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Hidas matka maustuu yksityiskohdilla

Kanadalainen toimittaja-kirjailija 
Carl Honoré on yksi Slow-liikkeen 
ja hitauden filosofian viestinvie-
jistä maailmalla. Lokakuussa hän 
piipahti Suomessa esittelemässä 
kirjojaan Perhe paineessa ja Slow – 
elä hitaammin. 
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Hidas matkailu tekee tuloaan – paradoksaalisesti yhä kiihtyvällä vauhdilla. Hidas mat-
kanteko maustuu rikkailla yksityiskohdilla, kun taas kiireessä ei ehdi kuin hotkaista ja 
matkan vivahteet jäävät kokematta.

onni ei löydy täydellisyydestä.

Carl Honoré vierastaa onnen tavoittelua asenteena, sillä onni 
lentää luoksemme usein jonkin toisen asian siivellä, hyvän 
seurauksena.

Täydellistä matkakaan ei voi määritellä, sillä jokainen ko-
kee matkat omalla yksilöllisellä tavallaan. Suuret odotukset 
saattavat tuottaa kahta kauhemmat pettymykset. Näinhän 
käy joskus lomamatkoilla, vaikka kuinka olisi ottanut asioista 
etukäteen selvää, valinnut esitteestä parhaimman hotellin tai 
houkuttelevimman ohjelman.

- Matkaa ei voi suunnitella kuin sotaretkelle lähtöä. Sen si-
jaan matkalle lähteminen on ikään kuin tutkimusmatkalle 
varustautumista. Hitaan matkustamisen idea on, että mat-
kanteko on kokemuksellista ja tutkailevaa. Tarkoitan tällä 
sekä ulkoista että sisäistä maailmaa. Nähtävyyksien lisäksi 
kohtaamme matkoilla erilaisia ihmisiä, kulttuureita ja tapo-
ja, jotka asettavat monia haasteita ja tuovat eteen tilanteita, 
joissa on mahdollisuus oppia uutta. Jos matka jostain syystä 
kuitenkin menee pieleen, voi siitäkin löytää positiivisia puolia. 
Jos ei muuta, niin ainakin voi miettiä, miten seuraavalla ker-
ralla toimisi, kirjailija pohtii.

Sydänpysähdys Roomassa

Oman hitaan herätyksensä Carl Honoré koki 2000-luvun 
alussa Rooman lentokentällä, jossa hän tuolloisena ulko-
maankirjeenvaihtajana kiirehti Lontoon lennolle. Slow -elä 
hitaammin -kirja alkaa kuvauksella Rooman kokemuksista.

Rooma oli Honorélle tuttu kaupunki jo nuoruudessa tehdyn 
Euroopan kiertomatkan ansiosta. Teini-iässä pienet viiväs-
tykset matkanteossa eivät olleet saaneet poikaa tolaltaan ja 
monet asiat ympäristössä olivat piirtyneet pysyvästi mieleen 
yksityiskohtineen. Mutta nyt tilalla oli aikuinen...

”...joka pyyhältää lähtöaulan läpi ja kiroaa mielessään kaik-
ki tielleen sattuvat ihmiset, jotka liikkuvat häntä hitaammin. 
Enkä kuuntele folkmusiikkia halvoilla korvalappustereoilla 
vaan puhun matkapuhelimella lehteni päätoimittajalle tuhan-
sien kilometrien päähän. Portilla liityn pitkään jonoon, jossa 
ihmiset eivät voi muuta kuin odottaa. Mutta olen unohtanut 
taidon olla paikallani tekemättä mitään. Alan selailla sanoma-
lehteä, jotta odottaminen olisi hyödyllisempää.”

Sanomalehdestä löytyi artikkeli, jossa kiireisille pienten las-
ten vanhemmille hehkutettiin yhden minuutin iltasatua. Rat-
kaisuna lasten kanssa vietettäviin pakollisiin iltahetkiin mark-
kinoitiin  pitkistä klassikkosaduista tehtyjä tiivistelmiä. Poikki 

Menevässä maailmassa päivät, viikot ja kuukaudet aikatau-
lutetaan tarkkaan ja hyvissä ajoin, joillakin jopa vuosia etu-
käteen. Vapaaehtoista ja pakollista tekemistä tuppaa yli inhi-
millisen sietokyvyn, mutta mistään ei oikein haluaisi luopua.

Onneksi sentään lomalle ja vapaapäiville on varattu allakassa 
paikkansa. Vai onko? Ja kuinka moni irrottautuu kotimaise-
mista vain siirtääkseen kiireen lomakohteeseen viimeiseen 
minuuttiin aikataulutettuna?

- Kun matkustamme kiireessä, menetämme pienet yksityis-
kohdat, jotka tekevät kohteesta matkan arvoisen. Pouk-
koilemme paikasta toiseen halutessamme nähdä mahdol-
lisimman paljon lyhyessä ajassa. Samalla menetämme ilon 
ja nautinnon. Kun sitten palaamme kotiin, olemme loman 
tarpeessa, Carl Honoré toteaa.

Matkaa ei voi suunnitella kuin sotaretkeä

1980-luvulla alkunsa saanut, vielä muotoaan hakeva Slow-
liike kurkottelee pitkin maapalloa kaikille elämän alueille. 
Slow-ajattelun positiivisessa ytimessä laatu menee määrän 
edelle oli kyseessä sitten työ tai vapaa-aika, ruoka, seksi, 
lasten kasvatus tai matkustaminen.

Hitaan elämän kannattajat toivovat, että ihmiset ymmärtäisi-
vät hidastaa vauhtia, ennen kuin terveys on mennyt, perhe 
hajonnut tai vimmainen kulutus tuhonnut maapallon. Pinnal-
linen, aggressiivinen ja stressaava nopeuden ihannointi on 
ajamassa monet piippuun.

Monet meistä kyllä ymmärtävät yskän, mutta käytännössä 
suunnan muuttaminen tuntuu vaikealta. Slow-liikettä pi-
detään jopa haihatteluna ja sen ajatuksia liian idealistisina. 
Liikkeen puolestapuhujat vakuuttavat kuitenkin, että he eivät 
rakenna utopiaa, vaan tavoittelevat parempaa elämää no-
peatahtisessa modernissa maailmassa.

- Hitaus ei tarkoita, että tekisimme asiat etanan vauhtia. Jos-
kus on oltava nopea ja nopeudessa on oma viehätyksensä. 
Slow-liikkeessä hitaus on sitä, että saamme vapaasti valita 
sopivan vauhdin. Asian voisi tiivistää sanaan tasapaino, Ho-
noré sanoo.

Kuuluuko hitauden filosofiaan myös täydellisyys?

- Täydellisyys on vaarallinen ajatus. Me nykyajan ihmiset kär-
simme siitä, että kaiken pitää olla täydellistä: asunto, perhe, 
lapset, työ ja loma. Hammasrivistömmekin täytyy olla vir-
heetön. Juoksemme ympäriinsä täydellisyyden perässä ja 
käytämme sen saavuttamiseen paljon aikaa ja rahaa, vaikka 

K
uv

a:
 R

an
dy

 Q
ua

n,
 w

w
w

.c
ar

lh
on

or
e.

co
m



20

ja pinoon, valot sammuksiin ja omiin hommin. 

Idea kuulosti ensin liian hyvältä ollakseen totta, sillä myös 
Carl Honoré painiskeli omantuntonsa kanssa siitä, kuinka 
hoitaisi mahdollisimman nopeasti pienen poikansa iltaritu-
aalit, jotta ehtisi vielä tarkistamaan sähköpostit, katsomaan 
uutiset ja tekemään töitä. Pian alkoi Honorén sisäinen ääni 
kuitenkin ihmetellä näin pitkälle menevää pakkomielteistä 
ajan säästämistä ja tehokkuutta.

Monet joutuvat pysäyttämään vauhtinsa, kun keho ei enää 
kestä. Honorén ”sydänpysähdys” tapahtui lentokentällä tuon 
artikkelin vaikutuksesta ja siitä lähti liikkeelle prosessi, jonka 
tuloksena syntyi kirja, manifesti verkkaisen elämän puolesta.

Aistit avoinna

Lomillaan Honoré matkustaa perheensä kanssa. Hän pitää 
tärkeänä pysytellä yhdessä paikassa mahdollisimman pit-
kään.

- Kaksi lastamme ovat kouluikäisiä, joten matkan odotukset 
täytyy suhteuttaa siihen. Emme aikatauluta oikeastaan mi-
tään, vaan avaamme itsemme sille, mitä vastassa on. Yleen-
sä haluamme tutustua yhteen paikkaan kunnolla.

Samanlaista hitaan matkailun asennetta hän suosittelee 
muillekin. Etenkin paikalliseen arkeen tutustuminen paljastaa 
kohteesta muuten piiloon jääviä helmiä. Hotellin sijasta voi 

vuokrata vaikkapa asunnon, huvilan tai mökin. Suosiotaan 
kasvattaa myös asunnonvaihto, jolloin antaa oman kotinsa 
toisen käyttöön loma-ajaksi ja vastaavasti pääsee itse ma-
joittumaan todelliseen kotiin jossain muualla.

Minkälaisia yhtymäkohtia hitauden filosofialla on lähimatkai-
luun?

- Sinänsä minulle on sama lennänkö kauas vai teenkö lä-
himatkan, kunhan suhtaudun matkaa tehdessäni ja paikan 
päällä asioihin rauhallisessa mielentilassa. Toisaalta tunnis-
tan kyllä sen, että ensi sijassa mietin lähtemistä kauas ja 
unohdan lähikulmat, vaikka varmasti lähiseudulta löytyy pal-
jon mielenkiintoista koettavaa.

Pikaisista lentomatkoista Carl Honoré ei innostu.

- On tietysti jännittävää lentää vaikkapa toiselle puolelle Eu-
rooppaa illastamaan, mutta tällaisilla pikamatkoilla on kallis 
hinta luonnolle, emmekä edes ehdi huomata kohteen erikoi-
suuksia, ennen kuin taas kiirehdimme paluumatkalle. 

Mieluisimpana lomanviettovaihtoehtona Honoré mainitsee 
pyöräilyn. Hän pitää urheilusta ja kaipaa lomillakin aktiivis-
ta liikkumista, mikä ei ole lainkaan ristiriidassa hitauden filo-
sofian kanssa. Päin vastoin, pyörällä tai kävellen ehtii aistia 
ympäristöään.

- Lomamatkoilla käytän myös hyvin paljon aikaa lukemiseen. 
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Carl Honoré (s. 1967) on skotlantilais-kanadalainen toi-
mittaja ja kirjailija. Suoritettuaan Edinburghin yliopistossa 
modernin historian ja italian tutkinnon Honoré työsken-
teli jonkin aikaa Brasiliassa katulasten parissa, ennen 
kuin ryhtyi toimittajaksi. Hänen artikkeleitaan on julkaistu 
muun muassa Economist, Observer, Guardian ja Natio-
nal Post -lehdissä.

Honorén ensimmäinen kirja – In Praise of Slow (Slow 
– elä hitaammin) - ilmestyi vuonna 2005 ja toinen kirja 
– Under Pressure (Perhe paineessa) - vuonna 2008. Kir-
joja on käännetty yli 30 kielelle ja monissa maissa niistä 
on tullut bestsellereitä. Kirjojen suomenkieliset laitokset 
on kustantanut Bazar Kustannus Oy.

Honoré on jättänyt toimittajan työt ja omistautuu Slow-
liikkeen edistämiseen sekä hitauden filosofian eteenpäin 
viemiseen. Häntä pidetään liikkeen puhemiehenä, missä 
ominaisuudessa hän kiertää jatkuvasti ympäri maailmaa 
luennoimassa ja esitelmöimässä.

Carl Honoré asuu Lontoossa kirjoittaja-vaimonsa ja kah-
den lapsensa kanssa.

Lukeminen on äärimmäisen hyvä esimerkki hitauden filosofi-
asta. Olen lukiessani täysin omassa tilassa, keskustelen kir-
jailijan kanssa mielikuvituksen tasolla, muu jää ulkopuolelle.

Hitaan rahan jäljillä

Pintaliidolla suoritetut matkat uhkaavat tehdä kokemuksis-
tamme samankaltaisia paitsi omassa elämässämme myös 
muiden kiireisten matkailijoiden kanssa: käymme samoissa 
kohteissa, asumme samoissa hotelleissa, syömme samaa 
ruokaa ja kulutamme samoja rantoja. 

Tässä ovat markkinointi-ihmiset vainunneet mahdollisuuten-
sa. Hitauden filosofia on nousemassa myyntikeinoksi, jolla 
voi korostaa oman liiketoiminnan poikkeuksellista vetovoi-
maa. On olemassa hitaita hotelleja, hitaita autoja, hidasta 
asuntokauppaa, jopa hidasta rahaa.

- Rahan tekeminen on väistämätöntä minkä tahansa uuden 
ilmiön kohdalla ja sitä on mahdotonta vahtia. On vaikea tuo-
mita ketään sen mukaan, vastaako liiketoiminta täsmälleen 
hitauden ajatuksia. En olisi asiasta huolissani, sillä vielä joita-
kin vuosia sitten Slow-liikkeen kanssa ei haluttu olla missään 
tekemisissä, mutta nyt asenteet alkavat muuttua. Vaikka 
joku tuleekin käyttämään filosofiaa kyynisesti liiketoiminnas-
sa, niin aina on olemassa hitauden ydin ja ihmisiä, jotka toi-
mivat aidosti hitauden puolesta.

Carl Honoré rakastaa kokkaamista ja yhteisiä ruo-
kailuhetkiä perheen parissa. Lomamatkoilla hän suo-
sii paikallisruokia, pieniä kulmakahviloita ja toreja. 
Kokkaamistaidoistaan hän antoi näytteen Helsingin 
Kirjamessujen yhteydessä Viini, ruoka & hyvä elämä 
–tapahtumassa yhdessä Kari Aihisen kanssa.

Teksti: Tuula Lukić


