
vapa 

”Vaaleanpunainen majatalo” 
eli Päivin koti Helsingissä. 
Täältä hän lähti maailmalle 
eikä osaa enää olla lähtemättä.

Suurin niistä on

Lapsena tanssi oli syntiä. 
Nyt Päivi Kivikangas tanssii 
ammatikseen ja salaa, 
yrittää pelastaa maailman ja 
vapauttaa prostituoituja. 
Ensin hänen piti vapauttaa itsensä.

Ulla Ahvenniemi Kuvat Liisa Takala, Yasmina of Cairo ja 
Päivi Kivikankaan kotialbumi
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us

Tanssiessaan Päivi on vähän 
lähempänä taivasta.
– En ole koskaan tajunnut, 
miksi musiikin tahtiin 
liikkuminen olisi syntiä.
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ristallit ja paljetit kimaltavat, 

kun Päivi Kivikangas, 39, odot-

taa esiripun takana. Kohta vatsa- 

lihakset rullaavat ylhäältä alas niin, 

että puvun kuparikolikot helise-

vät paljaan vatsan päällä.

Päivi on tilattu esittä-

mään itämaista tanssia 

bangkokilaisen ravin-

tolan yksityistilai-

suuteen, agentin 

mukaan per-

hejuhlaan. 

Sitten Päivi kuulutetaan lavalle: Seuraa-

vaksi Hadassa, venäläinen tanssija!

Päivi jäykistyy. ”Venäläinen tanssija”. 

Hän tietää, mitä sillä Thaimaassa tarkoi-

tetaan. Jotakin vähän eksoottisempaa 

kuin seksibaarien paikalliset tanssitytöt.

Verho aukeaa, salissa on pelkkiä mie-

hiä. Musiikki pelastaa Päivin. Kun nai-

huilu alkaa soida, Päivi ajattelee vain mu-

siikkia eikä sitä, mitä miehet katsomossa 

miettivät.

Tanssin jälkeen on hyvä olo. Päivi rii-

suu esiintymisvaatteet ja lähtee kotiin, 

omakotitaloon Bangkokin liepeille. Siel-

lä odottaa yksivuotias Sisu, kaupungin 

vakavin pikkupoika. Hyvä niin.

Hymyn taakse

Ensimmäisenä Päivi huomaa Thaimaas-

sa hymyt. Heti perään prostituution. On 

syksy 2007 ja Päivi Kivikangas on juuri 

muuttanut Bangkokiin.

Muutamaa kuukautta myöhemmin 

hän istuu baarissa. Baaritiskillä seisoo 

hymyileviä thainaisia minihameet pääl-

lä. Lavalla tanssii hymyilevä nainen il-

man minihametta.

Päivi on 34-vuotias ja naimaton ja ajat-

telee, että seksi kuuluu avioliittoon. Nä-

mä naiset ajattelevat, että seksi kuuluu 

sille, joka maksaa.

Tai eivät kaikki. Heitä varten Päivi 

täällä on. Hän kiertää kansainvälisen, 

kristillisen NightLight -järjestön kenttä-

tiimissä seksibaareja kaksi iltaa ja yötä 

viikossa. Kolmen naisen ryhmä yrittää 

löytää baareista sinne vasta tulleita tyt-

töjä, jotta saisi heidät pois sieltä. Tyttöjä, 

joiden hymy ei vielä onnistu peittämään 

pelkoa. 

Päivi on kolunnut maailmaa vuosikau-

sia, nähnyt yli 40 maata ja paljon vääryyt-

tä, mutta tämä räikeä, avoin ihmiskaup-

pa tyrmää. Miksi Thaimaan viranomai-

set eivät estä tätä?

Siksi, että ongelmaa ei ole. Viran-

omaisten mukaan Thaimaassa ei ole sek-

siturismia eikä prostituoituja. Baarien 

nuoret tytöt ovat ”tanssijoita”. 

Ainoa oikea tanssija tässä baarissa on 

Päivi. Hän tahtoisi pelastaa kaikki nämä 

naiset, antaa vapauden elää ja tanssia ku-

ten he itse haluavat.

Ensin Päivi vapautti itsensä.

Lauantaitanssien lumo

Huopatossut luistavat liukkaalla pihalla 

ihanasti. Viisivuotias Päivi Kivikangas 

ottaa vauhtia ja liukuu. Melkein kuin 

tanssisi. Mutta tanssia ei saa.

1970-luvun lopulla Evijärvellä Etelä-

Pohjanmaalla on 3�400 asukasta ja nopea 

tiedonkulku. Koko kylä avaa vuorollaan 

suunsa Päivin isän hammaslääkärintuo-

lissa. Kohta samat suut juoruilevat, että 

Kivikankaan Päivillä on korvareiät. Ham-

maslääkärin tytär ja helluntailainen!

Päivi ei välitä. Antaa muiden puhua, 

omat vanhemmat ovat avarakatseisia. 

Kun posti tuo Yves Rocher -näytemeik-

kejä, äiti levittää peilin edessä vaalean-

sinistä luomiväriä ja vaaleaa huulipunaa. 

Hän on Evijärven helluntaiseurakunnan 

ainoa meikkaava nainen, ja Päivi on hä-

nestä ylpeä. Sitä paitsi ne Päivin korva-

napit ovat klipsillä kiinni.

Olohuoneen nurkassa on televisio – 

on, vaikka isä kuuluu seurakunnan van-

hemmistoon. Viikon kohokohta on  

lauantai-ilta. Silloin Päivi ja äiti istuvat 

saunan jälkeen kylpytakeissa sohvalla ja 

katsovat Lauantaitansseja.

Kylälle perustetaan kansantanhuryh-

mä. Naapurin tyttöjäkin menee, hankit-

taisiin kansallispuvut. Päivi innostuu val-

tavasti, mutta äiti kieltää. Seurakunta ei 

hyväksyisi sitä. Päivi parkuu ja huutaa ja 

rukoilee, turhaan. Tanssi on syntiä.

Maailmalle ja taivaaseen

Hinku maailmalle alkaa Tarzan-eloku-

vista. Kohta kotipihan koivussa roikkuu 

paloletku liaanina, ja Päivi kulkee isovel-

jen perässä kuusiaitaa latvasta latvaan. Se 

on pohjalainen viidakko.

Oikeassa elämässä maailma ei vielä 

ulotu Ruotsia kauemmas. Kivikankaan 

perhe menee sinne laivalla Pietarsaares-

ta ostamaan halpaa voita.

Yläasteella koulukavereita alkaa kiin-

nostaa ryyppäys. Päiviä ei. Mieluummin 

hän on perjantai-illat kotona ja tutkii Va-

littujen Palojen karttakirjaa, erityisesti 

ilmastoja. Millainen ilmasto on Latina-

laisessa Amerikassa verrattuna Keski- 

Afrikkaan? Paljonko sataa, entä kasvilli-

suus, mikä on yleisin ravintokasvi?

– Etsin jotakin täydellistä. Maailman-

kolkkaa, johon tahtoisin kaikkein eniten.

Päivi käyttää mustia vaatteita, laittaa 

K
Päivi on 34-vuotias ja 
naimaton ja aja�elee, 
e�ä seksi kuuluu 
aviolii�oon. Nämä naiset 
aja�elevat, e�ä seksi 
kuuluu sille, joka 
maksaa.

– Olin ylpeä perheeni uskosta 
ja siitä, että äiti ei suostunut 
harmaaksi tantaksi. Reppureissaaja Amsterdamissa 19-vuotiaana 1992. Kotikulmilla Sansibarissa.
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lävistyksen nenään ja tatuoi lohikäär-

meen olkapäähän. Hiukset vaihtavat vä-

riä mustiksi, punaisiksi, vihreiksi. Naiset 

puhuvat, että Kivikankaan tyttö kapinoi. 

Päivi sanoo, että tahtoo vain olla vapaas-

ti oma itsensä.

Joskus kylillä joku huutaa ”Heltsu hel-

vettiin!”, mutta Päivin tavoitteena on kyl-

lä taivas.

Eräänä sunnuntaina saarnassa puhu-

taan lähimmäisenrakkaudesta. Jumalan-

palveluksen jälkeen yksi seurakunnan 

johtohahmoista juoksee Päivin kiinni: 

”Toista kertaa et tule rukoushuoneelle 

tuollaisissa retkuissa!” Isä kysyy, mitä  

asiaa miehellä oli, ja Päivi sanoo, että ei 

mitään.

– Ensin tuli hirveän paha mieli. Sitten 

ajattelin, että kellään ei ole oikeutta ra-

joittaa toisia, määrätä ulkoisia normeja.

Seuraavana sunnuntaina Päivi ei läh-

de rukoushuoneelle jumalanpalveluk-

seen. Ei sitä seuraavanakaan. Ei enää 

lainkaan.

Päivi käy lukiota, mutta elää mieles-

sään toista elämää. Siinä elämässä on jo 

kesä ja hän liftaa kavereiden kanssa ym-

päri Suomea ja Eurooppaa. Siitä haaveil-

laan yhdessä koko pitkä talvi.

Kun lumi sulaa, kaverit alkavat empiä. 

Kiva olisi, mutta ehkä ei kuitenkaan.

– Monilla on haaveita, jotka eivät to-

teudu, koska he eivät oikeasti edes halua 

toteuttaa niitä.

Päivi liftaa yksin. Kun hän on kerran 

päässyt pois Evijärveltä, on päästävä pian 

uudelleen. Ensimmäiselle interreilille 

Päivi lähtee 16-vuotiaana. Sen jälkeen 

hän palaa Eiffel-tornia katsomaan viite-

nä tai kahdeksana seuraavana reilikesä-

nä – vuodet ja matkat menevät sekaisin.

– En ymmärtänyt pelätä, mutta van-

hempieni on täytynyt olla huolissaan. 

Olen kiitollinen siitä, että he antoivat va-

pauden tehdä omat valinnat.

Vapauden raja menee tanssissa. Van-

hojenpäivänä Päivi ei mene edes katso-

maan, kun luokkakaverit tanssivat vals-

sia ja kikapoota.

Päivi on 20-vuotias ja opiskelee suo-

men kieltä Helsingin yliopistossa, kun 

hän menee ensimmäiselle tanssitunnil-

le. Hän ei kerro siitä kenellekään.

Mustempi Afrikka

Trooppinen ilmasto, sademetsävyöhyk-

keet ja enemmän pelastettavaa kuin mis-

sään muualla. 2000-luvun alussa Päivi on 

kirjallisuustieteen maisteri ja teologian 

ylioppilas ja varautunut rakastamaan Af-

rikkaa. Täällä hän auttaisi köyhiä mutta 

iloisia afrikkalaisia parempaan elämään.

Afrikassa on paljon hienoa, niin kuin 

syvät värit ja elämänilo. Päivistä on  

upeaa, kun kirkossa lauletaan ja tanssi-

taan, eikä se ole uskosta pois. Yksi koho-

kohta on, kun Päivi pääsee maasai- 

heimon kotikirkkoon saarnaamaan 

miesten ja naisten oikeuksista – siitä hän 

ottaa kaiken irti.

Kotikylä Tansaniassa on alkeellinen ja 

köyhä. Ikävintä on, että kyläläiset eivät 

edes yritä tehdä elämästään parempaa 

vaan odottavat, että joku muu tekisi sen.

Kun kaivo sitten rakennetaan, kyläläi-

set ottavat vettä omiksi tarpeiksi ja jättä-

vät veden valumaan. Päivi juoksee sulke-

massa hanaa ja selittämässä veden loppu-

mista, kunnes viikkojen päästä ymmär-

tää, että kukaan ei välitä. Mitä siitä, jos 

Kylillä joku huutaa 
”Heltsu helve�iin!”, 
mu�a Päivin 
tavoi�eena on kyllä 
taivas.

Tansanialaiset pikkutytöt ja ihmeellisen vaalea Päivi.

Thaimaassa kunnes jatkaa matkaa.
– Maailman eriarvoisuus häiritsee niin paljon, että on 
vaikea olla täysin onnellinen missään.

”Tahdon” suomeksi ja thaiksi Hua Hinissä 2009.

Päivi toisi mielellään Sisun Suomeen kasvamaan. 
Toistaiseksi poika kulkee mukana tanssimatkoilla 
Egyptissä.
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muille ei riitä tänään ja huomenna ei ke-

nellekään.

Afrikan-vuoden aikana Päivi saa kasa-

päin naimatarjouksia, pääsisi monelle 

vaimoksi ja monenneksi vaimoksi. Ker-

ran eteen asettuu kokonainen 15-vuo- 

tiaiden poikien jalkapallojoukkue, josta 

voisi valita, kenet tahtoo. Rakkaudesta ei 

ole tietoakaan, hyötymisen halusta kyllä.

Surkeissakin oloissa ihmiset ovat ren-

toja ja odottavat jotakin hyvää, mutta sen 

odotuksen kohde on Päivi. Hän pettyy 

paikallisiin, melkein jokaiseen.

– Afrikka on ollut elämäni sokki. Me-

nin sinne idealistina, tekemään hyville 

ihmisille hyvää. Opinkin, että ihmiset 

ovat kiittämättömiä ja itsekkäitä. Tulin 

Afrikassa rasistiksi.

Tarzanin sademetsä löytyy Ugandas-

ta. Sekin haavekuva romahtaa. Tihku-

sateen keskellä on hirveästi ötököitä ja 

aluskasvillisuus niin rehevää, että siellä 

ei juoksentelisi urheinkaan Tarzan. Päi-

vi nukkuu kaksi yötä majassa puun oksal-

la seuranaan hämähäkkejä ja hyttysiä.

Afrikan jälkeen Päivi palaa Suomeen. 

Se on vaikeaa. Suomessa kaikki liian hyvin 

ja ihmiset ovat liian tyytymättömiä.

Helluntaiseurakuntaan palaaminen 

on mahdotonta. Päivi ei voi luopua uskos-

taan, mutta ei myöskään vapaudesta. 

Hän siirtyy luterilaiseen kirkkoon, alkaa 

esiintyä tanssijana ja pakata taas.

Afrikkaa voi inhota ja rakastaa yhtä ai-

kaa. Päivi palaa sinne monta kertaa: Tan-

saniaan, Keniaan, Sansibarille. Vuonna 

2007 hän on lähdössä Suomen Lähetys-

seuran kautta töihin Senegaliin, mutta 

viime hetkellä kohdemaa vaihtuu Thai-

maahan. Aasia ei varsinaisesti kiinnosta, 

mutta ainahan vuodeksi voi lähteä.

Afrikan pelastaminen ei onnistunut, 

Päivin idealistisuus on karissut. Prosti-

tuutiota hän vain ei voi katsoa sivusta.

Tyttö kaupan

Kun on istunut seksibaareissa tarpeeksi 

monta iltaa, Päivi alkaa päästä hymyjen 

taakse. Tarinat ovat surullisia ja vielä su-

rullisempia.

Vanhemmilla on pelivelkoja, ja he ovat 

myyneet tyttärensä baariin kuitatakseen 

velkansa. Nainen on tullut itse baariin, 

koska vain prostituoituna saa tarpeeksi 

rahaa huumeisiin. Isosisko miettii joka 

kerta vaatteita riisuessaan, että tällä työl-

lä hän saa rahoitettua pikkusiskon lääkä-

riopinnot.

Päivi kuuntelee ja kertoo sitten naisil-

le, että jos he tahtovat lähteä seksibaaris-

ta, he pääsevät NightLight-järjestön ko-

rupajaan töihin.

Harva lähtee. Palkka siellä on liian pie-

ni, naiset ovat jo liian rikki.

Muutaman kerran Päivistä tuntuu, et-

tä sydän murtuu. Niin kuin silloin, kun 

hän katsoo silmiin tyttöä, joka on tullut 

Bangkokiin paremman tulevaisuuden 

toivossa toimistotöihin ja joutuukin 

myytäväksi seksibaariin. Jolle pomo on 

sanonut, että viikko on jo kulunut ja tänä 

iltana on lähdettävä miehen mukaan.

– Monet itkivät, kaikki pelkäsivät. Oli 

myös pakokauhuissaan olevia tyttöjä, jot-

ka takertuivat käteen: Vie minut äkkiä 

pois täältä! Joskus onnistuimme ja mak-

soimme tytön ulos saman tien.

Oma lukunsa ovat asiakkaat. Kaikki ne 

länsimaiset naapurinmiehet, aviomiehet, 

tyttärien isät.

– Olin kuvitellut, että prostituoituja 

ostavat pervot vanhat ukot, oikein hir- 

veät. Miehet olivatkin ihan tavallisia, mo-

nella sormus sormessa. Vasta baareissa 

tajusin, että tämä ei ole marginaaliryh-

män juttu vaan valtavirtaa.

Hyväksikäyttöä on myös toiseen suun-

taan. Baarien naiset juottavat valmiiksi 

humalaisia asiakkaita kaatokänniin ja 

ryöstävät sitten lompakon. Päivi ei osaa 

olla siitä kovin pahoillaan.

Vakavasti ottaen

Thaimaa on turistille paratiisi, jossa kaik-

ki on aina hyvin. Juuri siksi Päivin on vai-

kea viihtyä. Hän on tiennyt, että aasialai-

nen kulttuuri on sisäänpäin kääntynyt, 

mutta että näin sulkeutunut. Muualla hy-

my päästää lähelle, täällä hymy sulkee 

ulos.

Sähköpostiin tulee mainos netin mak-

sullisesta deittisivustosta. Oikeastaan si-

vustolla etsitään seurustelusuhdetta, 

mutta Päivi kaipaa kipeästi kaveria. Hän 

tekee itselleen sivustolle profiilin ja ruk-

sii kaikkein tiukimmat kriteerit: en juo 

alkoholia enkä kahvia, en käy ravintolois-

sa tai diskoissa, en etsi vakituista kump-

pania enkä satunnaista kumppania vaan 

kaveria. Valokuva on niin nuhruinen,  että 

äitikään ei tunnistaisi siitä.

Vastauksia tulee yli tuhat. Päivi vastaa 

jokaiselle ja tapaa kymmenkunta miestä. 

Pari heistä on liian vakavissa aikeissa, 

muutaman kanssa hän käy syömässä. Vä-

hitellen jäljelle jää Teerapong Apasee-

sod, ”Tip”. Hän on Thaimaan kiinalai-

nen, Thaimaassa syntynyt ja kasvanut 

kiinalaisperheen esikoinen.

Sitten toukokuussa 2009 Hua Hinissä 

Päivistä tulee Tipin vaimo, rouva Kivi-

kangas.

– Naimisiinmeno oli yllätys. Olen aina 

viihtynyt yksin. Vapaus on merkinnyt 

enemmän kuin ihmissuhteet.

Nyt Päivillä on kaikki, mistä hän ei 

haaveillut: mies, lapsi, koira ja omakoti-

talo. Lapsen vuoksi arki on tällä hetkellä 

turhan tasapaksua, mutta Päivi aikoo 

opettaa Sisulle, että elämä on seikkailu.

– Tahtoisin ottaa jokaisesta päivästä 

Tätä et tiennyt 
minusta!

”
Oli yhdestä sanasta kiinni, 
että en päätynyt prinsessaksi 

Saudi-Arabiaan. Kun saudiprinssi kosi 
minua Omanissa Arabian niemimaalla, 
vastasin ”ei kiitos” niin kohteliaasti 
kuin osasin. Yhtään ei ole kaduttanut – 
ei, vaikka prinssi väläytti rahasummia, 
joita olisin saanut vuosittain hänen 
rinnallaan. Vapautta ei voi ostaa.”

Päivi on varautunut 
rakastamaan Afrikkaa, 
mu�a tuleekin siellä 
rasistiksi.

 Kodin Kuvalehti  19/201224



irti kaiken mitä lähtee. Sitä samaa toivon 

Sisulle. Kannustan häntä toteuttamaan 

omaa näkyään eikä menemään massan 

mukana.

Yksivuotiaalle yksilöllisyys on vielä 

vieras asia, mutta Päivin asennekasvatus 

on jo alkanut. Kun tutut ja vieraat thai-

maalaiset yrittävät ilveilemällä saada Si-

sun hymyilemään, Päivi sanoo pojalleen, 

että hänen ei tarvitse hymyillä, jos ei hy-

myilytä. Sisu katsoo totisena takaisin.

Vapaustaistelua

Kaksi vuotta kaksi yötä viikossa Päivi pa-

laa seksibaareista kotiin ja itkee. Tip ei 

käsitä, mitä järkeä on tehdä niin vaaral-

lista ja ahdistavaa työtä. Prostituoituja on 

tuhansia tai kymmeniä tuhansia, yksit-

täisten pelastaminen on pisara meressä.

– Sanoin aina, että se on sen yhden ih-

misen ainoa elämä. Ja kun ketju katkais-

taan yhden kohdalla, se muokkaa myös 

tulevien sukupolvien, lasten ja lastenlas-

ten, tulevaisuutta.

Vaarallista työ todella on. Prostituu- 

tioon sekoittuu kansainvälistä ihmis-

kauppaa, huumekauppaa ja järjestäyty-

nyttä rikollisuutta, eivätkä kaikki arvos-

ta pelastusjärjestöjen työtä. Päivi on tot-

tunut vaaran tuntuun, mutta tappouh- 

kaukset saavat varovaiseksi. Oma kyynis-

tyminen pelottaa vielä enemmän.

– Lopetin seksibaareissa kiertämisen 

kaksi vuotta sitten, kun työ ei enää järkyt-

tänyt. Kun epänormaali alkoi tuntua nor-

maalilta.

Juuri nyt olo on turhautunut. Maail-

massa on loputtomasti pelastettavaa, ja 

Päivi tahtoisi auttamaan. Mielessä pyörii 

Lähi-itä, kaikki pakolaisleireillä syntyvät 

ja koko elämäkseen suljetut ihmiset. 

Toistaiseksi on kuitenkin pysyttävä Thai-

maassa, sillä Tipin lomakylähanke on 

 alkuvaiheessa.

Päivillä on kaksi virallista työtä ja kak-

si erilaista käyntikorttia. Toisessa titteli-

nä on lomakylä Eedenin projektikoordi-

naattori. Toisessa on taiteilijanimi Ha-

dassa ja tittelinä itämaisen tanssin am-

mattilainen.

Jos Päivi vahingossa antaa väärän 

käyntikortin, ilme paljastaa thaimaalais-

ten ajatukset heti. Kaikki prostituoidut 

eivät ehkä ole tanssijoita, mutta kaikki 

tanssijat... 

Kun Päivi opettaa itämaista tanssia 

bangkokilaisella studiolla, yksikään op-

pilas ei ole thaimaalainen. Suuri osa 

esiintymisistä on kansainvälisissä hotel-

leissa ja hienoissa ravintoloissa. Agentti 

korostaa aina, että Päivi on oikea tanssi-

ja. Väärinkäsityksiä tulee silti.

Vastikään Päivi pyydettiin tanssimaan 

yksityistilaisuuteen, jossa juhlittiin poi-

kavauvan syntymää. Päivin yllätykseksi 

vieraita viihdyttämään oli tilattu myös 

”tanssijoita”.

– En ollut koskaan ennen lyönyt katso-

jaa. Nyt löin. Sen jälkeen sain tanssia rau-

hassa.

Kotona tanssista on käyty keskustelu. 

Tip sanoo, että kukaan mies tuskin haa-

veilee vaimonsa olevan tanssija. Heti pe-

rään hän sanoo, että tahtoo Päivin olevan 

onnellinen. Päivi siis tanssii. Tanssies-

saan hän on onnellinen.

Omat vanhemmat eivät ole sitä näh-

neet. He eivät ole koskaan olleet katso-

massa Päivin tanssia.

Miehen vanhemmat eivät edes tiedä, 

että Päivi tanssii. Päivi ei tahdo ajatella 

päivää, jolloin se selviää heille.  

Päivi lope�aa 
seksibaareissa 
kiertämisen, kun 
epänormaali alkaa 
tuntua normaalilta.

Omat rajat on asetettava itse. Päivi tanssii ja kaunistautuu, 
koska se tuntuu oikealta. Mutta kenenkään miehen kanssa 
hän ei ole koskaan tanssinut.
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