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Rajan ylittämiseen on aina liittynyt pelon sekaista toiveikkuutta. 

Maalausten kirkkaat värit heijastavat uskalluksen iloa. Muistot eivät 

aina haalistu, ne kirkastuvat hehkuviksi.

Kiitän lämpimästi professori Maria Lähteenmäkeä esseestä 

Muistutettu raja ei häviä ja FM Maisa Moijasta esseestä Raja.  

Helsingissä 26.3.2019

Maija Toropainen

Hylätyt rajat 

Tämän kirjan maalaukset ovat olleet esillä Taidekeskus Ahjossa 

Joensuussa keväällä 2019. Hylätyt rajat näyttely pohtii rajojen 

merkitystä tällä hetkellä ja historiallisesti. Raja ei ole koskaan ollut 

este ihmisen liikkumiselle. Se on päinvastoin innostanut  lähtemään. 

Utelias mieli on ollut valmis jättämään kaiken taakseen ja ylittämään 

joen. Kuitenkin raja muistetaan ja rajojen sisälle jäävää aluetta ollaan 

valmiit puolustamaan muita vastaan. 

Maalaukseni ovat abstrakteja. Niiden keskeinen sisältö on väri. 

Maalaan öljyllä kankaalle. Olen nimennyt useimmat maalaukset 

rajajokien mukaan. Muutamat joet kuten Rubikon antiikin Italiassa 

muistetaan vain Caesarin lausahduksesta arpa on heitetty. Rubikonin 

tavoin myös Ebro Espanjassa on ollut sisällissodan taistelualue. 

Jordan-joen seutu ei ole rauhoittunut vieläkään. Meksikon pohjoinen 

rajajoki Rio Bravo on poliittisen kiistan keskellä USAn nykyhallinnon 

muuriprojektin takia. Meksikon ja Guatemalan rajalla oleva 

Usumacinta on viranomaisvalvonnan ulottumattomissa. 
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Muistutettu raja ei häviä

Jos oikein tarkkaan tutkaili ja tunnusteli varvikkoa 
ja puunrunkoja karussa pohjoisessa maisemassa, 
työntyi mitättömän tuntuisen jokivarren menneisyys 
hätkähdyttävästi esille, kovana ja mustavalkoisena. 
Kranaatinsirpaleita näytti olevan joka puussa, 
ruostuneita piikkilangan pätkiä siellä täällä, jokunen 
vielä kerälläkin asti. Lähempi maaston tutkiminen 
vei osin romahtaneisiin vanhoihin juoksuhautoihin 
ja bunkkereihin, johdatti hylätyn metsittyneen 
radan varrelle. Haavoittunut luonto ei ollut pystynyt 
palautumaan vaikka aikaa suuresta taistelusta oli yli 
seitsemänkymmentä vuotta. Luonto muisti ja säilöi 
kranaatiniskut, tulitukset, rynnäköt, sodan demoniset 
äänet, nuorten miesten tuskaiset kuolemat. Kuitenkin, 
jos paikalle ei olisi rakennettu kirkkaanvärisiä 
muistotauluja ja betonisoitua sotilasta eikä tuotu 
tekokukkaseppeleitä, matkailija olisi ajanut paikan ohi 
koskettamatta asutuksesta aution seudun syvää ja 
surullista paikallishistoriaa.

Jälkipolvien nostattamat maastomerkit – kuten sodan 

vastakkainasettelua, suurmiesten saavutuksia tai fyysisiä ja 

immateriaalisia rajoja implementoivat monumentit ja muistin paikat 

–  ovat aina poliittisia. Ne kommentoivat menneisyyttä paikallisesta 

käsin, kertovat, mitä pitää muistaa ja millä tavalla. Ne identifioivat 

sekä luonto- että kulttuuriperintöä, piirtävät uudelleen rakennettua 

maisemalinjaa, mutta kertovat tarinaa myös kokonaisesta 

kansakunnasta, sen seremoniaperinteestä. 

Piikkilankaa ja kranaatinsirpaleita  
Vermajoelta. Kuva Maria Lähteenmäki
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Suomalaisen syrjäseudun lukuisat yksinäiset muistomerkit – 

jotka estävät häviäviä rajoja häviämästä – liittyvät tiukoin sitein 

laajempaan läntiseen tapaan arvottaa historiakulttuuria, sen 

muotoja ja sanomaa. Suomessakin ne alleviivaavat kansallisesti 

tärkeäksi koettuja tapahtumia ja jättävät huomiotta kuvaan 

sopimattomia. Uudelleen rekonstruoidut, muistamiseksi tarkoitetut 

taistelupaikat ylläpitävät rajan ideaa, vaikka tosiasiallisesti raja, 

kuten valtakunnanraja, olisi jo aikoja sitten siirtynyt muualle. 

Muistomerkit liittävät paikkaan kasvottomia uhreja, jotka antoivat 

henkensä maansa puolesta, mutta ne kertovat myös valloittamisen 

ilosta, voitoista, miehisistä sankariteoista. Muistomerkit eivät 

kuitenkaan ole mitään ilman katsojaa, joka jakaa kollektiivisen 

tunteen kansakunnalle tai sukupiirille merkityksellisestä 

kokemuksesta.

Muistamalla muistettujen rajojen rinnalla kulkee historian hämärän 

umpeuttamia rajoja, kuten pororaitojen ja laukkukauppiaiden 

polkuja, etnisten ja uskonnollisten ryhmien kotiseutuja, kulttuuristen 

ja sosiaalisten ryhmittymien ja työliittojen toimintapiirejä, 

takamaiden kyläyhteisöjen pihapolkuja ja kalastusreittejä. Niiden 

tilalle uudet sukupolvet ovat rakentaneet toisenlaisia polkuja, rajoja 

ja piirejä, jotka sulkevat toiset sisään, toiset ulos. Eron tekemisen 

politiikka meihin ja muihin on rajantekemisen kantavin piirre, 

kuten myös niiden liukuvuus, liikkuvuus ja aikaan sitoutuminen. 

Nykyajan ihmiset kulkevat virtuaalisissa verkoissa, fyysisiin 

paikkoihin sitoutumattomissa tunne- ja kokemusraameissa, rajoilla, 

joita matkailija ei välttämättä näe maisemasta, mutta käteensä 

kasvaneesta kojeesta kylläkin.

Historiantutkimuksen, mutta myös taiteentekemisen suuri valta 

määrittää muistettava, arvottaa politiikkaa ja kansallista tilaa 

taiteen ja tieteen menetelmin, ilmenee vain osin konkreettisena 

politiikkapuheena, mutta sitäkin enemmän yhteiskunnan 

metatason kommentaareina, jotka toiset tunnistavat, toiset eivät. 

Sitä voisi nimittää arkipäivän politiikaksi, jossa vaikuttaminen 

tapahtuu jokapäiväisissä käytännöissä, kuten analyysikohteiden ja 

tutkimustyön aihevalinnoissa.

Maria Lähteenmäki

Professori

Itä-Suomen yliopisto
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Raja

Edessäni on Maija Toropaisen teos, jossa hehkuu 
punaisena pirstaloitunut raja-aita. Punaisen hehku 
sykkii niin kuin sydän sykkii. Joudun miettimään onko 
raja hyvä vai huono asia. Raja erottaa. Se voi olla 
edessä etenemisen esteenä tai taakse jätettynä uuden 
elämän symbolina.

Taakse jätetty raja tarjoaa usein mahdollisuuden uusiin unelmiin, 
parempaan elämään, rauhaan ja turvaan. Taakse jätetty raja 
merkitsee myös luopumista paljosta - usein luopumista siitä 
minuudesta, joka rakentui vuosien saatossa tutussa ympäristössä, 
läheisistä ihmissuhteista, kielestä, kulttuuriperinnöstä. Taakse jätetty 
raja on askel tuntemattomaan. Taakse jätetty raja on kuin abstrakti 
maalaus, josta kukin katsoja voi nähdä omannäköisensä maailman. 
Ruusunpunainen väri on unelma paremmasta.

Suomalaiset ovat jättäneet vanhan rajan taakseen lähtiessään pakon 
edessä evakkona sodan jaloista Karjalasta kohti länttä ja kohti 
tuntematonta tulevaisuutta. Suomesta on lähdetty vuosien saatossa 
työttömyyttä pakoon niin Amerikkaan kuin Ruotsiin. Nyt lähdetään 
Suomen rajojen ulkopuolelle Eurooppaan kokeilemaan siipien 
kantavuutta isommilla markkinoilla. Monet jäävät sille tielleen, 
mutta monet palaavat. Oman kulttuurin ja kielen merkityksen 
ymmärtää todellisuudeksi vasta, kun se puuttuu.

Entä ne, jotka törmäävät rajaan, joka on edessä, jonka portit eivät 
aukea ja jonka yli ei pääse. Köyhyys ja sota ajavat ihmisiä liikkeelle 
paremman tulevaisuuden toivossa. USA.n nykyinen presidentti 
haaveilee korkeasta muurista, joka pitäisi ne “toiset” ulkopuolella 

ja USA pelastuisi huumeilta ja rikollisuudelta - hänen mielestään. 
Euroopassa on poliittisia johtajia, jotka ovat jo virittäneet 
piikkilankansa. Raja on synkkä, eteenpäin et pääse ja taaksepäin ei 
useinkaan ole paluuta.

Euroopassa nostaa päätään nationalismi - Suomessa Suomi 
suomalaisille. Suomalaisuuden ulkopuolelle jäävät niin ruotsinkieliset 
kuin saamelaiset ja romanit, muualta tulleista puhumattakaan. 
“Rajat kiinni!” kaikuu yhdessä mielenosoituksessa ja “Rajat auki!” 
toisessa. Maailma on muuttunut vaikeaksi hahmottaa. Rajalla 
kolkuttaa sisäänpääsyä monenlaisia, niin aidosti apua tarvitsevia kuin 
omaa vääristynyttä unelmaansa hakevia. Maailma on kuin maalaus, 
josta et löydä mitään soivaa yhtenäisyyttä, et värien sinfoniaa et 
sommittelun taituruutta. Maalauksen kieli on katkennut.

Hitaasti, hitaasti taiteilija hakee sanottavaansa ja värien kieltä, jolla 
tavoittaisi oman sisimpänsä ja katsojansa. Taiteilijalla on valta poistaa 
teokseen sopimaton väri tai elementti. Yksi teos ei kuitenkaan 
koskaan tavoita kaikkia katsojia. Maailma ja ihmiset on hyväksyttävä 
moninaisena niin maalauksissa kuin ja ihmisinä. Ihmisten 
moninaisuus muodostaa maailman maalauksen. Sen moni-ilmeisyys 
on suuri rikkaus. Ihmisyyden ja inhimillisyyden kieltä puhutaan ja 
ymmärretään paremmin kuin yhtäkään muuta kieltä.

Unelmointi ja uteliaisuus elämään on ihmisyyden rikkautta. 
Vaaleanpunaiset unelmat vievät meitä eteenpäin kohti tuntematonta 
tulevaisuutta. Ihmiset maalaavat itsensä näköisen tulevaisuuden. Se 
voi olla rikkinäinen ja ahdistava, mutta se voi olla myös erilaisten 
elementtien sommittelultaan harmoninen ja värikylläisyydellään 
hehkuva.  

Maisa Moijanen
Ph.D in Economics 
FM (teor.filosofia)
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Hylätyt rajat I

2018, öljy kankaalle, 47 x 50 cm

Hylätyt rajat II

2018, öljy kankaalle, 47 x 50 cm
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Rio Bravo

2019, öljyväri kankaalle, 120 x 135 cm
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Jordan 

2019, öljy kankaalle, 120 x 135 cm
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Tana

2019, öljy kankaalle, 47 x 50 cm

Kotiin paluu

2019, öljyväri kankaalle, 20 x 20 cm
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Platte 

2019, öljy kankaalle, 120 x 135 cm
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Usumacinta

2019, öljy kankaalle, 120 x 135 cm 
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Siestarjoki

2019, öljy kankaalle, 120 x 135 cm 
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Rajaviiva

2019, öljy kankaalle, 15 x 32 cm

Rubikon

2019, öljy kankaalle, 15 x 32 cm
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Mostar

2019, öljy kankaalle, 120 x 135 cm
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Shatt al-Arab 

2018, öljy kankaalle, 47 x 50 cm

Berliini

2019, öljy kankaalle, 47 x 50 cm
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Amur

2019, öljy kankaalle, 120 x 135 cm
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Ebro

2019, öljy kankaalle, 15 x 32 cm

Pitkäsilta

2019, öljy kankaalle, 15 x 32 cm
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Vallum Hadriani

2019, öljy kankaalle, 15 x 32 cm
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