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PääkirjoituS
Panu Lempiäinen

rosKaKirjallisuudella ja 
KritiiKeillä lastattu KäKriäinen

Maaliskuussa käväisin Budapestissä. Suuressa ja kulttuurihistoriallisesti arvok-
kaassa kaupungissa jäljet ihmiselon eri vuosikymmenistä näkyivät konkreetti-

sesti katukuvassa. Teillä liikkuivat sulassa sovussa sukupuuttoa lähestyvät Trabantit 
ja vaurastumisen mukanaan tuomat pröystäily-Bemarit. Uljaat jugendrakennukset 
sekä tyylitellyt kirkot ja linnoitukset hallitsivat keskustaa, mutta kauas ei tarvinnut 
mennä, kun kommunismin tuottamat harmaat ja paikoin ränsistyneet betonikolos-
sit pulpahtivat esiin. Kaupunki paljasti jopa unkarilaisten kielteisen suhtautumisen 
kommunismiin: talojen seinistä saattoi yhä löytää luodinreikiä vuoden 1956 kansan-
nousun jäljiltä.

Kaupunkien ohella ilmiöidenmetsästäjien aarreaittoja ovat taideteokset ja pai-
notuotteet, jotka dokumentoivat tehokkaasti eri aikakausien elämää. Jokainen 

ilmiö syntyy ja saa elinvoimansa siitä, kun joku keksii pukea meneillään olevan tai jo 
menneen toiminnan sanoiksi. Sanat takaavat ilmiölle elinkaaren ja mahdollistavat sen 
symboloitumisen tiettyihin esineisiin. Kukapa meistä ei tietäisi, mihin Itä-Euroopan 
katukuvassa edelleen hurahtelevat, pitkälti muovikoriset Trabantit assosioituvat? 

2000-luvulla kirjamarkkinat on mullistanut ilmiö, jota nimitämme roskakirjalli-
suudeksi. Eveliina Laurila tarttuu rohkeasti kahden julkkiksen kirjoittamaan 

teokseen, höystää valikoimaa Juha Vuorisen Juoppohullun päiväkirjalla ja analysoi, 
millaisista kirjoista lopulta on kyse. Erika Laamanen syventää teemaa kirjallisuuden 
ja taiteiden arvottamista pohtivassa kolumnissaan.

Anne Sämpin työelämäjuttu kertoo Helsingin Sanomien kirjallisuuskriitik-
ko Mervi Kantokorvesta. Pitkälti Kantokorven keväisen kritiikkikurssin 

innoittamana Käkriäinen 2/2008 tarjoilee neljä kirja-arviota. Elvytämme vanhan 
perinteen ja asetamme yhdestä teoksesta kaksi kritiikkiä rinnakkain; allekirjoittanut 
ja Minna Kallankari lukevat Jukka Viikilän esikoisrunokokoelmaa niin eri tavoin, 
että näkemykset ajautuvat herkulliseen ristiriitaan. Maarit Heikkinen tulkitsee ja 
arvioi Risto Oikarisen runokokoelmaa Katumusharjoituksia. Välissä kolumnistina 
vieraileva taittajamme Tuuli Aaltio ruotii roskakirjallisuuden pelikaveriksi kentälle 
komennettuja äänikirjoja humoristisesti. Miesrunoilijoiden arvostelutulvan päättää 
Jenni Vehkaluodon kritiikki Jarkko Martikaisen runodebyytistä.

Numeron kulttuurijutuissa vieraillaan teatterissa ja Ateneumissa. Maija Lielah-
ti arvioi Kansallisteatterin Minna Canth -sovitusta, Sylviä, ja Tuija Lappa-

lainen vie lukijansa pohjoisen-matkalle Matti Saanion  valokuvataiteen välityksellä. 
Päätökseksi Riina Lahtinen sivaltaa maailmamme nykymenoa proosarunoillaan. 

Lopuksi kannattaa hetki miettiä nykyilmiöiden elinvoimaa. Voisiko esimerkiksi 
roskakirjallisuudessa piillä niin paljon potentiaalia, että Juoppohullun päiväkir-

jaa luetaan joskus oppiaineemme klassikkokurssilla?  
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Mikä yhdistää teoksia Sinkkunaisen 
käsikirja, Juoppohullun päiväkirja 

ja Rakkaudella, Hynynen? Ennakko-
luuloissani vastauksia olivat ala-arvoinen 
laatu ja julkisuushakuisuus. Todellisuu -
des sa kirjoja yhdistävät pikemminkin sa-
mankaltaiset teemat ja aiheet: juominen, 
parittelu, parisuhde ja sen välttely; huu-
mori, ärsyttäminen ja uho.

Edellisiä teemoja kirjat käsittelevät 
vaihtelevasti, ja jokainen on sel-

västi omanlaisensa teos. Suppeaa otan-
taani yhdistää yksi – eikä edes kovin vä-
häpätöinen − päämäärä: viihdyttäminen 
ilman tahtoa luoda uutta maailmankir-
jallisuuden klassikkoa. Yrjö Hosiais-
luoman Kirjallisuuden sanakirja kuvailee 
klassikkoa parhaimmistoon kuuluvaksi 
ja kuolemattomaksi. Lukemani teokset 
eivät aiheitaan kovin kuolemattomasti 
käsitelleet, mutta yhdessäkään se ei ollut 
edes tarkoitus. Ehkä ”roskakirjallisuu-
den” ydin onkin juuri tässä: tarjoillaan 
viihdykettä, jonka on tarkoituskin joskus 
kuolla.

 ”Mihin Miestä tarvitaan?”

Aloitin urakkani siirtämällä akateemi-
set lukulasit sivuun. Tarkoituksena 

oli pyrkiä lukemaan kuin tavallinen kuo-
levainen. Pienten tarkennusvaikeuksien 
jälkeen erotin värikkään, kovakantisen 
kirjan, jonka ensimmäisiksi sanoiksi 
tihrustin ”No mitäs vikaa sinussa on 
kun olet vanhapiika?”. Viivi Avellanin 

Sinkkunaisen käsikirjassa sinkku ei tar-
koita naimatonta − ja sen vuoksi epäkel-
poa − naista vaan naarasleijonaa, jonka 
mielestä elämä on aivan liian lyhyt, jotta 
sen voisi tuhlata vain yhteen päämäärään 
pyrkimiseksi eli täydellisen aviomiehen 
naimiseen.

Sinkkunaisen käsikirja kertoo kuu-
kausi kerrallaan vauhdikkaan 

”journalistipupu” Viivin elämästä. Jokai-
sella luvulla on oma teemansa: miehet, 
työ, ystävyys, seksi, ulkonäkö tai miehet, 
sinkkuudella höystettynä. Sivut kätkevät 
sisäänsä myös monenmoista oheiskivaa: 
voi löytää oman sisäisen sinkkunsa, tes-
tata ”treffien jälkeistä tekstarianalyysia” 
tai oppia tekemään ”nesteet kiertoon 
-litkua”. Miehet ja tasa-arvon nimissä 
myös naiset on luokiteltu runopojasta 
renttuun ja mamasta kiukkuun. Teos on 
nimensä mukaisesti käsikirja sille, joka 
saa ”Millainen sinkku olet?” -testistä 
tuloksesi tosisinkun sijasta vanhapiian, 
epätoivoisen tai sekaisin olevan. 

Pinnalliset aiheet eivät jää epäsel-
viksi, koska sisällysluettelo kertoo 

jokaisen kuukauden nimen jälkeen luvun 
teemasta: ”radalla”, ”elämä kuntoon”, 
”treffit”, ”matkustelu”. Turhamaisuus 
harmittaa kuitenkin myös Viiviä: ”Taas 
ahdisti. Tajusin jälleen kerran, kuinka 
naurettavan pinnallinen olin.” Viivi ei 
siis ole aivoton kana käsitteen perintei-
sessä merkityksessä. Hän on itse aivan 
tietoinen kepeydestään, mutta pitää sitä 
silti tärkeimpänä tavoitteenaan. Miehen-
metsästys on käännetty päälaelleen, kos-

Eveliina Laurilaälä 

kirjalliSuudenoPiSkelija luki ”roSkakirjoja” ja viiSaStui

mummolaSSa
lue 
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ka saalista ei edes ole tarkoitus pitää.

Jos Viivissä huipentuu riippu-
maton feminiinisyys, niin Juha 

Vuorisen Tolppa-apinan päähenkilö 
uhkuu todellista tosimieheyttä. Juha 
Berg ajaa taksia, parittelee vimmatus-
ti eikä sylje ainakaan lempikuppiinsa, 
”jonka pohjalla oli posliininen kikkeli 
pystyssä ja teksti: älä vedä tästä ku-
pista koskaan Pohjanmaan kautta.” 
Vieraskoreus on Juhalle tuntematon 
käsite, eikä häntä kannata härnätä.

Tolppa-apina on Juoppohullun 
päiväkirjojen toinen osa. Vuori-

sen kirjat keikkuvat vuodesta toiseen 
Suomen myydyimpien kirjojen listan 
kärjessä. Niiden julkaisemiseksi Vuo-
risen tosin piti perustaa oma Diktaat-
tori-kustantamo; mikään painotalo ei 
Juoppiksille lämmennyt. Diktaattorin 
kotisivuilla Vuoriselle on lähetetty yli 
1600 palauteviestiä, joista lähes kaik-
ki ovat ylistäviä: ”Sun kirjat on tosi 
mahtavia!!” ”Vaikka en yleensä lue 
mitään paitsi nyt ehkä aku ankkaa 
niin noihin kirjoihin jää koukkuun.” 

Sekä Avellanin että Vuorisen 
kirja on kuvitettu. Käsikirjassa 

kuvat ovat kirkkaan värisiä piirroksia 
Viivi Avellanin näköisestä naisesta 
söpöjen kukkasten taustoittamana. 
Jokaisen luvun alussa on valokuva 

Avellanista, esimerkiksi veneen kannel-
la poseeraten, drinkki kädessä tietenkin. 
Tolppa-apinan kuvat taas ovat jotakin ai-
van muuta: mustia ja karikatyyrimaisia 
henkilökuvia. Kummankin teoksen ku-
vituksella on yhteinen päämäärä: koko-
naisuuden lujittaminen. Vuorisen tarina, 
kieli ja kuvitus ovat kaikki yhtä suttuisia 
ja karkeita, kun taas Sinkkunaisen käsi-
kirjan päähenkilö on yhtä pirtsakka kuin 
värikkäät kuvatkin.  

naurat tai itKet ja naurat

Huumori on Tolppa-apinan avainsa-
na. Diktaattorin nettipalautteen 

ja muutaman tuntemani Juoppis-fanin 
mukaan Vuorisen lukemista seuraa väis-
tämättä raivoisa naurunröhähdys. Eräs 
tuttavani kertoo lukevansa Juoppohulluja 
aina tultuaan baarista kotiin. Kunnon 
nauruista saa kuulemma hyvät unet. 

Kuva: Diktaattori

Kuva: TammiKannen tekijä: Fleur Wilson
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Tikahtumista aiheutti esimerkiksi 
tarina krapulapäivänä jääkaapista 

löytyneestä mystisestä rasiasta: ”Nälissä-
ni oli pakko vetää se auki ja katsoa, sisäl-
sikö se mitään syötävää. Avasin kannen. 
Voi vittu mikä haju! Just se haju. Ston-
dis hyppäsi melkein kurkkuun asti. Ju-
malauta, pillun hajua peltiaskissa. Imes-
kelin jokaisen tussunmakuisen suikeron 
hitaasti naamaani. Myöhemmin mä olen 
oppinut erottamaan anjoviksessa pienen 
makueron pillun kanssa. On niissä toi-
nenkin ero: anjoviksen voi niellä. Mo-
lemmat ovat kuitenkin munan kanssa 
täydellistä kamaa.”

Vuorisen huumori on ihan oma 
lajinsa. Absurdi hulluus mietityt-

tää: kuinka joku voi yksinkertaisesti olla 
niin tyhmä? Eikä Juha ole ystäviinsä ver-
rattuna lainkaan järkeä vailla: ”− On se 
kuule ihmeellinen kone, selitti Kristian. 
− Se täti työntää letkun pyllyreikään ja 
sen jälkeen kone imee pepun tyhjäksi (--) 
− Niin, hoidon tarkoituksena on saattaa 
suolistoon miellyttävän lämpöistä vettä, 
joka omalla paineellaan tuo suolen pin-
noille sedimentoitunutta ulostetta mu-
kanaan ulos. Olen kuullut tarinan her-
rasta, jonka suolistosta lähti viisitoista 
kiloa kuonaa, selitti Mikael.” 

Kieli poskessa kirjoitetun Sinkku-
naisen käsikirjan huumori haale-

nee Vuorisen rinnalla, Avellania lukiessa 
voi jopa syödä. Teoksen ironia turhan 
vakavaan elämänasenteeseen huvittaa 
reilusti enemmän kuin Viivin toilailut. 
Ohjeistukset ”Kuinka selvitä uuden 
poikaystävän seuralaisena vappubileis-
sä, joissa ei tunne ketään” ja ”Milloin 
mies on tosissaan anteeksipyynnössään” 
tuovat niin kirkkaasti mieleen nuorena 
tehdyt hömppätestit, ettei kirjan opetta-
jamaisuudelle voi kuin hymyillä. 

Iltasaduiksi kirjat eivät kuitenkaan 
sovellu. Vuorinen kuvaa Juhan li-

sääntymisviettiä pelottoman yksityiskoh-
taisesti, eikä Avellaninkaan kerronta ihan 
kilttiä ole: ”Jesse veti käteni haaroihin-
sa. Tuntiessani jotain erittäin suurta ja 
kovaa hänen lahkeessaan päätin luopua 
periaatteestani − jonka mukaan en seks-

taile alle kaksikymppisten kanssa − ja 
kansipojan boa sai yöuinnilla kyytiä.” 
Juhan elämäntapaa ei kuitenkaan esite-
tä mitenkään tavoiteltavana. Sen sijaan 
menestyksekkään Viivin jatkuva juhlimi-
nen ja nopea laihtuminen ovat sinkun 
avaimet onneen. 

ärsyttäen, hynynen 

”Yleisölleen vittuileva karjalainen vää-
räleuka-Väinämöinen, Kotiteollisuus-

yhtyeen keulahahmo Jouni ”Hynynen” 
Hynynen, on järkyttänyt viattomia 
ihmissieluja vuosien ajan myös nettisi-
vustoilla ja lehtien palstoilla. Jotta tuho 
olisi täydellinen, manailuista maanisim-
mat on nyt koottu kaiken kansan kiu-
saksi yksien kansien väliin.”

Edellinen lainaus on Rakkaudella, 
Hynynen -teoksen takakansi-

teksti. Kirjaan on koottu Kotiteollisuus-
yhtyeen laulajan vuosina 2003–2007 
kirjoittamia kolumneja Keskisuoma-
laisesta, Etelä-Saimaan viikkoliittees-
tä, Inferno-lehdestä ja Ilosaarirockin 
kotisivuilta. Hynynen provosoi lukijaa 
jutuillaan naisista, viinasta ja suoma-
laisista. ”Jumalan suunnitteluvirhe” on 
kaiken takana, edessä ja keskellä: ”Mitä 
se Jumala oikein ajatteli? Ehkä hän kes-
kittyi tissien ja perseen muotoiluun. Se 
onkin toki naisessa oleellista. Sen takia 
ihmetyttääkin, miksi Jumala askarteli 
naiselle aivot, jotka tuottavat aivan liian 
monimutkaisia ja miehelle joskus kovin 
vaikeita ajatusrakennelmia.” 

Parhaimmillaan Hynynen on rä-
histessään yhteiskunnan ja suo-

malaisten kummallisuuksista. Piiskaa 
saavat ikuinen kiire, tosi-tv, teinien pu-
keutuminen ja ”Tero Vaara, joka itse 
asiassa saattaa olla itse pääpiru.” Ärsyt-
tävyysaste on huomattavasti alempana 
roiskittaessa ”nykyajan hömpötyksiä” 
ja ”kansamme luonnetta” kuin ”naisen 
mysteeriä”. 

Kaikesta huolimatta rokkikukko 
on ”jotenkin ylpeä tästä kansas-

ta johon kuulun. Olen heimoni puhdas 
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edustaja. Olen juntti.” Vaikka itseironia 
oli alussa piilossa, ei sitä ole onneksi 
unohdettu: Huuma-ohjelman jälkeen 
”aloin viritellä köyttä kattoparruun. 
Viime hetkellä muistin, että minulla on 
tärkeä tehtävä elämässäni – ärsyttää ih-
misiä pakinoillani – joten en vienyt te-
koani loppuun.” 

Hynysen kolumnit valitettavas-
ti kärsivät toistensa seurasta. 

Aikaansa sidotut pakinat ovat kirjoi-
tusajankohtansa tuote, ja ne toimivat 
yksitellen ehdottomasti paremmin kuin 
laajana kokonaisuutena; Hynysen pro-
vosoiva tyyli tekee lukemisesta raskasta. 

vain pieninä annoKsina  
Kerrallaan

Kieli on kaikissa kolmessa kirjassa 
virkeää ja ilmaukset vähintäänkin 

omaperäisiä. Tolppa-apinassa tapahtuu 
paljon, mutta monet luvuista ja tapah-
tumaketjuista tuntuvat hieman irtonai-

silta. Toisaalta myös Juhan koko elämä 
on sekaista ja tapahtumarikasta, etenkin 
ystävien − ”idioottimaisen läskivuori 
Kristianin ja sotahullun sadistipervoilija 
Mikaelin” − ansiosta. Yksi luku kertoo 
Mikaelin tuomasta, ”luultavasti sinua-
kin kiinnostavasta artikkelista” eräässä 
saksalaisessa lehdessä: ”Pyöräytin pape-
riputken Schwulen anukseen ja lähetin 
Felixin − meidän rusettimarsumme si-
sään, selvitti Eric. Niin kuin tavallisesti 
Schwule huusi ”Armageddon”, joka on 
meidän turvasanamme siitä, kun hän 
on saanut tarpeekseen.” Homoparis-
kunnan seksileikki päättyy ikävästi suo-
likaasujen ja rusettimarsun räjähtämi-
seen syvällä suolessa. 

Vaikka Vuorisella ja Avellanilla 
toimintaa ja käänteitä riittää, 

hymy alkoi vähitellen hyytyä. Tapah-
tumat kiertävät loppujen lopuksi mel-
ko samaa rataa, eivätkä henkilöt juuri 
muutu. Kirjat tosin loppuvat eri tavoin. 
Sinkkunaisen käsikirja päättyy ”Go girl 
-valan” vannomiseen ja elämänmyön-
teiseen tulevaisuudenuskoon: ”Jessican 
innoittamina riisuimme alusvaatteisille 
ja aloimme tanssia ringissä vettä syök-
sevän taivaan alla. Nautimme satakym-
menprosenttisesti siitä hetkestä, mutta 
jokainen meistä odotti innolla mitä tu-
levaisuus toisikaan tullessaan. Kaikki 
oli vielä mahdollista.” Tolppa-apinassa 
sen sijaan vihjataan päähenkilön mah-
dollisuudesta muutokseen: Juhasta tu-
lee isä. Viivi jatkaa tosisinkun elämään-
sä yhä vahvemmin siihen uskoen, kun 
taas Juhalla on edessään muutoksia ja 
sopeutumista. 

Vaikka kaikki kirjat ärsyttivät mi-
nua ainakin vähän, niille riittää 

lukijoita. Täytyy myöntää, että kaiken 
haukottelun, silmien pyörittelyn ja tu-
hahtelun lomassa kirjoja oli toisinaan 
jopa hauska lukea. Ainakin opin arvosta-
maan kirjallisuuden monimuotoisuutta. 
Ja ovathan Viivi Avellanin Sinkkunaisen 
käsikirja, Jouni Hynysen Rakkaudella, 
Hynynen sekä Juha Vuorisen Tolppa-
apina kotimaista kirjallisuutta, kaikesta 
huolimatta. v

Kuva: LIKE
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j
Kerran eräs työkaverini, joka ei omien sanojensa mukaan ollut sitten 

yläasteen koskenut konkreettiseen kirjaan, ei ollut malttaa nostaa 
päätään ylös sellaisesta. Tapauksesta suuresti kiinnostuneena yritin vil-
kuilla kirjan kantta. Mikä hänestä mahtaisi olla niin mielenkiintoista 
luettavaa? Kaverilla oli jatkuva virne naamallaan, kun hän keskitty-
neenä käänsi sivuja. Vain yhtäkkiset naurunpurskahdukset keskeyttivät 
lukemisen. Vedet silmissä ja päätään pudistellen hän viimein suostui 
laskemaansa pöydälle − Juha Vuorisen Juoppohullun päiväkirjan.

Veljeni on samaa joukkoa työkaverini kanssa. Porukka koostuu 
yleensä pojista, joita ei koulu aikoinaan juuri kiinnostanut ja 

jotka jopa kehuskelevat sillä, etteivät lue kirjoja. Armeijassa sairastaes-
saan veljeni kuitenkin joutui muiden aktiviteettien puutteessa lukemaan 
kirjan. Hänen elämänsä toinen loppuun asti luettu kirja oli Dan Brow-
nin Murtumaton linnake. Veljeni kommentti lukukokemuksesta lämmit-
ti aitoudellaan: ”Kun aloitin lukemisen, niin se oli kohta loppu jo.” 

Edellä mainitut kirjat eivät kuulu kurssiemme lukulistoille ja tus-
kin koskaan kuuluvatkaan. Silti tämänkaltaista, viihdekirjalli-

suudeksikin kutsuttua kirjallisuutta ja sen lukijoita on syytä ymmärtää. 

Viihdekirjallisuus elää usein koukuttavasta huumorista tai juones-
ta, yksinkertaisesta lukunautinnosta. Kuten kirjailija–journalisti 

G. K. Chesterton (1874–1936) eräässä artikkelissaan huomauttaa, 
ihmiset eivät lue tällaisia kirjoja sen takia, että ne ovat huonoja. Syy 
sille, miksi monet katsovat kieroon esimerkiksi Juoppohullujen lukijoita, 
lienee se, että vain jollekin tietylle elementille rakentuva teos nousee 
harvemmin ns. statuskirjallisuuden joukkoon.

Statusajattelu pätee taiteissa laajemminkin. On esimerkiksi le-
vyjä, joiden ajatellaan kuuluvan jokaiseen levyhyllyyn. Sen Led 

Zeppelinin täytyy siellä olla ja biisien nimet osata järjestyksessä, vaikkei 
yhtyeestä kauheasti pitäisikään. Vain levyn olemassaolo takaa omista-
jalleen tietyn imagon ja arvostuksen. Statuslevyt ikään kuin kohottavat 
kuuntelijansa eliittiin, josta on helppoa katsoa hieman halveksuvasti 
vaikkapa Coldplayn kuuntelijoita. Tällaiset levyt muodostavat oman 
melko vakiintuneen oloisen ryhmänsä. Ei siis tarvita muuta kuin ottaa 
tämä ryhmä omakseen, ja oikea musiikkimaku on taattu.

Erika Laamanen

Olemme mitä luemme?

Kolumni

j
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j Edellä kuvailtu periaate pätee myös kirjallisuuteen. On kirjoja, 
joiden lukeminen viestii sivistyneisyydestä ja älykkyydestä kult-

tuurimme vakiintuneen koodiston vuoksi. Etenkin venäläisissä kirjaili-
joissa näyttäisi olevan sitä synkkää ja syvää elämäntuntoa, jota halutaan 
itsessäänkin nähdä – tai muiden näkevän itsessä. Tieto siitä, mikä on 
hyvää kirjallisuutta, helposti altistaa sellaiselle, mitä voisi kutsua akatee-
miseksi synniksi: väittää pitävänsä tai todella luulla pitävänsä sellaisesta 
kirjallisuudesta, jonka tietää tuovan itselleen ansiota ja arvostusta. Tä-
mä ei ole vain akateemisen maailman pahe, mutta siellä vaara on suu-
rempi. Synti myös laajenee helposti siihen, että tulee katsottua alaspäin 
vähemmän arvostetun kirjallisuuden lukijoita. 

Kirjallisuudenopiskelijana on tietenkin luettava myös sellaista, 
mistä ei välttämättä pidä; se on osa opiskelua kuten millä muul-

la alalla tahansa. Onneksemme runsas lukeminen auttaa laajentamaan 
omaa makua, ja ainakin teoriassa pitäisi opintojen jälkeen entistä parem-
min erottaa itseään miellyttävät tyylit. Ennen kirjan luku- tai hankin-
taprosessia kannattaa siis kysyä itseltään, mikä on vaikuttimeni tarttua 
juuri tähän kirjaan. Motiivien tarkastelu takaa enemmän nautinnollisia 
lukuhetkiä, ja ehkä myös opimme itse antamaan kirjoille statuksen. v

Olemme mitä luemme?
j

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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g
Helsinkiläissyntyinen, nykyisin Fiskar-

sissa asuva Mervi Kantokorpi on 
kirjoittanut Helsingin Sanomiin kirjal-
lisuuskritiikkejä vuodesta 2000. Hän on 
opiskellut Helsingin yliopistossa kotimais-
ta kirjallisuutta, estetiikkaa ja filosofiaa. 
Kriitikon ura alkoi jo opiskeluaikoina, kun 
Kantokorpi kirjoitti Parnassoon ensimmäi-
sen kritiikkinsä Jyrki Pellisestä. 

Kriitikkona ei kukaan elä, ja Kanto-
korpi onkin tehnyt paljon pätkä-

töitä. Hän on muun muassa työskennel-
lyt yliopistossa assistenttina, professorina, 
tuntiopettajana ja tutkijana, kirjoittanut 
artikkeleita erilaisiin julkaisuihin ja toimi-
nut taidehallinnon asiantuntijatehtävissä. 
Tänä keväänä Kantokorpi piti kritiikkikurs-
sin kotimaisen kirjallisuuden opiskelijoille. 
Välillä hän käy myös puhumassa erilaisissa 
kirjallisuustapahtumissa. Kantokorpi ei ole 
ollut virka- tai työsuhteessa vuoden 2003 
jälkeen, mutta hänelle myönnettiin tämän 
vuoden alussa valtion kolmivuotinen arvos-
telijain taiteilija-apuraha. Tunnustus osuu 
harvalle kriitikolle.

Kirjallisuuden                  
sanansaattaja

Kantokorpi kirjoitti ensimmäisen Hel-
singin Sanomien kritiikkinsä Ro-

sa Liksomin Perhe-romaanista syksyllä 
2000. Hän kertoo arvostelevansa ”kovaa 
kaunoa”, runoutta ja proosaa, muttei 
viihdettä. Työnsä kautta Kantokorpi ko-
kee tekevänsä myös kirjallisuuspolitiikkaa; 
moni uusi taiteilija ja teos saa huomiota 
arvostelujen kautta. Kriitikko vie kirjalli-
suuden ilosanomaa eteenpäin. ”Lukemi-
nen on tärkeää, se on tapa merkityksellis-
tää maailmaa”, Kantokorpi kiteyttää. Itse 
hän pitää nykytaiteesta ja nykykirjallisuu-
desta, etenkin runoudesta. 

Isoon lehteen kirjoittamisen parhaita 
puolia ovat suuri yleisö sekä palaute, 

jota tulee niin lukijoilta kuin kirjailijoilta-
kin. Moni runoilija on kiitellyt Kantokor-
pea tärkeästä työstä, jotkut taas ovat vali-
telleet, jos heidän teostaan ei ole arvioitu. 
”Joskus kriitikko saa vihaakin osakseen”, 
Kantokorpi kertoo. 

Työn varjopuolia ovat ”jatkuva lu-
keminen” ja deadlinet. Vapaa-ajan 

ja työn raja hämärtyy usein ammattiluki-
joilla, mutta joskus on irtauduttava arjes-
ta kunnolla. Vapaapäivinään Kantokorpi 
rentoutuu liikkumalla luonnossa koiransa 
kanssa. Deadlinet synnyttävät stressiä, 
sillä jutun on aina oltava valmis sovittuun 
kellonaikaan mennessä. Toisaalta deadli-
nen lähestyessä motivaatio ja luovuus kas-
vavat kummasti. 

Kriitikonkin työssä on rutiinit. 
Kantokorpi valitsee itse osan arvi-

Anne Sämpi

Ammatti: kriitikko

mervi kantokorPi kuvailee itSeään 
akateemiSekSi PätkätyöläiSekSi
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oimistaan teoksista, loput tulevat 
toimituksen pyynnöstä. Kustan-
tajilta tulevat tiedot ja vedosko-
piot julkaistavista kirjoista. Tänä 
keväänä hänellä on arvosteltava-
na seitsemisen kirjaa. Arvioitavan 
teoksen lukemisen Kantokorpi 
aloittaa aamupäivällä ja koettaa 
lukea sen kerralla läpi. Kirjoitta-
miseen ryhdytään myös aamusta, 
”vähän niin kuin kirjailijatkin te-
kevät”, Kantokorpi nauraa. Jutun 
työstäminen vie usein kaksi tai 
kolme päivää. 

työKaluja                
KirjoittaMiseen

Miten kirjoittaa hyvä kritiik-
ki? Tapoja on monenlaisia. 

Kantokorven kritiikit kasvavat 
vahvasti teoksesta, hän ei keskity 
paljoakaan taustoihin. ”Hyvä lu-
keminen ja hyvän idean kehittele-
minen on tärkeää. Teksti muotou-
tuu kyllä”, Kantokorpi kiteyttää. 
Hän myöntää, että akateemisesta 
kirjoittamisesta on ollut vaikea 
päästä irti. Kirjoittamista oppii 
kuitenkin vain kirjoittamalla. Sii-
nä lajissa kehittyminen on todella 
mahdollista.

Kantokorpi neuvoo otta-
maan kynän käteen jo lu-

kuvaiheessa. Tekstiä voi alkaa heti 
”sotkea” eli tehdä erilaisia merkin-
töjä ja hahmotella sekä teoksen 
että kritiikin rakennetta. Kanto-
korpi painottaa jutun ”pointin” eli 
kärjen etsimistä. Kritiikissä ei voi 
keskittyä liian moneen asiaan, yk-
si tai kaksi ideaa riittää. Kriitikon 
tehtävä on muodostaa perusteltu 
tulkinta. Siksi hyvin valitut sitaa-
tit ovat tärkeitä, ne havainnollista-
vat kritiikin ajatuksia.

Kantokorven mielestä kir-
joittaessa ei saa luisua liian 

kauas teoksen maailmasta, vaan on pysyttävä sen 
lähellä. ”Älä jätä kirjaa yksin”, hän ohjeistaa. Tä-
mä pätee myös silloin, kun ei pidä arvostelemas-
taan teoksesta. Arvottaessa risut on perusteltava 
ja kannattaa yrittää etsiä myös jotakin positiivis-
ta. Kehulla ja kiellolla on oltava tasapaino. 

Kantokorpi myöntää, että positiivinen kri-
tiikki on helpompi kirjoittaa. Ennen työ-

hön ryhtymistä hän aina toivookin kuin pikku-
tyttö hiekkalaatikolla: ”Älä tule paha kakku.” Jos 
on pitänyt teoksesta, kritiikin kirjoittaminen voi 
olla hieno kokemus. Kielteinen sanottava on ai-
na vaikeampi perustella. Kritiikit herättävät usein 
ristiriitaisia tunteita ja keskustelua, olivat ne sit-
ten myönteisiä tai kielteisiä. Kriitikon tehtävänä 
pysyy kuitenkin oman perustellun mielipiteen 
esittäminen. v 

Kuva: Anne Sämpi
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e r i  m i e l t ä

Jukka Viikilän (s. 1973) Runoja on 
tyylillisesti hallittu, nimettömiin mutta 

numeroituihin osastoihin jaettu proosa-
runokokoelma. Runojen kieli on puheen-
omaista ja ajassamme kiinni. Rauhallinen, 
hienosti rytmitetty säe kielentää nuoreh-
kon miehen arkikokemuksen maailmasta 
tehokkaasti, eikä kokoelma kaihda huu-
moriakaan. 

Viikilällä on mainio kyky juoksuttaa 
erilaisia asioita yhteen, luoda ku-

via ja kontrastia. ”Avoauto on turvallisin 
vaihtoehto vuoritielle jolta suistuu helpos-
ti mereen. Avokkaat saa nopeasti jalasta.” 
Hänen runonsa ovat tarinamaisia ja ver-
tauskuvallisia, jopa aforistisia. Tästä oiva 
esimerkki on kokoelman avaava, miehen 
elämäntaparemontin ja hedelmällisyyden 
luontoon ja lopulta musiikkiin linkittävä 
runo. ”Sinfonisuudella Joonas Kokkonen 
tarkoitti tiivistä motiivitekniikkaa, jossa 
usein aivan alkutahdeissa esitelty materi-
aali hedelmöittää koko teoksen tematiik-
kaa.”

Luonto on kokoelman alussa vahvas-
ti läsnä. Maaperän hedelmällisyys 

symboloi miehen tehtävää hedelmöittäjä-
nä, siementensä levittäjänä. ”Jos ihminen 
näkee viljelyksenä kantavan satoa ja uusien 
polvien jatkavan työtään, hän lähtee tyyty-
väisenä.” Runopuhe on itsevarmaa ja uh-
makastakin, mutta takaraivoon jää jyskyt-
tämään kysymys, josko kaikki onkin vain 
puhujan sisäsiittoista muminaa. 

Pelloilta ja metsistä kaarretaan ka-
lavetten ja kalastamisen eli kris-

tinuskon symbolien äärelle. Raamatun 
hahmot personifioituvat kantaa ottaviksi 
henkilöiksi ja antavat kokoelmalle – yllät-
tävää kyllä – raikkaan vivahteen: hahmot 
talttaavat runojen viesteihin aimo annok-
sen uskottavuutta. ”Kannattaa miettiä, 
sanoo Juudas, kertoako kalajuttua heti 
kalan saatuaan, niin että saalis on kaikki-

en nähtävillä tuoreeltaan.”

Tekstienvälisyys on Viikilän maus-
tehyllyn vahvin aines. Runoilija 

tarjoilee maistiaisia autobahnoista Hel-
singin mammuttilöytöihin. Vaikeusas-
teeltaan intertekstuaalisuus on – toisille 
pettymykseksi, toisille riemastukseksi – 
helppoa. 

Runoissa aika kuluu ja paikat vaih-
tuvat rivakasti. Luonto koneellis-

tuu pyörille ja mies vanhenee. Pyörät tuo-
vat lukijan kaupunkiin, jossa harmaasta 
arjesta nousevat havainnot synnyttävät 
omaperäistä huumoria. Lakoninen puhuja 
tyytyy toteamaan erilaiset asiat samanar-
voisina, ja yhteen juoksutetaan kummal-
lisuuksia. ”Etupenkillä odottaa kesähäistä 
unelmoiva kihlattu pullein vatsoin. Lukee 
matkalehteä. Helsingin viemäriverkoston 
pituus on 1700 kilometriä. Mukavan lo-
mamatkan verran.”

Kovimmillaan huumorissa kuulu-
vat kaiut äijien saunailloista. Hu-

vittumiselta on vaikea välttyä, kun myös 
aidosti hauskat jutut esitetään mahdol-
lisimman pelkistetysti. ”Kaveri oli runk-
kaillut tarkasti ikkunoista poissa, kunnes 
tajusi yhtenä päivänä seinäpeilin, joka oli 
tunnollisesti heijastunut kaiken. Naapuri 
tietenkin grillaillut siinä ikkunan alla.” 

Notkea kieli ja omaperäinen tyyli 
riittävät upottamaan kokoelman 

miltei ylänurkkaan. Jukka Viikilä on vah-
vimmillaan luodessaan toteavia, arjen 
tylsyydestä ja kummallisuudesta nousevia 
proosarunoja. Jossakin kulkee kuitenkin 
tämänkin tyylin raja. Omani kohtasin 
pelkästään intertekstuaalisesta hötöstä 
rakennetussa runossa, jossa luetellaan 
Erasmus Rotterdamilaisesta maalatut 
kuvat. Kikkailua vai näyttämisen halua? 
Luultavasti molempia. Mutta pieni tyyli-
rikko omalaatuiselle esikoiselle suotakoon 
anteeksi. v  

Panu Lempiäinen

mitä miehen tulee tehdä
Jukka Viikilä debytoi runoilijana näyttävästi
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Jukka Viikilän (s. 1973) esikoiskokoel-
ma ilmestyy Runoja-nimellä. Teoksen ru-

not ovat draamallisia, niiden aikamuoto on 
enimmäkseen preesens, nykyhetki. Liittykö 
tämä runoilijan teatteritaustaan, näytelmä-
esityksen aikaan, joka on ikuinen nyt? Vii-
kilä opiskelee dramaturgiaa, mikä ilmeises-
ti antaa keinoja käyttää useita rekistereitä 
teksteissä.  

Raamatullinen on se maisema, jossa 
runoilija kulkee: kalastus, syvyy-

destä hakeminen; luonnon voima, pellot ja 
vilja, hedelmöittäminen. Kokoelman avaus-
runosta tislautuu nuoren miehen kriisi: 
jatkaako elämäänsä jälkeläisissä, heittääkö 
siemenensä hukkaan ja olla lapseton kuten 
runon isäntä? ”Vehnän ja ohran itsepölytys 
aurinkoisella pellolla, järveltä käy kevyt tuu-
li, ilma täyttyy siemenistä. Lapseton isäntä 
rantautuu tyhjin verkoin.” Nuorten naisten 
ongelmia on käsitelty kirjallisuudessa run-
saasti, varsinkin ruumiiseen liittyviä, bio-
logisia. Onko nykymiehen olemassaolon 
ydinkysymys, saadako lapsia vai ei? Jonkun 
mielestä elämän tarkoitushan on lisääntyä, 
tuottaa jälkikasvua.

Kuvasto on osin kulunutta ja liiankin 
tuttua: elämän puu; verkko ja kalat; 

sanojen voima, mistä Jeesus meitä yhdessä 
runossa varoittelee. ”Ei ihmistä saastuta se 
mikä menee suusta sisään vaan se mikä tu-
lee sieltä ulos.” Ei ehkä aivan tuorein ajatus 
tai havainto. 

Viikilä kirjoittaa tiiviisti ja maksaa 
valitsemastaan rakenteesta kovan 

hinnan. Missä on runon hengitys, ilmavuus 
ja rytmi? Iskua ei kuulu, musiikki on pelk-
kää rumpujen monotonista jytinää. 

Kokoelma on täynnä hidasta aikaa, 
prosessia joka uuvuttaa verkkau-

dessaan ja jähmeydessään. ”Talon hiljainen 
ja harva sortumisen ääni / muistuttaa lep-
poisaa rakentamista. / Lamppu sammuu 
olohuoneessa. Kellarissa.” Rappeutumista, 

hajoamista, vastakohtana kokoelman alku-
osan hedelmöittämispohdiskelulle. Synkäh-
köt sävyt jatkuvat: ”Ei ole ihme että äkkiä 
elää pimeässä. / Kohta ovat kaikki poissa.”  
Huoneessa mies paistaa sydäntä pannulla, 
ja lukija saa valita, lukeeko runoa kirjaimel-
lisesti vai allegorisesti. Orkideani, seksuaa-
linen kukka, ei kuki toistamiseen, ennakoi 
runon minä.

Keskivaiheilla runoilija siirtyy ur-
baanimpaan maailmaan, autoihin, 

juniin, kuntopyörän selkään. Kanssakul-
kijoiden virtaa riittää. Runo taloyhtiön 
huoltomiehestä saa pohtimaan omaa luku-
tapaansa: Kuka meistä haluaa talkkariksi 
entisen vangin, juonittelevan juopon? On-
ko ääriporvarillinen Not in My Backyard 
-lukeminen sittenkään oikea tapa? Hyvä 
runo pakenee aina yksiselitteistä tulkintaa, 
kiveen piirrettyä merkitystä. Tarinoillaan 
Viikilä suuntaa ulospäin, irti keskeislyrii-
kasta, mikä joistakin lukijoista on varmaan 
helpotus. Arkiset ilmiöt kelpaavat materiak-
si, niistähän elämä koostuu. 

Punaista lankaa tai keskeistä ajatusta 
Runoissa ei ole, ei tyylillistä yhte-

neväisyyttä. Kokoelman ajoittaisesta epä-
tasaisuudesta huolimatta uusi tekijä runon 
kenttään on aina tervetullut. v

Jukka Viikilä: Runoja 76 s.
Gummerus 2008

e r i  m i e l t ä

Minna Kallankari

Vinksahtaneita arkisia tarinoita ja nuoren miehen tuskaa

PohtimiSta PuutumiSeen aSti



14

Risto Oikarisen toinen runoteos Katu-
musharjoituksia johdattaa lukijan us-

konnollisen maailmaan vailla uskoa. Teo-
logianopiskelijan esikoisteos Puupuhaltaja 
(2005) maalaili yleisraamatullisia kuvia 
enkeleistä, Nooasta ja Pietarista. Toises-
sa kyytiä saavat katoliset ja ortodoksiset 
instituutiot: apotit, nunnat, kardinaalit ja 
luostarit. Teos ei silti juutu piikittelemään 
kirkkokuntia, vaan sen esittämä uskon ja 
epäuskon kenttä laajenee kohti yleisempiä 
merkityksiä. Oikarinen säilyttää kokoel-
massaan musikaalisesti soivan rytminsä, 
joka kantaa läpi lyhyiden täsmällisten sä-
keiden ja kertomuksellisten proosarunoku-
delmien. 

Luostari on runojen tyypillinen 
näyttämö, pakanoiden kanssa juo-

pottelevien apottien ja himokkaiden abb-
edissojen valtakunta. Sen elämää tarkkail-
laan sekä sisällä elävien että ulkopuolisten 
kautta. Näkökulmissa korostuvat laitoksen 
säännöt, jotka eristävät asukkaat muusta 
yhteisöstä ja pakottavat heidät salailemaan 
valintojaan, mutta tarjoavat uskolle van-
kat kehykset. ”Haluaisin elää luostarissa / 
luostarin muurien ulkopuolella / nimettö-
mänä niittää / luostarin peltoa / mainetta, 
nimeä.” 

Toisinaan Katumusharjoitusten sä-
keissä viivähtää intiimi kauneus: 

noviisi ja abbedissa loistavat kirkkaana, 
suurena tähtenä ja munkki lentää korppina 
kohti naisen huonetta. Sukupuolisuus voi 
kuitenkin olla ansa luostarien ja kirkkojen 
ahtaissa uumenissa eläville. Kuoripojan 

Maarit Heikkinen

PoiS katumuS!

Risto Oikarisen
toinen runokokoelma kertoo 

uskon ja epäilyksen rajan
käynnistä
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ikkunasta kurkkii ”terskanpunainen kar-
dinaali, kavalin kaikista luoduista”. Deca-
meronelainen henki, tuhmanhilpeä rajojen 
rikkominen, tuo sentään armoa nunnien ja 
munkkien lemmenleikkeihin, mutta kardi-
naalin ja kuoripojan epäsuhtainen yhteys 
avaa oven kirkon pedofiliatapauksiin. 

Seksuaalinen kuvasto jää terävässä 
ironiassaankin hieman yksiulottei-

seksi, shokeeraavista uutisista luetun oloi-
seksi. Uskonnon esittävän, epäaidon puo-
len Oikarisen sanan säilä tavoittaa kuiten-
kin sukkelasti. Teatterin katto romahtaa ja 
erämaaprofeetta, ”lapsikasteessa maljaan 
pudonnut” Obelix matelee ulos. Obelix ei 
jää ainoaksi linkiksi populaarikulttuuriin; 
vielä riemastuttavampi on runo, joka sot-
kee kaksi erilaista viitekenttää, Nalle Pu-
hin ystävineen sekä uskonnollisen armosta 
täyttymisen kielikuvan. ”Silloin ikkuna 
pirstaloituu: Juutalainen sallimus Nalle 
Puhdistus ratsastaa Ihaalla lasikuvun läpi 
ja syyttää, että Minä paska noviisi.” Tämä 
pyhän ja populaarin yhdistäminen heittää 
erilaiset tekstit samalle maaliviivalle, tekee 
niistä yhtä satua tai yhtä totta. 

Runopuhe liukuu loppupuolella lä-
hemmäs nuoren kaupunkilaismie-

hen maallista elämänmenoa. Uskonnon 
ja seksuaalisuuden yhtälö on läsnä näis-
säkin runoissa. Muuttujana on joko ju-
malallinen tai eroottinen rakkaus, tai sa-
manaikaisesti molemmat, kuten Raama-
tun Laulujen laulussa: ”Sanot ikävöiväsi 
toista, näkymätöntä todellisuutta. Minä 
olen tässä.” 

Katumusharjoituksia ottaa nykyru-
noudeksi harvinaisen rohkeasti 

kantaa uskonnolliseen aihepiiriin. Pohdis-
keleva parodia sivaltaa sokeaa luottamusta 
dogmeihin ja ankaraan Jumalaan, mutta 
jättää uskonnon metafyysisen osan, tois-
puoleisen olemassaolon, ratkaisematto-
maksi arvoitukseksi. Huojahtelu uskon 
ja epäuskon välillä on pahimmillaan ar-
motonta odottamista, epävarmaa kulkua 
kaksinapaisessa maailmassa ”Arktiksen 
ja Antarktiksen”, synnin ja armahduk-

Maarit Heikkinen

sen sekä valon ja pimeyden välissä. Tätä 
surumielisyyttä teos käsittelee taitavasti, 
tunnistettavin mutta tuorein kielikuvin. 
”Taivaallinen mummonmökki, ei ullak-
koa, kellaria, kuoleman varjoa, on poltet-
tava.”

Katumusharjoitukset tarkoittavat 
rippiin liittyviä tehtäviä, usein ru-

kouksia, joiden tarkoituksena on auttaa 
kärsivä sielu ulos raskaasta synnintun-
nosta. Risto Oikarisen säkeet auttavat 
tähän synnintuntoon, mutta eivät palauta 
lukijaa Jumalan karitsaksi, vaan armah-
tavat hänet toisenlaiseen todellisuuteen, 
epävarmempaan mutta vapaampaan ilma-
nalaan. ”En voi tehdä uskonratkaisua. / 
Rakkautta ei valita.” Jos jokin teoksessa 
on pyhää, niin tämä epävarmuuteen tyy-
tyminen, sen tumma ja tyyni rauha. v

Risto Oikarinen:
Katumusharjoituksia 51 s. 

Gummerus 2008
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Jumiuduin jokin aika sitten kirjakaupassa sattumalta katselemaan hyl-

lyä, jossa myytiin äänikirjoja. Ja hämmennyin. Niitähän oli paljon ja 
ihan uusimpia kirjoja vielä! Siis kuka näitä nykyään ostaa? 

Onko äänikirjojen kuluttajan tavoite kenties tehokkaan ajankäytön 
maksimointi? Niin että samalla kun siivoaa, tiskaa, pyykkää ja 

viikkaa, voi kivasti sivistää itseään ilman, että tarvitsee HUKATA aikaa 
lukemiseen. Vai ovatko tuoreen polven äänikirjojen kuuntelijat jääneet 
kiinni lapsuuden turvalliseen satukasettimaailmaan? ”Kun kuulet tämän 
äänen (pilililing) on aika kääntää sivua.”

Äänikirjoja kuunnellessa sivua ei kuitenkaan käännetä, ja tämä tun-
tuu konservatiivisen kirjaihmisen näkökulmasta vakavalta puut-

teelta. Lukukokemuksestahan katoaa itse kirja! Voiko muka teoksen 
maailmaan päästä kunnolla sisään, jos ei saa itse hypistellä sivuja? Toi-
saalta vaihtamalla paperiversion äänikirjaan pääsisin ainakin eroon pahas-
ta tavastani taittaa aina sivun kulma kirjanmerkiksi. (Kyllä, harrastan sitä 
todella, omistamani kirjat ovat täynnä koirankorvia.) Jonkun mielestä jo 
tämä olisi riittävä syy vaihtaa kokonaan äänikirjoihin.

Mahdollisuuksia voisi toki tutkia laajemminkin. Esimerkiksi iPo-
diin ladattuna äänikirjasta saisi irti vaikka mitä! Kuvittele, miltä 

tuntuisi juoksulenkki Runebergin Hirvenhiihtäjien tahdissa; heksametri 
varmasti rytmittäisi askelta mukavasti. Tai miten olisi kevätretki Ateneu-
miin Schjerfbeckin töitä ihailemaan, Rakel Liehun Helene-romaani 
korvissa pyörien? 

Kokeilunhaluni heräsi ja päädyin valitsemaan kirjakaupan hyllyltä 
itselleni yhden äänikirjan. Ipodin tarjoamat mahdollisuudet jäivät 

sillä kertaa testaamatta, mutta sen sijaan huomasin, että nukahtamisvai-
keuksien hoitoon äänikirja on lyömätön. Yhteys äänikirjojen ja lapsuuden 
satukasettien välillä aktivoitui aivoissani välittömästi, ja Veikko Honka-
sen tuttu ja tasainen ääni tuuditti minut turvalliseen lapsuustunnelmaan 
ja sitä kautta uneen. 

Tietysti harmiksi muodostui nyt se, etten koskaan päässyt tarinassa 
pitkälle, kun jo nukahdin. Ilta illan jälkeen sama juttu, en koskaan 

päässyt kakkoslevyn puoliväliä pidemmälle. Lopulta kävelin tuskastuneena 
kirjastoon ja lainasin kyseisen kirjan − aitona, paperisena, käsinkosketel-
tavana – ja pääsin vihdoinkin tarinan loppuun. Äänikirja ei ole hullumpi 
vaihtoehto, ainakaan unilääkkeeksi, mutta yleisesti ottaen luen kirjani mie-
lummin ihan itse. v

Tuuli Aaltio

Juoksulenkki 
Hirvenhiihtäjien tahdissa

Kolumni
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Jarkko Martikaisen runokokoelma 
9 teesiä: säkeitä kadonneiden arvojen 

metsästäjille tiivistää yhdeksän lähtökoh-
taa elämän ja arjen tarkasteluun. Kuva-
taiteellisestikin lahjakkaan muusikko-
kirjailijan kuvitukset otsikoivat teoksen 

Jenni Vehkaluoto

valkoiSen PaPerin 
kammo

jarkko martikainen tarjoilee tarinoivaa

 ja lukijayStävälliStä runoutta

osat ja rajaavat ne erilaisiin teemoihin. 
Liikkeelle lähdetään elämän ja ajan huo-
mioista. Materialismin kautta edetään 
käsittelemään rakkauden ja taiteilijuuden 
teemoja. Ohessa uskonto ja länsimainen 
yhteiskunta saavat huutia, mutta vasta-
painoksi runopuhe arvostaa ystävyyttä, 
työtä ja ihmisyyttä.

Martikaisen kokoelman yllä leijuu 
väistämätön omaelämänkerralli-

Jarkko Martikainen: 9 teesiä: säkei-
tä kadon  neiden arvojen metsästäjille.     
159 s. LIKE 2008
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Kuva: Tomi Palsa

suuden tuntu. Jo nimi 9 teesiä huomaut-
taa, että kyseessä on tekijänsä yhdeksän 
julistusta, yhdeksän maailmankatsomuk-
sellista lähtökohtaa, joiden kautta koko-
elman runot tarkastelevat ihmiselämän 
ilmiöitä. Oikeaan elämään peilautuvat 
eleetön kieli ja mutkaton tarinamaisuus 
luovat vaikutelman, että kirjoittaja on 
rakentanut tekstinsä omasta elinympäris-
töstään ammentamalla. 

Martikaisen pohtimat teemat ovat 
laajoja, ihmisen koko elämänkaa-

ren kattavia.  Kiinnostavinta antia ovat te-
kijyyden ja taiteilijuuden teemat: ”Runous: 
/ sanojen siirtelemistä / keskeneräisyyteni 
todistus / paperilla.” Kirjoittamisen ja lu-
kemisen konventioita pohditaan. Lukijoita 
meissä on paljon, mutta harvemmin ansi-
okkaita kirjoittajia. Martikainen ottaa roh-
keasti haasteen vastaan, kohtaa valkoisen 
paperin kammonsa, kirjoittaa runoja, vaik-
ka hänen kykyjään epäiltäisiinkin: ”Valkoi-
nen paperi kammottaa myös minua. / Sen 
kalvas, paljas sumumaisema / aavemainen 
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Musisoiva, luKeva ja                  
Kirjoittava taiteen Moniottelija 

Jarkko Martikainen (s. 1970) tunne-
taan vuonna 1988 alkusysäyksensä saa-

neesta, kokeellista  suomirockia veivaavasta 
YUP:stä. Vankan fanipohjan saavuttanut 
yhtye on tullut tunnetuksi kantaaottavis-
ta ja humoristisista sanoituksistaan, jotka 
ovat syntyneet laulaja-kitaristi Martikaisen 
kynästä. 

Kirjoittajana Martikainen on luonut 
mainetta laajemminkin. Hän on  

toiminut musiikkiuransa ohella kolumnis-
tina muun muassa Helsingin ylioppilas-
lehdessä ja Suomen kuvalehdessä. Ennen 
runokokoelmaansa hän on julkaissut lyhyt-
proosateoksen Pitkät piikit ja muita kerto-
muksia (2005). Martikainen on kirjoitta-
nut laulutekstejä myös muille muusikoille, 
muun muassa hyvälle ystävälleen Timo 
Rautiaiselle ja tämän jo kuopatulle Trio 
Niskalaukaus -kokoonpanolle. 

Martikainen on lisäksi kuvittanut kir-
joja ja levynkansia, tuottanut mu-

siikkia ja toiminut dokumentaristina. Sivii-
lissä häntä kuvaillaan lukutoukaksi, johon 
lapsuuden aikainen, laaja ja perusteellinen 
tutustuminen Veikko Huovisen novellei-
hin on jättänyt kiistatta jälkensä. Huovisen 
tuotanto on Martikaisen mukaan toiminut 
hänen komediallisen ymmärtämyksensä ja 
maailmanhahmottamisensa mallina.

minua / jos se helpottaa oloanne / sitä on 
taide. / Siitä minä aloitan.” Martikainen on 
itse kertonut loihtineensa tekstejä, jotka ei-
vät enää taipuneet laululyriikoiksi. Oli syn-
nytettävä runokokoelma: ”Tahdoin tehdä 
kauniin laulun. Tuli tällainen.”

Kokoelmassa sisältö ylittää muodon, 
aiheet nousevat välinettä, kieltä, 

tärkeämmiksi. Kielen mahdollisuuksia on 
käytetty turhan varoen hyväksi. Runoilija 
on laululyriikkatyylistään poiketen parkkee-
rannut tekstinsä pelkistetyn kielen alueelle. 
Säkeet ovat vapaasti vaihtelevan pituisia, 
lähes todellisen ajatuksen ja puheen rytmis-
sä eteneviä lausahduksia. Osa runoista on 
tiiviimmin sommiteltuja, lastenlorumais-
ta rakennetta tavoittelevia sanaleikittelyjä: 
”On loistelias Kansantalo mäen harjalla / ja 
mäki onkin oikeastaan jono vuoria / ja vuo-
rijonon laella, talon herrana / joskus ma-
jailee sen kansan suuri johtaja.” Huumori 
on muutenkin vallitseva pohjavire, asioita 
tarkastellaan lempeän ivallisesti: ” Jos tekee 
työn vain mammonan tähden / käy miel-
tään hapattamaan. / On toisilla paksum-
mat tukut / vesileimaisia lappujaan.” Esiin 
tulee kokoelman kriittinen näkökulma 
länsimaista kulutusyhteiskuntaa kohtaan. 
Puhuja  tavoittelee elämän perusarvoja: ”Jos 
tekee työn vain työn tehdäkseen / ei sekään 
nirvanaan vie. / Niinkin pettyy ja hapattuu, 
mutta se on sentään hitain tie.” 

Jarkko Martikainen on runoilijana 
rohkea ja koruton. Kirjoittajalla ei 

selvästikään ole tarvetta todistella runoili-
jankykyjään. Nöyrä usko omiin ajatuksiin 
ja kielelliseen intuitioon lakaisee maton al-
le mahdolliset vertailut korkeakulttuuriin 
kuuluvaan runouteen. Ehkei pyrkimykse-
nä ole edes ollut lyyrisen mestariteoksen 
luominen. Ehkä pyrkimyksenä on ollut 
saada sanoma perille, ilman lukematto-
mia subjektiivisia tulkintavaihtoehtoja.  9 
teesiä on mahdollista lukea niin, että sen 
tarinat avautuvat. Silti Martikainen on-
nistuu herättämään lukijassaan ajatuksia. 
Teesit eivät sano kaikkea, ne eivät puhu 
asiaansa puhki, vaan ohjaavat lukijan kat-
seen tiettyihin ilmiöihin ja jättävät poh-
timaan niitä – toisinaan jopa nauramaan 
niille. v

autius täytyy täyttää jollain, / sanoilla tai 
edes kuvilla.” 

Aavistus tulevasta kritiikistä peittyy 
omanarvontuntoon; onhan kir-

joittaja saavuttanut vahvan kulttimaineen 
YUP:n omintakeisena lyriikantekijänä. 
”Käyn ilmi” katsoo rohkeasti silmiin myyt-
tistä taruolentoa, akateemisen runouden 
kenttää ja muistuttaa, että jostain on jo-
kaisen lyyrikon aloitettava – vaikka nau-
runkohteena olemisesta: ”Sanoa: naurakaa 
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Antti Einari Halosen Kansallisteat-
teriin ohjaama Sylvi on uskollinen 

alkuperäisen näytelmän tyylille. Vuon-
na 1893 julkaistua Minna Canthin 
alkuperäistekstiä ei ole juuri uudistettu, 
vain enimmät vanhahtavuudet on jätetty 
pois. 

Canthin kuvaamat naiskohtalot 
ovat usein onnettomia, eikä nimi-

hahmo Sylvi muodosta poikkeusta. Hän 
on 18-vuotias tytönheitukka, joka on 

naitettu huoltajanaan toimineelle van-
hemmalle herralle. Elämä pikkuvaimo-
na on tylsää, kunnes kaupunkiin saapuu 
lapsuudenystävä Viktor (Antti Luusua-
niemi). Rakkaus roihahtaa, ja Sylvin ja 
Viktorin keskinäinen sokkoleikki nousee 
näytelmän polttopisteeseen. 

Kansallisteatterin tulkinnan hehku 
on nimiroolin näyttelevässä Ele-

na Leevessä. Hän tavoittaa mainiosti 
paitsi Sylvin leikkisän nuorekkuuden 
myös tämän seksikkään keimailun ja 
viettelijyyden. Sylvi on lapsekkaan viaton 
eikä tunnu ymmärtävän, ettei aviovaimo 
voi noin vain liehitellä toisen miehen 
kanssa. 

Avioliiton sitovuus valkenee tytöl-
le vavahduttavalla tavalla.  Kun 

Sylvi 
Kansallisteatterin Pieni näyttämö
Ensi-ilta 5.3.2008
Ohjaus: Antti Einari Halonen
Rooleissa: Soila Komi, Juha Muje, Elena 
Leeve, Antti Luusuaniemi, Markku Maa-
lismaa, Pirjo Määttä ja Marja Salo

kanSalliSteatteri eSittää minna Canthin

traagiSen naiShahmon PerinteikkääSeen henkeen

Kielletty
soKKoleiKKi

Maija Lielahti

Kuva: Leena Klemelä
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Kielletty
soKKoleiKKi

Sylvi ymmärtää, ettei voi saada Viktoria 
omakseen, rakkaudentuska ajaa hänet ri-
kolliseen tekoon. Elena Leeven tulkinta 
rajusta muutoksesta on voimakas. Via-
ton pikkutyttö on hetkessä rakkauden 
murtama nainen, jolle edes uskonto ei 
tarjoa pelastusta. 

Juha Muje esittää lempeästi ja sym-
paattisesti Sylvin miestä, vanhem-

paa herraa, joka sirkuttelee nuorelle vai-
molleen ja kohtelee tätä välillä kuin lasta, 
välillä kuin omistamaansa esinettä. Hän 
suhtautuu Viktoriin vaimonsa vanhana 
ystävänä eikä heti ymmärrä, millainen 
leikki ympärillä on menossa. Totuuden 
paljastuessa Juha Muje tuo taitavasti 
esiin lempeän herran synkemmän puo-
len. Viktoria näyttelevä Antti Luusua-
niemi taas toimii oivana vastapelurina 
Elena Leeven Sylville. Hän on aikui-
sempi ja ymmärtää tilanteen vakavuuden 
alusta saakka, mutta antautuu silti Syl-
vin viettelykseen.

Sylvin lavastus, puvustus ja puheen-
parsi henkivät menneisyyttä, mut-

ta häiritseväksi kysymykseksi jää, mistä 
ajasta on kyse. Osa kalusteista ja puvus-
tuksesta viittaa Minna Canthin omaan 
aikaan, 1800-lukuun, kun taas osa tuo 
mieleen 1920-luvun ja jopa myöhäisem-
mät vuosikymmenet. Katsojana kaipai-
sin selkeämpää linjaa: nyt lavalla nähtä-
vät antiikkikalusteet, moderni divaani ja 
naisten housupuvut herättävät lähinnä 
hämmennystä. 

Kunnolla näyttämökuva säväyttää 
vasta viimeisessä näytöksessä, jos-

sa vankilan viiltävää tunnelmaa koros-
tavat kylmästi heijastavat metalliseinät. 
Klassikon nykytulkinnan lavastuksessa 
toivoisi näkevänsä enemmänkin tuorei-
ta oivalluksia. Nykyaikaiseen teatteriin 
tottuneelle ihmetystä herättää myös se, 
että väliverho lasketaan muutamaan ot-
teeseen lavasteiden muuttamisen ajaksi. 
Keskeytykset pätkivät näytelmää ikävästi, 
ja väkisinkin kysyy, eikö muutoksia olisi 
voinut toteuttaa yleisöystävällisemmin. 

Kansallisteatterin Sylvin katsoes-
saan joutuu odottamaan pitkään 

esityksen käynnistymistä. Onneksi pää-

tös pelastaa paljon, ja päähenkilön koh-
talo jää todella mietityttämään. Sylvi on 
aikansa uhri, avioliittoonsa ja mieheensä 
sidottu nainen − mutta oikeuttaako se 
rikokseen?v

Kuva: Leena Klemelä
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Valokuvataidetta esittelevä sarja vyö-
ryy Matti Saanion (1925–2006) 

näyttelyn myötä Ateneumin taidemu-
seoon. Näyttelyn ajankohta ei voisi olla 
osuvampi koko toisen kerroksen valloit-
taneen Pekka Halosen (1865–1933) 
maalaustaiteen rinnalla. Valokuvia on 
esitelty Ateneumissa viimeksi nyky-
taiteen museon aikana; Kiasman tulo 
vuonna 1998 vei valokuvat kansallisgal-
leriamme kokoelmista. 

Tuija Lappalainen

Matti saanion
valoKuvanäyttely on haiKea MatKa pohjoiseen

Muun muassa Valokuva-lehden 
päätoimittajana, Suomen en-

simmäisenä valokuvataiteen taiteilija-
professorina sekä valokuvauksen apu-
laisprofessorina Taideteollisessa korkea-
koulussa toiminut Matti Saanio asui 
Rovaniemen lähellä Oikarisen kylässä 
kolme vuosikymmentä. Freskomaala-
rina aloittanut ja grafiikkaa ja monu-
mentaalimaalausta opiskellut Saanio 
tutustui pohjoisen elämäntapaan ja tal-
lensi filmille alueen ihmisiä ja luontoa. 
Nyt nähtävät mustavalkokuvat kertovat 
Pohjois-Suomen syrjäkylistä, Inarin 

Matti Saanio: Kalastajan poika 1965

Yhteinen elämä – 
Matti Saanion varhaiset valokuvat 
Ateneum 11.4. – 3.8.2008
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suo, KuoKKa ja…

Saanion kuvia katsoessaan ei voi olla 
ajattelematta, miten tärkeä elinkei-

no maa- ja metsätalous on suomalaisille 
ollut. Luonto antoi ihmisille elannon ja 
asuinympäristön, mutta ensin se oli alis-
tettava hyötykäyttöön, raivattava. Saa-
nion kuvissa miehet hikoilevat suolla, 
kääntävät paidattomina maata ja raskas-
ta korpea. Mitään luonnon harmoniaa ja 
idylliä kuvat eivät edusta. Mieleen palau-
tuvat Runebergin Saarijärven Paavo ja 
Väinö Linnan kuuluisat Pohjantähden 
alkusanat. 

Ruumiillisen työn merkitys tema-
tisoidaan selvästi. Se samalla pal-

jastaa kuvaajan suhtautumisen luontoon. 
Kuuteen osastoon jakautuvan näyttelyn 
Maani – maailmani -osio välittää nöy-
rää ja luonnon suuruutta kunnioittavaa 
asennetta. Mies ja suo esittää ihmisen 
pienenä hahmona suon laidalla. Käsin 
suoritettava raivaustyö on tehtävä luon-
non ehdoilla ja liian suuria muutoksia 
välttäen. 

Suota ei ole kuvattu Suomen tai-
dehistoriassa yhtä paljon kuin lin-

tuperspektiivistä katsottavia yleviä järvi- 
ja metsämaisemia, niittyjä ja kuohuvia 
koskia. Suohon liittyy jotain myyttistä, 
salaista ja pelottavaakin. Metsän silmän 
suossa on fantasian kaltaista henkeä. 
Pinnan alta voi paljastua vaikka mitä; se 
on kuin suuri, kaikkea valvoa silmä,

Ihmistä ja luontoa ei aseteta toisis-
taan erille. Luonto ei ole mikään 

erillinen objekti, jota ihminen käyttää 
hyväkseen. Ennemmin luonnon kes-
kellä eläminen vaatii ihmiseltä nöyryyt-
tä ja kykyä kuunnella monimuotoista 
ekosysteemiä. Suurten valokuvafresko-
jen sommittelu osoittaa tämän hienosti: 
luonto on aina isompi, massiivisempi, ja 
ihminen joutuu tyytymään pienen hah-
mon osaan kuvan alalaidassa. Tunturien 
ja vuorten rinteet aukeavat suurina ja 
täyttävät suurimman osan kuvien pinta-
alasta. Kokemus omasta pienuudestaan 
on väistämätön.  

saamelaisista sekä Jäämeren rannikos-
ta Norjassa ja Neuvostoliitossa 1960–
1970-luvuilla. 

luonnon estetiiKKaa

Saanion valokuvat ovat ilmaisultaan 
pelkistettyjä ja voimakaskontrastisia. 

Se sopii arktisen maiseman kuvaukseen. 
Luonto näyttäytyy ehtymättömänä es-
teettisenä kohteena, jonka loputtomasti 
kiehtovat muodot ja aiheet inspiroi-
vat taiteen tekemiseen. Valon ja varjon 
kontrastit sekä luonnon erilaiset muodot 
korostuvat monumentaalisen suurissa 
kuvissa. Alkuperäiset isot vedokset, fo-
tostaatit, ovat kuin valokuvafreskoja. 
Mustavalkoiset kuvat estetisoivat pohjoi-
sen karua mutta visuaalisesti kiehtovaa ja 
muotokieleltään rikasta luontoa. 

Vaikka pohjoinen maisema ja ihmi-
nen esitetään varsin perinteisel-

lä tavalla, suurten kuvavedosten valtava 
koko saa katsojan kokemaan tilan aivan 
uudenlaisella tavalla. Ateneumin pienes-
sä näyttelysalissa tila suorastaan puristuu 
kasaan ja ripustuksia on kierrettävä kat-
somaan limittäin, lomittain ja kohdak-
kain. Eikä liikkuminen jää siihen: vasta-
painoksi esillä on myös pienempiä kuvia, 
joita on katsottava aivan läheltä.  

Näyttelyn avaavat kuvat Norjan 
vuoristomaisemista ja siellä asu-

vista ihmisistä ovat kauniita. Vaikka kai-
kissa kuvissa ei näy ihmishahmoja, mai-
semassa on ihmisen jättämiä merkkejä: 
veneitä, rakennuksia ja porolaitumia. 
Syvärin kirkko kertoo puhuttelevasti dua-
lismin maasta ja taivaasta: kirkko kohoaa 
vuoren laella kohti taivaita samalla, kun 
ihminen ja maa jäävät alas joelle.

Arktinen maisema on itsessään osa 
uskonnollista kokemusta ja py-

hyyttä. Siihen liittyy myyttisyyttä. Poh-
joisen muuttuvissa vuodenajoissa veden 
eri elementit tarjoavat muotoja ja pinto-
ja, joihin kameran linssi tarttuu. Inarin-
järven jäänpinta on erityisen kaunis, kuin 
pientä luonnon rakentamaa mosaiikkia. 

Matti Saanio: Kalastajan poika 1965
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eläMän KaiKKi osa-alueet

Ihmistä Saanio lähestyy yhtä kun-
nioittavasti kuin luontoa. Vanhuk-

set ja lapset ovat osa yhteisöä. Lapsiku-
vaukset ovat intiimejä ja herkkiä mutta 
myös puhuttelevia. Mikan palikoissa 
ollaan lähellä lapsen oivallusta, valon 
taittuminen kuvassa korostaa ajan het-
kellisyyttä. Keskosessa pienen keskosen 
päätä kannattelee aikuisen käsi. Kuvas-
sa on jotakin hyvin herkkää ja yleisin-
himillistä. 

Koko elämän kirjo on kuvissa läs-
nä. Lähtö-osio kuvaa satamia ja 

laitureita sekä paikkoja ”jossain Suo-
messa”. Liikkuvasta junasta tallennetut 
kiskot rakentavat ikään kuin sillan ark-
tisen pohjoisen ja muun maan välille. 

Se mikä tapahtuu tääl-
lä, voisi tapahtua myös 
muualla. Ihmiset elävät 
yhdessä mutta eroavat 
toisistaan kuvien esittä-
missä paikoissa, satamis-
sa ja laitureissa. 

Lähdön teema as-
sosioituu kuo-

lemaan. Saanio kuvaa 
koskettavasti lapsia ja 
vanhuksia, arkea Inarissa 
ja Norjan Ruijassa. Suru 
ilman mustia vaatteita 
(Taimi ja Jouni) näyttää 
isän ja lapsen surun äi-
din kuoleman jälkeen. 
Kuva tavoittaa hienosti 
sanojen ulottumatto-
missa olevan tunnelman. 
Kalastajan pojassa noin 
kymmenenvuotias poika 
on mietteliään oloinen ja 
epävarma. Mahtaako po-
jan tulevaisuus olla luk-
koon lyöty, vai valitseeko 
poika sittenkin toisin ja 
seisoo pian Lähtölaituri-
kuvan satamalaiturilla 
katsomassa kaukaiseen 
ja näkymättömään mää-
ränpäähän? 

Elämä arktisessa maassa ei silti ole 
pelkästään surua ja luonnon ar-

moilla olemista. Lapset leikkivät ja nau-
ravat kuvissa eloisasti, niin että liikkeen 
dynamiikka nousee tärkeäksi sivuelemen-
tiksi näyttelyssä. Vauhdikas Vaunuleikki 
1–3 ja Talvilapset ovat hauskoja ja humo-
ristisiakin. Jälkimmäisessä lapset peuhaa-
vat ja makaavat paksuissa talvivaatteissa 
kuin hylkeet. Kuvat eivät ole vain staat-
tista maisemaa ja koskematonta luontoa 
vaan täynnä eloa ja elämää. Yksityiskoh-
dat puhuttelevat. Pienet hikikarpalot po-
jan selässä, kun hän istuu vilvoittelemassa 
saunan kuistilla. Kekkosen kuva taas on 
vinksallaan poikien huoneen seinällä, 
kenties poikamaisen kujeen jäljiltä.

Matti Saanio: Kemijoki, 1960-l.
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Menneet ajat ja KoKeMuKset

Näyttelyn yhteiskunnallinen teema 
ilmenee yhteiskunnan murroksen 

esittämisenä. Maaseudulla ja autioituvis-
sa kylissä murros näkyy heti. Kaupunki 
muuttuu -kuvassa kemiläinen maaseutu 
näyttäytyy vesikaivon ja sähkövoimalinjo-
jen rinnastuksena, kuvan äidissä ja tyttä-
ressä tematisoituva sukupolvi myös ilmen-
tää ajan kulkua. Kuvia on helppo ajatella 
dokumentaarisina, ja niitä katsoessa tulee 
haikea olo. Filmille on tallentunut jota-
kin, jota ei enää sellaisenaan ole olemassa. 
Ihmisen kokemukset ovat katoavia, ai-
kaansa sidottuja. 

Ihmisiä Jäämeren rannoilla -osiossa 
kuvataan työtä, arkea ja ihmisiä. 

Saanio tallensi Neuvostoliiton Jäämeren 
rannalla ihmisiä arjessa, työssä ja juhlas-

sa. Vaikka kuvien paikat kertovat valti-
oiden välisestä rajasta, eivät kansallisuus 
ja mahdolliset muut erot näy ihmisistä. 
Kuvat olisi voitu ottaa mistä tahansa Jää-
meren rannikolta; kalastajien ja teollisen 
työntekijöiden rajattomuuden osoittami-
nen lienee ollut tarkoitus. 

Matti Saanion kuvissa yhdisty-
vät dokumentaarisuus ja taide. 

Arktisen maan kuvien keskiössä ovat ih-
minen ja luonto, joita kuvaaja lähestyy 
lämmöllä ja kunnioituksella. Näyttelyn 
päättävässä osiossa kuvataan Saanion ja 
Kittilässä asuneen taiteilija Reidar Sä-
restöniemen ystävyyttä. Saanio kertoo 
näyttelytekstissä: ”Haluan kertoa, mistä 
taiteilija on lähtöisin, mistä mullasta.” 
Yhtälailla osion kuten koko näyttelyn 
valokuvat kertovat myös Matti Saanion 
taiteen synnystä. v 

Matti Saanio: Vaunuleikki 3, 1960-l.
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pOstetaan SULTAN-sänky ja BILLY-kirjahylly. 
Kehyksiin rippikuvat, kummilapsen kuva, kapakasta varastetut Karjala-tuopit. 

Tuparilahjaksi pallogrilli. 
Esipestään astiat hyvin. Vaikea sanoa, onko koneessa puhtaita vai likaisia.

Joka kuun neljäs päivä syödään burgundinpataa, se on isännän bravuuri. 
Juodaan pullo Gato Negroa. Siitä saa tyhjänä kynttilänjalan.

Ovissa nimet tarroilla, sukunimet vaihtuvat usein. Asukkaan on pois 
muuttaessaan tehtävä lakisääteinen muuttoilmoitus. 

It’s not you, it’s me.

Runoja  Riina Lahtinen 

p
pKeltaisella pohjalla huolestutaan tupakanpoltosta. Tänään tarjouksessa on 

viime kauden tavaraa. Cocktailkutsut ystäville, näin hoidat sekä uran että 
kodin. Nyt kaksi numeroa yhden hinnalla! Kärryyn perhekalkkunaa ja per-
hepizza, perhepakkauksia. Luvattiin sävyjä: 013 Purppuralumous, 024 Sa-
mettiyöt, 050 Tuulen suudelma. Huulipuna kului, tuoksut eivät. Pesuainetta 
värillisille vaatteille, 2-tahtibensaa. Iho unohtaa. Päivääkään en silti vaihtaisi 
pois, paitsi yhden kesäisen tiistain, kun naapurin rouvan mielestä verhot oli 
ripustettu väärin. Löytyykö plussakorttia?
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p p
Kauneimmassa asunnossa asuu se tyttö, joka sai lapsena Tahiti-barbien. 
Huonompi onni sillä tytöllä, jonka joulupaketista kuoriutui halpa, ontto 
kopiobarbi. Sellainen, jonka raajat eivät taivu mihinkään. Aidolla barbilla on 
sentään polvissa nivelet. Tahiti-barbie hymyilee ullakolla vaaleanpunaisessa 
laatikossa, hiukset kammattuna. Yksinivelistä onttoa barbia ei kukaan 
muistele.

Mikäkö katkaisi kamelin selän? Sanoit espressoa ekspressoksi. Ja vasta nyt 
osaat tilata lattea kahvilasta, vaikka se on jo niin so last year. Enkä osaa 
elää samassa asunnossa pahkapöydän kanssa, vaikka se onkin ainoa muisto 
isoisästäsi. Pöytä tai minä, sanoin. Jollain tasolla olet tainnut tehdä valintasi 
jo kauan sitten. Olen tiennyt tämän jo kauan. I told you so.

p
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Kir si Tuohela
Huhtikuun tekstit
Kolmen naisen koettu 
ja kirjoitettu melan-
kolia 1870–1900

Tutkimuksessa tarkastellaan kolmen naiskirjai-
lijan kirjallista tuotantoa melankolian ilmaisuina 
ja analyyseinä. Tekstejä ja niiden kirjoittajia ym-
päröivät ajan kulttuuriset puhetavat realismin 
totuudenjanosta naturalismin raakaan suoruu-
teen ja dekadenssin pessimismiin. 29,–

Äänekäs kevät
Ekokriittinen 
kirjallisuudentutkimus
Toimittaneet Toni Lahti-
nen ja Markku Lehtimäki

Ensimmäinen suomenkielinen teos ekokriitti-
sestä kirjallisuudentutkimuksesta ja sen metodo-
logiasta pureutuu tutkimussuunnan keskeisiin 
kysymyksiin, kuten ekokritiikin ja ekokriittisen 
tulkinnan määrittelyyn, estetiikan ja etiikan 
ongelmiin, luonnon sukupuolittumiseen sekä 
kielen ja luonnon suhteeseen. 24,–

T U L O S S A

Joel Lehtonen
Esipuhe Lasse Koskela

Sorron lapset, 
Punainen mies

Suuri yhteiskunnallinen kaksoisromaani Sorron 
lapset (1923) ja Punainen mies (1925) on tut-
kielma vuoden 1918 aattovuosista ja kansalais-
sotaan johtaneesta kehityksestä. Niteessä on 
myös valikoima aikalaisarvosteluja. 15,–
• Suomalaisen kirjallisuuden klassikoita •

Tyyni Tuulio
Nuoruusajan kirjeen-
vaihtoa
Toimittanut 
Irma Koskinen

Kirjailija ja suomentaja Tyyni Tuulion nuoruus-
ajan kirjeenvaihto tarjoaa mainion kurkistus-
kulman 1900-luvun alun maailmaan. Raikkaat 
kirjeet kertovat Tyynin lapsuusajasta, opiskeluis-
ta Pariisissa sekä kihlausajasta Oiva Tallgrenin 
kanssa. 36,–


