
Saatan ravistella mielipiteilläni joidenkin käsityksiä ja perinteisiä uskomuksia. En tee 
sitä osoittaakseni olevani oikeassa, vaan jotta kuolemaa ja sen kohtaamista uskalletaan 
käsitellä rohkeammin ja avoimemmin. 
 
Kuoleman kohtaamista ei voi harjoitella eikä siihen voi valmistautua – ainakaan silloin, kun se tulee näin 
odottamatta. Haluan nähdä Camillan enkelinä, joka tuo lohtua ja ymmärrystä niille, jotka ovat joutuneet kohtaamaan 
kuoleman. Omalta kohdaltani pyrin avaamaan myös isän roolia ja kokemuksia. Miehiä on yleisesti syytetty 
sulkeutuneisuudesta ja tunteiden näyttämisen puutteesta. Camilla oli yhdessä vaiheessa kertonut ystävilleen 
hävittävänsä kaikki päiväkirjansa. Hän ei halunnut kertoa itsestään mitään. Sitten hän muutti mielensä ja jätti ne 
meille luettavaksi. Camilla oli aina valmis auttamaan toisia ja uskon, että siellä missä hän nyt on, tämä tahto on 
entistä suurempi. Hän ei toivo samaa kohtaloa toisille nuorille, vaan päinvastoin haluaa tukea kaikkien jaksamista 
tässä ristiriitaisessa maailmassa. Näin hän kirjoitti jäähyväiskirjeessään muutamille ystävilleen. Camillan vilpitön 
auttamisen halu antoi minulle rohkeutta avata hänen ajatus- ja tunnemaailmansa myös muille. Olemme 
järkyttyneinä saaneet kuulla miten moni nuori päätyy nykyään samaan ratkaisuun. Kirja on täyttänyt tehtävänsä, jos 
se palauttaa elämänhalun yhdellekin nuorelle, joka miettii samanlaista ratkaisua. 

Kirjan takakannen teksti 
 
Oman lapsen menettäminen on raskain asia, jonka ihminen voi joutua kokemaan. Kirjoittajan ja hänen perheensä 
taakkaa lisäsi se, että nuori Camilla kuoli oman käden kautta. Kertomus isän surutyöstä toimii samanlaisen 
kokemuksen läpikäyneelle välineenä, joka auttaa lukijaa oman menetyksensä kohtaamisessa. Samalla se antaa 
ajattelemisen aihetta jokaiselle vanhemmalle. Tiedänkö oikeasti, mitä lapseni mielessä liikkuu, mitä murheita ja 
vastoinkäymisiä seesteisen kulissin takana voi olla? Olenko aidosti läsnä hänen elämässään? 
 
Camillan pääsee vahvasti ääneen päiväkirjakatkelmien ja runojen kautta. Yhtä suuressa määrin – jopa 
enemmänkin – teos on rehellinen dokumentti siitä kasvuprosessista, jonka Camillan kuolema hänen isässään 
käynnistää. Hän analysoi omia tunteitaan ja reflektoi kokemaansa. Kirjoittajan mielenmaisemansa on yhtäältä 
käytännöllinen, toisaalta henkinen. Hän osoittaa hyvin suurta rohkeutta päästäessään lukijan näin lähelle itseään. 
Kertomuksen lopputunnelma on valoisa. Kirjoittajan on kohdannut tyttärensä kuoleman avoimesti ja kunnioittaa 
hänen ratkaisuaan. Kaipuusta huolimatta elämä menee eteenpäin, eikä läheisten ihmisten suhde pääty kuolemaan. 
Ystävän sanat arkun ääressä: ’Jos joku kysyisi minulta, miltä enkeli näyttää, vastaisin, että tunsin yhden.’ 
 
Camillan runo: 
’En saa kunnolla henkeä, 
elän vain puolittain. 
Minua jäytää tieto siitä, 
että voisin olla, nauttia ja rakastaa 
paljon enemmän kuin nyt. 
Tämän takia elän vielä vähemmän; 
heikkenen hetki hetkeltä. 
Pelkään, että elämäni loppuu, 
ennen kuin se on alkanutkaan.’ 
  

Älä anna minun hämätä sinua! 
 
Älä luule kasvojani aidoiksi. Minulla on satoja naamareita, eikä yksikään niistä ole 
omani. Teeskentely on taidetta, josta on tullut toinen luontoni. Toivottavasti näet 
lävitseni. 
 
Annan helposti vaikutelman itsevarmuudesta, etten tarvitse muita. Mutta se ei ole totta. 
Älä usko minua. Saatan näyttää tyyneltä, mutta se on vain naamio, jonka alla on mielen 
kaaos. Siellä on todellinen minäni, arka, pelokas ja yksinäinen. 
 



Mutta juuri sen haluan piilottaa. Kauhistun heikkouksiani ja pelkään paljastuvani. Sen 
tähden luon naamion, joka varjelee minua katseelta, joka tietää. Mutta juuri sellainen 
katse on pelastukseni, koska se kertoo minulle, että olen jonkin arvoinen. 
 
En uskalla näyttää sisintäni, koska pelkään, että katseesi ei olekaan ymmärtäväinen. 
Pelkään, että en ole minkään arvoinen ja hylkäät minut. Näin alkaa naamioleikki. 
Kerron sinulle paljon asioita, joilla ei ole merkitystä, enkä mitään mikä on todella 
tärkeää. Älä anna puheeni hämätä, vaan yritä kuunnella mitä yritän sanoa. 
 
Haluaisin olla aito ja luonnollinen, oma todellinen itseni. Mutta tarvitsen apua. Ojenna 
kätesi vaikka näytän siltä, etten sitä tarvitse. Vain sinä voit pyyhkiä silmistäni tämän 
tyhjän, kuolemaa enteilevän tuijotuksen. Sinä voit herättää minut eloon. 
 
Joka kerta kun olet ystävällinen, lempeä ja rohkaiseva. Joka kerta kun yrität ymmärtää, 
sydämeni saa siivet ja puhallat minuun elämän liekin. 
 
Tarvitsen apua, sillä yksin en kykene murtamaan muuria, jonka takana vapisen. Sinä 
voit poistaa naamioni. Sinä voit vapauttaa minut paniikin ja epätoivon 
varjomaailmasta, yksinäisyyteni eristyssellistä. 
 
Mitä lähemmäksi tulet, sitä sokeammin lyön takaisin, sillä usko omasta 
arvottomuudestani tekee muurin paksuksi. Mutta minulle on kerrottu, että rakkaus on 
voimakkaampi kuin kaikki maailman muurit. Siihen perustuu toivoni. Autathan 
murtamaan muurini lujin, mutta hellin käsin. 
 


