
Olli Sinivaara

Puut

Olli Sinivaaran runot ovat puiden ylistystä. Puiden
lisäksi kokoelma nostaa esiin lähimetsien merkityksen,
luonnon itsepintaisen ja hauraan olemassaolon
kanssamme ja meistä riippumatta. Kuin ihminen ja
puu olisivat samaa henkeä, yhdessä ylös kurottavia
raajoja. – Tanssiva karhu -raati 

Olli Sinivaara, s. 1980 
Kuva: Jarkko Mikkonen / Teos 

Puut on yksinkertainen mutta osuvan luja nimi runo-
teokselle, jossa kulkija pysähtyy näkemään puut metsältä
kaikkine yksityiskohtineen, eri vuodenaikoina ja
vaihtuvissa valaistuksissa. Silloin puut alkavat puhua. 

Olli Sinivaaran kuudennen kokoelman runot ovat yhtä
aikaa tuoreita ja perinteisiä: runoilija on tietoinen
traditiosta, mutta käyttää sitä vapautuneesti omiin
tarkoituksiinsa.

Sanaston aistikkuus ja tarkkuus herättävät kokemuksen
eloon. Lukija saa ahnehtia lehtien vihreintä hetkeä.
Ikiaikaiset puut katsovat ihmistä kaikenikäisenä ja
ihminen katsoo niiden valossa itseään.

Puun juuri on mullassa, latva taivaassa, runojen puu on
kanava ja reitti etäisyyksien välillä. Puhe puista ei tunnu
rikokselta tänäkään aikana, kun siinä ei pyritä
vaikenemaan mistään, vaan annetaan lukijalle tilaa liikkua
ja nähdä.

Puut kilpailee Ylen Tanssiva karhu -runopalkinnosta
Runokuu-tapahtumassa 25.8.2022. 
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Kirjavinkkari
Vuonna 2009 Chris Stewartin kirja Andalusialaiset
sitruunat sai helsinkiläisen Petter Pulkkisen matkus-
tamaan neljäksi kuukaudeksi Andalusiaan vaimonsa
Eevan kanssa. Petter toimi vaimonsa omaishoitajana
tämän kuolemaan asti vuosina 2002–2020.

Englantilainen Chris Stewart osti maatilan eteläisestä
Espanjasta ja kirjoittaa kokemuksistaan rehellisesti,
optimistisesti ja itseironisesti. 

Petter Pulkkinen vinkkaa omaishoitajille myös
holokaustista selviytyneen Eddie Jakun (1920–2021)
muistelmateoksesta Maailman onnellisin mies. Kirja
sädehtii toivoa ja on lohdullinen elämänopas
onnellisuudesta. 

Omaishoitajien lukupiiri  
Sähköposti ari.liimatainen@geron.fi
Postiosoite Omaishoitajaliitto, Hämeen-
tie 105 A 18, 00550 Helsinki
Facebook facebook.com/groups/
                 omaishoitajienlukupiiri
Internet omaishoitajat.fi/lukupiiri

QR-koodin skannaus ja verkkosivulle
siirtyminen tapahtuu useiden
älypuhelinten kameralla automaattisesti.

Onni on maailman ainoa asia, 
joka kaksinkertaistuu aina,
kun sen jakaa. 

Eddie Jaku

Paahteisen mäntykankaan haju
palaa aina, palaan sen luo,
ja se tapahtuu yhä uudelleen,
mäntyjen olemisen ihme,
miten männyt aina olivat ja ovat, 
synty osaksi niitä, kasvu niiden kanssa. 
Ihminen pääsee puiden muistiin asti,
kun kurottaa tarpeeksi pitkään ja hitaasti.

Olli Sinivaara   

Keskustelunaiheita 
Mitä runot kertovat puista, vaikkapa runo
Paahteisen mäntykankaan haju?
Millaisia ajatuksia kokoelma herättää elämästä ja
maailmasta?
Miten puiden merkitys ja luontosuhde näkyvät Olli
Sinivaaran runoissa? 
Miten runot vaikuttivat? Mikä niissä vaikutti?
Minkä runon nostaisit esiin omana suosikkinasi?
Miksi?
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