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Kognitiiviset, psykologiset ja moraaliset 
hyötyväitteet! 



Gustave Flaubert: Rouva Bovary (1857), suom. Eino Palola

Ennen naimisiinmenoaan Emma oli luullut olevansa rakastunut, 

mutta sitä onnea, jonka olisi pitänyt johtua tuosta rakkaudesta, ei 

ollut tullutkaan, ja siksi hän luuli erehtyneensä. Ja Emma tahtoi nyt 

tietää, mitä oikeastaan tarkoitettiin elämässä sellaisilla sanoilla kuin 

onnellisuus, intohimo ja huumaus, jotka olivat tuntuneet hänestä 

niin kauniilta kirjoissa. 



Andrew Morton: Monican tarina (1999)
suom. Lahtinen, Nivala & Jaakkola 

Tuntuu siltä, kuin Monica ei olisi tuntenut itseään arvolliseksi 
kokemaan tavanomaista romanssia. Näyttää myös siltä, että 
vanhempien eron häneen lyömät syvät arvet tekivät hänelle 
mahdottomaksi täydellisen antautumisen toiselle ihmiselle. 
Niinpä hän suorastaan takertui tuohon takuulla 
mahdottomaan, yltiöromanttiseen ajatukseensa rakkaudesta, 
ja tuskaan, jonka hän koki jollain tapaa nivoutuvan yhteen 
hänen oman arvottomuuden tunteensa kanssa. Ahdistava 
satu tuntui sittenkin paremmalta kuin säröinen, vaillinainen 
todellisuus. 



Leo Tolstoi: Anna Karenina (1878), suom. Eino Kalima

Katsellessaan siinä hänen pöytäänsä, sen malakiittista 
kirjoitusalustaa ja sillä olevaa aloitettua kirjettä, muuttuivat 
hänen ajatuksensa. Hän alkoi ajatella Annaa ja sitä, mitä tämä 
mahtoi ajatella ja tuntea. Ensi kerran tuli hänen mieleensä 
Annan persoonallinen elämä, hänen ajatuksensa ja toiveensa; 
ja ajatus siitä, että hänelläkin saattoi olla ja varmasti olikin 
erikoinen elämänsä, tuntui hänestä niin kauhealta, että hän 
lakkasi sitä ajattelemasta. Se oli kuilu, jonne hän ei uskaltanut 
katsoa. Siirtyä mielikuvituksessaan toisen asemaan oli Aleksei 
Aleksandrovitšille vieras sielunliike. Hän piti sitä 
vahingollisena ja vaarallisena haaveskeluna. 



Michael Cunningham: Illan tullen (2010, suom. Laura 
Jänisniemi 2011)

Peter vilkaisee lumisateeseen. Voi sinua, pieni mies. Olet 
tuhonnut kotisi, et rakkaudella vaan laiminlyönneillä. Sinä 
joka rohkenit pitää itseäsi vaarallisena. Et ole syyllistynyt 
suuriin synteihin vaan pieniin rikkeisiin. Olet epäonnistunut 
kaikkein perustavimmalla ja inhimillisimmällä tavalla: et ole 
kuvitellut toisten ihmisten elämää.



Panu Rajala: Lavatähti ja kirjamies (2013)

Tämähän on hauska nainen. Miehellä on pitkä tumma takki, 
solmio. Hän yrittää olla arvokas. He seisoivat vastatusten 
eteisessä, mies ojentaa ensin valkoviinipullon 
pahvipakkauksessa ja sitten kirjan. [...] Molemmat pieleen heti. 
Hän ei juo viiniä eikä lue romaaneja. Ehkä tästä päästään yli. 
Yritetään. (Eikö hän aavista, että tässä ovat ensimmäiset 
erottavat tekijät? Ei hän vielä ajattele niin pitkälle.)

***

Olisiko aika nyt kypsynyt ja etäisyyttä jo riittävästi? [...] Jospa 
kuitenkin istun taas hengessäni sinne Palokan huoltoaseman 
nurkkapöytään, annan kahvin kylmetä kupissa ja kuvien kulkea 
edelleen, jälleen yhtä jännittyneenä kuin silloin: kuinka tulijaan 
suhtaudut, kuinka otat hänen muistinsa valikoiman vastaan… 





Lääkäri Tommi Koivun kolumni “Suoraan silmiin”
Ilkka 17.5.2015

Joni oli 19-vuotias kehitysvammainen poika, joka työskenteli ruokakaupassa
ostosten pakkaajana. Hän oli aina ajatellut, ettei osaisi tehdä mitään erityistä, 
koska hänhän oli vain ostosten pakkaaja. Eräänä päivänä hän osallistui
tilaisuuteen, jossa puhuja sanoi, että jokainen kohtaaminen toisen ihmisen
kanssa on mahdollisuus luoda muistikuvia ja siunata toisen elämää.

***
Life Lessons in Words: JOHNNY THE GROCERY BAGGER

By Barbara Glanz

A few years ago, I was hired by a large supermarket chain to lead a customer 
service program - to build customer loyalty. […] A wonderful spirit of service 
spread throughout the entire store...and all because Johnny chose to make a 
difference! Johnny's idea wasn't nearly as innovative as it was loving. It came 
from his heart - it was real. That's what touched his customers, his peers...and 
those who read this story. Great service comes from the heart...Will you be a 
Johnny today?” 



Koivun jälkikirjoitus kolumniin 19.5.2015:

[…] Olen alun perin lukenut Jonista John Ortbergin kirjasta Pelin päätyttyä
kaikki palaa laatikkoon (Päivä Osakeyhtiö 2008), jossa hänestä kerrottiin
tositarinana. […]Kylmät tosiasiat saattavat puhutella järkeä, mutta ne eivät yllä
sydämeen asti, ja ovat melko hyödyttömiä kun on kyse elämän tärkeimmistä
asioista. […] Emme voi tietenkään olla täysin varmoja, onko Jonin tarina totta, 
mutta ainakin minun lapsellinen sydämeni, joka uskoo rakkauteen, unelmiin ja 
onnellisiin loppuihin, haluaa uskoa että se on totta.

***

“Uskomaton tarina ‘Jonista’ leviää Suomessa – kirjoittaja paljasti, mistä
juttu on oikeasti lähtöisin”, Ilta-Sanomat 19.5.2015

Koivu toteaa, että tarina on hyvä, oli se sitten totta tai ei. Hänen mukaansa 
tarinan opetus on tärkeämpi.
– Tarinan pointti oli pysäyttää ihmiset miettimään, miten läheisiään voisi 
ilahduttaa ja tehdä maailmasta paremman paikan. Surettaa, että tarina 
menettää merkityksensä, kun aletaan miettimään onko se totta vai ei. On se 
totta tai ei, se on loistava esimerkki, lääkäri toteaa.
Tarinan saama huomio on yllättänyt Koivun täysin. Se onkin hyvää vauhtia 
nousemassa Ilkan vuoden luetuimmaksi jutuiksi.
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