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TUNNELMATREFFIT
Kirjoitellen ja tunnelmoiden

Lea Tuulikki Niskala ja Rea Seeck

5

TUNNELMATREFFIT VUONNA 2010
Tunnelmatreffien tausta
Taustalla on Rea Seeckin saama idea kirjoituskursseilla. Rea ehdotti, että tapailisimme säännöllisin
väliajoin kirjoittamisen merkeissä. Tapaamisten nimeksi Rea ehdotti Tunnelmatreffit ja niinpä sitten
tämä nimi hyväksyttiin yhteistuumin tälle tapahtumalle. Päätimme myöskin, että molemmat
kirjoitamme kirjaa.
Tarkoituksena on soveltaa ideaa siten, että tapaamme kerran kuussa jossakin, kodin ulkopuolella
rauhaisassa paikassa noin pariksi tunniksi syvennymme omiin aiheisiimme. Kirjoitamme kumpikin
ensin omissa oloissamme noin 20 minuuttia ja kun tekstiä on syntynyt tarpeeksi, pidämme tauon ja
luemme tekstin vuorotellen toisillemme. Saatamme jatkaa vielä toiset 20 minuuttia. Sen jälkeen
opponoimme ja annamme palautetta sekä mahdollisesti mieleen tulevia ideoita aiheeseen liittyen.
Tästä voi saada uutta ajateltavaa sekä voi lisätä tai muuttaa juonta ja sisältöä teksteihin. Kyseessä ei
ole arvosteleva palaute, vaan antaa pohjaa ja auttaa saamaan aiheeseen lisäystä.
Näin voi syntyä uusia ideoita omin ehdoin ja omalla tyylillä sisällön ja aiheen käsittelyyn. Samalla
opimme toinen toisiltamme asioita ja opastamme toisiamme ulkopuolisen ihmisen näkökulmasta.
Jaamme toisillemme tietoa ja taitoa kirjoittamisen vaikealla, mutta antoisalla saralla. Treffeihin
kuuluu myös treffipaikan hakeminen ja sopiminen missä ja milloin tavataan.
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Tunnelmatreffien aloitus ja tarvikkeet
Mukaan otetaan kirjoitusvälineet, eväät ja kamerakin on hyvä olla mukana. Mikäli paikka
on sellainen, jossa voi syödä, tilaamme jotakin maukasta. Matkassa pitää olla myös paljon
hyvää mieltä. Tämän tarinan pitäisi valaista lukijaa ymmärtämään tapaamisten tarkoitus.
Yhdessä on mukavaa kirjoitella ja ideat ja aiheet sytyttävät synnyttämään tekstiä.
Näissä tapaamisissa on mukana kaksi henkilöä Rea Seeck ja Lea Niskala. Tapaamisista kirjaamme
ylös paikan ja tunnelmat sekä ajankohdan. Tunnelmista ja tapaamisista kertoo ja kirjaa muistiin Lea,
sisältö mietitään kuitenkin yhdessä ja molempien tunnelmat ja havainnot tulevat kuvatuiksi.
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’Minne lähdetään? Helsingin asemalla Rea alkoi jo ihmetellä, mihin olin häntä viemässä. Kävelimme
kauppatorin rantaan ja arvuuttelin, että mihinkä tästä sitten seuraavaksi luulet, että mennään.
Kävelimme kohti rantaa ja Realle oli suuri yllätys, kun suuntasimme kauppatorille, ja sen laiturissa
olevan laivan viereen ja siitä ohjasin Rean suoraan laivan kannelle ja astuimme sisälle sen avonaisesta
ovesta. Kyseessä on hyvin vanha laiva. Tiesin tästä, koska olimme mieheni kanssa joulun alla käyneet
nauttimassa täällä jouluglögit. Mielestäni tämä on hyvin tunnelmallinen paikka.
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Tammikuu 10.1.2010 Helsinki klo 13.13
Ravintolalaiva Nikolai II
Etsimme pöydän, johon voimme levittäytyä kirjoitustarpeinemme. Tarjoilija tuli luoksemme.
Kysyimme häneltä, sopiiko, että kirjoittelemme tässä jonkin aikaa ja saimme luvan. Tilasimme
lohileivät ja kahvin alkajaisiksi. Ruokana tarjolla oli kasvishernekeitto. Tämä sopi hyvin, koska Rea
ei syö lihaa eettisistä syistä.
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Keräämme rohkeutta
Meillä on nyt paljon keskusteltavaa. Ensin kirjoittelen vähän näistä aloitusvaiheista. Mietimme
kumpikin, millaiset suunnitelmat meillä kummallakin on. Kirjaahan olemme suunnitelleet
tekevämme. Tästä meidän pitäisi aloittaa ja kirjan aiheetkin ovat selvillä hetken mietinnän jälkeen.
Rohkeutta vain nyt aloittamiseen tarvitaan ja minä kaipaan uskallusta heittäytyä täysin
tuntemattomalle alueelle. Pohdimme nyt sitä, miten tästä jatkamme.

Tästä kaikki alkaa
Olemme aloittamassa kirjoittamista, Rea kirjoittaa rakkausromaania ja minä kirjoitan muistelmia.
Molemmilla on omat aiheet. Rean aiheena on rakkaus ja minulla aihe käsittelee omien koirien kanssa
elämistä sekä koirista ja niiden tempauksista.
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Epäilen vain, mitä mahdan enää muistaa, kun meillä ei ole ollut koiria enää moneen vuoteen.
Ainahan voi kuitenkin yrittää palauttaa mieleen monen vuoden takaisia tapahtumia. Aikahan usein
kultaa muistot, joten tämä on hyvin mieluinen aihe ja on mukava muistella menneitä. Molemmilla on
paperit, vihot ja kynät valmiina pöydällä. Tästä aloitetaan.

Kirjoittamista ja tunnelmia
Ruokaa odotellessa, aloitamme vähitellen aiheiden käsittelyn ja kirjoittamisen. Ensimmäinen
istuntomme alkoi, Nikolai II:sen takaosassa. Kynttilän valossa, Rea huopaan kääriytyneenä
tunnelmoi omaa kirjaansa, minä omaani musiikin soidessa taustalla. Realla oli mukana myös
tunnelman kohottajaksi kaksi kiveä, jotka asetimme pöydälle. Paikalla oli kansainvälistä
puheensorinaa, Saimme ystävällisen ja ymmärtäväisen palvelun. Söimme lämpöisen
hernepapukeiton, lohivoileivät ja tavalliset leivät sekä jälkiruokana herkulliset omenapiirakat kahvin
kanssa.
Laivan äänet, keinahtelu ja nitinä, kuulosti kuin se huokailisi ja hengittäisi tässä talvisessa
maisemassa. Esineistö kertoi omalla omituisella tavallaan tämän laivan historiasta. Se on toiminut
monenlaisissa tehtävissä, myös merentutkimusaluksena. Se on rakennettu 1903 ja se on yli satavuotta
vanha. Laivan historia on ollut tapahtumia täynnä ja ikäkin kertoo, että eri aikakaudet ovat
muokanneet sen sisustuksen muotoa käyttötarpeen mukaan.

Aiheiden valinta ja kirjan aloitus
On tietysti helppoa sanoa kirjoittavansa kirjan, mutta aiheen valinta voi joskus olla yllättävän
vaikeaa. Se miten aikoo aiheen käsittelyn aloittaa, mitä henkilöille tulee kirjan edetessä
tapahtumaan. On hyvä, jos aihe on tuttu, mutta kannattaa henkilöistä miettiä, minkä ikäisiä ja
mille aikakaudelle tapahtumat sijoittuvat. Toisaalta muistelmissa pitäisi saada asiat kulkemaan
oikeassa aikajärjestyksessä. Aloitettaessa voisi miettiä, voiko laatia jonkin asiarungon jota
noudattelee. Kuka ties ei? Silloin pitää antaa asioiden kehittyä tuntemusten mukaan.
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Keskustelimme innokkaasti ja luimme kirjoittamamme tekstit, sekä tunnelmoimme, jopa
kyynelehdimme hieman muistojen tuodessa mieleen kaikenlaista koettua. ”Tunnelmatreffit” on nyt
totta, ensimmäinen sellainen. Ulkona ripottelee lunta, on pakkasta ja laivan ikkunat huurtuvat.
Lämpöinen ilmapiiri valtasi meidät ja se ympäröi meitä koko ajan. Ilta alkoi hämärtyä, kun
poistuimme laivasta ja kävelimme takaisin junalle, jutellen niitä näitä. Rea jäi pois junasta Keravalla
ja minä Haarajoella. Ensimmäiset ”Treffit” ovat ohi. Maisema on kauniin talvinen ja puut ovat
valkean huurun peitossa.
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Helmikuu
14.2.2010 Ystävänpäivä
Lähtö Helsinkiin junalla klo 14.50
Sää: Leuto – 5 astetta, lunta kuitenkin 60 cm – 1 m paikoin. Nyt on Runsaslumisin talvi pitkiin
aikoihin.
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Helsingissä ystävän päivän vietossa
Tänään suuntaamme Helsinkiin, minä astun junaan Haarajoen asemalta, mutta Rea oli ollut venemessuilla ja sehän on perinteisesti kevään alkamisen merkki. Hän seisoi odottelemassa asemalla.
Etsimme nyt ensimmäiseksi ruokapaikan ja suuntasimme Mannerheimintie k, Virgin Oil Oy nimiseen
ravintolaan. Paikka tuntui olevan varsin suosittu, koska vapaita paikkoja ei juuri ollut, mutta tuurilla
saimme kahden hengen pöydän keskellä salia. Kirjoituspaikkaa ei tästä voinut ajatella. Olimme
molemmat nälkäisiä, joten teimme tilauksen heti, kun saimme vinkattua tarjoilijan luoksemme. Rean
tilaus oli tomaattirisotto ja vuohen juustoa. Omani oli kanaa valkosipuliperunoita ja vuohenjuustoa.
Söimme hyvällä ruokahalulla. Päätimme syödä myös jälkiruoan. Rea halusi talon omenapiirakan
jäätelöpallon kera ja minulle tuli lämmin suklaakakku banaanijäätelön kera. Kahvin mukana talo
tarjosi pienen suklaakonvehdin, mikä tietenkin oli hienoa.
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Paikka oli mukava ja viihtyisä, sisustettu lännen tyyliin. Rea miettii, mitähän tarjoilija mahtaa pöytään
tuoda. Edessämme oli suuri leivinuuni ja kaksi kokkia leipoi pizzoja hikihatussa todella. Pizzat olivat
varsin kookkaita ja maukkaan näköisiä. Tänne kannattaisi tulla maistelemaan myös pizzaakin.

Kristallin kimallusta ja tunnelmia
Paikka oli täpösen täynnä, joten päätimme siirtyä Bubin puolelle ja etsiä sopivan paikan
kirjoittelemiselle. Löydämme mukavan ikkunapaikan. Vastakkaisella seinällä komeilee rivi tauluja
kuuluisuuksista. Muutaman niistä tunnistimme hyvin, kuten Elvis Presley, The Beatles, Jimi Hendrix
ja paljon muita.
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Amerikkalaisittain sisustettuna pramean koristeellista, isoa ja kullalla koristeltuja tuolinkarmeja
tyyliltään kallista ja ilmeisesti hyvin tasokas paikka. Oli hiljaista, joten se sopi meille hyvin. Alamme
työskentelyn kirjojen parissa ja syvennymme kirjoittamisen tunnelmaan. Kello on n. 17.25.
Olimme kirjoittaneet jo jonkin aikaa, kun miestarjoilija saapuu pöydän viereen.
”Jaa, täällä kirjoitellaan, toisillenneko te kirjoitatte?”
”Emme, mutta saammeko istua täällä kirjoittamassa?”
”Toki, kaikessa rauhassa”, hän sanoo ja poistuessaan toivottaa hyvää ystävänpäivää.
Tilasimme meille virkistävät juomat, jotka hän toi hyvin nopeasti.
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Olemme saaneet idean aloittaessa kirjoittamaan ensimmäisiä
kirjojamme. Tunnelmatreffikirja kertoo näitten esikoiskirjojemme
valmistumisvaiheista Tunnelmatreffeillämme. Ajatuksena on
kertoa, miten kirjan kirjoittaminen voi saada alkunsa, mitä
vaikeuksia aloittelijalla voi tulla eteen ja miten niistä selvitään.
Kirjoittaminen pitää olla hauskaa ja yhdessä saadaan uusia
ideoita aikaiseksi. Treffeihin kuuluu paikan valinta, tunnelmat ja
rauhoittuminen kirjoittamaan kirjaa hyvällä ja motivoituneella
mielellä, nautinnollisissa ja iloisissa merkeissä. Kirja kertokoon,
mitä silloin tapahtui meille. Esikoiskirjamme valmistuivat vuonna
2017.

www.bod.fi

