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Kahden  maan
Kun laulaja Selja Felin muutti 13-vuotiaana veljensä luo Yhdysvaltoihin, hän tottui 
esittelemään itsensä ”tytöksi Suomesta”. Suomeen palattuaan hän tajusi, että onkin 
”se tyttö Amerikasta”. Kun on elänyt lapsuutensa kahdessa maassa, tuntuuko 
kumpikaan kodilta? Anna Sillanpää Kuvat Jaakko Lukumaa
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Kahden  maan
välissä

”Elämäni Suomessa on 
opettelua. Kestää kauan, 
ennen kuin löytää omat 
rutiinit, ruokakaupat ja 
ystävät”, Selja Felin sanoo.
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P                                    erjantai-ilta, 30. joulukuu-
ta 2011. 800 000 suomalaista tuijottaa, 
kun televisiossa laulaa nuori nainen. Sel-
ja Felin, 20, Espoo, lukee tv-ruudussa.

Selja laulaa kappaleen Smile. Ääni on 
herkkä, keijukaismaisen kaunis, ja hän 
säestää itseään ukulelella.

Ohjelma on Nelosen laulukilpailu, 
The Voice of Finland, jossa etsitään uut-
ta laulajatähteä. Alkukarsinnassa tuo-
marit kuuntelevat kilpailijoiden laulua 
selin, laulajaa näkemättä. Jos ääni miel-
lyttää, tuomari kääntää tuolinsa ja nap-
paa laulajan valmennettavakseen. 

Kaikki neljä tähtivalmentajaa halua-
vat Seljan. Selja valitsee Lauri Tähkän. 
Tähkä hihkuu ja kehuu Seljaa tähdeksi.

Jakson jälkeen katsojat tietävät Selja 
Felinistä tämän verran: asui Suomessa, 
muutti Amerikkaan, palasi Suomeen. 
Enempää Seljasta ei tiedetä, koska enem-
pää häneltä ei kysytä. Ei kysytä miksi hän 
muutti lapsena pois Suomesta. Ei kysytä 
millaista oli elää amerikkalainen nuo-
ruus. Ei kysytä miksi hän muutti Utahis-
ta Espooseen, eikä kysytä, onko hänellä 
kamala koti-ikävä.

On aika kysyä. 

suomea myös minulle. Englanti on tun-
tunut silti aina toiselta äidinkieleltäni. 
Kuulin sitä sisaruksiltani ja ahmin piene-
nä kaikki englanninkieliset Disney-leffat.  

Perhe asuu Hyvinkään Monnissa, 
omakotitalossa metsän keskellä. Koti- 
pihassa tepastelee Seljan lemmikkikana 
Roosa ja metsässä kettu, joka vie Roosan. 
Selja haluaa olla Pocahontas, elokuvan 
intiaanityttö. Hän pinkoo pitkin metsiä 
ja kiinnittää pinneillä päähänsä keltaisen 
huivin, joka hulmuaa kuin intiaaniprin-
sessan tukka. 

Seljan paras ystävä on Kaisa. Yhdessä 
tytöt jonottavat jätskiautolle.

Jo pienenä Selja laulaa. Tosin vain 
suihkussa ja takapihalla, muilta salaa.

Ehjä perhe sisarusten luota

Seljan perhe kuuluu mormonikirkkoon. 
Kirkon perusti amerikkalainen Joseph 
Smith vuonna 1830, ja Raamatun ohella 
sen opit perustuvat Mormonin kirjaan. 
Suomessa mormonikirkkoon kuuluu 
noin 4 500 jäsentä, maailmanlaajuisesti 
yli 13 miljoonaa. Uskonto on perhekes-
keinen, ja avioliiton uskotaan jatkuvan 
iankaikkisuuteen asti – ei vain siihen, 
kunnes ”kuolema meidät erottaa”.

Kun vanhemmat päätyvät avioeroon, 
13-vuotiaan Seljan maailma särkyy. Hän 
ei ole edes tiennyt, että perheet voivat 
hajota.

– Ero oli järkytys, enkä tajunnut mitä 
tapahtui. Luulin vain, että äiti oli hankki-
nut itselleen lomakodin ja olin innoissani, 
kun sen vieressä oli kiva luistinrata. Elät-
telin silti pitkään yhtä toivetta: toivoin, et-
tä koko perhe olisi voinut olla vielä yhdes-
sä olohuoneessa. Se olisi riittänyt minulle.

Selja ei muista, kenen idea Amerik-
kaan muuttaminen on. Hän muistaa vain, 
että on ratkeamaisillaan innosta. 

Eron aikaan Seljan kaikki sisarukset 
asuvat jo omillaan. Vanhin veli ja sisko 
ovat asettuneet Utahin osavaltioon, Salt 
Lake Cityyn, jota kutsutaan mormonikir-
kon keskukseksi. Selja ei ole käynyt kos-
kaan Amerikassa, mutta päättää muuttaa 
sisarustensa luo. Ensimmäiset pari vuot-
ta hän asuu veljensä perheessä, seuraavat 
pari vuotta siskonsa luona.

Selja tietää, että muutto on myös van-
hempien tapa suojella häntä. Suomessa 
nuoret aloittavat kännikokeilunsa jo ylä-
asteella, Utahissa tyttö olisi turvassa. 

– En tuntenut haikeutta, vaikka van-
hempani jäivät Suomeen. Pidimme tii-
viisti yhteyttä puhelimitse. Olin vain niin 
onnellinen, kun pääsin sisarusteni luo. 
Heillä oli ehjät perheet ja omia lapsia. 
Heidän kanssaan tunsin, että kuulun it-
sekin ehjään perheeseen. 

Kun Selja on ollut perillä yhden päivän, 
hän aloittaa paikallisen koulun. Vaikka 
hän ymmärtää englantia, hän tajuaa jota-
kin niin pieleen, että onnistuu saamaan 
jälki-istuntoa heti ensimmäisellä viikol-
la – syystä jota ei tiedä vieläkään. 

Lukiota hän käy East High Schoolissa, 
koulussa, jossa on kuvattu suositut High 
School Musical -elokuvat. Ne ovat suloi-
sen siirappisia teinimusikaaleja, joiden 
perusteella amerikkalaiskouluissa pän-
tätään lähinnä poptähteyttä ja päättä-
jäistanssiaisista tohkeilua, ja joissa oppi-
laat jakaantuvat kauniisiin menestyjiin 
ja rumanpuoleisiin nössöihin.

– Sellaista koulunkäynti on oikeasti-
kin! Sosiaalisten taitojen oppimista pide-
tään tärkeämpänä kuin matematiikkaa. 
Kun kävelee koulun käytävällä, pystyy 
osoittamaan sormella, ketkä oppilaista 
kuuluvat supersuosittuihin. Suosituin 
tyttö on yleensä blondi cheerleader, joka 
toimii luokkansa johtotehtävissä.

Selja nauttii koulun musikaaleissa 
esiintymisestä, mutta päärooleihin hän 
ei itseään tyrkytä.

– Olen ajatellut, että ainakin se on mi-
nussa suomalaista. Olen hirveän ylpeä 
suomalaisuudestani. Aina kun minun on 
esiteltävä itseni, kerron ensimmäisenä, 
että olen Suomesta. Koulussa olin ”se 
tyyppi ulkomailta”. 

Utahilaisten Suomi-kuvissa riittää  
oikomista. Ei, Suomessa ei asuta heinä- 
majoissa. Ei, postia ei kuljeteta vuohilla. 

Ikävä I love you -puhetta

Omat hengenheimolaisensa Selja löytää 
Sarahista ja Cocosta. He ovat mormoni-
tyttöjä, joista tulee Seljalle melkein kuin 
siskoja.

Jo pienenä Selja laulaa, 
mutta vain muilta salaa.

Kun Selja Felin ilmestyy helsinkiläi-
seen ravintolaan, ensin huomaa hymy-
kuopat, sitten hauskan puhetavan. Ak-
senttia tuskin kuulee, mutta sana ”sään-
nöllinen” muuttuu ”regulaariksi” ja ”ko-
kemuksesta” vääntyy ”eksperienssi”. 
Nauru on heleä, ukuleletytön nauru.  

Kaikki alkaa vuonna 1991, jolloin Selja 
syntyy kuuden isoveljen ja kahden isosis-
kon vauvasiskoksi. Katraaseen kuuluvat 
kolmoset, joista yksi on CP-vammainen. 
Äiti on kotiäiti, isä englanninopettaja ja 
tulkki. Isä on syntyperäinen suomalai-
nen, mutta niin intohimoinen englannin 
taitaja, että puhuu vanhimmille lapsil-
leen pelkkää englantia. 

– Kun kolmoset syntyivät, lääkäri suo-
sitteli, että heille olisi selkeintä puhua 
vain yhtä kieltä. Siksi isä päätti puhua 



Tätä et tiennyt 
minusta!

” Pikkutyttönä en haaveillut 
laulajan urasta, vaan halusin Miss 

Suomeksi. Missit olivat minusta ihania, 
yhtä nättejä kuin Disney-elokuvien 
prinsessat. Eniten tykkäsin Lola 
Odusogasta. Hänellä oli niin kiva hymy.”
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Hauskimpia ovat leffaillat. Kolmikko 
lojuu sikin sokin sohvalla, vetistelee  
romanttisissa juonenkäänteissä ja syö lii-
kaa Häagen-Daszin jätskiä. Kaupungilla 
he eivät notku. Kun Selja muuttaa  
Suomeen, hän ihmettelee, miksi nuoret  
tapaavat toisiaan vain kahviloissa. 

Lähes kaikki oppilaat Seljan koulussa 
ovat mormoneja. Uskontoon kuuluu 
päihteettömyys, edes kahvia tai teetä ei 
nautita. Sunnuntaisin käydään kirkossa, 
maanantai-iltaisin järjestetään perhe- 
ilta. Illan teemana saattaa olla esimerkik-
si se, kuinka perheenjäsenet oppisivat 
puhumaan toisilleen kauniimmin. 

– Minä ja kaverini elimme samassa 
kuplassa, mutta minusta se oli vain haus-
kaa. Utahissa kaikki arvostavat perhettä 
yli kaiken, eikä nuorilla ole kiire pois  
kotoa. Elämä on sitä, että ollaan söpösti 
perheissä ja hoetaan I love you. Sitä läm-
pöä amerikkalaisuudesta kaipaan.

Joskus Selja on miettinyt, miltä elämä 
tuntuisi, jos ei olisi syntynyt uskovaiseen 
perheeseen. Sitten hän on päättänyt,  
ettei hänen tarvitsekaan tietää. Uskonto 
on ollut hänen tukipilarinsa pikkutytös-
tä asti, varmin asia elämässä.

Selja kotiutuu Utahiin niin hyvin, ettei 
halua Suomeen edes lomille. Kaksi ker-

taa on tosin pakko tulla, viisumin uusimi-
sen vuoksi. Ensimmäinen vierailu kestää 
puoli vuotta, ja Seljan on palattava enti-
seen kouluunsa Helsingissä.

Hän on ollut Suomesta pois kaksi 
vuotta. Lapselle se on ikuisuus. Kahdes-
sa vuodessa ehtii tapahtua paljon, liikaa, 
jotta vanhat koulukaverit jaksaisivat 
kuunnella. Seljalla on niin paljon kerrot-
tavaa, ettei hän tiedä mistä aloittaisi, ja 
päättää olla aloittamatta mistään. Isän 
luona on mukava asua, mutta iltaisin Sel-
ja ikävöi Amerikkaan. Hän pelkää, ettei 
viisumia uusita.

Viisumi uusitaan. Selja palaa Salt  
Lake Cityyn, ja sinne muuttaa myös  
hänen äitinsä. Yhdessä asuminen vaatii 
totuttelua. Välissä on vuosia eri maissa, 
ja niiden aikana siskosta ja veljestä on  
ehtinyt kasvaa Seljalle varavanhemmat.

– Olin murrosiässä kamala. Paiskoin 
ovia ja äksyilin äidilleni. Kun äiti yritti 
ohjailla minua, turvauduin siskooni. Kai-
pasin salaa amerikkalaista I love you 
-pehmoilua, johon olin ehtinyt jo tottua, 
mutta sisälläni mökötti suomalainen  
tyttö, joka väitti etten tarvitse lepertelyä.  

Lukion jälkeen Selja alkaa opiskella 
Utahin yliopistossa toimintaterapeutik-
si. Nettikaupasta hän ostaa 40 dollarin 

ukulelen ja opettelee soittamaan sitä 
kahdessa viikossa, Youtubesta löytä-
miensä ohjeiden kautta.

Hän alkaa kirjoittaa runoja ja säveltää 
niitä. Haave muusikon urasta syttyy, 
mutta opiskelu Amerikassa on kallista. 
Sitä paitsi Seljalta puuttuu työlupa. 

Ensimmäistä kertaa Seljasta tuntuu, 
että tulevaisuus voikin olla Suomessa.

Yöpuvussa ruokakauppaan

On elokuu 2011. Selja Felin kiinnittää tur-
vavyönsä. Lentokone on laskeutumassa, 
mutta mihin – siitä Selja ei ole varma. 
Helsinkiin? Kyllä. Kotiin? Ehkä. Selja ei 
tiedä, ja juuri siksi hän on päättänyt 
muuttaa Suomeen. Hän on 20-vuotias ja 
haluaa selvittää, kumpi on hänen oikea 
kotinsa: Suomi vai Yhdysvallat.

Selja Felinin 
ensimmäinen oma 
koti Lauttasaaressa 
on vielä 
sisustamatta.
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Koko ikänsä hän on miettinyt, voivat-
ko juuret kasvaa kahteen maahan. Ja  
pelännyt, että paljastuu, että oikeastaan 
hän ei ole mistään kotoisin.

Kun lentokone laskeutuu, elämä on 
aloitettava alusta. Synnyinmaata, josta 
Selja 13-vuotiaana muutti, ei ole enää ole-
massa. Ei kotitaloa Hyvinkäällä, ei van-
hoja koulukavereita jotka odottaisivat. 
Selja aikoo muuttaa isänsä luo Espooseen 
ja nauttia sisarustensa seurasta. Kaikki 
muu on epävarmaa.

tytöillä on samanlaiset vaatteet: musta 
takki, pillihousut, iso huivi ja buutsit.

Pian Seljan vaatekaappi jakautuu kah-
teen osaan: toisella puolella ovat Amerik-
ka-vaatteet, toisella Suomi-vaatteet. Ame-
rikka-vaatteet ovat hempeitä, kukkamek-
koja ja sateenkaaren sävyjä. Suomi-vaat-
teet ovat tummia. Niistä puuttuu pitsi-
reunus, aivan kuten Suomi-puheestakin.

Syyskuussa veli ehdottaa, että Selja  
lähettäisi näytevideon The Voice of  
Finland -kisaan. Selja kieltäytyy. 

Sitten hän kävelee parvekkeelle, nau-
hoittaa videon ja lähettää sen kilpailuun 
kertomatta kenellekään.

Ihana, kamala koti-ikävä  

On perjantai-ilta, 9. maaliskuuta. Selja 
Felin on läpäissyt jo kaksi karsintavaihet-
ta. Tänään hän laulaa kolmannen kerran. 
Lähetys on suora, ja The Voice of Finlan-
din lava entistä suurempi. 

Edelliset kilpailijat ovat revitelleet 
korkealta ja kovaa. Selja on pukeutunut 
vaaleanpunaiseen mekkoon, Amerikka-
vaatteeseen. Hän laulaa Beatlesin All my 
loving pelkän ukulelensa säestyksellä. 

Selja on yksi ennakkosuosikeista, mut-
ta tällä kertaa hän putoaa.

Hetken hän on sokissa. Sitten hän 
päättää hankkia elämän. Päivärytmin, ru-
tiinit ja arjen, kaiken sen mikä häneltä on 
Suomessa puuttunut. 

– Elin koko syksyn pelkkää telkkarielä-
mää, olin kuvauksissa tai treenasin biise-
jä. Se oli jännittävää mutta epätodellista. 
Nyt haluan oikean elämän. Sellaisen, jos-
ta voi kirjoittaa lauluja.

Kaisan, jonka kanssa ravattiin jätski-
autolla, Selja on jo bongannut Faceboo-
kista. Se on hyvä alku. Parasta Seljasta on 
se, että viimein hän voi jakaa arkensa  
sisarustensa kanssa. Vammaista veljeään 
hän käy hoitamassa joka päivä. Mutta  
ystävää, jolle voisi itkeä puhelimessa,  
hänellä ei Helsingissä vielä ole. 

– On ollut päiviä, jolloin olisin halun-
nut pakata laukkuni ja paeta Utahiin.  
Aina kun tunnen itseni yksinäiseksi, teen 
laulun. Haaveilen yhä, että musiikista  
tulisi ammattini.

Pari viikkoa sitten Selja muutti ensim-
mäiseen omaan kotiinsa Lauttasaareen, 
kimppakämppään kahden puolitutun 
mormonitytön kanssa. Tavarat ovat yhä 
purkamatta, mutta kalapuikkoja Selja on 
jo ostanut. Hän on päättänyt opetella 
kokkaamaan.

Kun Selja on Suomessa, hän ikävöi  
sitä, kuinka Utahissa tuntemattomatkin 
tervehtivät kadulla toisiaan. Ja kun hän 
on Utahissa, hän kaipaa sitä, että suoma-
laiset tarkoittavat mitä sanovat.

– Minulla on kaksi kotimaata. Rakas-
tan molempia, ja välillä inhoan molempia. 
Jos pitäisi valita vain toinen, en pystyisi. 

 Ehkä hänen kotinsa onkin juuri siinä 
– kahden koti-ikävän välissä.

Onnellisin Selja on silloin, kun hänen 
kaksi maailmaansa sekoittuvat. Kuten 
viime jouluna, kun Sarah tuli kyläilemään 
Suomeen. Kun kaverukset matkustivat 
bussissa, Sarah kääntyi ja kysyi Seljalta: 
Miksi kukaan ei hymyile?

– Vastasin, että koska olemme bussis-
sa ja ulkona sataa. Miksi pitäisi hymyillä?

Kesäkuussa Selja lähtee lomalle Uta-
hiin. Mutta hän lupaa palata kotiin. 

Suomi-vaatteista puuttuu 
pitsireunus – kuten 
Suomi-puheestakin.

Kolmevuotiaana Selja 
leikki intiaaniprinsessaa 
kotipihallaan Hyvinkäällä.

Selja, 6, halusi viulun, 
koska sisaruksetkin 
soittivat. Pian into lopahti.

2009 Selja valmistui lukiosta 
Salt Lake Cityssä. Vieressä 
paras ystävä Sarah.

Kaikkeen tähän Selja on varautunut. 
Siitä huolimatta paluu on järkytys. Miten 
Suomi voi näyttää niin tutulta, mutta 
tuntua niin vieraalta?

Selja ei ymmärrä enää omaa äidinkiel-
tään. Mikä ihmeen paikka on ”messi” 
(”mukaan”), jonne helsinkiläiset toisiaan 
yhtenään pyytelevät? Miksi jotkut mak-
savat ”egeillä” ja toiset euroilla? 

Seljan puheenaiheet ovat vääriä. Kun 
hän avaa keskustelun kepeällä small 
talkilla, suomalaiset vaivaantuvat.

Amerikassa Selja on tottunut kysele-
mään juttukumppaninsa opiskelukuulu-
miset ja sisarusten lukumäärän kaava-
maisen kohteliaassa järjestyksessä. Suo-
messa moista pidetään vitsikkäänä. Tääl-
lä puhutaan aidosti, eli vain niistä asiois-
ta, jotka sattuvat putkahtamaan mieleen 
juuri sillä sekunnilla. Selja pinnistelee, 
jottei vaikuttaisi liian uteliaalta, epäilyt-
tävän kiinnostuneelta muista.

Hän osaa luetella amerikkalaiset folk-
laulajat, mutta tietää suomalaismuusi-
koista vain räppäripoju Pikku G:n – 
josta kukaan muu ei ole kuullut vuoden 
2005 jälkeen.

Selja pukeutuu väärin, epäsuomalaisen 
söpösti. Utahissa hän on tottunut siihen, 
että juhliin voi astella verkkareissa ja ruo-
kakauppaan yöpuvussa. Helsinkiläiset 
pukeutuvat trendikkäämmin. Kauppa-
keskuksessa Selja huomaa, että kaikilla 


