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OLLIN  
KOLUMNI 

USKALLA OLLA HULLU!

Kun elämä urautuu rutiininomaiseksi, kaikki alkaa tympiä. 
Pienet, suorastaan olemattomat asiat saavat elämän sekaisin 
tai ainakin pinnan kiristymään, jopa palamaan. Elämään 
astuu eripuraa kotioloissa ja myös työpaikalla. Mikään ei 
oikein kiinnosta. Haluttomuus valtaa tilaa yhä enemmän. 
Työ, työkaverit, harrastukset, jopa oma elämänkumppani 
alkavat tympiä. Ajatukset pyörivät yhä enemmän epämiellyt-
tävissä asioissa, valittamisesta muodostuu elämäntapa, ainoa 
seurustelumuoto.

Riko rutiineja – pysähdy ajattelemaan 
asioita. Se, mikä sinusta nyt tuntuu 
älyttömältä, lapselliselta ja hullulta, 
on mitä parasta lääkettä elämän-
laadun nostamiseksi. Harjoittele 
pienillä jutuilla, opettele hulluksi. 
Miten kävisi jos et katsoisi Kauniita ja 
rohkeita tai Salattuja elämiä vaikkapa 
viikkoon? Lukisit sanomalehden 
vasta illalla? Kävisit perheesi kanssa 
syömässä ravintolassa ihan taval-
lisena arki-iltana? Voisitko elää viikon ajan katsomatta televi-
siota ollenkaan? On mahtava tunne, kun keksii jotain muuta 
tekemistä rutiinikäyttäytymisen sijaan.

Olisiko tulevan viikon teema vaikka nauraminen? Hakeudu 
sellaiseen seuraan ja tilanteisiin, joissa saat nauraa sydämesi 
pohjasta. Opit näkemään asioita ja elämää aurinkoisten 
linssien läpi. Pian huomaat kuinka paljon arkielämä sisältää 
huumoria, hauskoja tilanteita ja rentouttavia hetkiä. Jos siitä 
ei ole muuta hyötyä, niin ainakin se, että ajatuksiin ei sillä 
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hetkellä mahdu surullisia tai masentavia ajatuksia. Mieti, 
kuinka monta vitsiä muistat tai osaat. Opettele repimään 
huumoria eri tilanteista. Se on mukavaa. Käytä rutiinia 
työkalunasi, älä anna sen ohjata elämääsi.

Piehtaroi itsetyydytyksessä. Opettele nauttimaan aivan 
pienistäkin onnistumisista. Nauti niistä julkeasti. Vaatimat-
tomuus rumentaa ihmistä. Nauti oivalluksistasi, itsestäsi, 
aikaansaannoksistasi ja koko elämästäsi. Jos et nauti, elämä 
on raskasta, ja kun se on raskasta, et voi siitä nauttia. ”Sitte 
itketähän jos perästä kuuluu, mutta ei koskaa etukätehen”, 
on myöskin niitä pohjalaisia elämänviisauksia. Uskalla elää ja 
nauttia. Riko rutiineja: ajattele, keksi, hulluttele.

Uskalla nauttia arjesta, onnistumisistasi ja elämästäsi. 
Uskalla myös epäonnistua. Epäonnistuminen ei tee ihmisestä 
huonompaa, päinvastoin, se antaa kasvupohjaa itsensä 
ymmärtämiseen, hyväksymiseen ja kehittämiseen. Jos uskot, 
että huominen päivä voisi olla hiukkasenkin parempi kuin 
tämä, niin miksi se ei voisi alkaa tänään, nyt heti?
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Isosisän esimerkillä
Olli Linjala kasvoi viisilapsisen perheen esikoisena ja ainoana poi-
kana. Alavus, Kihniö, Pori ja Vaasa olivat kasvuympäristöjä varhais-
lapsuudesta nuoreksi aikuiseksi. Välillä temmellettiin muiden poikien 
kanssa, välillä omin päin. Pahemmilta kolhuilta vältyttiin, vaikka leikit 
olivat toisinaan vaarallisia.

– Kyllä siinä taisi riittää parillekin suojelusenkelille hommia, kun 
tämä poika kohkaili sahalla tukkien seassa.

Tärkeä lapsuuden vaikuttaja oli isoisä, jonka vanavedessä Olli opet-
teli käsillä tekemistä ja kuuli elämän viisauksia. Eloisa karjalaissyntyi-
nen isoisä opetti pojalle erinäisiä perusasioita elämästä ja ennen kaik-
kea ihmisten ja heidän erilaisuutensa arvostamisesta.

Isoisän mukaan elämässä pitää kulkea silmät auki ja sormet haral-
laan. Toinen tärkeä oppi oli tämä: ”Kun kasvat isoksi mieheksi, elä 
koskaan tee tyttölöille mittään semmosta, jota hyö eivät taho, eläkä 
millonkaa sekkaannu piikoloihin”, tarkoittaen tietenkin omaa henki-
lökuntaa, mikäli sellaista joskus on. Näillä eväillä Olli on matkaa tai-
valtanut ja pärjännyt mielestään varsin hyvin.


