Kasvokkain

Kirstin kolme
valintaa
Kirjailija Kirsti Manninen rakastaa kirjoittamista niin
paljon, että se on vienyt hänen terveytensä. Nykyisin hän
tekee joka päivä kolme valintaa, jotta pystyy jatkamaan
rakastamaansa työtä.
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Kasvokkain
 irjoitusrupeaman päätteeksi hän oli niin väsynyt, että
K
nukkui kellon ympäri.
”Sen jälkeen ponnahdin ylös kuin kissa häntä pystyssä
ja jatkoin duunia. Nykyään menee kolme viikkoa ennen
kuin toivun kirjantekourakasta fyysisesti.”
Kirstin lapsista tuli omatoimisia ja itsenäisiä. Hän vertaa lapsikatrastaan kuusijalkaiseen pöytään. Sellainen pysyy pystyssä itsekseen, toisin kuin yksi- tai kaksijalkainen,
joka kaatuu ilman tukea.
”Monen lapsen yhteisö selviää, kunhan aikuinen hommaa kaappiin ruokaa ja pitää huolen perusasioista.”

Hurmio vie mennessään

Nykyisin Kirsti kuulostelee jaksamistaan monta kertaa
päivässä. Muuten hän ei huomaa kuormittumistaan, varsinkaan, jos on työn imussa.

Otavan kirjasäätiö myöntää
Kirsti Manniselle Veijo Meri
-palkinnon tunnustuksena
merkittävästä kaunokirjallisesta saavutuksesta.
”Silloin painan vain hurmiossa.”
Tämä hurmiossa painaminen liittyy Kirstin päässä vallitsevaan neurologiseen kytkentään. Se tunnetaan paremmin nimellä tarkkaavaisuushäiriö ADD.
”Olen luistellut läpi elämäni sen kanssa, mutta diagnoosin sain vasta kuusikymppisenä.”
Oireyhtymästä kärsivälle rutiineihin tarttuminen on
tyypillisesti vaikeaa, ja niin se on Kirstillekin. Mutta kun
jokin asia häntä kiinnostaa, se vie mennessään niin, että
hän ei näe eikä kuule mitään muuta.
Kirstin lapset tuntevat hyvin tämän puolen äidistään ja
ottivat nuorempina siitä ilon irti. Monta kertaa Kirsti sai
ihmetellä, minne kaikki jäätelöt olivat hävinneet pakastimesta tai keksit kaapista. Annoit luvan syödä ne, lapset sanoivat, mutta ei Kirsti muistanut, mihin kaikkeen oli kesken työnteon tullut annettua lupa.
Nykyisin Kirsti laatii tehtävälistoja saadakseen rutiinit tehtyä. Listalle laitetaan kaikki hommat maksettavista
laskuista nyrkkipyykkiin, mutta tehtävät siirretään surutta seuraavaan päivään, jos tänään ei jaksa tarttua niihin.
”Lista on hyvä siinä, että asiat eivät unohdu tai pyöri
mielessä epämääräisenä möykkynä.”

Ei hyötyä jalokivien puhdistustaidosta

Kirjoittamiseen uppoutuminen tarkoittaa myös sitä, e ttä
kehon viestit, kuten nälkä tai väsymys eivät ylitä huomiokynnystä.
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Vasta viime aikoina Kirsti on oppinut huomaamaan, että
selkä kipeytyy ja silmät tuntuvat hiekkaisilta, kun on istunut liian monta tuntia koneen ääressä.
Sen sijaan sormiaan Kirstin ei kannata kuunnella, sillä
ne jaksavat loputtomasti, nivelrikosta huolimatta.
Kirstin salainen ase on kymmensormijärjestelmä, jonka
hän oppi sveitsiläisessä sisäoppilaitoksessa, jossa hän oli
vaihto-oppilaana 1960-luvun puolivälissä. Kirsti oli outo
lintu koulussa, jossa muut oppilaat olivat upporikkaiden
aatelisperheiden tyttäriä.
”Vihasin konekirjoitusta yli kaiken, mutta se on ollut taito, josta minulle on ollut eniten hyötyä. Jalokivien puhdistuksesta tai Englannin hovin etiketistä ei niinkään ollut.”
Kirsti laskee opiksi myös sen, että hän pääsi näkemään
läheltä, ettei herrasväen elämä ollut erityisen onnellista.
Luokkakaverien elämä oli rajattua ja heitä odotti ahdas
tulevaisuus jonkun merkkimiehen vaimona.
”Tyttöparat olivat kateellisia, kun lähdin vuoden päästä
jatkamaan tavallista vapaata elämääni Mäntsälän lukioon.”

Kolmas valinta: työpäivä loppuu klo 21

Kaikkein vaikein valinta Kirstille on lopettaa työt viimeistään iltayhdeksältä.
Kirjoittamisen imu on niin ihana, että kirjan maailmasta
ei halua pois. Moinen tekemisen hurma on iso syy siihen,
että Kirsti on ollut niin tuottelias.
Nyt Otavan kirjasäätiö myöntää hänelle Veijo Meri -palkinnon kirjallisista saavutuksistaan. Palkinnon peruste on
sama, minkä takia lukijat rakastavat Kirstin romaaneja.
Hänellä on ilmiömäinen kyky punoa fiktiivinen juoni todellisten tapahtumien ja tunnettujen henkilöiden ympärille ja herättää menneisyys eloon.
Kirstille kirjan teko on 80 prosenttisesti tutkimus
työtä ja vain 20 prosenttisesti kirjoittamista. Hän haalii
kuvaamastaan miljööstä karttoja, valokuvia ja huoneistojen pohjapiirustuksia.
”Tämä siksi, että kuvittelen kirjan maailman päässäni
kuin elokuvan – vasta sitten pystyn kirjoittamaan. Lukijan päässä kaikki muodostuu taas uudeksi elokuvaksi.”
Kyse on vähän samasta ilmiöstä, joka sai miehet rakastamaan Kalle Päätalon teoksia: he tunsivat jokaista naulaa
myöten sen maailman, jonka Päätalo heille nikkaroi.
Menneisyyden henkiin herättämisen tehon Kirsti oivalsi
jo lapsena, kun ahmi mummolassa Samuli Paulaharjun
kansanperinteitä kuvaavia teoksia. Niistä oli paperin m
 aku
kaukana. Keväisen äestyksen kuvaus Pohjanmaan lakeuksilla muuttui Kirstin korvissa piikatyttöjen lauluksi, kun
nämä loilottivat hevosten vetämien risuäkeiden päällä
keikkuen. Kuiva multa pölisi silmiin ja tuntui kurkussa.
”Kuva oli niin väkevä, että olin itse mukana.”
Kirsti aikoo käyttää palkintorahat, viisitoista tuhatta
euroa, Kusti-poikansa kanssa tehtävään dokumenttielokuvaprojektiin. Sillä työntekoa Kirsti ei aio lopettaa niin
kauan kuin henki pihisee.
Seitsemänkymmenvuotispäivien lähestyessä Kirsti ei halua unohtaa kehon asettamia rajoja edes työn huumassa.
Mutta muuten hän liputtaa aina katteettoman optimismin
puolesta.
”Kyllä Luoja hulluista huolen pitää, varokoot vaan viisaat.”

Kirsti Mannisen lempikirjoituspaikka
on tässä kotiin
rakennetussa
tornissa. Seiniä
ympäröivässä
kirjahyllyssä on
käsikirjasto ja
melkein kaikki
omat teokset.
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