen muistojen kautta. Kuinka paljon 
ympärillämme onkaan siis olemassa olematonta. Seiniä, joiden takana ei 
meille ole mitään. Kohtia kotimatkallamme, jotka toistuvasti unohdam-
me, tietoisesti huomioimatta jätämme tai joille katseemme joka kerta 
käännämme. Sulahdamme ajatuksiemme kautta toisiin todellisuuksiin, 
toisenlaisiin tiloihin. 

Siksi nyt kokoonnuttiin yhteen kaduille. Silmät auki sille, joka toistu-
vasti jää huomiotta. 

Oikeastaan kaupunki on näiden päällekkäisten, toistensa lomitse, lä-
vitse, ylitse kulkevien henkisten verkkojen kollaasi. Joukko eri suuntiin 
meneviä virtapiirejä, hermoverkostoja. Jättimäinen ja tosi pahasti sot-
kuun mennyt lankakori, jossa jokaisella oli oma keränsä joskus aluksi. 
ja sitten, nyt, usein totaalisesti toisiinsa kietoutuneena, sotkeutuneena. 
Jossain vedetään narusta ja koko verkko liikkuu. Ja toisaalta jotain sen 
kaltaista täällä kai tehdään. Ohjataan sotkuja tiettyyn muotoon, jotta 
tahrat ja töhryt eivät häiritsisi muualla. Siistien tiellä.
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Let your footsteps transport you. 

Events in the urban space, in the midst of things. Creating memories 
and moments in the environment, which you can pass by later. Mem-
ories return every time I return. My eyes find the same crack and I dive 
in, I let the soundscape that has slipped into the layers of my mind 
splash onto the sidewalk, dripping into rainwater drains or flooding 
back out of them onto the street. A moment created on a small street 
corner can evoke so much. Like a whole other universe. It hides mine 
and many others’ secret thoughts, sudden  waves swelling out of the sub-
conscious. It is captivating to ponder who hid all those secrets beneath 
that rock. Who is always reminded of their first kiss by this corner. Who 
was dumped at that bus stop. Who remembers what they forgot every 
time they pass by. 

I ponder the French philosopher and social theorist Henri Lefebvre’s 
ideas about   urban space. About its construction as a network of mem-
ory and memories. That somehow it only comes into being through 
the memories that are made there. How much non-existent stuff exists 
around us. Walls behind which there is nothing. Places along our walk 
home that we repeatedly forget or consciously ignore, or from which 
we avert our eyes every time. Through our thoughts we slip into other 
realities, other kinds of spaces. 

This is why we are now gathered on the streets. To open our eyes to that 
which is repeatedly ignored. 

Actually the city is a collage of these overlapping mental networks that 
pass between, through and over each other. A bunch of electric cir-
cuits, neural networks going in various directions. A gigantic, awfully 
knotted-up yarn basket, in which everyone initially kept their own ball 
of yarn. And then, now, often they have  become totally interwoven and 
entangled. Someone pulls one string and the whole net shifts. And on 
the other hand, that’s the sort of thing that we are doing.  Shaping mess-
es into certain forms to keep stains and smudges from being an eyesore 
somewhere else. Clearing up the road. 
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kesällä kuljin kaupungin läpi kuumeisesti, 
katseellani etsien ylleni piirtyviä katonrajoja. 
kuuntelin rakennusten ääriviivoja, samalla verraten niitä omiini. 
mikä on se tila mihin minä piirryn? 
mitä voisin itse piirtää sinne
ilman että joku kutsuu niitä töhryiksi, tuherruksiksi tai turhiksi tahroiksi

kesällä kuljin kaupungin läpi kuumeisesti, 
katseellani etsien ylleni piirtyviä katonrajoja. 
kuuntelin rakennusten ääriviivoja, samalla verraten niitä omiini. 
mikä on se tila mihin minä piirryn? 
mitä voisin itse piirtää sinne
ilman että joku kutsuu niitä töhryiksi, tuherruksiksi tai turhiksi tahroiksi

kesällä kuljin kaupungin läpi kuumeisesti, 
katseellani etsien ylleni piirtyviä katonrajoja. 
kuuntelin rakennusten ääriviivoja, samalla verraten 
niitä omiini. 
mikä on se tila mihin minä piirryn? 
mitä voisin itse piirtää sinne kesällä kuljin kaupungin läpi kuumeisesti, 

katseellani etsien ylleni piirtyviä katonrajoja. 
kuuntelin rakennusten ääriviivoja, samalla verraten niitä omiini. 
mikä on se tila mihin minä piirryn? 
mitä voisin itse piirtää sinne
ilman että joku kutsuu niitä töhryiksi, tuherruksiksi tai turhiksi tahroiksi

kesällä kuljin kaupungin läpi kuumeisesti, 
katseellani etsien ylleni piirtyviä katonrajoja. 
kuuntelin rakennusten ääriviivoja, samalla verraten 
niitä omiini. 
mikä on se tila mihin minä piirryn? 
mitä voisin itse piirtää sinne

kesällä kuljin kaupungin läpi kuumeisesti, 
katseellani etsien ylleni piirtyviä katonrajoja. 
kuuntelin rakennusten ääriviivoja, samalla verraten niitä omiini. 
mikä on se tila mihin minä piirryn? 
mitä voisin itse piirtää sinne
ilman että joku kutsuu niitä töhryiksi, tuherruksiksi tai turhiksi tahroiksi

kesällä kuljin kaupungin läpi kuumeisesti, 
katseellani etsien ylleni piirtyviä katonrajoja. 
kuuntelin rakennusten ääriviivoja, samalla verraten 
niitä omiini. 
mikä on se tila mihin minä piirryn? 
mitä voisin itse piirtää sinne
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kesällä kuljin kaupungin läpi kuumeisesti, 
katseellani etsien ylleni piirtyviä katonrajoja. 
kuuntelin rakennusten ääriviivoja, samalla verraten niitä omiini. 
mikä on se tila mihin minä piirryn? 
mitä voisin itse piirtää sinne
ilman että joku kutsuu niitä töhryiksi, tuherruksiksi tai turhiksi tahroiksi

kesällä kuljin kaupungin läpi kuumeisesti, 
katseellani etsien ylleni piirtyviä katonrajoja. 
kuuntelin rakennusten ääriviivoja, samalla verraten niitä omiini. 
mikä on se tila mihin minä piirryn? 
mitä voisin itse piirtää sinne
ilman että joku kutsuu niitä töhryiksi, tuherruksiksi tai turhiksi tahroiksi

kesällä kuljin kaupungin läpi kuumeisesti, 
katseellani etsien ylleni piirtyviä katonrajoja. 
kuuntelin rakennusten ääriviivoja, samalla verraten niitä omiini. 
mikä on se tila mihin minä piirryn? 
mitä voisin itse piirtää sinne
ilman että joku kutsuu niitä töhryiksi, tuherruksiksi tai turhiksi tahroiksi

in the summer I traversed the city feverishly,  
searching the rooftops rising above me with my gaze.  
I listened to  the outlines of the buildings, comparing them to my own.  
what is the space wherein I am drawn? 
what could I draw there 
without someone else calling it a smear, a smudge or a pointless stain 
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Englannin termi deface kuvaa toimintaa, joka herättää, havahduttaa jos-
tain tutusta ja tavallisesta. Toimintaa, joka nostaa esiin epäkohtia – pal-
jastaa kasvot. Tai jollain tavalla piilottaa ja peittää juuri sen kiillotetun 
peilikuvan, jonka takana jämähtäneet rakenteet rakentavat reittejään. 
Suoria teitä, joihin ihmisiä ohjaillaan: urapolkuja, työuria, urautuneita 
arkisia ajatuksia. 

Julkisessa tilassa ajatus tällaisesta toiminnasta, deface, olisi jonkinlainen 
särö tai rike totuttuun, mutka polulla (queer?). Jonkinlainen yllät-
tävä herätys tutussa, uriin ajautuneessa arkisessa ympäristössä. Kuin 
vitsejä kielessä. Tai jonkinlaista taikaa, joka rikkoo rutiineja, tuo esiin 
vaikeuksia, jollain helpolla, uudella tai yllättävällä. Eikä se lopulta ole 
mitään muuta, kuin todellisuuksien esiin kaivelua, uuteen muotoon 
asettelua, uudelta kannalta tai uudesta kulmasta tarkasteltuna. Ihas-
tuin ajatukseen siitä, teoksesta, joka voisi olla jonkinlainen defacement; 
särö totuttuun tapaan olla, tehdä töitä, tehdä taidetta, tehdä ääntä tai 
arkkitehtuuria. 

Kiinnostava välihuomio: deface suomeksi: “töhriä, töhrätä, töhertää, 
liata, pilata, turmella”. Tämä pieni töhry, jota pohdin päivästä toiseen. 
Kaupunkitilassa manifestoituva tahra. Kuinka saada tämä lika töherret-
tyä parhaimpaan muotoonsa. Tai likaisimpaan? Turmelevimpaan? Ja 
toisaalta: Mitä pilaamme jos töhrimme jotain yhteiskunnan epäkohtia? 
Töhriä valkoinen ylivalta? Töhertää kapitalistinen yhteiskuntajärjestel-
mä? Liata patriarkaalisuus? Turmella hallituksen välinpitämättömyys 
ilmastokriisiä kohtaan? Lista jatkuu. Yhteiskuntamme ajatus poluilta 
poikkeamiseen on kietoutunut jo kieleen, sanojen sisään, taakse, niiden 
merkityksiin. Ja siksi, silloin tällöin, on hyvä yrittää herättää, pohtia, 
kaivautua irti uristaan, joita pitkin niin helposti kulkee suoraksi piirret-
tyjä reittejä. 

Ehkä tämä puhe onkin oikeastaan juuri sitä kaupungissa olevaa likaa, 
jota säännöt ja lait yrittävät järjestyksellä siivota pois. Hups..
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The term deface is used to describe an action that stirs us, arouses us 
from the familiar and ordinary. An action that makes defects evident; 
that reveals the face. Or that in some way conceals and covers the 
polished mirror image, behind which immovable structures build their 
routes. Straight lines along which people are directed: career paths, job 
paths, inexorable everyday thoughts. 

In a public space the idea of this kind of defacing action relates to some 
kind of crack or break from the usual;  a  bend on the path  (queer?) . A 
surprising awakening in a familiar, everyday environment that is stuck 
in a rut. Like wordplay in speech. Or some kind of magic that breaks 
routines, draws attention to difficulties in some easy, new or startling 
way. And ultimately it is nothing more than a rooting out of realities, 
resetting them into a new shape or seeing them from a new perspective 
or point of view. I became enthralled by the idea of an artwork that is 
some kind of defacement: a crack in an ordinary way of being, working, 
making art, creating sounds or   doing architecture. 
 
It is interesting to think about defacement in terms of its meanings “to 
vandalise” or “to smudge”. This small smudge that I think about day 
after day. A smudge as it is manifested in the urban space. How can this 
dirt be smudged into its best form? Or its dirtiest? Its most defacing 
form? On the other hand: what is ruined   when defacing some of the 
injustices in society?  Defacing white supremacy? The capitalist system? 
The patriarchy?   Defacing the government’s apathy in the face of the 
climate crisis? The list goes on. Our society’s ideas regarding deviation 
from established paths  are already woven into our language, into words, 
behind them, into their meanings. And this is why, now and again, it is 
good to try to awaken, to ponder, to dig oneself out of the ruts along 
which it is so easy to travel the straightest route. 

Perhaps this   piece is actually a manifestation of that dirt from the city 
that rules and regulations try to clean up with their orderliness. Oops...
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Palaan vielä ajatukseen metamorfoosista, sekoittumisesta. Ajatukseen 
kaupungissa olemisesta upoksissa olemisen tilana, jossa sekoitumme 
jatkuvasti toisiimme. Sekoitumme toisiimme ja sitä kautta muutumme 
jatkuvasti toisiksi, peilaamme vastaantulijoita, muutumme kaupun-
gin peilikuvaksi, joka salakavalasti yrittää puskea meitä jonkun muun 
keksimäksi ideaali-ihmiseksi. Ja yhä uudestaan voimme pahoin kun 
huomaamme, ettei tätä keksittyä ideaalia olekaan olemassa, olekaan 
mahdollista saavuttaa. Kun emme sittenkään mahdu sen luomiin raa-
meihin – sillä kuka mahtuisi? 

Suoria teitä, suoraa tietä ja päätä kohti jonkun muun keksimää määrän-
päätä.

Siksi nyt kokoonnuttiin yhteen kaduille. Tuodaan tänne järjestykseen 
uusia kieroja polkuja, yhtäkkiä eri suuntaan kääntyviä risteyksiä. Likaa, 
töhryjä, turmeltuneita pölyn kuorruttamia unelmia siitä, miten näitä 
pitkin tulisi kulkea. 

Siksi nyt kokoonnuttiin yhteen kaduille. Yhteiseksi aktiiviseksi hereillä 
olemiseksi. Jotta voisimme herättää toisiamme ja havahtua siitä unesta, 
johon meitä yhä uudestaan nukutetaan; väsytetään päivien täyteläisyy-
dellä. 
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I want to return to the idea of metamorphosis and blending. The idea 
of being in a city as a state of immersion, in which we continuously 
blend into each other. We blend and in that way are always changing 
into something new, mirroring passers-by, becoming a mirror of the 
city, which surreptitiously tries to push us into being someone else’s 
ideal person. Again and again we feel unwell on realising that this made-
up ideal doesn’t exist, is not  attainable. Realising we don’t actually fit 
into its box. Because who could?

Straight roads, straightforward and straight-faced in the direction of a 
destination made up by someone else. 

This is why we are now gathered on the streets.   Bringing new, crooked 
paths into this order; turnings that suddenly deviate in an unexpected 
direction. Dirt, smudges, defaced and dust-encrusted dreams of how 
one should traverse them. 
 
This is why we are now gathered on the streets. In an active, collective 
state of wakefulness. So that we might wake each other up and be 
aroused from the dream into which we are lulled time and again – 
exhausted by the fullness of the days.  

26
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kesällä luin kirjoja kaupungista
niissä sivut kuin julkisivut 
kääntyvät seuraavaan
kääntyvät vastatusten, vierekkäin, kasvotusten ja toisen kainaloon
niissä vanhat merkinnät
viihdyttävät seuraavaa
mutta todellinen on yhtä pinnallinen kuin ohikiitävä  

    se piiloutuu
kuin sana lehden surullisen kiilteen sumuun

kirjaimet putoavat silmille
murtavat raamit
saavat siivet 
piirtävät iholle

heikkona kuljen kaupungin kasteessa
olemattomissa korvissa olemukseni heikkoa huminaa
ja vilunväreet kuin kuume 
nousevat kadunkulmissa, porttikongeissa, etu- ja takapihoilla, sisä-
pihoilla, rappukäytävissä, kellarikäytävissä, pyykkituvissa, hisseissä, 
vinttikomeroissa, 
kotiovella
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in the summer I read books about the city  
their pages like façades  
turn to the next 
they turn to face each other, to be side by side, face to face or arm in arm  
their old markings  
amuse the next one 
but reality is as superficial as it is fleeting    

     it hides 
  like a word in the fog of the page’s sad glossiness 

the letters fall over your eyes  
break down the frame  
grow wings  
draw on your skin  

weak, I walk through the city’s dew  
in my negligible ears the faint murmur of my being  
and shivers like a fever 
they rise on street corners, in gateways, in front and backyards, 
in courtyards, stairwells, basement passages, laundry rooms, lifts, 
attics, 
by my front door
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Helsingin keskustassa kasvoi joskus varmaan metsää. Forumin kulmalla, 
eduskuntatalon edessä, naavat riippuivat puista, lahopuut vaikeuttivat 
kulkemista. Nyt kaupunkimme on vallattu. Mainos siellä täällä. Asia-
ton oleskelu kielletty. Tänne vain premium-kortilla. Kaupunki kau-
pungin perään, taajama toisensa jälkeen sitonut itsensä ruutukaavaan, 
kauppakeskukset, jäykät puistot ja virastotalot. Elämää yritetään toistu-
vasti tukahduttaa, siirtää, työntää muualle. Ovet lukossa. Yksityisomai-
suutta. Kenen kaupunki ulottuu tuon seinän sisään? Kenen muistot 
saavat kiinnittyä tuon kulman taakse? Kylmät julkisivut jättävät tilaa 
vain ajatuksille: minkälaista elämää noiden seinien sisällä eletään? Kuka 
kulkee päivittäin tuosta ovesta? Ja miten ihmeellistä onkaan, kun joskus 
astuu siitä itsekin. Kuin universumi laajenisi, jokaisella oven avauksella. 

Jäljelle jäävät enää tiet ja aukiot, kaikki muu on jo kahlittu kaltereilla. 
Ja toisinaan mietin, kuka keksi sen, ettei tällä aukiolla katsota yhdessä 
elokuvia tai tuolla kulmalla tanssita salsaa? 
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At some point, there probably grew forest in the centre of Helsinki. On 
the corner of Forum shopping centre, in front of the Parliament, moss 
hung from trees, rotting trunks made it hard to pass through. Now our 
city has been  occupied. Advertisements here and there. No trespassing. 
Access for Premium members only. City after city, suburb after suburb 
have tied themselves down to a grid layout, shopping centres, rigid 
parks and public offices. Always an attempt to extinguish life, to move 
it, push it away. Doors are locked. Private property. Whose city goes 
beyond that wall? Whose memories are allowed to be attached behind 
that corner? Cold façades leave room only for conjecture: what is life 
like within those walls? Who walks through that door every day? And 
how wonderful is it when one day you yourself step through it. As if 
the universe expanded with every door opening. 

All that is left are roads and squares; everything else is fettered with bars. 
Sometimes I wonder whose idea it was that this square would not be 
used for public movie screenings, or that street corner for salsa dancing. 
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OK, so things are just stalling a bit,  
Lagging, not really going anywhere,  
but the body calms down, pauses for a moment  
feels for itself  
and begins carefully to move 
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löydätkö ympäristöstäsi jotain tuttua
jonka hämärästä pilkistää muistoja
tarkenna nyt siihen
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can you find anything familiar in your environment  
whose shadows give glimpses of memories,  
now zoom in on that 
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ajan pyörällä lapsuudenkotiini Laajasaloon
vanha silta josta ennen kuljettiin ostarille 
saapuu metsän jälkeen vasemmalta
keho muistaa reitin ja koettaa kääntyä sinne
vaikka jäljellä ovat enää sillan betoniset kannat, 
joista teräksiset suonet sojottavat valtoimenaan

jotain on repäisty irti
sen märkää haavaa kiertävät
uudet uomat vanhassa tilassa
ja tiet revittynä auki 
kuin kehoni vanhat ruvet 
joita se näistä pinnoista on kerännyt

täällä opin ajamaan pyörällä
se vaati lipat yhdellä puistotiellä 
ja törmäyksen koiran ulkoiluttajaan toisella
näitä teitä ei enää ole
niiden tilalle on rakennettu uutuuttaan kiiltelevä ostoskeskus
kortteleittan valkoisia kerrostaloja
teitä jollekkin toiselle pyöräilemään opettelevalle
onko näissä nykyisyyden tiloissa
jälkiä jostain minussa

onko se vain itsekkyys 
joka minussa puhuu

    mitä sanotaan? 
    epäitsekkyys vai itsettömyys
     minussa
     minä ja minättömyys
      kanssani 
      sinä ja sinättömyys

     nämä yhdessä
    kohdentavat toisiinsa
    lomittain ja ristiin
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I cycle to my childhood home in Laajasalo  
the old bridge that we used to cross to the shopping centre  
comes up on the left after the forest  
my body remembers the route and tries to turn that way  
even though all that is left are the concrete  stubs of the bridge,  
from which steel veins stick out every which way 
 
something has been ripped off  
its  wet wound circled  
by new  channels in the old space  
and the roads torn open  
like the old scabs that my body  
has collected from these surfaces 
 
this is where I learned to ride a bike  
it took going over the handlebars on one park road  
and running into a dog-walker on another  
those roads no longer exist 
in their place they’ve built a shiny new shopping centre  
clusters of white blocks of flats  
roads for others who are learning to ride their bikes  
are there any traces of me  
in these spaces of the present

is it just selfishness  
that speaks in me  

    what do they say? 
    unselfishness or selflessness 
     in myself  
     there is me and melessness 
      with me,  
      you and youlessness

     these together 
    zoom in on each other,  
    overlapping and criss-crossing 
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TÄHÄN JOTAIN VAPAUDESTA
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ADD SOMETHING ABOUT FREEDOM HERE
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aamulla astuessani ulos huomaan autojen yöllä karanneen 
niiden syvään uurtamat kadut avaavat kourunsa kulkijalle, 
jonka nyt varomaton askellus
on huomenna vallankumouksen harppaus
poikkoillen kulkien
murenevat uurteet vanhan pinnan

aamulla astuessani ulos huomaan autojen yöllä karanneen
niiden syvään uurtamat kadut karistelevat järjestyksen pölyt niskoiltaan 
asvaltti on sileää ja kiiltää hennosti sieltä missä sitä aikaisemmin painoi 
polttava taakka
nyt vielä varomaton askellus 
on huomenna vallankumouksen harppaus

aamulla ulkona 
muodot värähtelevät
matalasta rantavedestä
on harppauksen päässä hiekka
johon upottaa varpaat

hiekassa sekaisin kaislan paloja 

uurteet sen pinnassa ovat poissa
ja ranta takana kadonnut
sileänä levittyy toinen ala edessä
ilman rajaa tai rantaviivaa
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in the morning as I step out I notice the cars have run away during the night  
the streets in which they made deep ruts open their grooves to wanderers,  
whose careless step today  
is tomorrow’s revolutionary stride  
wandering aimlessly  
the ruts crumble on the old surface  

in the morning as I step out I notice the cars have run away during the night  
the streets in which they made deep ruts shake off the dust of orderliness 
the asphalt is smooth, shining gently where it was weighed down by 
a scorching burden  
today’s as yet careless step  
is tomorrow’s revolutionary stride  

in the morning outside  
shapes shimmer  
from the shallow water on the shore 
just a stride away is sand  
in which to sink your toes 
 
pieces of reeds mixed into the sand 

the ruts on its surface are gone  
and the shore behind has disappeared  
smoothly another domain stretches in front  
with no boundary or coastline 
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ehkä tarvittaisiin lisää hajamielisyyttä
sinne tänne kuljeskelua, laahustamista
uteliaita askelia katujen kulmissa
jonkinlaista herkkänä, avoinna olemista
ehkä meidän tulisi yhdessä avautua kaupungin kuiskauksille. 
kulkea tuttuja reittejä ja kuunneella, mitä kadunkulma kertoo
tai kysyä siltä:

Mitä mietit tänään? Saatko kaipaamaasi huomiota? Käytetäänkö sinua 
niin kuin toivoisit? Pitääkö kukaan sinusta huolta? Ja ehkä se vastai-
si. Mitä minä surkealle kohtalolleni mahdan. Roskakatoksen takana 
sijaitseva ihan kelpo kallio, unohdettu tänne kulman taakse. Kuka tulisi 
luokseni piknikille? Kuka istuttaisi päälleni kasautuneelle mullalle 
daalioita? 

Kulkisin kaupunkia pitkin kiveyksiltä ja kulmilta kysyen. Ehkä taskus-
sani pussi siemeniä, näille unohdetuille kulmille, kiveysten rakoihin ja 
kukkuloiden päälle kiipeäisin ja antaisin pienen hetken.

eikä sitä kovin paljon tarvitsisi tehdä, jos jaettaisiin vastuuta, 
huolivuoroja
Ota sinä tuo kortteli helmi-maaliskuuksi,
minä kierrän tällä kukkulalla loppukevään. 
Ja mikä ilo olisikaan jonain päivänä kulkea ja huomata kallion laella 
pieni daalian alku, tuulessa taipuen tervehtimässä ohi kulkevaa tuhatjal-
kaista ja harakanpoikasta, roskakatokselle laahustavaa vanhaa rouvaa.
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perhaps we would need more absentmindedness 
more meandering, dragging of one’s feet 
curious steps on street corners 
a sort of sensitive openness 
perhaps we should open up to the city’s whispers together 
walk along familiar routes and listen what the corner tells us 
or ask it: 

What are you thinking about today? Do you receive the attention 
you desire? Are you used as you would like to be? Does anyone look 
after you? And perhaps it would answer. What can I do to change my 
wretched fate? A fine rock behind the bin shelter, forgotten  around the 
corner. Who would come to me for a picnic? Who would plant dahlias 
in the soil that has piled up on top of me? 

I’d wander around the city, asking pavements and corners. Maybe with 
a bag of seeds in my pocket for these forgotten   neighbourhoods, for the 
cracks in the pavement, and I’d climb onto hills and spend a little time. 

and it wouldn’t have to be very often, if the responsibility were shared, 
in worry shifts 
You take that block in February and March 
I’ll wander around this hill for the rest of the spring. 
And what a joy it would be one day to wander and notice a small shoot 
of dahlia at the top of the rock, bending in the wind to greet a passing 
centipede and crow chick, an old lady shuffling to the bins.
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Eräällä askeleella kerran, ymmärsin kaupungissa, että:



46

Once on taking a step, I realised in the city that: 
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